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TROCKIS DIRIGUOJA 
ISPANIJOS REVOLIUCIJAI?

NORĮS ĮVESTI PROLETA
RIATO DIKTATŪRĄ.

Bet apskelbtas generalis 
streikas kol kas palietė 

tik 4 miestus.
Kaip rašėm pereitam “Ke

leivio” numery, ši panedėlį 
Ispanijoj turėjo kilti revo
liucija, turėjo būt nuversta 
dabartinė respublikos vy
riausybė, o jos vieton ap
skalbta proletariato diktatū
ra. Tuo tikslu šį panedėlį bu
vo apskelbtas visoj šaly ge
neralis streikas.

Bet perversmo planai val
džiai iš kalno jau buvo žino
mi ir todėl ji buvo gerai pa
siruošus jiems pasitikti. Vi
su* buvo pritraukta kariu 
menės, valstybės įstaigos ap
statytos stipria sargyba, ir 
kur tik pasirodė smarkesnis 
judėjimas, tenai dėsėtkai ir 
šimtai žmonių buvo areštuo
ta.

Reikia pasakyti, kad ats
kiri streikai ir sukilimai ėjo 
visą pereitą sąvaitę. Katalo- 
ni.os provincijoj anarchis
tai su sindikalistais apskelbė 
“socialę revoliuciją” ir už
ėmė Barcelonos apielinkėje 
keliatą miestelių. Tai buvo 
lyg ir įžanga į visuotinį su
kilimą, kuris šį panedėlį tu
rėjo užlieti visą Ispaniją.

Bet atėję iš Barcelonos ka
reiviai užėmė sindikalistų ir 
anarchistų sales ir suėmė va
dus, jų tarpe ir garsųjį anar
chistą Durutti.

Manresos mieste ekstre
mistai nupiaustė telefonų 
vielas, išardė gelžkelių bė
gius ir pridarė kitokio sabo
tažo. Keliose vietose įvyko 
ginkluoti susirėmimai su pi
liečių gvardija.

?ueblo potašius kasyklose 
rasta daug parako revoliuci
jos tikslams. Bergos mieste 
ekstremistų būklėj rasta 150 
bombų. Visa tai buvo ruošia 
nu. šiam panedėliui.

^Brcelonoj generali strei
ką “Revoliucijos Komite
tas” apskelbė jau pereitos 
pė nyčios naktį. Subatoje iš 
ryl o užsidarė jau visos krau
tuvės, sustojo gatvėkariai 
vaikščioję ir nutilo visos 
dirbtuvės. Gatvėse beveik 
nieko daugiau nesimatė, 
kaip tik policija ir kareiviai. 
Uostan įnėjo trys karo lai
vai ir atkreipė kanuoles į 
miestą. Padėtis pasidarė be 
galo rimta. Visi laukė kažin 
ko baisaus, bet niekas neži
nojo ko.

Tuo pačiu laiku streikai 
prasidėjo ir kitose vietose.

Bet šitokia karo jėgų de
monstracija, matyt, nugąs

dino revoliucinį elementą, 
nes šį panedėlį generalis 
streikas apėmė vos tik 4 
miestus. Sindikalistų centrai 
Madride ir Barcelonoj išlei
do pranešimus, kad jie jau 
nebepritaria generaliam 
streikui. Ir panedėlio diena 
praėjo palyginamai ramiai.

Vidaus reikalų ministeris 
Casares y Quiroga išleido 
pranešimą, kad šitam judė
jimui diriguojąs ' Leonas 
Trockis iš Turkijos. Jo tik 
slas esąs nuversti dabartinę 
Ispanijos vyriausybę ir ap 
skelbti proletariato diktatū

rą. Bet dabar buvęs tiktai 
bandymas, sako ministeris. 
Tikroji revoliucija esanti 
planuojama dar vasario mė
nesy. Tečiaus valdžia esanti 
pilnai pasiruošus ją nuslo
pinti.

Lietuviška ‘Rupužė’ 
Išteisinta Amerikos 

Teisme.
Waterburio dienraštis 

‘Republican” rašo apie 
dviejų lietuvaičių bylą, kuri 
įvyko dėl žodžio “rupužė”, 
ir jis negali suprasti, kodėl 
dėl tokio nekalto pavadini
mo mergina ar moteris turė
tų įsižeisti. Juk rupužė yra 
toks pats sutvėrmias, kaip 
varlė, žuvis, paukštis, ar kas 
kita, tai kas čia tame pava
dinime blogo?

Antras Mainerys Pa- 
smektas Visam Am-

v • •
ZIUl.

Pereitą sąvaitę Kentucky 
valstijoj buvo pasmerktas 
kalėjiman iki gyvos galvos 
William Hightower, 77 me
tų amžiaus angliakasys. Jį 
kaltino užmušimu galvažu
džio Danielso, kuris kartu su 
kitais mušeikomis buvo už
puolęs ramų angliakasių su
sirinkimą. Tai jau antras u- 
nijistas pasmerktas dėl to 
mušeikos mirties. Tūlas lai
kas atvgal buvo pasmerktas 
kalėjiman iki gyvos galvos 
W. B. Jonės, United Mine 
Workers of America sky
riaus sekretorius. Apie 30 u- 
nijistų yra dar kaltinama.

Sąmokslas Pagrobti 
Dairės'ą.

Chieagoj susekta sąmoks
las pagrobti Charels G. Da- 
wes’ą, kurį Hooveris pasky 
rė naujos federalinės $2,- 
000,000,000 korporacijos 

Amerikos teismo teisėjas, prezidentu. Žmonių grobi-
matyt, irgi negalėjoo supras
ti, kodėl dėl rupūžės žmo
nės turėtų muštis ir eiti net 
i teismą. O ištikro taip atsi
tiko. Vienoj Waterburio 
dirbtuvėj susimušė Eleonora 
Mockus su Mare Barauskie
ne, bosas išvarė jas užtai iš 
darbo, ir byla galų gale atsi
dūrė teisman.

! Kai Eleonora Mockus tei
sme buvo paklausta, už ką 
ji Baruaskienę mušė, Eleo
nora atsakė: “She called me 
a Rupuze”.

Teisėjas pareikalavo iš
aiškint jam, ką tas žodis rei
škia. Buvo pašaukti geriau
si lietuvių ir anglų kalbų ži
novai Waterburio mieste, ir 
jie išaiškino, kad “Rupužė 
means in American Tiop 
toad’.” Teisėjas pakraipė 
galvą, pagalvojo ir sako: 
“Weil. aš čia nieko bloga ne
matau ir naleidžiu abidvi be 
busmės. Man rodos, kad už 
tas peštynes jums gana jau 
ir tos bausmės, kad abidvi 
netekot darbo.”

Vatikano Sienos 
Braška.

Pereitą sąvaitę pradėjo 
braškėti popiežiaus rūmų 
sienos. Vienas rūmų spar
nas, kur buvo Vatikano kny
gynas, sugriuvo jau pora są- 
vaičių atgal. Dabar ties ta 
vieta kita siena pertrūko 
dviejose vietose ir vienoj 
salėj perplyšo išgaubtos lu
bos. Vatikano rūmai buvo 
pastatvti 400 metų atgal
popiežius bijosi, kad jie ka
da nors jo neprislėgtų.

Fall River Mieste 
Vergija.

Hearstč laikraščiai iškėlė 
aikštėn faktą, kad Fall Ri
ver mieste, Mass. valstijoj, , , _ . ,
žydi tikriausia vergija. Mar-'^ad Sovietuose pradėta bau- 
škinių fabrikantai čia sam-iStl ^a! binmkus mirtimi uz

Sovietai Baudžia 
Mirtimi Už Ne

laimes.
Iš Maskvos pranešama,

UZGYRE $2,000,000,000 
BIZNIO PALAIKYMUI.

Reparacijų Konfe-

mas ir paskui reikalavimas 
juos išpirkti Amerikoje iki 
šiol buvo paprastas dalykas. 
Bet kada užsimota pagrobti 
poną Davves’ą, Washingtone 
kilo baisus triukšmas ir Kon- 

su-

do nepilnametes mergaites 
ir už 10 valandų darbo dieną 
moka tik 25 centus, kas reiš
kia $1.50 už 60 valandų są
vaitę.

Pirma tos firmos buvo 
New Yorke, bet New Yorko 
valstijoj išėjo įstatymas, ku
riuo vaikų darbas buvo už
draustas. Massachusetts val
stijoj fabrikantai su katali
kų dvasiškijos pagalba tokį 
įstatymą atmetė. Todėl vai
kų išnaudotojai susikraustė į 
Mass. valstiją. Ir Fall River 
miestas dabar virto didžiau
sios vergijos centru, nes au
diny čioms užsidarius apie 
25,000 darbininkų neteko 
darbo ir jų šeimynos badau
ja. Šitaip dalykams stovint, 
jaunos mergaitės yra priver
stos vergauti 10 valandų į 
dieną už 25 c.

“Kokį darbą tie kūdikiai 
turi pas jus dirbti?” pa
klausė laikraščio reporteris 
vieno marškinių fabrikanto.

“Mes neskiriam jokio spe- 
cialio darbo”, atsakė fabri
kantas. “Mergaitės turi siūti 
marškinius, turi juos iš-gresan įnešta įstatymo

manymas, kad žmonių gro- išprosyt, supakuot į
bikai (kidnapers) butų bau 
džiami mirtimi.

INDIJOJ SUSTREIKAVOį 
75,000 AUDĖJŲ-

Achmedabado mieste, In
dijoj, sustreikavo 75,000 au
dėjų, protestuodami dėl už-

LAIŠKAI GAL PASILIKS 
PO 2 CENTU.

Washingtono valdžia no
rėjo pakelti mokestį už laiš
kų siuntinėjimą; vieton 2 
centų, norėjo įvesti 3- centų 
pašto ženklelius. Bet Kong
rese pasirodė stipri opozici
ja šitam sumanymui, ir jis 
turbut nepraeis.

nelaimingus atsitikimus. „ * >7*' _ I
Vladivostoke buvo pasmerk- renClįtt heSUSiri/lko. 
ti miriop du

dėžes, užrašyt ant dėžių atė- 
mėjų adresus ir sukrauti tas 
dėžes į trokus.”

“Bet trokus krauti mer
gaitėms juk persunku”, pa
stebėjo reporteris. “Tokį 
darbą turėtų dirbti vyrai.

“Vyrams reikia perdaug 
mokėt”, atšovė vaikų išnau-• i a • _ . _ i__ .1__ • •

laivo “Teret” 
darbininkai užtai, kad su tuo 
laivu atsitiko nelaimė. Laivo 
kapitonas gavęs 10 metų ka
lėjimo, o darbininkai busią 
sušaudyti. Už panašų prasi
kaltimą dabar esą atiduota 
teismui 11 gelžkeliečių dar
bininkų. '

Šitokiomis bausmėmis bol
ševikų valdžia nori pagerin
ti susisiekimo tvarka.

darymo kalėjiman vieniems
metams jų unijos vado.Jotojas. “Samdydami jau 
Streikas suparalyžiavo 76 nas mergaites mes galim su- 
dirbtuves. taupyt daugiau pinigų.

Kanados Bedarbiai Argentinoje Susirin- 
Eis Prie Parlamento.} ko Parlamentas.

Kanados bedrbiai ruošiasi Pereitą sąvaitę Buenos Ai- 
apie 15 vasario maršuoti į res mieste susirinko pirmas 
Toronto miestą ir paduoti Argentinos parlamentas po 
parlamentui savo reikalavi- 1930 metų perversmo. Nuo 
mus. Jie reikalausią konofis- to perversmo iki šiol Argen- 
kuoti kapitalistų turtus, duo- tinoj viešpatavo karininkų 
ti žmonėms žodžio laisvę ir diktatūra su gen. Uriburu 
apdrausti darbininkus nuo priešaky. Pirmutinis parla- 
nedarbo. Šitas judėjimas mento posėdis tęsėsi visą 
prasidėjo Ottawos mieste, dieną ir naktį. Susirinkę 
Miestams dabar statomi rei- žmonių atstovai smarkiai 
kalavimai, kad bedarbiam? atakavo laikinojo preziden- 
keliauti į Toronto butų parų- to Uriburu valdžią ir nese- 
pinti apdengti trokai ir kad nai jo paskelbtą naują mo- 
kožnam butų duota po $1 į kesčių įstatymą. Laikraščiai 
dieną pavalgymui. Gi tie taip pat kritikuoja tą įstaty- 
miestai, per kuriuos važiuos mą ir sako. kad Uriburu ne- 
bedarbių paroda, turį parų- turėjęs teisės mainyti tą įsta- 
pinti nemokamą nakvynę, tymą be žmonių atstovų su-

Kapitalistų spauda sako, tikimo. Vyriausis tribunolas 
ir kad šitam judėjimui vade- tą įstatymą atmesiąs kaipo 

vauja komunistai, nrisiden- nekonstitucini.
gę “Bendro Fronto” organi- ---------------
zacijos vardu. Šita organiza- LAIKRAŠTIS SKUNDŽIA

Waterburio Lietuvių 
Bylos.

Antanas Barzilauskas ap
skundė Juozą, Vilimą ir Oną 
Eidukus, reikalaudamas $5,- 
000 atyiginimo už jo sužeidi
mą per muštynes “spykyzėj” 
pereitą rudenį.

Magdalena Grigienė trau
kia teisman Andrių Druski
nį, reikalaudama $5,000 at
lyginimo užtai, kad Druski
nis paleidęs į ją akmeni ir 
pramušęs galvą. Tas atsitiko 
prieš pat Kalėdas.

Juozas Sutkus ir Alfonsas 
Butkevičius buvo nuteisti 
atsėdėt po 6 mėnesius kalė
jimo užtai, kad iš Jurgio Ju- 
škio tvarto pavogė 5 mažus 
paršiukus. Šerifas tuos par
šiukus pas juos rado. bet jie 
sako, kad tai ne Juškio par
šiukai, o jų pačių užauginti. 
Juškis tečiaus pripažino 
kad tai iš jo tvarto pavogti 
paršai.

ŽMONĖS DIRBS TIK 3
VALANDAS Į DIENĄ
Yale Universiteto profe

sorius Clifford C. Fumas 
p anašauja, kad neužilgo at
eisiąs laikas, kuomet darbi
ninkai dirbs tik 2 ar 3 valan
das į dieną. Prie to vedanti 
mašinizuota pramonė. So
cialistai senai jau tą skelbė, 
ką profesoriai pradeda su
prasti tik dabar.

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ 6 MAINERIUS.
Virginijos valstijoj, netoli 

Parrott miestelio, Puiaski 
Anthracite Co. kasykloj, 3, 
000 pėdų po žeme, pereitą 
sąvaitę įvyko sprogimas ir 
užmušė 6 angliakasius. 
Sprendžiant iš pavardžių, 
lietuvio nebuvo nei vieno.

cija išdygusi Kanadoj po to, LAIKRAŠTI, NORI $1,000,- 
kaip tenai buvo uždrausta 000 ATLYGINIMO, 
komunistų partija. i New Yorke leidžiamas

---------------- magazinas “Liberty” ap
skundė teatrininką magazi
ną “Variety”, reikalauda
mas $1,000,000 atlyginimo

VALDŽIOS LAIVYNAS 
PAMETĖ $8,200,000.

Iš Washingtono praneša
ma. kad U. S. Shipping norėtų iš naujo užimti

LAVALIS TARSIS SU 
MACDONALDU.

Francuzijos užsienio rtei 
kalų ministeris Lavalis šią už biznio gadinimą. “Liber- 
sąvatię turės su Macdonaldu ty” leidėjai sako, kad “Va- 
pasitarymą dėl Vokietijos riety” išspausdinęs straipsnį 
reparacijų. Kaip žinia, vo- kuris pakenkęs jų bziniui.
kiečiai jau nebenori daugiau---------------
mokėt savo pergalėtojams. KILS I STRATOSFERĄ. 
Francuzų militaristai dėl to Žinios iš Europos sako.

Vo- kad vengrų automobilistas
Board. parduodamas vai-, kieti ją, bet, matyt, nenori to Zichy ir ausrtų mokslinin- 
džios laivyną, pakėlė dau- daryt be Anglijos pritarimo, kas Hans Braun nutarė kilti 
giau kaip $8,200,000 nuos- Dėl to, matyt, ir daromos baliunu į stratosferą, kur la- 
"olių. I slaptos konferencijos. bai skystas oras.
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HOOVERIS DŽIAUGIASI 
SAVO PLANU.

,. ,... A Bet visi pinigai skiriami tikSi Panedeh Šveicaruos k ;tali reikalaiM; be- 
mieste Lauzanoj turėjo Įvyk-į darbiai4 aus a to .
ti Europos valstybių kome- i

• • V—1^T1*J** i vvlliu*rencija dėl Vokietijos repą- .
racijų. Bet ji neįvyko. Ang- Pereitą sąvaitę Kongresas 
lijos MacDonaldas sakosi tu- užgyrė $2,000,000,000 griu- 
rįs vilčių, kad ji susirink- vanciam kapitalistų bizniui 
sianti kada nors vėliaus. Bet Palaikyti. Bus įkurta federa- 
kiti politikai Londone spėja, lmė “rekonstrukcijos korpo- 
kad šita konferencija vei- racija , kuri dalins tuos pi- 
kiausia prisieis atidėti iki pigus visokioms kompani- 
pasibaigs Amerikos prezi- Jon?s’. kad palaikius jų pn- 
dento rinkimai ir paaiškės, vatinį biznį.
kas valdys Washingtoną, Tai yra prezidento Hoo- 
nes visas reparacijų klausi- veno planas, bent viešai taip 
mas priklauso nuo to, kaip Yra skelbiama, kad davus 
Washingtono valdžia žiūrės Jam kredito ir pagerinus jo 
i karo skolų panaikinimą ar šansus ateinantiems prtezi- 
bent sumažinimą. Jeigu A- dento rinkimams, 
merika sutiktų savo paskolų Kaip oficialus kapitalis- 
aliantams išsižadėti, tuo- tų kunigas, Hooveris visuo
met jie sutiktų paliuosuoti. me^.skelbė tą Kapitalo evan- 
nuo karo reparacijų Vokie-£eljj<L kad valdžia nepnva- 
tija. Bet jeigu Amerika rei-11° .1 privatinį biznį kištis, 
kalaus, kad jie savo skolas Privatinė kapitalistų inicia- 
užmokėtų,tuomet jie smaugs tyva fciri turėt pilną laisvę, 
Vokietiją, kad ji mokėtų i jisai sakydavo, nes tik ji vie- 

įna galinti išvesti kraštą iš 
• sunkenybių.
i Bet pasirodė, kad šita e- 
vangelija yra klaidinga. Pri
vatine iniciatyva tvarkomi 
bankai pradėjo griūti vienas 
paskui kitą, fabrikai ir ka
syklos užsidaro, geležinke
liai bankrutuoja, ir visas 
privatine iniciatyva parem
tas valstybės ūkis eina vel
niop.

Ponas Hooveris buvo pri
verstas sulaužyt savo evan- 
geljią ir nešti privatiniam 
bizniui valstybės pagalbą. Iš 
tų dviejų bilionų dolerių, ku
riuos valdžia turės pasisko
linti, bus teikiama parama:

Federal and State ban
kams.

Savings bankams.
Trust kompanijoms.
Statybos bendrovėms.
Morgičių kompanijoms.
Insurance kompanijoms.
Kredito unijoms.
Federaliams žemės ban

kams.
Geležinkeliams.
Eksportininkams.
Paskolos bus duodamos 

iki $100,000,000. Bet bedar
bių pašalpai—nei vieno cen
to. Bedarbiai neturėtų šito 
užmiršti ateinantį rudenį, 
kaip ateis prezidento rinki
mai.

uems.

Norėjo Pagrobti Ca
ro Generolą.

Šiomis dienomis Rumuni
jos sostinėj Bukarešte kelio
lika bolševikų teroristų kėsi
nosi pagrobti vieną rusą. 
Dabar paašikėjo, kad tas ru
sas, tai buvusis caro genero
las Agabekovas. Po revoliu
cijos jisai buvo perėjęs bol
ševikų pusėn ir organizavo 
raudonarmiečius kovai su 
baltagvardiečiais. 1921 me
tais jisai buvo jau bolševikų 
atstovu Šveicarijoj, o 1922 
metais organizavo Maskvoje 
slaptą policiją. Jo gabumai 
šnipavimo srity pasirodę to
kie dideli, kad jis buvo pa
siųstas Turkijon sekti Troc
kį. Bet Trockis, matyt, pa
traukė savo pusėn, nes gen. 
Agabekovas virto Maskvos 
priešu ir pradėjo kelti aikš
tėn bolševikų žvalgybos 
slaptus darbus. Del to dabar, 
kai jis atvyko Bukareštan, a- 
pie 25 bolševikų agentai jį 
užpuolė ir norėjo pagrobę 
išvežti Rusijon. Bet rumunų 
policija jį išgelbėjo ir visus 
užpuolikus areštavo.

IŠNYKO DVI SALOS
Kuomet Anglijos admira- 

licija išleis naują Pietų At
lanto žemėlapį, tai Thomp- 
sono ir Lindsay salų jame 
jau nebus, nes dabar patirta, 
kad tos salos visiškai išny
ko. Ar jos nuskendo, ar jos 
“persikėlė” kiton vieton, to 
niekas tikrai nežino; žino
ma tik tiek. kad tenai, kurs 
jos pirma buvo, dabar nėra 
jų nei pėdsakų.

GĖRĖ NUODUS DĖL SIM
PATIJOS.

Bangor, Me.— Dėl nenu
sisekusios meilės čia atsigė
rė nuodų tūla Martha Fogg. 
Išgirdęs apie tai jos brolis, 
kuris gyvena East Millino- 
ckette, taip susijaudino, kad 
ir jis atsigėrė nuodų. Abudu 
dabar gydomi ligoninėse.

TARNAI UŽMUŠĖ 
GENEROLĄ.

Bukarešte buvo rastas sa
vo namuose užmuštas gen? 
Domikresku, buvusis viešųjų 
darbų ministerijos direkto
rius, ir jo duktė. Paliktas 
tarnų laiškas sako, kad jie 
juodu nudėję. Tarnai pabė
gę-

SENĖ PRIGĖRĖ VANOJ.
Brattleboro, Vt.— Čia bu

vo rasta vanoj prigėrusi El- 
ia Whitney, 81 metų senu 

įkė. Policija mano, kad senė 
tyčia nusiskandino, nes bu
žo apsirengusi.

ANGLAI UŽDARĖ INDI
JOJ 770 ORGANIZACIJŲ.

Žinios iš Indijos sako, 
kad Bombėjaus apskrity an
glai uždarė 500 indų nacio- 
nalisttų organizacijų, kurios 
rėmė Gandhi politiką,o Ben
galo apskrity uždaryta 272 
organizacijos.

IŠ GAISRO IŠNEŠĖ 70 
LOGONIŲ.

Pereitą subatą Baltimo- 
rėj užsidegė šv. Agnės ligo
ninė. Iš gaisro buvo išgelbė
ta 70 ligonių. Nešant juos iš 
degančio namo buvo sužeisti 
2 ugnagesiai.

DABAR ALIANTAI MO
KA, SAKO KAIZERIS.
Aliantai norėjo apiplėšti 

Vokietiją, sako kaizeris, bet 
dabar už savo piktadarystes 
jie patys moka karo dievui 
duoklę “pasaulinio krizio” 
pavidale.

Thomas A. Morrissey, už
sidariusio Los Angeles mies
te Pacific National Banko 
prezidentas, gavo 10 metų 
kalėjimo užtai, kad pavogė 
ši to banko $538,400 pinigų.

I
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SAKO, SMETONOS “RIN- iš “Darbininko*’ firmos, tik,
K1MAI” {ŽEIDŽIA PI- kartojame, tamstos pervėlai 

LIEČIUS. |jau “susipratote!”
Tūlas Tautietis South Bo- ’ 

stono “Darbininke” kriti-; 
kuoja Brooklyno “Vienybę”,1
kuri “su didėliausiu atsidė- bi„ demonstraciją, kurU

KUNIGIŠKA PASAKA.

Kalbėdamas apie bedar-

MANOMA, KAD TAI AP
MOKAMA PROPAGAN

DA.

Pastaruoju laiku užsienio 
spaudoje pradėjo rodytis la
bai entuziastiškų “žinių” a- 
pie tautininkų okupuotų Lie
tuvą. Nelabai senai kažin 
koks asmuo parašė viename 
francuzų laikrašty, kad Lie
tuva šiandien esanti “lai-

KAIP PRALOTAS OLŠAUSKAS
“ELEKTRIZAVO” LIETUVĄ.

Už atvažiavimų Amerikon iš tokių, kurie “Galybei” dole- 
“Galybės” jisai paėmė rius aukojo, tačiau Olšaus- 

$7,400.00. kas, sugrįžęs iš Amerikos,
Kažin kodėl Dievas prato- Galybės" valdybai

tui nenori padėt. Jam nesi- 
seka nei su moterimis, nei su klaidų.

No. 4, Samio 27 d., 1932 m.

Lietuvoje tiek daug pri-1 išviršiniai savo kailį, kad tik
viso tautininkų, kad kur tik 

sąskaitą kelionės eini, kur pasisuki — kiekvie-
neatsidurti gatvėje.

Tie, kurie iš karto ne pil
name žingsny susitiksi tau- sirašė prie tautininkų, kad

»uvo anądien nuĮ
kę prezidento rinkimai, ir is Pennsy Iv anijos į
kad tie ‘rinkimai’ buvę pa- Washingtoną. kunigų“Drau- 
našųs j Amerikos prezidento gas” užveda šitokią pasaką: 
rinkimus.” j

“Darbininko” rašytojas 
teisingai pastebi, kad “Vie-; 
nybė” rašo netiesą, nes — t

“Amerikoje prezidento rinki- ’ 
muose dalyvauja visi piliečiai.’
čia kandidatai diskusuojami: 
veik metus laiko ir nominuoja-' 
mi kelis mėnesius prieš rinki
mus. Gi Lietuvoje ir “nomina-! 
cijas” ir “rinkimus” pravedė 
bėgyje poros savaičių. Ir dar

“Socialistų ir komunistų laik
raščiai pašiepė' tą ramią be
darbių demonstraciją sostinė
je. Radikalų nusimanymu, rami 
demonstracija negali gelbėti. 
Anot jų. reikalingi grasinimai 
vyriausybei, bedarbių sukili
mas prieš esamąją tvarką. Pa
prasti socialistai nori revoliu
cijos. o komunistai reikalauja 
teroro.

“Tie ir kiti labai apsirinka.
kaip: Apskričių savivaldybės Jų mėgiamomis ir siūlomomis
išrinko specialius rinkikus, o tie 
rinkikai išrinko prezidentą. Gi 
apskričių viršininkai pareina 
nuo prezidento parėdymo, o sa
vivaldybių patvirtinimai nuo 
apskričių viršininkų. šitokia 
rinkimų sistema yra panaši į 
rinkimus to ūkininko, kuris su-

priemonėmis nepaveiksi nei 
kongreso, nei krašto vyriausy
bės. Tik dar daugiau pabloginsi 
darbo žmonių būti. Ramiuoju 
veikimu, teisėtu keliu daugiau 
kas galima pasiekti. Bet kokia 
neteisėta taktika šiame krašte 
negali būt pakenčiama. Čia ko
va dėl būties turi būt vedama 
ne ginklu, bet baliotu.”

ir geriausi buvo darbininkai 
—tarnautojai, buvo paliuo- 
suoti ir atsidūrė gatvėje be

elektra Susidėto su Ustia- Valdyba, aišku, sąskaitą tininką. Daugiausia jų —tai X kato^- patvirtino.;r pralotu! Ol-,vaklžios įstaigų ragautojai.
» e** j x—i....- fta aap įa. ------ ■ Kaip tik po 1926 m. gruo-

tautinmkai su- • duonos kąsnio. Nieko negel-y • « •.« • • • •*-* OlOlfirU__I f VMI — j ....... | t <33kainų kritimo, nei finansinių 
sunkumų. Žmonės esą sotus, 
gerai apsirengę, viskuo pa
tenkinti, laimingi.

Dabar vėl kažin kas apie 
“lietuvišką rojų” parašė Ry
gos vokiečių laikraštin “Ri- 
gasche Rundschau”. Pana
šių pasakų buvo jau ir švedų i 
spaudoje.

Lietuvos fašistų spauda 
visas tas pasakas pakartoja 
savo skiltyse, o Brooklyno Olekas“
\ ienybė atpasakoja į nartu ir vienu-kitu inžinie- - -. . , , . , .

savo skaitytojams. «•„»« Cnma»3 aUir+rifiik,mauti ir kelti balsą.
“Naujoji Gadynė” mano,' Lietuvą. ‘ ‘ Įkūrė teo Su . Kredito ir kooperatyvų! _ i kad jų organizacijose,

kad tai yra keno nors pini- i -'ndmvp ir pme inspekcija parevizavo Ga-
gais apmokama propagan
da. Ir ištikrųjų, kokiais tik
slais francuzai ar švedai ra-

mmgiausia” šalis pasauly. .... . x. T. . sJoje nesą nei bedarbių, nėi:man,- Mėgino įvesti Lietuve- ašauskui 74.C00 lt. sumokė 
doleri 

išėjo į sveikatą
tp pipkrra—ir vpI iam kelia. išvadoj dolerių rinki- džio 17 d. tautk..... .— —
ma bvla ‘ J mas ^ėjo i sveikatą tik pa- griebė valstybės vairą i savo į bėja ir geri tarnybos atesta-a bvla mas 1?eJ° 1 sveikatą tik pa- grieoe vąisiyoes vairą į savoioeja ir geri uunyuos aiesia-

Babar ieramastfc OIšjhk čiam rinkėjui. O tuo pustre- rankas, tuoj prasidėjo masi-itai. Bet buk kad ir asilu ii- 
us yra traukiamas teisman ėiu milijonu padėtų tarp- nis užsirašymas i tautininkų; nieko neišmanyk, o jei tik* . ~ ~ 1 nrnonK/onno hnei tontininL'n vidiAmorir turės atsakyti už visus'pi- tautiniame banke niekas ne-; organizaciją, 

nigus, kuriuos jis buvo su- jmipma. Tik 1924 m pats ( Tautiškoji (tikriau — tau- 
rinkęs parduodamas “Galy- bankas pranese Galybei , • tininkų) spauda is kai to ap- 
bės” Šerus. Jis pardavinėjo kad jų milijonai dėl inflia-.sidziauge, kad taip lengvai 
juos netik Lietuvoje, bet ir ci> sumažėjo ligi kelių tarnautojai pasiduoda jos i- 

šimtu auksinu. dejai. O dabar supratusi

busi tautininku, visuomet 
tau garantuota šilta vietelė 
valdžios užupečky. Norint 
tarnybą gauti, pirmiausia 
reikia prisirašyti prie tauti
ninkų organizacijų ir, išbu-

nsitarps T V v’us- Tačiau visuomenė, tiek tautininkų yra karjeristai ir, tautininkų “šulų” protekcija,
usiiaręs suig- p;ni ėmė neri-bendrai, šiaudiniai tautiniu-.iniP- x - ------ 1 _ •į kai.

įgauti tarnybą. 
Dabar tautininkai paste-

sišaukęs savo bernus paskelbia 
rinkimus, kad nubalsuotų kas 
yra ūkės gaspadoriumi. Visai 
suprantama, kad tiems ber-j 
nams kitokio išėjimo nėra kaip jos “broliams” iš “Draugo” 
tik balsuoti už savo poną. Ne bobinčiaus, kad “kova ne 
kitaip ir Smetona buvo išrink- ginklu, bet baliotu” yra ne 
tas.” ijų išradimas. Tai yra senai

. . jau Amerikos socialistų
nepripaz^ta sĮ.eĮbjamas oba]?į?. Taigi 

“Draugas” rašo nesąmones, 
kad “paprasti socialistai no- 

“Kokis gi čia po plynių ‘Tau-'ri revoliucijos”.
tos Vadas’ tas, kuris persekio-. Socialistai vra nuosakus 
ja savo tautiečius ir kurio tau-;politikai į. jie gerai supran. 
tos vadu, tauta nerinko? Juk)tai> prie kuriu prįklauso ne 
jeigu jis turi tautos pasitikėji-1 vien tik bolševikai, bet taip 
mą, tai kodėl jis nepaskelbė to-( neišmintinga butų griebtis 
kius rinkimus. kokius turi i prieš ja gjnkĮO-

kiekviena civilizuota demokrati-, _ \ ,
nė tauta? Kodėl nedavė teisės ir ‘.er®^ T1^
VISIEMS Lietuvos piliečiams'^1 jutima. elemen- 
balsuoti už savo krašto prezi-• tal- Plle J1,111.111 Prtotouso ae 
denta’ Kam tas smurtas? Kami™11 ‘\k.‘>1?s?vįai, bet taip 
muilinti pasauliui akis, kad ve Pal f asistai. ir . Romos kata- 
buvo rinkimai ir dabar jau Lie-! kunigai Jaigl tokie žino
to turi teisėta prezidentą?“ i ,kalP . P™“?0 rašyto- 

Į jai. Juk visi atsimena, kas 
Tokie prezidento “rinki- dėjosi Meksikoje, kai po re- 

‘ voliucijos tenai buvo atimti 
iš kunigų dvarai ir valdžia. 
Jie tuojaus griebėsi už gink-

Tautietis 
Smetonos nei “tautos vadu.” i 
Jis sako:

mai”, sako Tautietis, žemi
na Lietuvą ir įžeidžia Lietu
vos piliečius.

Bet mes pasakysime Mari-

Galybės” bendrove ir ėmė inspekcija parevizavo “Ga- netautminkus rašytis į tauti-; o taip pat valdžios ir savi- 
■ardavinėti šėrus. Už šė- lybę” ir ten radus neleistinų ,nmkų organizacijas. , valdybes įstaigose, atsirado

rus surinko 2J>0© 000 auksi- pasielgimų su visuomenės į Į tai ne sunku atsakyti, daug šiaudinių tautininkų. 
nu “ ’ “ pinigais, revizijos aktą pa- Svarbiausia priežastis — tai Tuo reikalu tautininkų

_____  jie tada planavo prakast siuntė prokuratūrai. Proku- duonos kąsnis. Lietuvoj jau i spauda ir pradėjo ieškoti
tuvoje, jeigu jiems''nebūtų ties Birštonu (nelaiminga ratuia bylą perdavė teismo yra tokia mada, kaip tik ku‘įXiu tStinSL^tsikračT^' 
už tai apmokėta? Olšauksui vieta!) Nemuno tardytojui Daugirdui. ;n partija paima valdymo tąutinmKų atMRracius.

Labai galimas daiktas, kiipąir paarti tenai mO- Teismo tardytojas tarty- M į ‘̂ė sSS
kad visa šitą propaganda y- J1 k^talė n^pSti X nerduo^rok^turai *a™ PartiJos ^es P^vėžy tautininkų leidžia-
ra fabrikuojama Kaune, o Rur? galėtų apnipmti ele- perduos prokuratūrai. tsiuoia lauk o i šiltas vietas mas “Panevėžio Balsas” pir- paskui siunčiama į užsienį ir kt^ visą s\entą Lietuvą , Taigi gali but kad pralo-’ ;įdiJna tik “^aUoshis”. Tą masis iškėlė šiaudinių tauti-

2 500 000 nadėhh tui.gali ^1? ir vėl ^^.darė krikščionys, kuomet ninku klausimą, kaip apsi-
-,o00,000 auksmų, padėjo į atsisest. Tikras vargas znio-^a^aio valdžiof ta dabar da- saugoti nuo vilko kaily avių. Tarptautini Banką, gi elek- kajp Dievas ^padeda. r0 jr tautininkai Bergždžias darbas, ponai

vos skurdžiams po nosia: tros stočiai pastabi prade- Kažin, ar netingi “tėvelis”! ' , tautininkai! Pažangusis
Ve, žiūrėkit, ką apie Lietu-i jo reikalauti is valdžios tam Olšauskas melstis? L Todėl ir nenuostabu, kad žmogus ir pasįiįks pažan_
iro ro«A ir kiti t tikrų koncesijų. Olšauskas,------------------------------------- (tarnautojai, daug kartų si- gįuoju, nors įv kažin kaio

norėjo, kad valdžia leistų RUSAj jR FINAI PASIRA-ĮriVnodlŽS “krikštytus” dėl duonos ką- 
jam išnaudoti Lietuvos gy- š£ NEPUOLIMO SUTAR- |dre?ni ir’ kaiP Pk P,astlkeite snio. Jis tylės, nes jam svar- 
ventojus per metų. | T| jvynausybe tuoji suskato ra- b {i Pl4si Jžinęs ki_

Seime tada 4>uvo knkščio- m • J* .A sytis | tautininkus, kad ne- ik bus nesmerktas
nių-demokratų didžiuma ir! Tarp rusų ir finų pereitą nustoti tarnybos ir nenuma- b 
jie prielankiai į tuos reikalą- ^vaitę buvo pasirašyta ne- rinti badu savo vaikučių. skuisu.

šytų apie “žemės rojų” Lie-

tenai už pinigus spausdina 
ma, kad paskui butų galima 
pakišti ją alkaniems Lietu-

Jiems Lietuva tikras rojus! 
Taigi tylėkit ir nesiskųskit, 
kad jums sunku gyventi!
Bet alkanam pilvui neįkal

bėsi, kad jis sotus.

KRITIKA. KURIOS NIE
KAS NEPAISO.

vimus atsiliepė. Koncesijos 
įstatymas praėjo per Seimą

“Naujienos” rašo:
” ‘Dir\ a’ mano, k id Ameri

koje nevalia kritikuoti žmogų, 
kuris ‘gyvena iš visuomenės’.
Ji. matyt, užmiršo, kad ši šalis 
tai ne Sovietų Rusija ir ne fa
šistų Italija. Kritikos laisvė čia .
yra viena pamatiniu piliečiu i ^.ai bui ?l‘rl .ir ^me“
teista, čia jos yra vartojama, j 7k°s. lletlmiU, teigiu norėta 
gal but. daugiau, negu kur ki-į °tonu paunkb. 
tur; ir kaip tik daugiausia yra i 
kritikuojami tie, kurie ‘gyvena

puolimo sutartis, kuria abi 
dvi šalys pasižada nepulti! Tačiau nereikia

Taigi, Lietuvos valstybės 
nei ma-' įstaigų tarnautojų labai liud-

j&iatymas praėjo per seimą . h nenadėti ki-'11^’ kad Jie virto smetoni-.na padėtis, nes jie negali tu-
dviem skaitymais, bet J,- P- . „•—'ninkais. Jie Dasiliko tokiais rėti savosios pasaulėžiūros.

trečiuoju skaitymu kilo 
skandalas ir“Galybės” klau
simas daugiau nebuvo svars
tomas.
. Vėliau “dūšių ganytojas” 
Olšauskas išvažiavo Ameri
kon. Mat, tokiam kilniam

Atsirado

Mes pilnai su tuo sutin- lo ir pradėjo šaudyt žmonių 
------ išrinktus valdininkus.

Lietuvoje kunigai taip pat 
padėjo fašistams smurtu ir

kam. Bet “Darbininko” ra
šytojai pervėlai “susiprato”. 
Jie tą Lietuvos pažeminimą
ir jos piliečių Įžeidimą pa- teroru nuversti žmonių pa
matė tik dabar, kai Smeto- statytą vyriausybę 
nos kompanija atstūmė kle-, Socialistai pripažįsta re-

^ovl^9,voliuciją tik tenai, kur žmo- 
kai 1926 metų 1 / gruodžio į ngS neturj valdžioje balso, 
nakty smurtininkai nuvertė j pavvz<^^juj kajp buvusioj 
demokratinę Lietuvos vy- p ’?- • r J
riausybę ir apskelbė Smeto-' J’ . .

O dusių ganytojai el
giasi kaip tik priešingai: kur 
viešpatauja despotizmas, te
nai jie revoliucijoms prie
šingi. Carą jie rėmė viso
mis keturiomis. Taip pat jie 
rėmė Meksikos despotą Dia- 
zą ir Ispanijos prasilatravusį 
karalpalaikį Alfonsą. Bet 
kur tik valdžią paima liau
dis, tenai kunigai tuojaus 
pradeda daryt prieš ją są
mokslus ir griebiasi net kru
vinų priemonių. Jie vis dar 
laikosi vieno popiežiaus pa
skelbto obalsio, kad “tikslas 
pateisina įrankius”.

Šiandien kunigai yra prie
šingi revoliucijai Jungtinėse 
Valstijose. Bet ar tai dėl to, 
kad revoliucija blogas daik
tas? Visai ne. Jie remia da
bartinę vyriausybę dėl to, 
kad joje sėdi reakcijos šu
lai, kurie labai palankus sa
vo tarnaitei dvasiškijai. Bet 
tegul tik žmonės pastato 
Washingtone pažangią vy
riausybę, tokią kaip Meksi
koj, o pamatysite, kaip ku
nigai užgiedos kitokią gies
mę. Tuomet ir Chicagos 
“Draugas” jau kitokią pa
saką ries.

ną “tautos vadu”, tai Lietu 
vos kunigų “Rytas” 286-ta- 
me numery, pirmame pusla
py, išpleškino jam šitokį pa
sveikinimą :

“Garbingas Tautos ir Vals
tybės Vade! Tautos valiai pa
stačius Tamstą Valstybės vir
šūnėje ir Įtikėjus Tamstai Lie
tuvos likimą, teiksitės priimti 
musų Redakcijos ir visų jos 
bendradarbių vardu kuo širdin
giausius sveikinimus ir linkėji
mus garbingai pakelti sunkią 
Valstybės Vado naštą...”

Šitaip tada sveikino nak
tinį smurtą Lietuvos kuni
gai, kuriems dievotai tura- 
vojo ir South Bostono “Dar
bininkais”.

Kunigai tada džiaugėsi 
smurtu ir kėlė “tautos vadą” 
kaip košę ant šakių, nes ma
nė, kad juos prileis prie vals
tybės ėdžių. Bet kaip prie tų 
ėdžių Smetonos leitenantai

Crabaščių neprileido, tai da- 
ar jau Smetona nėra nei 
tautos vadas, nei preziden

tas. Jo rinkimai jau Įžeidžia 
Lietuvos piliečius.

Visa tai yra šventa tiesa, 
gerbiamieji musų kaimynai

“Bet ką čia kalbėt! Pati ‘Dir
va' juk nuolatos ir nuolatos 
bar.do ką ners kritikuoti, tik 
jos ‘kritika4 dažniausia yra to
kia žiopla, kad jos niekas ne
paiso.”

Su tuo, turbut, sutiks ir! 
pati “Dirva”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Į

Ar Žinote, Kad— ;
Padauginti 15 tokiu pat'5 

skaičium, o gautąjį rezulta- i g 
tą (225) irgi tokiu jau skai-'S 
čium, ir taip vis toliau, pakol | 
iš viso penkiolika rezultatų 
bus padauginta tokiais pat 
skaičiais, dirbant po 10 va
landų kas diena, ims 28 me-į 
tus laiko, pakol bus užbaig 
ta šita operacija. Jei netikit,; 
pamėginkit dauginti

Mokslininkai apskaito, 
kad ant žemės kamuolio ga
li sutilpti 6,000,000,000 gy
ventojų, ir kad tokio skai
čiaus žmonija pasieks jau 
2,100 metais, jeigu žmonės 
dauginsis tokiu pat greitu
mu, kaip dabar.

H

Didžiausis pasauly varpas \ 
yra Maskvoje, žinomas var- J 
du “car kolokol”; jis sveria 
arti 200 tonų.

Nelabai senai da Kinijos 
Juroj laivas buvo sudrasky-! 
tas pataikęs ant minos, kuri 
buvo padėta dar per rusų- 
japonų karą.

Da niekur pasauly nepa
stebėta, kad ožka sirgtų 
džiovos liga. Karvės ir kiti 
gyvuliai dažnai serga.

toms valstybėms, jeigu jos ninkais. Jie pasiliko tokiais rėti savosios pasaulėžiūros.
katra nors iš jųdviejų užpul-: Pa?; kalP lr P“™.lalį . buvo., Jei dar tautininkai paneš- 
tu ' v t r £)ej duonos kąsnio Lietuvos pataus, tai ilgainiui musų

__________ 'valdininkas (tarnautojas) į valdininkija pasidarys be
NAUJAS LIETUVOS AT- kiekyien3 dieną pasiruošęs dvasiais stabais. Liūdna.
STOVAS VOKIETIJAI..
Lietuvos atstovu Vokieti

jai paskirtas šaulys. Jis jau 
įteikė Hindenburgui savo 
Įgaliojimus.

persikrikštyti” — pakeisti Vargo Vaikas

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1932 METAMS

JAU* GATAVAS!

Jame telpa daug įdomių 
Statistikų, Straipsnių, Eilių, 
Juokų ir Paveikslų.

Emilija Pliateraitė

Ji pasižymėjo kaipo tikra revo
liucionierė prieš caro valdžią. 
Platus aprašymas yra “Keleivio” 
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Ka
lendorių įsigyti, nes jame ra
sit daug naudingų pasimoki- 
nimų. Kaina -50c.

“Keleivio” prenumerato
riams tik 25 c.

Mokestį galima siųsti kar
tu su prenumerata arba sky
rium vien tik už Kalendorių.

•KELEIVIS”
253 BROAOWAY SO. BOSTON, MASS.

IS JAPONŲ GYVENIMO.
1 “Bušida” yra vadinamos ja-: kodėl jisai yra vienaip, o ne 
(ponų dorovės taisyklės, ku- kitaip pasielgęs.
■riomis vadovaujasi japonų Tu niekam neturi sakyti, 
' tauta. “Bušidos” žodis yra kur, kurio reikalo dėliai ir 
kilęs iš “busi”. “Bušida” yra pas ką eini. Niekad nesakyk, 

i karžygių kodeksas, kuris; kodėl vienaip, o ne kitaip esi 
šiandien yra virtęs visos ja-; pasielgęs. Taip pat niekad 

! ponų tautos įstatymu. Štai kitam nepatark.
I svarbiausi bušidos nurody- Visais gyvenimo atsitiki

mai žmogaus kasdieniniam mais turi būti kantrus.
gyvenimui.

i Tu neturi daryti pastabų 
kitiems tais atsitikimais, ku- 
;rie tau yra nemalonus, o taip 
i pat tu neturi matyti to, kas cluoR- 
i yra negražu, negera; turi ne
kalbėti bloga nė apie ką;

; taip žodžiu, taip raštu turi 
nutylėti visa, kas daro nema- 
jlonumą kitam.
j Tu neturi pasirodyti ki

lį tam, kad esi apviltas, turi 
5, blogą nuotaiką, ar kas taip 
| nuskaudė, ar esi pagautas 

neapykantos.
j Neturi į įžeidimą įžeidimu 
atsakyti; jei kas butų tave 
įžeidęs, turi mandagiai nu
sišypsoti, vieno žodžio į tai 
-neprataręs.
; Neturi matyti savo drau
gų klaidos.

j Niekad neturi su kitais 
ginčytis. Jei nesutinki su ki
to nuomone, paaiškink jam, 

i kad jo nuomonė teisinga ir 
gerai apgalvota, bet šiuo kar
tu tu su ja negali sutikti.

| Kalbėdamas su kitais, ne
turi savo asmenį daryti pasi
kalbėjimo tema, bet išimti- 
'nai kalbėti apie tavo draugo 
interesus; taip pat neturi 

įkalbėti apie trečią asmenį, 
nei girdamas jį, nei peikda
mas.

Niekad neturi apgailestau
ti, ką esi padaręs, o taip pat 
neturi aiškinti kitiems savo 
pasielgimo priežasties. Apie 
tai neklausk ir kito asmens,

Visada ir su visais buk 
švelnus.

Visados ir visur buk šalta
kraujis. Niekad nesikarš-

Kartą per dieną turi išsi
žadėti dalyko ar darbo, ku
ris tau malonumo teikia.

Jei vargas, ligos, neapy
kanta ar bloga nuotaika ta
ve kankintų, neprasitark ki
tiems apie tai, ir stenkis apie 
tuos dalykus negalvoti. To
kiais atvejais imk tokią kny
gą, kuri tau visiškai nepatin
ka ir ją atsidėjęs skaityk. At
mink, kad tavo likimas yra 
tavo pasielgimų ir tavo min
čių rezultatas.

Kaip matome, taisyklės y- 
Jra gana Įdomios, o be to ga

na savotiškos. Jos reikalauja 
iš japono, kad jis taptų pa
reigos žmogumi ir vykdytų 
prievoles šakai, nesiduoda- 
mas jausmų įtakai. Charak
teringas yra šalto kraujo vi
sais gyvenimo atvejais rei
kalavimas, kurio mums, lie
tuviams, dažniausiai labai ir 
labai stinga.

DVIEJŲ ŽMONŲ VYRAS.
Kybartų parapijos bažny

čioj susituokė Šakių apskr. 
šaltinkiškių km. gyventojas 
B. su K. iš Vincijos kaimo. 
Vėliau paaiškėjo, kad “jau

nikis” B. turi ir kitą žmoną.

patarkit skaityt jį kiek
viena* lietuviai darbininkai.
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Taa d« AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM AS T

Trečias Puslapi*

Štai, Kaip Elgiasi Musų Kunigėliai.
Vienas suardė šeimyną, o 
kitas pavogė iš motinos 

dukterį.
Worcester, Mass.— Vie

nos musų parapijos “dusių 
ganytojas” paviliojo nuo 
vyro pačią M. K. ir pradėjo 
ją ragint atsiskirti nuo vyro. 
Jiedu turėjo dvi mergaites 
ir vieną sūneli, bet kunigė
liui padedant, šeimyna buvo 
suardyta ir moteris gavo di- 
vorsą. Nuskriaustas vyras 
apsiverkė ir išvažiavo kažin 
kur Į anglių kasyklas dirbti. 
O dvasiškas tėvelis, pasiė
męs jo žmoną, išvažiavo j 
kitą miestą Naujoj Anglijoj, 
gavo tenai kitą parapiją nuo 
vyskupo ir apsigyveno. Tai 
buvo jau tūlas laikas atgal.

Dabar tos moteriškės 
dukterys jau paaugo, o mo
tina paseno ir į gaspadinę 
nelabai tinka. Taigi kuni
gėlis išsiuntė ją Į Lietuvą, o 
gyvena su dukterimis.

O dabar kitas “dusių ga 
nytojas” įsimylėjo į 18 me
tų amžiaus mergaitę, kurios 
pavardės čia nenoriu minė
ti. Pradėjo jis kas vakaras 
pas ją lankytis. Mergina 
gyveno su motina, o tėvas 
jau senai miręs. Atėjęs ku
gelis, būdavo, užsidaro su 
mergaite į atskirą kambarį 
ir išbūna tenai po kelias va
landas. Motinai sakydavo, 
kad jis mokinąs jos dukterį 
“Dievą mylėt.” Motina tam 
tikėdavo.

Bet štai, pareina motina 
vieną vakarą iš darbo, o 
dukters nėra namie. Jos dra
panų taipgi nėra. Motinai 
lyg ir dūrė kas į širdį. Bė
ga ji klebonijon pas tėvelį, 
ogi ir to nėra namie. Moti
na nerimauja, bet nežino, 
kas daryt.

Septintą dieną ji gauna 
laišką nuo savo dukters iš 
New Yorko. Mergina rašo: 
“Aš jau ženota su kunigu...”

Motina apalpo.
Dabar ji jau supranta, ko

kį “Dievą mylėt” kunigas, 
mokino jos dukterį, bet jau 
pervėlu.

Mergaitė aiškina, kad bu- 
vusis kunigėlis, o dabar jos 
vyras, nusiėmęs kunigo apy
kaklę ir gavęs darbą viena
me New Yorko banke, bet 
nepasako nei to banko var
do, nei savo gyvenamos vie
tos adreso.

Motina sielvartauja ir 
keikia kunigus. Sako, kad 
butų nors jaunesnis bestija, 
o dabar jau 50 metų am-’ 
žiaus liurbis, tuo tarpu kaip 
mano mergaitė turi vos tik 
18 metų!

Taigi, broliai lietuviai, ar 
nebūtų geriau, kad mes sa
vo kunigėlius apvesdintum? Į 
Tuomet gal mums nereikėtų 
taip saugot savo pačias nuo 
jų ir gal nebūtų tokio pavo
jaus musų dukterims.

Teisybės Žodis.

LINCOLN P ARK, MICH. i aukščio ir 6 ar 7 pėdų ilgio, 
Socialistai gerai gyvuoja. ! įgalėtų atsigulti ir už-Į

^iaT,g:er^..g:LVUOZa.:!^.-aio koks jų bus miegas ir poil-1 
sis, jeigu alkis ir šaltis neštai. Prie kuopos priguli 72 

nariai; yra keliatas ir lietu
vių. Komunistai visuomet 
stengiasi socialistams kenk
ti. Kaip tik socialistai ką 
nors suruošia, tai būtinai tuo 
pačiu laiku ir komunistai su
galvoja kokį nors jomarką, 
kad atitraukus publiką nuo 
socialistų. Bet maskviečiams 
tas nesiseka.

Negalėdami šitokiais sky- 
mais kitiems pakenkti, ko
munistai daro tikrus užpuo
limus ant darbininkiškų su
sirinkimų ir kelia triukšmą. 
Miesto majoras^nori visiems 
pataikauti, todėl į tuos ko
munistų triukšmus jis nesiki 
ša ir jie daro čia ką tik nori. 
Kaltais jie išprovokuoja net 
muštynes tarp darbininkų.

Nedidelis Jonas.

duoda ramybės.
Tose guštuose randas jau

nų ir stiprių vyrų, kurie mie
lu noru dirbtų bile kokį dar- j 
bą už pavalgymą, apsiren-, 
girną ir šiltą guolį, bet ir to-j 
kios vietos negali gauti.

“Kel.” skaitytojas.

DŽIAUGIASI, KAD SKAI
TĖ “KELEIVI“.

Draugas J. Dereška rašo _
mums iš Pittstono, Pa.. ALBANY, N. Y. įreitą sąvaitę probate courte; Patarimas Komu-Ayr^T’vn^aJ OnU,!a'Lietuviai nenori «t.aiktinuoįbuv» klausoma jos byla.' «« «« “
muotas, bet skaitydamas per, . >. i Kupstienė liudijo teisme,i
ilgus metus “Keleivį” ir. - i kad ji negalinti su savo w-'
dažnai matydamas patari-' Per pereitą metą buvo ra gyventi, nes jis geriąs,
mus, kaip užsilaikyt ir būti ręngiąmi baliai, koncertai ir žiauriai ?u ja apsieinąs ir Vargšai tie musu komuni-
pasiruosiusiam pasitikt nau- kitokį pasilinksminimai. Da- n^ j užlaikvmo ♦ KomPją krizį, aš taip ir dariau. Ir bar gi viena jauniausių iie.,nec,uod^ * koresp 'St3i! N<>rS aUk°S JimS

Bus Lietuvių Socia
listų Susirinkimas.

BROOKLYN, N. Y.

Ateinantį penktadienį,
29 sausio, kaip 8 vakare, L. 
U. Kliubo svetainėje, 80 U- 
nion avė., Brooklyne, įvyks 
LSS. 19-tos kuopos susirin
kimas, į kurį kviečiami netik 
visi seni nariai, bet lygiai ir 
visi tie, kurie socializmo 
klausimu įdomauja.

Draugai ir draugės! Netu
rėję per porą metų regulia
rių LSS. 19 kuopos susirinki
mų mes jau gana pasilsėjo
me ir aiškiai pamatėme, kad 
darėm didelę klaidą nesirū
pindami savo organizacijos 
reikalais.

Dabar mes visi matome, 
kad be socialistų organizaci
jos nėra kam lietuvių darbi
ninkų reikalais rūpintis ir 
teisingai juos atstovauti.

Komunistai jau priėjo lie
pto galo su savo neapgalvo
ta taktika ir betiksle agitaci
ja. šiandien jie tarp savęs 
tik pešasi ri pravardžiuojasi. 
Tikėtis iš jų kokio nors pa
sitaisymo butų stačiai nepro
tinga, nes praeitis perdaug 
jau skaudžiai parodė, kad 
jie nežino kur eiti ir ko jies- 
ko.Darbininkai, kurie iš pra
džių su jais ėjo, visi pasijuto 
apvilti ir dabar visi nuo jų 
traukiasi.

* O tuo tarpu musų gyveni
mo arenoj pradeda kelti gal
vą naujas reakcijos gaiva
las, fašizmas, su kuriuo ko
voti mums būtinai reikalin
ga rimta organizacija. Kol 
kas da šitas gaivalas nėra 
labai aiškus, nedrąsus, bet 
dabartinių Lietuvos smurti
ninkų slapta diriguojamas ir 
finansuojamas jis gali iš- 
šaugti į labai šlykštų reakci
jos slibiną, kuris su laiku ap
žios visą musų kulturinį ju
dėjimą.

! Kad šita šmėkla musų 
tarpe neįsigalėtų, reikia 
tuojaus pradėti prieš ją 
griežtą kovą. Geriausį smu-

__ ____ i gį mes jai užduosime susior-
staigas, kurios būtinai jiems' ganizavę į Lietavių Socialia- 
yra reikalingos. Vosilka. Sąjungą. Todėl netiktai
________ z.__________ į Brooklyne, bet ir kiekvienoj

GRfŽTA VASARA. , i kitoj lietuvių kolonijoj rei- 
Kučių naktį Panevėžio a- kia kuogreičiausia organi- 

pylinkėje trankėsi grausti- ’ zuoti LSS. kuopas ir bend- 
nis ir matėsi žaibas. Seni romis spėkomis mušti fašis- 
žmonės pasakoja, kad tai tini gaivalą laukan iš musų

justams.
į BR1DGEPORT, CONN.

PITTSBURGH, PA.
Kaip Pittsburgho bedarbiai 

rengias pasitikti šaltą
žiemužę.

Dar visai nesenai Pitts
burgho didlapiai bubnijo, 
kad jau ateina geri laikai. 
Agitavo tik, kad butų įvesta 
šešių valandų darbo diena. 
Tada busią darbų ir pranyk- 
siančios minios bedarbių 
nuo gatvių.

Bet vėliaus Pittsburgho 
“Sun-Telegraph” įdėjo pa
veikslėlį su trumpu prierašu, 
kad tai esą Pittsburgho plie
no vergai, kurie visą savo 
sveikatą dirbtuvėse padėjo 
ir jau antras metas kaip be 
darbo gatvėmis vaikštinėja. 
Jeigu kuris ir turėjo kelius 
centus susitaupęs juodai die
nai, tai ir tie centai žuvo, 
nes per 10 dienų čia užsida
rė devyni bankai.

šiandien likę be darbo, be 
sveikatos ir be cento, už 
miesto iš žolių ir medžių la
pų darosi sau guštas, kad 
žiemą galėtų pasislėpti nuo 
žiauraus vėjo ir aštrių pūgų. 
Jie sudėjo turčaims milijo
nus, o patys turi gyventi tarp 
keturių vėjų.

Bedarbiai šiandien iš sau
sų žolių, iš medžio lapų ir 
šakų, kaip tie paukšteliai, li
pina sau guštas trijų pėdų

šiandien jaučiuos laimingas, tuvių grupių sumanė visai 
Nors jau antri metai nedir- naują ir nepaprastą dalyką, 
bu, bet vis dar turiu ant duo- būtent, SLA. 235 kuopa ren- 
nos susitaupęs ir da porą do- gia Lietuviškų Krutamųjų 
lerių siunčiu Maikės tėvui paveikslų spektaklį 31 sau- 
ant batų. Gal nesiskirsiu su šio, 2-rą valandą po pietų, 
iuo iki mirties. (Community svetainėje. Įdo-

Senas “Keleivio” skaity- mu bus pamatyt, kaip Lietu- 
tojas, Juozas Dereška. iva išrodė seniau ir dabar,

__________ ! o ypač kaip Vilniaus Krašte
VVORCESTER M A-S-S lenkai persekioja lietuvius.

Prie progos turiu patarti 
Ruošiasi 16 vasario šventei, jaunai SLA. 235 kuopos pre- 
Darbų nėra. Norima suvie- • zidentei Paulinai Juodžiu

mi SLA. kuopas. tei, kuri yra darbšti lietuvai-
Worcesterio lietuvių or- tė, kad surengtų darbinin- 

ganizacijos ruošiasi iškil- kiškas prakalbas, laisvų ir 
mingai apvaikščiot Lietuvos darbininkiškų pažiūrų kal- 
nepriklausomybės sukaktu- bėtojai išaiškintų, kas yra 
ves 16 vasario. Yra pakvies- darbininkas ir jo priešai; 
tas “Aušrelės” choras ir ža- nes čionai yra daug tokių 
dama kviesti Dirvelio orke- į žmonių, ką nėra girdėję pra- 
stra. kalbų.

Bėda tiktai, kad darbų 
nėra. Norton Grinding 
kompanijos dirbtuvė, vfena 
iš didžiųjų čia darbo įmo
nių, beveik visai užsidarė ir

'♦ į kia iš visų pusių, bet toli 
į gražu ne viską jie turi, ko 

GRAND RAPIDS, MICH. į jiems reikia. Paimkim kad 
ir šita dalyką: kalėjimasNekrologas.

Jau buvo spaudoje minė- jiems būtinai reikalingas, 
teismabučio taipogi reikia, o

9

WORCESTER, MASS.
Martynas Kapstą 

nuodų.

ta, kad drg. Petras Aleksy- ar jje juos (urj? Ne. Už vis 
nas sunkiai serga. Dabar tu- labiausia yra reikalingiausis 
nm pranešti liūdną žinią, “durnu namas”, o betgi ir to 
kad musų mylimas draugas neturi*
jau persiskyrė su šiuom pa-į _ x. . . .... . . 
šauliu. Iš pradžių velionisJ Dabartiniais laikais įvyk- į 
manė turįs tik šaltį; bet vė- sta vlsa ede komunistiškų 
liau pašauktas gydytojas te!smų. Gandai eina, kad 
pripažino, kad Petras serga teisman yra saukiami Senas 
influenza ir liepė nesikelti iš Y1?028.’ Jatuziene, Bendora- 
lovos per septynias dienas. Yįcl.U8 ir„V1^ .ei_? ^tų sklo- 
Bet Petrui trečioje dienoje kmmkų . Teisėjas yra pats 
pasirodė geriau, ir jis atsi- komisaras Bimba, o jo bara- 
kėlė. Nuo to laiko pradėjo banscikas ŠolomsKas užima 
kas dien eiti blogyn, paga- ‘ prokuroro vietą. Žinomas 
liaus tapo išvežtas į ligoni- dalykas, kad iš taip daug 
nę ir pagulėjęs porą sąvai- i teisiamų bus ir pasmerktas
čių, 9 sausio mirė. I ™?a8- ? k«r į™8 Pades?

' . ... ii kaptialistų kalėjimą pa-
„ Petras .. buvo linksmas sj^stj ne komunistiška, 
žmogus, ji mylėjo seni ir kad reikėtų įsigyti sa-
jauni, dėlto ji palydėt 12 ,----- —

is kapines

pranašauja pasaulio suirutę, 
tokia vėlyva “vasara.”

Gruodžio mėn. paskutinė
mis dienomis nesiliauja lie
tus lijęs. Laukuose sniego 
jau nebematyt. Plėšrus vė
jas griauna radi o stiebukus 
su namų kaminais.

gyvenimo.
Brooklynas tegul būna pa

vyzdžiu kitiems. Taigi visi 
socialistinės minties drau
gai šį penktadienį prašomi 
į L. U. Kliubo svetainę.
LSS. 1S kp. organizatorius.

Kanados Lietuviai
WINNIPEG, CANADA. ,das, tai į pašalpinę draugi- 

v .... i . . i ‘ją jo priimti negalima. JisKomumatai jau knita patai--išdavikas", 
pmes draugijos pamatus. 1

Aną diena čia įvyko pa-1, Žinoma, rimtesni nariai iš 
šnipinės draugijos susirinki-'to. k?mumstą skundo e- 
mas. Paskelbus pirmininkui F1? juoktis, kas komunistus 
Narutavičiui (jis komunis- '»'’?■ TO™.. T
tas) naujų nariu priėmimą,. Voliotis limbiniais žodžiais 
pasirodė 4 kandidatai, kurie E kumsciomis daužyt, stalą.
J e . 7 Ii Amiimotoo I 1 rhnnavimifa
buvo jau ispildę visus kons-

dėlto jį palydėt 12 ,vo judėjimas, ir tokius žmo- 
sausio į laisvas kapines su- nes< kur|e nesilaiko bimbi-

- ...... . ... ,sinnko daW'^e nes linijos, visus sugrusti už
paleido darbininkus nenbo-J Šiomis dienomis Martynas*dejo apie simtes automobi-. ~otu. jada jie neskaldytų

• —-------- 'Irų. Ant kapinių kalbėjo Bimlios kuopų ir iždy ne.
Vent-IJot ir S. Naudžius, j grobtų. Na, o jeigu šitas by-

tam laikui. t Kupstas, gerai čia žinomas
Kai visur prisieina taupyt, lietuvis, nutarė atsiskirti su 

tai reikia mažint ir organiza- šiuo pasauliu ir paėmė nuo- 
cijų išlaidas. Tuo tikslu čia dų. Bet nuodai nebuvo gana 
norima suvienyti į vieną stiprus ir jį pasisekė atgai-
daiktą visas SLA. kuopas, vinti. 
kurių čia yra iš viso net tiys. j Tas, žinoma, pridarė daug 
Visoms joms susivienijus, nesmagumų jo žmonar Ma-

Velionis prigulėjo prie L. las nagrinėjant, “teisėjas ar 
S. S. 51 kp. ir prie SLA. 60. “prokuroras” nukryptų nuo 
kp. ir yra daug pasidarba- tiesos kelio, tai jiems butų 
ves toms organizacijoms.1 geriausia vieta “durnų na- 
Mirė susilaukęs 45 metų muose”. Bet ir tie turėtų but 
amžiaus. Ilsėkis, brangus komunistiški. Taigi patarti-

falima būtų sudaryti SLA. rei, ir ji pametė jį. Paskui (drauge, šios šalies žemelėje, na komunistam pasirinkti 
uopą, su kokiu 1,000 narių, jį per teismą pareikalavo iš!o mes tavęs neužmiršim, kol daugiau aukų ir įsisteigti 

Jonas Kazlauskas, jo atskiro užlaikymo. Pe-gyvi busim. S» Naudžius, augščiau paminėtas tris į-

Komunistas Urbanavičius 
taip šlykščiai koliojo vieną 
draugijos narį, kad šis kan
trybės netekęs norėjo jau 
kumštimi uždaryti tam ne

titucijos reikalavimus ir tu
rėjo likti pilnateisiais na
riais šiame susirinkime.
Tarp ju buvo ir drg. Novo- . . ...grod^as. Žinodami apie tai, ^^S'ka’nefno 
komunistai jau išvakaro pa- i. L- Plauk3 nekilo mu 
darė “spešef’ mitingą ir nu-' °
tarė priešintis jo priėmimui. 
Draugijos susirinkime jų 
protestą perskaitė tavoriš- 
čius Blažaitis. Tenai moti- 
vuojama taip: kadangi No- 
vogrodskas yra “darbininkų 
priešas”, visur ir visuomet 
remia socialistus, visuomet 
kritikuoja komunistų klai-

štynės.
Draugija turėtų tą necivi

lizuotą gaivalą, komunistus, 
suvaldyti, nes jie gali ir iždą 
užgrobti. Juk vienas komu
nistas aiškiai pasakė: “Ge
riau tuos $671.53 pragerti, 
negu laikyti fašizmo palai
kymui !” Draugijos nariai 
turėtų budėti. Fru-Fru.



Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 4, Sausio 27 d.t 1932 m.

rPasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

VISKO PO BISKĮ. i f

Suspendavo Amhersto ko- « 
legijos studentu laikrašti. į »
Romos kataliku kunigai! ♦ 

pakėlė dideli triukšmą prieš | • 
Amhersto kolegijos studen-p 
tų juokų laikrašti “Lord 
•Jeff’. sakydami, kad jis už
gaunąs tikinčiųjų jausmus, o 
> pae Įžeidžiąs katalikus. 
Triukšmas priėjo beveik prie 
atvirų grąsinimų, kad jeigu 
kolegijos vyriausybė to laik
raščio nenubausianti, tai 
bažnyčia busianti priversta 
uždrausti katalikams tėvams 
leisti ton kolegijon savo vai
kus. Kolegija yra privatinė 
Įstaiga ir, nenorėdama fi
nansiškai. nukentėti, nuta
rė tą laikraštį iki Naujų Me
tų suspenduoti.

Įžeidimą tikinčiųjų jaus 
mam
kad' tas laikraštis sulygino 
davatkų vienuolyną su pa
mišėlei prieglauda.

STALINO BANDYMAI SOVIETŲ RUSIJOJ
IR SOCIALDEMOKRA TIJA

J

Fricc Ad'erio intys.
Apie Sovietų Rusiją iš įvairių 

piliečių girdim įvairių balsų. 
Vieni entuziastiškai kalba apie 
šalį, kur nėr nedarbo, kur spar
čiai dygsta fabrikai, augą mies
tai, kur vii galimi milžiniški 

technikos pritaikinimų planai 
—taip sakant, amerikonišku ma
stu. Kiti su pasibaisėjimu pasa
koja apie kraštą, kurio gyvento
jai didžiuli skurdą kenčia, kur 
trūksta paprastų gyvenimo reik
menų. kur nėra pilietinių laisvių, 
kur viskas suvaržyta, — kur tai
komi aziatiški valdymo budai, 

kunigai įžiūrėjo tame, Kaip giriančiųjų. taip ir peikian
čiųjų žodžiuose yra teisybės. Bet 
juk

Kongresas sekė prezidentą.
Amerikonų spauda paste

bi, kad prezidentas Hoove- 
ris visą laiką ignoravo be
darbių padėti šioj šaly. Jis 
tik dabar pradedąs formuo
ti programą kovai su nedar
bu. kuomet tai reikėjo pada
ryti keletą metų atgal. Bet 
užtai kaltinamas ir Kongre-

Amerikonizmns ir aziatizmas
nėra nauji dalykai, nėra vien So
vietų Rusijai charakteringi. Dar 
visai neseniai, geros ūkio kon 
junkturos laikais, Amerikoj dy
go fabrikai ir miestai kaip gry
bai po lietaus, sparčiau nei da
bar Rusuose. Tas pats ir kituose 
laimingu metu kapitalo pačiup
tuose kvartaluose, kolonijose. 
Pavyzdžiui, šiuo metu Australi 
jos sostinė buvo urnai perstaty- i • m •, -ii T. .... . . ~ sas, kad šiuo reikalu nesiru--Žegnokis, Maike, ir kai- -Jis; kviečia juos prie ra- j Q Kongresas neprivalėjo

bėk poterius, ba karalyste vęs,_ka<l jam butų genau.Jo k ; įgidimo p^„.Z(!į Jg 
Dievo jau ateina is dangaus! sekejų eiles pradėjo greitai Hooverio. Bet smus'al-,™.,.—

—Ar negavai kur išsigert, retėti. Seniau nuo jo atsi-k tucs^ tfek
teve, kad pasidarei toks pra- mete milionai kataliku ir vir- visi juk sotus. socialdemokratams,
nasas? to protestonais. Dabar ji- J

—Juokų neprovyk. Mai-isai neteko savo garbintojų . ___ . _ . ,, __ . ___ _.
ke, ba čia nėra iš ko juoktis. Rusijoj, Meksikoj ir Ispani- SANDARA PRAhILE?-Kl' bU TIESA.

—Na, gerai, tėve, kur gi joj. v įsa tai reiškia didelius 
tu matai tą Dievo karalvste? nuostolius popiežiui. O pi- ... . .....

—Palauk, Maike, pamaty- nigu jam reikia. Dabar pra- Ą^oa.kaip atsirado dabar .kana tai uz ką tai suaresta- 
si ir tu. Šventas tėvas ap- dėjo griūti jau ir seni jo ru- ^se7^sy. v3^°™a. Auks- j vęs ŽivaUauską, arba kiti 
znaimino visam svietui, kad mai. Reikės statyt naujus. c,ausIa L-etuv.u Prieglauda prasimanyti apie Bagoeių 
visi protestonai, šliputamiai.Del to jis ir kviečia proteste- Amerikoj. (šmeižtai ir melai. Kas atsi-
ir kitokie nedaverkos, ką nūs prie savęs. Vienas ‘‘Laisvės Draugų- įIpena t;V,0> š62??5 ka-

/ . stės" organizatorių rašo*?.. reuaktonai dar be
—O ką jam protestonai mums, kai* ~Sandara” klai_. kelnaičių tebegrojo,žino kad 

paaetų, vaike. dina gavQ skaitytojus> ra$V-i Aukse. Prieglaudos istorija
—Jie padėtų labai daug. dama apie tokius dalykus, ;vra s^aiV1: 1906 metuose 

Juk jų skaičius visame pa- kurių ji visai nežino, arba Bagočius buvo Pittsburgo A- 
saulv šiandien siekia 207 tyčia juos iškraipydama. įkademijos studentas, ir 
milionų. Jeigu paimti iš jų * „jis sako: * dirbdamas lietuvių tarpe,
tik po doleri nuo gaivos, ir Nesenai “Sandaroj” tilpo •^ayrinėj Pittsburgo dalyje, 
tai jau popiežiui
per metus
rių suma. O reikia juk mo- narnas “socialistų” sąrašas gy«tę” apie pfcros šimtų 

rašyta. Musų klebonas aiški-P^ti daug daugiau negu po yra Įtariamas leidime rinki- nar_il9 visa draugystę pri
ncą nnrr-zvL-oin 4-ai i-ci dolerį. Tai ve, kodėl popie- rfiu agitacijai didelių sumų ra^e ĘUe ir gavo Su

žirs kviečia vfeus prie jo dė- pinigų. Insinuacijos buvo sivienijimo čarterį _ kaipo 
tis. Jo biznis pradėjo smuk- tokios rųšies, kad jei taip 154 kuopa. Draugystė gyva- 
ti. Bet tas jo aplinkraštis butų atsiliepta apie Bačiuną, y° P? Susivienijimo čartenu, 
nieko negelbės, tėve. Niekas jįs butų jau senai Įdėjęs įr niekados niekam neatėjo 
orie jo nesidės. Nesidėsiu nei “keeper į” i "Sandara”. Vi- i galvą mintis, kol “S.” ne- 
aš. siems buvo* aišku, kad “S.” sufabrikavo, kad “Laisvės

—Tai
aš be reikalo

buvo atsiskyrę nuo šventos 
katalikų vieros, dabar vėl 
gali prie jos sugrįžti. Taigi 
čia, vaike, ir tau yra geras 
čenčius sugrįžti prie dvasios 
šventos.

—Ar tai viskas?
—Da ne viskas, Maike, ale 

aš daugiau neatsimenu, ba 
švento tėvo ciklika yra labai 
ilga ir labai moksliškai pa-

no ją per pamokslą, tai kal
bėjo kokią adyną laiko ir aš 
Į pabaigą užmigau. Ar ga- 
zietos apie tai nerašė?

—Ar apie tavo miegą?
—Ne apie miegą, ale apie 

tą ciklika.
—Sakyk, tėve. ne “cikli

ka”, bet “enciklika.”
—Gali būt, vaike, kad aš 

turiu apmilką, ba man taip 
ir išrodė, kad aš tą šventa 
žodį negerai suėmiau.

—A žinau, tėve.
—Na, tai pasakyk gi, ko

kių tenai bagaslavenstvų 
šventas tėvas mums apiera- 
veja.

—Turbut norėjai pa.sakyt, 
kokiu palaiminimų teikia?

—Jes, Maike.
—Palaiminimų tenai nėra 

jokių, tėve. Tuo aplinkraščiu 
popiežius nori tiktai patrau
kti prie savęs kitas krikščio
nių sektas.

—Ar tai tu sakai, Maike, 
kad tokia švento tėvo malo
nė nėra geras daiktas pa
klydėliams?

—Žinoma, kad ne.
—Kodėl ne?
—Todėl, kad protesto- 

nams daug geriau prie po
piežiaus neprigulėt. Jie tūri 
daugiau laisvės savo parapi
jose ir jiems daug pigiau at
sieina savo dvasiškuos už
laikymas. Jeigu jiems vienas 
kunigas nepatinka, jie gali jį 
prašalinti ir jo vieton pasta
tyti kitą. Bet katalikai to 
negali, nes katalikų bažny
čia žmonėms balso nepripa
žįsta. Ji reikalauja iš jų tik 
pinigų ir paklusnumo.

—Na, tai kaip tu rokuoji. 
Maike, vedink ko šventas 
tėvas šaukia protestonus 
prie savęs, jeigu iiems nebū
tų prie jo geriau?

ta. Taip pat ir dėl vadinamų a- 
ziatiškų valdymo priemenių: pa
šonėj, fašizmo apgultuose kraš- 

nori. Mums, 
yra kitas

?n nuo gaivos, ir Nesenai “Sandaroj tiipo w*»uiuiej nusvuigv uaiyje, 
piežiui susidarytą keletas straipsnių ir net ėdi- tada Allegheny vadinamoje, 
207,000,000 dole- torialų, kuriuose taip vadi- 3vorganizavo“Lairrės Drau- 
f) reikia ink m n- eo vo co c gvste” iš anie daros šimtu

smas buvo nepamatuotas, telmoniską laišką, paaiškin- 
Tečiaus nėra ko čia tau ir darni kad tokios žinios yra 
nusiminti. Juo mažiau pini- klaidingos ir klaidinančios, 
gų gaus popiežius, tuo dau- ir kad viso išlaidų spaudai ir 
giau jų liks žmonių kišeniuo- pašto ženkkliims visu Ba
se. tuo geriau jie gyvens. gočiaus-Viniko-Gugio-Baka- 
Dykaduonių pasauly nerei- no-Stungio rėmusių komite- 
jęjip tėve ii*iu buvo tiktai $63.50, ir ne 

vieno cento d augiau. Ar “S.” 
redaktoriai buvo džentelmo- 
nai tą klaidą atitaisyti? A- 
naiptol. Paleido biaurų, že
mą melą, žino kad tai me
las. ir neatitaiso jo. Ar ilgai 
padori, garbinga organiza
cija toleruos tokią taktiką, 
tokią nešvarią politiką iš sa
vo atsakomingų viršininkų?

Dabar “Sandaros” No. 2 
šių metų, nuo pačios redak- 

šia koncertą” p-lei Helenai cijos, Įdėtas toks straipsnis: 
Sadauskaitei, kuri dabar čia “AUKŠČIAUSIOJI LIE- 
parvažiavo atostogoms. P-lė TUVIŲ PRIEGLAUDA 
Sadauskaitė yra gerai žino- PRISIDEDA PRIE BOLŠE- 
ma artistė tarp amerikiečių VIKŲ SUSIVIENYJIMO. 
publikps. S. L. Rothafel da- Vestuvių ceremonijos Įvyko 
vė jai progos prigulėti prie MacKees Rocks, Pa. Sutvė- 
io gerai žinomos “Roxy rimui Aukse. Prieglaudos 
Gang”, kuri anais metais da- daugiausiai darbavosi p. 
vė čia koncertą net su ma- Bagočius. Nauja organizaci- 
dama Schumann-Heink,Ma- ia turėjo užimti SLA. vietą 
sonic Temple salėje. Išpradžių jaj neblogai sekė-

Šitas koncertas įvvks 2 si, bet laikui bėgant ji pa
vasario vakar., North Scran- teko bolševikų kontrolėn ir 
ton Junior High School au- virto agitacijos biuru.” 
ditorijoi. Dainuos taipgi 0- Čia yra tiek tendenciškos 
na Katkauskaitė, Lietuvos tiesos, kiek yra arba buvo 
Operos kontr-alto, tenoras tiesos tūlų elementų skleidi- 
Hopkins ir 12 dainininkų ži- me gandu, kad “Bagočius 
romų kaipo “Lackavvana nusuko SLA nariui pusę po- 
Singers”. Tauras, mirtinės” arba kad Bagočius

—Gud bai, Maike. 
tokia šnekta nepatinka.

u ar.

P-lė Sadaushitč 
-Duos Koncertą.

SCRANTON, PA.
Gerai žinomas seranto- 

niečiams Tauro Kliubas ruo

f klausimas, daug svarbesnis ir e- 
smingesnis, būtent:
Koks yra santykis Socializmo su 

Sovietų Rusija?
Kaip atrodo Sovietų Rusijos gy
venimas, marksininkų akimis
žiūrint?

Yra rašytojų, kurie niekuo
met nežinojo, kas yra marksiz
mas, ir kurie negali suprast, kas 
Sov. Rusijoj dedasi. Jų tarpe 
UpUn Sinclair ir Bernard Shaw: 
jie yra labai gerbtini, bet ne vis
kas jiems patikėtina. Tai, kas 
dabar dedasi Sov. Rusijoj, yra 
visiškai nauja, neįprasta mark
sininkams. Panašaus problemų 
kėlimo ir jų sprendimo nesura- 
sim nei Markso veikaluose, ne’ 
priešrevoliucinių laikų marksi
ninkų raštuose, nei to paties Le
nino galvoj iki 1917 spalių re
voliucijos. K. Kautskis. pas kuri 
savo laiku mekėmės marksizme 
mes visi ir tie. kurie dabar Mas
kvoj vieninteliais tikraisiais 
marksininkais krikštijasi, sako: 
jei Sov. Rusijoj dabar kunijasi 
Markso idėjos, jei tenykštė tik
rovė yra socializmas, tai visa tai. 
ką aš mintijau ir skelbiau per 
visą savo amžių, yra niekis, ne
sąmonė.

Galima nesutikti su Kąutskic 
nusistatymu Sov. Rusijos at
žvilgiu (aš pats taip pat nesu
tinku). Bet reikia suprasti so
cializme veterano pareiškimą 
Kad geriau Įvertintume Sov. Ru
sijos tikrovę, tenka prisimint’ 
pagrindinius elementarinius 
Markso mokslo dėsnius. Taip pat 
reikia pasekti, kaip Markso idė 
ios prigijo ir plėtojosi Rusijoj.

čia Kautskis išgvildena vieną 
iš svarbesniųjų marksizmo tvir
tinimų: socializmo idėjos prigy
ja tik kapitalistinio ūkio šalyse: 
jų nešėjas — pramonės darbi 
ninku klasė; socializmo idėjos 
virsta kunu. tik kapitalizmui 
prinokus, pramonei pasiekus 
tam tikrą išsiplėtojimo laipsni.

Taip pat nubrėžia marsizme 
idėjų plitimą Rusijoj Plechano- 
vo. Akselrodo ir k. grupė, kuri 
sakytą Markso mintį dar 188C 
metais drąsiai skelbė Rusijoj 
dar vos tik stojusioj į kapitalis 
tinių kraštų eiles. Nedvejojama 
šiam nusistatymui buvo ištiki 
mas ir Leninas, čia jokių skirtu
mų tarp bolševikų ir menševikų 
nebuvo. Ištikus revoliucijoms. 
Leninas aiškiai formulavo: .dėl 
ypatingo būvio Rusijoj lengviau
sia parblokšti jauno kapitaliz
mo pagimdytą buržuaziją; bet 
socializmo likimas pareis nuo so- 
cialinčs pramoniningų kraštų re
voliucijos.

Manymas, kad pasaulinė re
voliucija gims kaip pasaulinic 
karo rezultatas, buvo klaidingas. 
Iš šio klaidingo Lenino skaičia
vimo ėjo visos kitos nenuosakios 

Nepasitvirtinus šioms

Galima kalbėti tik apie so
cializmo pradus visoj šioj stali
nizmo politikoj. Nes tenka pri
pažint. kad daromos didelės pa
stangos industrializaciją pada
ryt panašią į socializmą. Tik e- 
konominio gyvenimo logika 

pirmykščio Sriauna visas iliuzijas. Galima į- 
kalbėt darbininkams, kad penkių 
metų planą įvykdžius, išgyvens 
jie dabartinės skurdžias gyveni
mo sąlygas, žymiai blogesnes, 
nei Šveicarijos darbininkų. Ga
lima skelbti, kad tuomet Rusija 
iau abiem kojom stovės socializ
me. Galima save apgaut ir kitus 
įkalbėt. Bet tikrovės neapgausi. 
Ir dabar jau skaitome, kad ren
giamasi naujam penkių metų 
planui, kuris esmėje, kaip ir pir
masis. per dirbančiųjų skurdimą 
tęs toiiau krašto supramonini- 
mą.

Drg. Fr. Adleris mini ir so
cializmo elementus dabartinėje 
Rusijoj, bet daugeliu atvejų jie 

.Ta tikroji pramonės atsiradimo pasireiškia neigiama prasme. A- 
ir bujojimo paslaptis. Tam yra not jo. visa stalinizmo politika 
vartojama prievarta, kurią vyk- nesanti joks socializmas. bet 
do viešpataujančios klasės. In- į geriausiu atveju tik strategija j 
dustrializacijos tempas tuo di- socializmą.
dėsnis, kuo daugiau skurdina- j Musų kelias į socializmą ki- 
mas ir gujamas proletaras. Tą - toks. Kitokiose pozicijose esam. 
ikelbė Marksas, tik jis nežinojo. Kapitalistiniai kraštai pergyve- 
iog šis procesas kada nors eso-|na sunkų, kapitalizmui nepagy- 
?ializmo vardu butų daromas ir‘domą krizį. šiuose kraštuose 
dar “socializmu” vadinamas, turim didžiulį nedarbą; bet kar- 
Valdžios aparatas stalinizmui y- tu turim ir daug fabrikų. Sovie-

tą reiškia stalinizmas marksiz
mo šviesoje,

pravartu pažvelgti, kaip indus
trializacija vyksta kapitalisti
niuose kraštuose. Marksas grie
žtai skiria du laikotarpius. Pir
miausia jo pavadinta “pirmykš
tė akumuliacija,
capitalų sukaupimo laikotarpis. 
Jame negailestingai ir žiauriai 
šnaudojant darbininkus, barba
riškai vartojant prievartą, gim
sta pramonė. Tai atitinka arti
miausius po feodalimo laikus, 
kurių proletarų šiurpulingą gy
venimą vaizduoja Marksas 
priešpaskutiniame “Kapitalo” 
skyriuje. Antras laikotarpis ati
tinka naujesnius laikus, kuriais 
larbo išnaudojimu paremta sis
tema nusistovėjus, įdėta į tam 
tikras įstatymų ir dorovės vė
žes. Stalinizmui suprasti tenka 
pažvelgti į pirmykštės akumu
liacijos sistemą. Masinis darbi
ninkų darbo jėgos išnaudojimas

iro kita? kuopas Pittsburgho 
apylinkėse, kaip kad jis or
ganizavo 1907 metais vasa
ros laiku Illinojuj SLA. kuo
pas. Bagočius baigė Akade
miją IDOS metais ir išvažia
vo už “Kovos” administra
torių i Philadelphiją. ”Lais-1 pasėkos
vės Dr-stės vadovybę pali-! perspektyvoms, Lenino pastan 
ko Katiliui, kurs aplinkybių gomis buvo daromas nuosakus 
verčiama? turėjo UŽ maŽ-(žingsnis atgal: užleidimas kapi- 
daug metų laiko auleisti Al-^lizmui kai kurių pozicijų—va- 
legheny, ir vadovybė pateko dinamas NEP (naujoji ekonomi- 

rankas velionio Mateušo nė politika).
Urlakio,, tucm laiku didžiau-! Drg. Fr. Adleris vaizduoja ki- 
?1O tautininkų Y^dp vakari- tus Rusijos komunistų politikos 
nė j Pennsyk unijoj ir ryti- etapus, jau Leninui mirus. Ir 
nė j Ohio. L!. akys 1910 me- prieina pagaliau prie pastarojo, 
tuose, kad Bagočius. jau bu- kai. nebesulaukiant pasaulinės 
VO Bostono i niversitete, SU revoliucijos, nekantrių vadovau 
kitais savo vienminčiais, at- jančių komunistų galvose gimė 
metė Susiviniejimo čarterį, fantastiškos ir utopiškos idėjos: 
panaikino vardą “Laisvės peršokti kapitalizmo plėtojimo- 
Dr-stė , išsiėmė. Allegheny si fazę ir vykdyti Rusijoj jų va- 
County Čarterį ir paknkšti- dinamą socializmą. Nuo čia pra- 
10 buvusiąją SLA. 154 kp. sideda dabar išgarsėjęs 
ir Laisvės Dn.ugystę savo
nauju gremėzdišku vardu,
būtent: Aukščiausioji Lie- trianzaciia tei ^dykį-, ia tūrių Prieglauda Amerikoj, “""nirinrim

Perskaitykit vėl. “Sanda- šiuo ir prasideda stalinizmo pro- 
ros’ straipsni, o aišku bus, blema. Kiek ji yra nesuderina- 
kokių begėdiškų istoriškų ma su marksizmu, kiek yra prin- 
melų dasileidžia Žmonės, cipiniu skirtumų tarp leninizmo 
kuriuos matomai dievai UŽ ir stalinizmo,-rodo kad ir skili- 
ką nors nori nubausti, pir- mai kominteme: kairioji irdesi- 
miausiai atimdami jiems pa- nioji opozicija, k«ri marksizmo 
tį elementai } padorumą. ir leninizmo vardu tvirtino sta- 

“Laisves Dr*at£*” Vienas linizmo nemarksiškumą.
Kad suprastume.

Stalinizmas.
Jei socializmui būtina indus-

•a svirtis vykdyti industrializa
cijai per pirmykštę akumuliaci
ją. Platesnių gyventojų, darbi
ninkų išnaudojimas, skurdini
mas ir jiems prievartos taikini
mas yra neišvengiami reiškiniai 
—palydovai tiek kapitalizmo ša- 
yse. tiek ir Sov. Rusijoj. Kito
kio kelio kapitalistinio paveikslo 
pramonei steigti pirmykštės a- 
kumuliacijos metu nėra ir negali 
būti. Po Markso tas yra negin
čijama. Tiesiant toliau paralė- 
’es. galima rasti kurio ne kurio 
panašumo ir žemės ūkyje: ben- 
Irai. beveik visur savo laiku ka
pitalas gujo suskurdusius vals
tiečius nuo savo sklypų. Tai, ką 
-nūs Marksas išmokė vadinti ka
pitalizmo prieaušriu, norima va
dinti socializmo prieaušriu. Tuc 
tarpu gi marksininkams socia
lizmas yra įmanomas ne kapita- 
izmo prieaušry. bet aukščiau
siam kapitalizmo išsirutuliojimo 
’aipsny.

Seniau buvusių viešpataujan
čių klasių Rusijoj nėra. Dvari 
linkai. kapitalistai, smulkus 
prekybininkai, stambesni žem
valdžiai — kaip klasė yra sunai 
kinti. Bet tuomet kurias funkci
jas šiomis sąlygomis atlieka dik
tatūra? Pilietinio karo metu su 
baltaisiais diktatūra buvo patei 
sinama priemonė reakcingomis 
klasėms sutvarkyti. Gi dabarti
nė staliniška diktatūra yra prie 
monė dirbantiems tvardyti, kad 
per jų suvaržytas, sukaustytas 
darbo sąlygas, jiems nepriėsta 
raujant. valdžia galėtų vykdyti 
pirmykštį kapitalų sukaupimą 
(akumuliaciją). Rusijoj nėra 
daugiau privačių kapitalistų. 
Kapitalistų konkurenciją pakei
tė valtsybės aparato planinga; 
vedamas ūkis. Bet tai
juk ne socializmas, o valstybinis 

kapitalizmas.
dėl kurio savo laiku Leninas pa
reiškė: “Mes turime grįžti 
valstybinį kapitaiizmą”. Penkių 
metų planas, jo padariniai yra 
žymus, neabejotini. Turint gal
voj milžinišką Rusijos teritori
ją i» didžiulius, seniau privataus 
kapitalo tik iš paviršiaus pakni 
bentus turtus, industrializacijos 
perspektyvos yra didelės. Tai 
komunistinių vadovų galvose 
įau “socializmas”. Gi tikrovėj 
tai yra procesas, kuris esmėj 
primena pirmykštį kapitalo su 
kaupimo procesą. Vyriausias so
cializmo pažymys, anot Markso 
yra tas, kad jame ne darbininkas 
yra gamybos procesui, bet ga
mybos procesas.—darbininkui
Gi Sov. Rusijoj darbininkas yra 
{kaustytas į gamybos procesą.

tų Rusija giriasi neturinti ne
darbo; Komintemo parėdymu 
tai yra vyriausias propagandos 
ūkis Vakarų Europos proleta

rams. Bet tai demagogija. Ne- 
arbo ten nėra. bet nėra pakan

kamai tų pačių fabrikų, nėra ir 
pakenčiamų materialinių gyve
nimo sąlygų. Sovietų Rusijoj 
teigiama pramonė, kad ant jos 

pastačius socializmą. Kapitalo 
<raštuose nereikalinga indus
trializacija. čia dienos reikalas 
—nugalėjimas mirties liga su
sirgusio kapitalizmo ir ant jo 
prinokusių pastatų kūrimas so
cializmo — kitokiu metodu ir 
kitokiu keliu, nei kad komunis
tai perša.

Mes nesam sužavėti be išim
ties visu tuo. kas daroma Sov. 
Rusijoj. Visos Europos ir Ame- 
rik. socialdemokratai buvo ir y- 
ra ne vien žodžiais, bet ir dar- 

, prieš visokius imperialisti- 
us pasikėsinimus ant Sovietų

Rusijos.
Sovietų Rusijos sužlugdymas 

butų didžiausias smūgis 
socializmui.

Nes nugalėjus komunistų su
darytą režimą. Rusijoj įsigalėtų 
juodoji reakcija, kuri panaikintų 
visa tai, kas socializmo ateičiai 
Rusijoj padaryta, pavergtų Ru
sijos darbininkus reakciniam 
kapitalui ir sustiprintų pasauli
nę reakciją.

Antra vertus, patys komunis
tų bandymai, daromi ant darbi
ninkų ir valstiečių kailio, per di
delį jėgų įtempimą, ir skurdi
mą patys savaime sudaro rimtą 
pavojų, kad Sov. Rusijos siste
ma gali neištesėt. kad jos viduje 
gali atsirasti kirminų, ją su- 
žlugždančių. Per tai mes ir sa
kom :
stalinizmo likimas nėra socializ

mo likimas.
Jei jis neištesėtų, tai tuo dar jo
kiu budu nebūt prirodytas socia
lizmo negaivumas. Anot Alberto 
Einšteino, (garsiausio šių dienų 
fiziko) kalta butų ne pati idėja, 
o laboratorija ir jos priemonės, 
kuriomis ta idėja vykdoma.

Jei Sovietų Rusija žlugtų, tai 
butų didžiausias smūgis pasauli
niam darbininkų judėjimui. Bet 
nepalaužiama socialdemokratija 
eitų į socializmą senu keliu, ku
ris per kapitalistinės sistemos 
nugalėjimą veda į visuomeninę 
santvarką be krizių ir be nedar
bo, tuo keliu, kurį Marksas 
mums parodė — į visuomenę, 
kurioje gamybos priemonės tar
nauja darbininkams.

“Socialdemokratas”
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Visokios Žinios Astronomiškas Laikrodis.

KAIP DĖL SENO PUSDO- 
LERIO NUSIGANDO VISA 

ROMA.
Newarko barzdaskutys i-

MERG1NŲ PIRKIKAS
GAVO 10 METŲ KALĖ- 1 

JIMO.
Portugalijos vardu An- 

talas nusiuntė Italijos kara-, t°n*° Gasper, kuris buvo sti
liui dovanų 100 metų senu-*im^as Rhode Island vaisti
nio Amerikos pusdoleri. nes 
jis girdėjo, kad karalius ren
ka senus pinigus. Kai tas 
siuntinys atėjo Romon, nusi
gando visi fašistai. Siunti
niui ištirti buvo pašaukti po
licijos ekspertai, nes many
ta, kad tai bus pragaro maši
na, kokia baisi bomba. Bet 
pasirodė, viso labo siuntiny 
buvo tiktai sudilęs pusdoie- 
ris.

joj 
ru”
Įėjimo.

varant “gyvuoju tavo- 
biznį, gavo 10 metų ka-

JIJODVF.IDŽIM BUVO 
PARDUODAMI PO $12.

Baltimorės miesto archy
vuose rasta sena sąskaita, 
kuii parodo, kad 1844 metų 
23 kovo dieną iš Baltimorės 
uosto buvo išvežta Į New 
Orleans 46 juodveidžiai ver
gai. už kurius tūlas H. H. 
Slater turėjo sumokėti New 
Orleans uoste po $12. Už 
vaikus, jaunesnius kaip 10 
metų, buvo nustatyta po $5.

.balsi pasipiktinimą.” Dėl ši
to pasipiktinimo “Vienybė” 
užmiršo pranešti net kas ap
mokėjo Pennsylvanijos ho- 
teliui bilą už šitą tautininkų 
konferenciją.

Ar gali laikraštis kritikuoti 
visuomenės išnaudotojus?

Lenkijoj smarkiai daugi
nasi gyventojų skaičius. Vo
kietijoj krinta.

Vidurių Negerumai] 
Priežastis Sutruky- i

mo Odos. I
‘‘Chicago, Gruod 11 d.— Per 10 rug-Į

Kalbėdama apie “Nauiie- buvau varginama 8U taškuotu* 
. z-,, 1 , veidu ir veltui mėginau s*irirgttsnų bylą, Clevelando Ilir- sutaisymus. Tada man patarė vartoti 

va” šneka, kad laikraštis ne
turįs teisės kritikuoti tokį TRINERIO 

KARTŲ VYNĄasmenį, kuris “gyvena iš vi
suomenės”, nes tuomet jis
galįs netekti pragy venimo ;r šiandien, mano vidurių negerumai
šaltinio. Bet visi sukčiai ir išnyko ir mano veidas greitai paliko •t . skaistesEis. Aš esu dėkinga už tokįI apgavikai gyvena is VISUO- stebėtinų vaistų. Jūsų, John Ilolda, 
menės. Collinsų “daktariš- Kenneth Avė.” Šit«s reznltitas yra 

!• •■>■> • • natūralūs. Jeisru vidury kūnas nėrajkl institutai anais metais ir- išvalytas, nuod-u atsiranda iš atmatų
gi gyveno iš visuomenės. O ir tos orie^asties būna šla’uo-a j“ ... .... . ... cda. Trinerio Kartus V vr.as išvaloteciaus laikraščiai juos iš
naikino, ir tai buvo geras 
darbas. Laikraščiai juk tam 
ir yra leidžiami, kad saugo-! miegas pranyksta

•______ ___ - , * _ t blogos svei' a’cs ;

žarnas ir sutaiso visą sistemą, tad 
visos dėmės pranyksta Tuo pat laiku 
užsikimšimas, blogas kvapas, gazai, 

! galvos skaudėjimas ir r.epoilsingas 
! miestas pranyksta su visais kitais

..t „_________ l.t.. I blogos svei’a-cs apsireiškimais. PasvU V iruomenę nuo V isokių 1S- ( vį?us aptiekininkus, mažom ar dide- 
naudotojų. i lėm bonkom. Jetgji atgalima gauti

-‘■MISS EUROPA” GAUNA 
VYRĄ.

Alicė Dilarakos, graikų gra
žuolė, kuri 1930 metais tarptau
tiniam grožio konteste buvo 
pripažinta gražiausia mergina ir 
laimėjo “Miss Europos” titulą,

AUTOMOBILIUS SUVA
ŽINĖJO SNIAUSKO 

SUNŲ.
Toronto mieste, Kanadoj, 

automobilius suvažinėjo Ka
zį Sniauskutį, 9 metų am
žiaus vaiką, kuris pardavi
nėdamas laikraščius bėgo 
skersai gatvę. Vaikutis var
giai pasveiks, nes sulaužytas 
galvos kaulas. Jo tėvas, An
tanas Sniauskas, atsivežė jį
st ,,i šitas laikrodis parodo netiktai laiko atmainas ant žemes, bet
■* ® *_________ Į visų planetų judėjimą ir jų padėti santiky su žeme. Jį padarė

Italijoj, Brescia mieste, Miuncheno vokietys mechanikas Michael Sendtner, o Ritten- 
laike mišių katalikų bažny- house Astronomų Draugija dovanojo jį iraklinj institutui 
Čioj sugriuvo viškos SU cho- Philadelphijoj. Antras toks laikrodis randas Vokietijos valstybės 
ristais. Trįs asmenys sun-muziejuje; jis buvo padarytas 15 metų atgal.
kiai sužeisti.

Ab,,.-,. anielinkėje, rašykit į Jos. Trir.er dabar susižiedavo SU graikuA.tvara..ic?,_,323 s.. A,hi«^ A,,. cu»«M Kim
Illinois.

ns-

RADO ŽMOGAUS KAU
LUS ANT SALOS.

Ant Plum Island salos, 
ties Massachusetts pakraš
čiu. pereitą sąvaitę buvo 
rasti nežinomo žmogaus 
kaulai — nugarkaulis, šlau
nis ir blauzda. Kiek pirmiau 
netoli nuo tos vietos buvo 
rastos sudužusio orlaivio da
lys. Mat, tenai-žuvo koks 
nors lakūnas.

Ispanijos mieste Albacete; 
įvyko darbininku sujudimas,1 
kurį malšindami milicinin-' 
kai ėmė šaudyt. Viena mo
teris buvo užmušta, o vyras 
sužeistas. «»

- ry Bimba stato pats klausi
Austrijoj išėjo įstatymas,1

Mano Pastabos.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Petrui Spurgiui.— Maikio 
tėvas labai dėkingas drau
gui užtai, kad prisiuntei jam 
ant batų, o redakcija taria 
ačiū už praktiškus patari
mus. Mėginsime jais pasi
naudot.

t
t
I
t»I«♦
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I
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GARDI

Hame ir Dešra
. • .. . ™ • -k

KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS
Klausimas be atsakymo.

“Laisvės” 13-tame nume-

Naujas “rojus.
Ligi šiol musų planetoje 

buvo žinomas tiktai vienas
z Kaip geriausia ginti komunistų

kuriuo draudžiama pardavi- komunistu Dartiia orieš bur- . Dabar gi Vienybe 
nėti auksą dantų taisymui. Įžuaziją?” Ir ten pat atsako: .prisispyrus ėmė skelbti, kad 
-------=-------------------------- “Ogi taip, jeigu artimiausi' Y1"2 ir r ltas , T • .
■yv . n I _ • ’simpatikai tuojaus įstos į ko-'Lietuva.
Matll I cUyfilIllIIiaS munistų partiją ir sustiprins kodėl ji ojus. Todėl, kad 

I jos kovingą armiją”. Bet kapitalistinių sahųkrizisne^ 
Lietuvoje dabar yra vartoja- įaįp bus jeigu tie “simpati-

mi metriniai matai ir svarsčiai.1 kai» j Bimbos “kovingą ar-

I

VYRAS SU ŽMONA ĮVA
ŽIAVO J JŪRES IR 

PRIGĖRĖ.
South Freeport, Me.—Pe

reitą sąvaitę čia buvo šiurk
štus įvykis. Šio miestelio gy
ventojas Innes, apie 70 metų 
senukas, parašė visiems gi
minėms atsisveikinimo laiš
kus, paskui atsisėdo su savo 
žmoną Į automobilių ir pasi
leido nuo stataus kalno į jū
res. Abudu senukai žuvo.

DEGINA BAŽNYČIAS.
Worcesterv pereitą savai 

tę sudegė didelė Visų Šven
tųjų bažnyčia. Ugnis pada
rė $250,000 nuostolių. Są- 
vaite prieš tai buvo pa 
degta kita bažnyčia. Polici
ja suėmė iauną vyrą, kuri 
įtaria bažnyčių deginimu, 
bet. jo pavardės neskelbia, 
nes neturi tikrų įrodymų 
Dabar policija saugoja vi
sas bažnyčias Worcestery.

Vietoj varstų arba viorstų įves- mįją” nestos, to Bimba ir 
ta kilometrai, svarą pakeitė ki- paįg nežino, 
logramas, pūdą—centneris, va
laką ir dešimtinę — hektaras, 
kvorta—litras, ir t.t.*■ I

Amerikos lietuviai skaitydami 
tokius pavadinimus nežino jų Į 
reikšmės. Todėl “Keleivio” re
dakcija nutarė kartas nuo karto, “spėkos auga.” Dabar gi toj 
idėti “Keleivin” žemiaus paduo- Į pačio j “Laisvėj” Bimba sa- 
tą lentelę, kur tokie terminai yra Uo; “Oportunistų suvedžioti 
palyginti su seniaus vartotais j žmonės bėga iš Amerikos 
Lietuvoje matais ir su tais, ko- Lietuvių Darbininkų (komu

nistų) Literatūros Draugi
jos. Kitus, kurių pataisyti 
negalima, reikia prašalinti...

Hektaras arba ha yra , Atsiranda ir tokių, kurie pa- 
2.4/1 akro. Tai reiškia, 1,000 g^bia draugijos pinigus ir

kie yra vartojami Amerikoje.
žemės matai:

IŠGRIEBĖ IŠ .IURIU 300
REISŲ DEGTINĖS.

Cape Cod'o užlajoj, neto
li Bostono, prohibicijos a- 
ger.tai pereitą sąvaitę užtiko 
butlegerių “sandėlį” po van
deniu. Buvo suleista į jūres 
300 keisų geros importuotos 
degtinės (į keisa eina 12 
kvortų). Prohibicininkai vi
są šitą “štofą” išgriebė ir 
konfiskavo.

Vieni bėga, kitus reikia 
išmesti.

vė”
Kokia sąvaitė atgal “Lais- 

gyrėsi, kad komunistų

jalietė Lietuvos ūkio 
miečių vištos kaip dėjo kiau
šinius, taip ir dabar deda. 
3et “Vienybė” nežino, kad 
yra tuo žvilgsniu da geres
nių “rojų” ir už Lietuvą — 
tai atogrąžų salos, kur gy
vena laukiniai. Bananos te
nai kaip augo ant medžių, 
taip ir dabar auga.

Mechanikui. — Neapsi- 
gaukit, manydami, jog “vo
kiškas sidabras” yra bran
gus metalas. Vadinamasai 
“vokiškas sidabras” tikrovė
je nėra joks sidabras, bet , 
trijų pigių metalų mišinys, Į ♦ 
būtent: nuo 10 iki 20% ni
kelio, nuo 20 iki 30 nuoš. 

Kai- zinko, o kitkas—varis. Kiek 
“vokiškas sidabras” gali būt 
vertas, tai galit numanyti iš 
to, kad svaras vario dabarti
niu laiku kainuoja apie 7c., 
svaras zinko apie 3c., o sva
ras nikelio apie 20c. Taigi, 
sudarytas iš tokių metalų,

ĮEsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir

Skilandžiai
(Kindžiukai)

FRANK-

FURČ1A1

hektarų padaro 2.471 čielą akrą. 
Dešimtinė (rusų dešiatina)

nesą juos kontr-revoliuci 
niam darbui”. Bet jeigu jau

yra lygi 2.6997 akro. Kitaip sa- šitaip, ui ar ne butų geriau 
kant. 10,000 dešimtinių padaro išbraukti VISUS UT-
26.997 cielų akrų. tmu? Tada jau nebūtų kam

Valaka (lenkų wloka) yra ly-į bggri ir nebutu kam pinigus 
gi 41.98 akro. Arba 100 valakų nUneŠti

.198 akrai.
Margas (prūsų Morgen) yra' 

lygus 0.63 akro. kas reiškia, kad 
iš 100 margų išeina tik 63 čieli 
akrai.

Ilgio matai.

Bus da didesnis f aitas.

Kilometras (metriškas

Pruseika paskelbė savo 
“Naudoj” Gadynėj”, kad jis 
turėjęs su savo šalininkais 

ma-! susirinkimą Brooklyne ir vi-

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

BANKO VIRŠININKAS 
PERSIŠOVĖ.

Pittsfield, Mass.—Užperei- 
tą sąvaitę čia persišovė 
Berkshire Trust Co. banko 
iždininkas White. Jį nuve
žė ligoninėn be žado.

3er vabalus sloniaus nemato
“Vienybė” 6-tam numery 

iškina, kiek Lietuvoje išda- 
’inta naujakuriams žemių. 
Tik pasiklausykit, kokiais 
‘turthis” buvo apdovanoti 
sietuvos vargšai: 1,215 a 
matninkų gavo po 2 hektaru 
:emės, o 3,090 neamatninkų 
yavo nuo 2 iki 8 hektarų. O 
kiek tūkstančių hektarų 
Smetona sugrąžino dvari- 
iin*<ams, “Vienybė” visai ne 
ižsimena. Anot tos Krylovo 
įasakos, per vabalus ji 
doniaus neižiuri.

svaras “vokiško sidabro” ga
li kainuot apie 9 centus. Tuo 
tarpu gi tikrojo sidabro sva
ras kainuoja $4.80.

Švedijoj žmonės reikalau
ja, kad parlamento atstovai 
sumažintų sau algas po $l.-‘ { 
25 į dieną. I » « ♦ ♦ 

••
MARCELĖ JUŠKIUTĖ — Lapins- ♦ 

kiene, pajieškau kūmų, Kraujelio Ka- , 
zimiero ir Motiejaus, pirmiau gyve
no Brooklyne. Taipgi pajieškau Pauk
ščių. suėjom Į pažinti ir gimines pas 
Mailius ant North Forth st., Brook
lyne; tada jie gyveno Xew Yorke. 
Prašau atsišaukti, kurie žinot, malo
nėkit pranešti. (5)

MRS. M. LAPINSKIENĖ

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

PAJIESKOJIMA1. i ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

2000 So. Halsted St., Chicago, III.
Pajieškau Juozo Volungevičiuke, jis

gyveno pirmiau Ansonia, Conn., o da- 30 akrų žemės su triobomis. žemė 
bjr girdėjau _ gyvena už Chicagos, gera, molis su juodžemiu, ganykla 
Nebraskcje. Kas žinot kur jis randa- prie ežeraičio. malkų yra daug, gra
si. malonėkit pranešti arba pats lai žus sodas įvairių vuogų ir šiaip viso- 
atsišaukia, turiu svarbų reikalų. (4) kių vaisių. Triobos visos geros, stuba 

IGNAS BRAŽINSKAS tik praėjusioj vasaroj statyta, elekt-
Mrorcester, Mass. ros žiburiais, prie gero kelio, tik ket

virtadalis mylios nuo miestelio Hart.

PARSIDUODA UKĖ-FARMA

tas) reiškia 0.621376 mylios. Pa- si jie “vienu balsu priėjo 
lyginimas bus gal aiškesnis pa-prie išvados, kad reikia tver- 
sakius, kad 621.376 amerikoniš- ti pastovi kulturos-apšvie 
kos mylios padaro 1,000,000 ki- tos organizacija”. Perskai- 
iometrų. j tęs šitą pranešimą Bimba

Varstas (rusų viorst) yra ly- nusigando ir jau šaukia “vi 
gus 0.663 mylios. Imant čielais sus Amerikos lietuvius kla 
skaičiais, iš 1,000 varstų išeina siniai susipratusius darbi 
663 mylios. jninkus suglausti savo eiles”

Taigi varstas truputėlį mažės- ir neleist Pruseikos “oportu- 
nis už kilometrą, ir beveik vie- nistams’' ir “renegatams” 
nu trečdaliu mažesnis už ameri- organizuoti naują partiją, 
konišką mylią. j Taigi tarp Bimbos ir Prūsei

Metras turi 39 ir nepilną pusę kos reikia laukti da didesnio 
colio. 1000 metrų padaro 1 kilo- faito, negu iki Šiol buvo. 
metrą.

Centimetras yra šimtinė met
ro dalis.

Tautiškai vyriška 
“disciplina”.

Po slaptos tautininkų kon- 
’erencijos New Yorko hote- 
y “Vienybė” su nuduotu 15 Beach*st 
Jžiaugsmu pranešė, kad toji------------
konferencijoj “visi tautinio xSt0. „„ „ik, sko- .a. u jo. taip k,m p™,
lusistatymo kanaldatai pa- tijoje, Gleneamock. Girdėjau kad jis kiau. Aš esu našlė, todėl priversta
sisakė pasiduosią tautininkų S'arbJ klri^Žnot ^nkautF'8 man vienai ^“(5)
torui ir disciplinai. Toki pa- dasi, malonėkite pranešti. (5) j) ŽUKAUSKIENĖ
žadą kuodženteimoniškiau- 51;; MkhJ *F1> »- ___
31a išlaikė. Konferencijoj u-'------------------------------------- 1
oas buvo tikrai vyriškas (gal APSIVEDIMAI-
norėta pasakyt “vytautiš- —--------------- - ------------------
•tas?”). Bet toliaus “Vieny r*ii“k*u •f”’"*™1

Gelgota pajieško JONO Parduosiu su gyvu ir ne gyvu inven- į 
fl Ško- tnrinm arba bo io kain kam naran- '

ba našlės, be skirtumo pažiūrų ir tau- 
parodo, kad vietoje tau- tos. kad tik mokėtų lietuviškai, ne 

senesnės 40 metų, kuri nevartotų svai-Lkos di>ciplinOS toj konfe- jr nerūkytų tabako. Aš esu virš 
rencijoj buvo tikrai tautiš- keturiasdešimts metų, gerai atrodau, 

blaivus, ne rūkantis. Kurios norėtu
mėt arčiau susipažinti, rašykite pri-

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Korio 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

ftT2 BROADWAY (naujoj vietoj) 
S. BOSTON. MASS., U. S. A.

Svarsčiai.
SUDEGĖ 5,000 VIŠČIUKU.JVVDUE. r Centneris reiškia 100 kilogra

ProMdence, R. I.— Pelei- arba 220 svaru.
tą sąvaitę čia sudegė z\doį Kilogramas arba kilo sveria 
Friedmano viščiukų pejyk- (truputį daugiau kaip 2 ameriko-' 
la. Ugny Žuvo 5,000 VIŠCIU-;nj§ku svaru; 10,000 kilogramų
kų.

PALIKO 120,000,000 
TURTO.

padaro 22,460 svaru.
Amerikoniškas svaras yra tru

puti didesnis už buvusį rusišką 
ir lietuvišką svarą. Jei paimti

Tračc

kos peštynės, nes “ponas 
Gegužis atsisakė pasiduoti siųsdamos savo paveikslų. Atsakymų 
disciplinai ir iššaukė vien- duosiu kožnai.

M J SĖKLA, 
709 W. 57-th St.

(4)

Chicago, 111.

Chicagoje nesenai mirė 10,000 rusiškų svarą, tai ameri-' 
Julius Rosentvald, Sears- koniškais svarais bus tik 9,028/ 
Roebuck kompanijos virsi- Iš vieno pūdo išeina tik truputį 
ninkas. Dabar paaiškėjo, daugiau kaip 36 amerikoniški 
kad jis paliko $20,000,000. svarai. 1

Z

Kaip Palaikyti 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku, 
puri.»v žalus.

Bu.civ carostus.
Bu.h.t IcjaiUs.
Dirbdami mąstykite apie darbų.

Mark

Pajieškau vietos už gaspadinę arba 
apsivedimui vyro nuo 40 iki 50 metų 
amžiaus; aš esu našlė moteris 39 me
tų amžiaus. Plačiau paaiškinsiu per 
laiška. (4)

MRS EVA GAJAUSKIS
R F. D. 1, Box 58a. Berlin, Md.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų

D-ro Margerio Knygų 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties . liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių;

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street. 

CHICAGO, ILL.

PAIN-EXPELLER*
Įrcg. J. V. Pat. Piure.

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimų^ iš sustingusių geliamų sųnarių, 
užkirs kelių ankstyviems peršalimams.

PAIN-ĖXPt:i.LERI8* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymų.
Kaina 33e. ir 70c. • • • Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbaženk ;.

PUIKUS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SWEETRA (4)
135 Newbury St., Lawrence. Mass.

REIKALINGA FARM A
Kas norėtų parduoti gerom išlygom 

praneškite laišku. (5)
JOHN LĖKŠTUTIS 

209 Berry St, Brooklyn, N. Y.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu; (26)

498 E. 7th St., So. Boston, Ma»«.

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martusevičius
Lietuvis savininkas

Ix*ngvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų įsigėrimų

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

RŪKYKITE 
GERIAUSIUS 

Over Globė Cigarus
Lietuvių Produktas 

Rankomis Padaryti. 
PABANDYKIT PERSITIK

RINIMUI.
Jei'- negalėtumėt gaut pas savo 
krautuvininkų, rašykite tiesiog j 
dirbtuvę. (-)

OVER GLOBĖ CIGAR MFG.
37 Lothrop St. 

STOUGHTON, MASS.

t PAS MIS GAUSITE tikras enro- 
piškas plunksnas ir pukus.

Gvzrantuojam Patenkinimų. 
Kaldros ir patalai. Materijos Šliu- 
binčs musų speciališkumas. Tavo-

j ros prisi-jnčiam paštu apdraustai. 
I.E?1ES-ELROPEAN

FEATHER CO.
1 ">6 Chauncey Street, Boston, Mass. 

Kampas Bedford St.. netoli Wash-
’ ington St. ir Jordan Marsh Depart

ment Storo.

DOVANAI.

| KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 

'Vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan
kymo mokyklos Rašvk antrašu: 
G. LEVESK1S. 1336 W. 12th aU,

Los Angeles, Calif.
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Žodis
Neseniai buvo pranešta1 

keliuose laikraščiuose, kad 
šių metų sausio mėn. 10 die
ną New Yorke Pennsylvani- 
jos hotely susirinko “tauti
nio nusistatymo veikėjų*’ 
konferencija, kurioje daly
vavo vadinamos Tautininkų 
Federacijos vadai (Sagevi- 
čius ir k.), kai kurie ALT. 
Sandaros lyderiai (Rastenis, 
Strimaitis ir k.) ir visa eilė 
SLA. viršininkų: preziden
tas Gegužis, vice-preziden- 
tas Mikalauskas, iždo glo
bėjai Raginskas su Januške
vičium, daktaras-kvotėjas 
Klimas, oficialia Susivieniji
mo advokatas Lopatto ir Į- 
vairių Pastovių Komisijų 
pirmininkai arba nariai — • 
viso 41 asmuo.

Iš žinių, pasirodžiusių 
spaudoje, galima numanyti, 
kad tos konferencijos ini
ciatoriai buvo Įvairus kandi
datai i SLA. Pildomą Tary
bą ir jų politiški draugai bei 
rėmėjai. Vadovavimas kon
ferencijoj priklausė tai deši
niųjų tautininkų grupei (pa
prastai vadinamų “fašis
tais”), kuri yra susispietusi 
aplink Brooklvno laikrašti 
“Vienybę” ir* kuri dideliu 
uolumu remia vieno landaus 
biznieriaus pretenziją būti 
SLA. prezidentu. Konferen- 
cijon buvo kviesti tiktai iš 
anksto nužymėti asmens, 
kurių politinė “ištikimybė 
buvo žinoma jos sumanyto
jams. Kitiems SLA. nariams 
durys i ją buvo uždarytos, ir 
apie jos tikslus rengėjai nie
ko iš anksto viešai neskelbė.

Tai buvo slaptas suvažia
vimas.

SLA. nariai ir darbuotojai 
turi, be abejonės, teisę ir 
privačiose sueigose pasitarti 
apie savo organizacijos rei
kalus. Bet kam buvo sušauk
tas šis suvažiavimas?

“Vienybė”, kurios redak 
torius, administratorius ir 
direktoriai dalyvavo konfe
rencijoj ir vaidino svarbiau
sias roles jos darbuose, rašo 
apie ją šitaip:

“Iš neoficialių šaltinių 
paaiškėjus, kad SLA. nomi
nacijose organizacijos tiks
lams ir idėjoms — tautybei 
—svetimas ir nedraugingas 
gaivalas — socialistai, po 
priedanga progresistų ir dė
ka to fakto, kad tautininkai 
neturėjo bendro fronto, lai 
mėjo keliose vietose net pir
mas vietas, tautiniai nusitei
kę veikėjai pamatę, stipriai 
pasisakė už bendrą ir vienin 
gą frontą ir griežtą tautinę 
liniją.” (Žiur. “Vien.” sau
sio 12 d.)

Toliaus tas tautininkų or 
ganas pasakoja, kad konfe 
rencijoje buvo dedama di
džiausių pastangų sudaryti 
bendrą sąrašą kandidatų 
SLA. Pildomą Tarybą kovai 
prieš “socialistus” ir tapo iš 
rinkta specialė komisija iš 
7 asmenų konferencijos dar
bą tęsti, rengiantis prie Su 
sivienijimo rinkimų. (Ta ko
misija dabar veikia, pasiva 
d i nūs i “SLA. Tautininku
Veikėjų Atstovybė”.)

Iš paduotų čionai faktų 
yra aišku, kad tas suvažiavi 
mas Pennsylvania hotely bu 
vo grynai politiško pobū
džio. Jo tikslas buvo sujung 
ti i daiktą tam tikras parti 
nes grupes kovai prieš kitą 
partinę grupę — socialistus 
kurie priklauso Susivieniji
mui ir, kaipo SLA. nariai 
sąžiningai atlieka savo pa
reigas ir rūpinasi organiza
cijos gerove ne mažiau, kaip 
kas kitas, — ką aiškiausiai 
įrodė bent dešimties meti, 
patyrimas, kada Susivieniji
mui teko atmušti žiaurias 
bolševikų atakas, ir socialis
tai šitose sunkiose kovose iš
tikimai gynė organizaciją, 
nekišdami savo partinės po
litikos į vidujinius jos reika 
lūs.

SLA Nariams Stei9kim Lietuv°i Tautiškas Kapines.
Nedera mums lietuviams,! Todėl mylimi amerikie- 

ko kon- nebažnytiniams, skverbtis į čiai lietuviai, prigelbėkite
•» • Iikaninfti kana __Taigi ta New Yor«v , ...... . . , _

ferencija buvo ne kas kita, katalikiškas kapines, kada man, ateikite talkon įsteigti 
kaip politikierių sąmokslas ^^mmą nieko bendra Kupišky Laisvas Kapines, 
ireiš SLA. Jos dalyviai susi-į'u katalikyste neturėjom. Gal ir tu laikui atėjus galėsi 
•inko padaryti planus itrau- Pagelbėkime Lietuvos lie- ramią vietelę čia rasti— kas 
tti Susivienijimą į politiškų tuviams įsteigti savas tautiš- gal žinoti..
grumtynių verpetą, iššaukti kas kapines. į — ___
ame vienų grupių neapy- Dažnai ateina žinutės iš 
kantą prieš kitas, sugriauti Lietuvos, kad štai mirė gar- 
santaiką tarpe narių ir pas- bingas, doras, visą gyveni-i 
kui šitoje suirutėje uždėti mą pašventęs lietuvybės dir- J 
Susivienijimui savo diktatu- vo j pilietis. Ir kunigas-kle-‘ 
rą. Ibonas atsisakė palaidoti į

katalikiškas kapines, su ka
talikiškomis apeigomis.

Kyla didelis pasipiktini-

Mums yra nuostabiausia, 
ad šitame politiškame są-

moksle sutiko dalyvauti net 
SLA. prezidentas Gegužis ir mas iš pusės progresyvės vi
elotas kitų Pild. Tarybos puomenės. Štai kunigas-kle- 
narių. Ar jie užmiršo prin- bonas išdrįso ir nepriėmė to 
cipus tos organizacijos, kuri garbingo, doro, pasišventu- 
yra pastačiusi juos i atsako- šio visą gyvenimą lietuvybės 
mingas vietas? Musų konsti- dirvoje piliečio į katalikiš- 
tucijos pats pirmasis sky- kas kapines ir atsisakė pri- 
rius pirmajame savo para-įimti bažnyčion.
grafe sako, kad Susivieniji
mas neprivalo daryti jokių 
diskriminacijų tarpe savo 
narių dėl “jų tikėjimiškų ar] 
oolitinių pažiūrų” — iš kur

Niekam nei į galvą neat
eina mintis, užklausti tos pa
čios progresyvės visuome
nes, kokią teisę ar tiesą turi 
ie progresyviai žmonės rei-

tad ponai tautininkai ir SLAbaiautf kad kunigas tąjį 
’ild. Tarybos nariai paėmė, Lrarbingą, dorą pilietį, kuris 
kad socialistai esą “nedrau- aieko bendro su katalikiška 
ringas ir svetimas Susivieni- J religija neturėjo— dargi bu- 
imo tikslams ir idėjoms gai- Į vo atviras katalikų religi-

valas”? Ar tai nėra ze-l 
miausios rųšies šmeižtas ir

jos priešas, kad jam mirus 
palaidotu i katalikiškas ka-

ižeidimas šimtams, o gal net L)jnes su katalikiškomis ap- 
ukstančiams, padorių ir ?ą-| eigomis? Tai dvejopas įžei

žiningų SLA. narių? dimas žmogaus jausmų. Pir-
Ar Susivienijimo viršinin-1 ma« . tai paniekinimas to 

tai. dalyvavę toje politiškų garbingo, doro, pasisventu- 
konspiratorių sueigoje, ne- pi° V1S3 gyvenimą lietuvybės 
žino. kad SLA. yra fraterna- h’^'oje piliečio. Antra, >zei- 
ė organizacija, kurios na-1 dimas katalikų,, kuriuos jis 
riai privalo toleruoti ir gerb- mėgino atšaldyti nuo religi- 
;i kits kito įsitikinimus? 10S- Tai keista logika, ar ne? 

-.. . x . . . , „ Bet gi aš tokios logikos ne
visi atsimena, kaip bolse-LUprantu! 

vikiskost invazijos laikais Ka pasakytumei progre-
Su!lv,e“LimuI ba"de uz<?e.tI hj-vi žmogaG, kad Žai lie- 
a\o diktatūrą Komunbtų ;uvv.bės dirvoje dirbęs žy- 

Partija, kurios Lietu™ daį vokietis rasas ar & 
Centro Biuras kurdavo km mi buų norima 
slaptus partijos komitetus S ,ai(loti į kataiikiškas
,A kuopos .ir vesdavo nuo- nes kata)ikiškonag apei-

Kad ir mažiausią auką 
meldžiu priduoti žemiau pa
sirašiusiam, kurie pinigai 
nevilkinant bus pasiųsta E- 
tinės Kultūros Dr-jai Kupiš
kio skyriui.

* Or. A. L. Graičiuaas,
3310 So. Halsted Street, 

Chieago, III.

atinę šmeižtų kampaniją 
prieš kitaip manančius na
rius ir prieš organizacijo: 
viršininkus. To “Centro Biu 
ro” sekretorius Siurba buvo 
avo laiku išmestas iš Susi 

vienijimo
darymą ir
Kurstymą Bet dabar. Pe5°' I nvčia neturėjo, tai mes pasi- 
je bolševikiško Biuro jau 0-ktiname, kad kunigas atsi- 

-ako palaidoti į katalikiškas

gomis? Manau, kad nenoro
mis ant kiekvieno iš musų 

Į veidų pasirodytų ironiška 
šypsena. Ar ne? O vienok 

(kaip atbulai ir keistai logi 
kos aparatas veikia, kada

atsirado tautininkų “Atsto
vybė”, kuri kėsinasi tokiai: 
pat neteisėtais keliais veikti 
musų organizacijoje. Ir ši
tokios sąmokslininkų “at-I 
stovybės” įsteigime turėjo Į 
drąsos dalyvauti SLA. pre
zidentas, vice-prezidentas, 
daktaras-kvotėjas, abudu Į 
iždo globėjai ir Susivieniji-1 
no legalis patarėjas!

kapines.
Brolau ir sese lietuvi ir 

lietuve — nors mes vienos 
zautos nariai, vistiek mes 
skirtingų pažiūrų. Vieni lie
tuviai katalikai; kiti lietu
viai liuteronai; treti lietuviai 
oravoslauni; ketvirti — lais
vamaniai ir tt. Religijos įsi 
tikinimuose mes esame labai

Kur atsidurs musų organi- 5kirtingi Neretai net amžini 
nacija, jeigu jos viršininkai Į orjegaj vieni kitiems. Dar 
šitaip elgsis. Įmes savęs neišsiauklėjome

Taigi visi SLA. nariai, ku- būti tolerantiškais nors mi- 
nems rupi musų organizaci-rus. O kol to aukšto kultūros 
jos labas, turi atkreipti Į tai I ir apšvietcs laipsnio nepa- 
imčiausią dėmesį. Prieš riekėm, tai kito išėjimo nė- 

tautininkų sąmokslininkus, Į ra. kaip tik turime ir priva 
kurie tiesia savo nagus prie lom Įsteigti Laisvas Kapi- 
Susivienijimo vairo, turi būt nes
pakeltas griežtas protestas. Įsteigimas Laisvų Kapi 
O tie SLA. viršininkai, kurie nių Lietuvoje ne išdykumo 
ciniškai paniekino musų or- pasekmė, o būtinas reikalas 
ganizacijos principus ir pa- greičiau prieiti prie tvarkin- 
matines narių teises, privalo j gesnio surėdymo. Kada Lie- 
be atidėliojimo būt pašaukti J tuvoje Įsisteigs Laisvos Ka- 

Kr»rlr/«tt • oinės, su amerikiečių prisi
dėjimu aukomis ir kapinės 

sivienijimas nebūtų Įveltas į I bus panašios daugiau į Ra- 
politiškas intrigas, kurios Jmybės Gojų, Į poilsio parką, 
gali privesti ji prie naujų I tuomet. pranyks pažemira- 
triukšmų ir naujų skilimų! I H138 mirusių tautos veikėjų.

SLA. Vakarų Veikėjų 
Komitetas:

K. J. Mačiukas, pirm. 
K. Liutkus, sekr.

UŽ PAVAIŠINIMĄ IŠ
DAUŽĖ LANGUS.

Reikalingos tokios kapinės, 
kur vietoje kryžių— aukštų, 
netvarkiai pristatytų pamin
klų, žaliuotų augšti medžiai 
—aržuolynai, beržai, šar- 
mukšniai — žydėtų gėlės ir 
maži krūmynų medeliai; kur 
paukščiai čiulbėtų. Tada

Telšių valse, šiomis die-Į kiekvieno širdis trauktų mi
nomis Skaudučių k. pas G. eiti, atlankvti savuosius, 
susirinko visokių asmenų J buvusius veikėjus lietuvybės 
kuriuos G. pavaišino narni- dirvoje ir valandėlę pasėdė- 
niu alum. Vyrukai gerokai į- ti, paalsuoti tyru, tyku oru ir 
sigėrę išeidami išdaužė visu? Į pasvajoti apie praeitį, da- 
grįčios langus. bartį ir ateitį.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE. -t »■»

f
t
f

SLA. KANDIDATAMS.

Ir fašistai, ir pažangus,
Ką SLA. sostan rangos,
Tiems, ką nori išlahnėti,
Noriu šio-to palinkėti.
Mes ką raštu vadovaujam.
Iš jus stačiai reikalaujam: 
Bukit vyrai, garbė tautai,
0 ne kiauri žydo autai.
Visi skymai. mitingėliai,
Nėra blogi dalykėliai,
Bet ar Vytautas taip darė,
Kai žemaičius krikštan varė?
Kietą kumštį jis vartojo 
Ir bizunu juos žegnojo;
O išgėręs kaušą vyno.
Jiems po kryžių užkabino.
Jus, kurie politikuojat,
Pasislėpę mitinguojat.
Nieko rimta nelaimėsit,
Melžt SLA. negalėsit.
Taigi štai jums patarimas, 
Kaip pakreipti jos vežimas 
Prie SLA. pilnų ėdžių.
Gauti vardą aukštų dėdžių.
Suvažiuokite Į krūvą,
Kas silpnesnis — tegul griūva! 
Tegul nosis tokio plyšta,
Te namo jis nesugrįžta.
Grinius visiems pataikaująs.
Su Bagočium tegul kaujas;
O Gegužis prieš Bačiuną 
Tegul stato savo kūną.
Kas geriausis bus faitorius,
Bus SLA. gaspadorius;
Bus eselų garsus vadas.
Ar jis Jonas, ar jis Tadas.
Gi Chicagos spraunas Gugis,
Te Tareilai drožia smūgius;

Tegul taiko Į panosę,
Kaip Petronei andai Zosė.
Bet prieš Viniką mandagu 
Jau švelnesnio reik botago: 
Jurgeliutė ilgakunė 
Gali bakstert jam alkūne.

Ir po šimtą kalakutų,
Kiek čia juoko visiems butų, 
Jeigu, Zosės išmokinta,
Petrė Viniką nuskintų!
Taigi, vyrai, nesijuokit,
Tuoj į faitą suvažinokit, 
Suvažiuokite Į krovą,
Ir kas silpnas—tegul griųva!

GaMokas.

KODĖL ŠALTIS MUS 
KANKINA?

I
Vasarą dažnai kalbėta,
Kaip surast šaltesnę vietą,
Ir dažnai ledinis rado 
Mus bešaukiant šalto ledo.

O dabar žiema atėjus 
Davė ledą mums ir vėjus, 
Turim daug šaltųjų vietų — 
Rodos, džiaugtis jau reikėtų.

Bet to džiaugsmo nesimato, 
Nes kaip šaltis ką pakrato, 
Reumatizmas greit pristoja 
Ir skausmais labai kamuoja.

čia, Amerikoj, stubose 
Vargšai dreba kaip šiauriuose; 
Vėjas siuva čia per sienas 
Ir vis taikosi į st

Kartais griebia taip už koją, 
Net akyse sužaibuoja;

♦

-i

•i

Kartais suima per juostą,
Kad net veidas tau pajuosta.
Vienas pečius “kičinyje“
Tik anglis kaip smakas ryja; 
Kambarių visų nešildo,
Bet tik durnais juos pripildo.
Angliai, angliai tie auksiniai, 
Vargšo centai paskutiniai...
Tik virtuvėj šiek-tiek šilta, 
Kolei anglių daug pripilta.,
Dreba vaikas ant lovelės,
Visas mėlinas, sušalęs;
Kitas jau beveik pastyręs.— 
Nuostabu, kad dar nemiręs.
šaukia pati susitraukus, 
žada vyrui rauti plaukus; 
Tartum jis padarė tyčia,
Kad stuba kaip ledinyčia.
Vyras veik paralyžiuotas 
Neatsako Į jos “notas”,

1 Jis ir pats kai šmotas ledo— 
Ginasi tiktai nuo bado...
Tuo tarpu kapitalistai 
Tų sunkumų nepažysta, — 
Daugel štvmo jų namuose, 
šilta, jauku, kambariuose.
Parazitai tie turtingi 
Nuo šilmos jie net aptingę; 
žiemą jie tik bėdavoja,
Kad čia štymas juos kamuoja.
Jie dažnai, taip “nukamuoti”, 
Turi Į pietus važiuoti,
Kur be štymo šilta, gera,
Ir šampaną jie ten geria.

Kas jiem darbo, jei kas šąla? 
Kas. jei vargšas gauna galą ? 
Sako, Dievas taip surėdęs^-- *. 
Šaltis tai vargdienių bėdos.

Kai sušąlą vargšo vaikas,
Sako, mirt jam buvo laikas; 
Bile ponui šuo nestipo.
Tad bėda jam neprilipo!

Dievas, matot, šitaip saugo 
Kaili turčiaus—savo draugo; 
O vargdienius jis “mylėdams”, 
Kitaip saugo, kiek galėdams.
Ko jie vasarą maldavo,
Tai dabar nuo Dievo gavo,
O kad biski pavėluota—
Su kaupu ant sykio duota.

Jis jau senas, tai nemato,
Kad čia šaltis žmones krato, 
Bet maldas visų jis girdi, 
Taipgi turi “gerą širdį“.

Bloga tik, kad pavėluoja,
Nes daugiau tada mieruoja,
Ir didžiausį savo puodą 
Tų “malonių” vargšams duoda.
Todėl žiemą mums taip bloga, 
Ir nekuomet nėr’ patogu,
O turtuoliai sau lėbauja,
Nes jie Dievo nemaldauja.

Atliktas Kriukis.

“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

h- peras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Savadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo.-Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kair.a..........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymu caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61..............25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusi. 23............. .... ............10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti..............................................  25c.
Džian Bambos Spyriai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyriai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humorisiiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikšėiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. Sd. Boston, 1914 m............. 25c.
Apie Dievų. Velnių. Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ......................................... 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
ix> tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................... 25c.
Amerikos Maenchas. —Arba kaip ka

taliku kunigas Hans Schmith pa
pjovė mergina Ona Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygų tu
rėtų perskaityti kįkvier.as vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Towsend ro*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Sarnogitia 25c.

—Vos tik jis vedė mano duk
terį, tuoj iš manęs iščiulpė 2000 
dolerių.

—Ar grąžino?
—Dolerių negrąžino, bet duk

terį, tai yes.

—Argi jus, panele, manęs ne
pažįstate? Juk vakar vakare ant 
laiptų aš jus pabučiavau.

—Ach šitaip! Tik vakar pabu
čiavote, o šiandien jau norite 
susipažinti!

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis.
Chieago, III. 1911 m., puslapi; 392.
Apdaryta ............. ................. $3.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. __ _____
Kaina ............................. ................. 25c talizmas. Kaina

Socializmas ir Religija. Labai įdomi
knyga šituo svarbiu klausimu. Jų 

turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E Vander- 
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m, pusi. 24.............. 10c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime.
Pusi. 429, 1915 m................. .. $2 00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
oadidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu -parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63__ ____ 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: C1 > Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; <4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt............ ............ 15c.
Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi

čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 
senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinai:: i knyga Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa...............................50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. ... ............. 20c.
Knr Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.

į Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3> Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatar.čiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina.......................... ........ $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo 

Sau Žemę.— Labai Įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................  .............15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės nikę! Pagal A. Apolovą 
ir daugeli iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace. 
472 pusi. ... ................................. $2.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 

...................... 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Ypatingai dahurtinta krfkMioaybėa gadyaCla 
pasrtallyt, nca tik t * “

Kayga didelio fomata, tari >71 paalapt. Kati 
—11.00; audimo ąpd. — S1JS. Pinigua galima 

"Moaay OrdarJ."

2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
J
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mu»ą korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Čia Bus Sprendžiamas Hooverio Likimas.

Dėl Krizio Lietuvoje geras katalikas, bet'1 VISTIEK GAVO KALCJ1-
Žudosi Biznieriai.

Kaune pasikorė Baltijos 
Transporto Bendrovės di

rektorius Greblingas.
Kaune buvo rastas savo 

bute pasikoręs plačiai žino
mas biržos makleris (broke
ris) ir Baltijos transporto 
akcinės bendrovės direkto
rius p. Greblingas.

Greblings turėjo didelį 
pasitikėjimą užsienio ir vie
tos pirklių sluoksniuose ir 
šiaip žmogus buvo didelės 
reputacijos, su aukštuoju 
mokslu. Ekonominis krizis 
labai apsunkinęs ir trans
porto b-vių veikimą. Greb
lingas norėjęs visas Kauno 
transporto b-ves sujungti ir, 
darant ekonomiją, b-vių tar
nautojus atleisti, o stoti dar
ban patiems b-vių savinin
kams.

Greblingui b-vių sujungi
mo žygis nepavyko.

Jokios reformos nepada
ręs. Greblingas savo b-ves 
reikalų negalėjo sutvarkyti 
ir reikia laukti bankroto. Be 
to, Greblingas neįstengęs 
1932 m

MO.
Rėklių kaime, netoli Pa

nevėžio, tūlas B. sulaužė sa
vo kaimynui šonkaulį bas
liu ir gavo 6 sąvaites kalėji
mo. Bet jis tuo nepasitenki
no ir parašė teisėjui protes
tą. Už ką, sako, čia man to
kia bausmė? Aš, girdi, esu 
geras katalikas, bažnyčios 
komiteto narys, o ką tam 
rupūžei sudaviau kuolu per 
šoną, tai jis to ir vertas. Pa
gal teisybę, jam reikėtų du 
šonkauliu išlaužti, o ne vie
ną. Taigi aš reikalauju, kad 
nuo bausmės mane atleistu- 
met.

O, tai šitaip tu kalbi, sako 
teisėjas. Gerai, sako, už pa
sikėsinimą ant žmogaus gy
vybės dabar atsisėsi ant pus
antrų metų prie 
darbų.

KEUUVIS, 90. BOSTON

Čia parodytas Chicagos stadijonas, labai didelė patalpa, kur republikonai turės savo parti
jos konvenciją ir nominuos savo kandidatą ateinantiems prezidento rinkimams, šita konven
cija parodys, ar republikonai norės HooverĮ toliaus savo lyderiu laikyti, ar ne.

NUOGŲJŲ BYLA į ŠEŠIOS ŽIAURIOS 
TEISME. I MIRTYS.

Kartais jauni vyrukai Kaune, “Drobės” name
linkmių ikrėsdami šposus nusifotog- pasikorė Adolfas Buraus- __

’rafuoja visai nuogi.- Foto- Paaiškėjo, J18.nu* pačiu vagių vadu.
__ ____________ ’ • j___ si n p dpi hlnorn orvvpmnfin • • • • i.r x n '{rrafiias nesano-n ir draii- sižudė dėl blogo gyvenimo.Ir, vietoj 6 sąvaicių, geras Jonavos vake. Kalnėnu!

VAGIŲ VADAS PASIKO
RĖ.

Tryškių policija suėmė 
vagių buri su visu centru ir 

Iki šiol

’VARAŽYDAMA” ČIGO
NE PAVOGĖ 300 LITŲ.

Šiomis dienomis į Kėdai
nių miestelį iš kažkur atsi
bastė čigonų šeima. Pasi- 
kirstė rajonais pradėjo vie

tinius žmones atakuoti, kas 
kortų “varažymu”, kas ark
lių mainymu. Pas vieną mo
terėlę atėjo čigonė žadėda
ma visą ateitį kaip iš rašto 
pasakyti. Moterėlė sutiko. 
Čigonės turėta plonas liežu
vis, nes šeimininkė rengėsi 
net pavaišinti geradarę. Či
gonė paprašė ar negalėtų jai 
išmainyti 100 lt. Bet kada 
moterėlė traukė iš palėpės 
savo pinigus, čigonė jau ne
benorėjo mainyti, nes, gir
di, jei išmainysianti tai greit 
galėtų praleisti. Išėjus šei
mininkei atnešti valgyti, či
gonė pagrobė visą moterėlės 
turtą — 300 lt. išbėgo. Atė
jus šeimininkė nei pinigų, 
nei čigonės nerado.

SUDEGE MOTERIS IR 4 
OŽKOS.

Šauklių kaime, Mosėdžio 
valsčiuj, Leokadijos Gricie
nės sudegė gyvenamas na
mas, vertės apie 200 litų. Be 
to, sudegė ir Gricienės duktė 
Petronėlė Gricaitė, apie 50 
metų amžiaus, ir 4 ožkos. 
Sudegusi Gricaitė buvo pa
ralyžiuota, nevaldė kairio

sios rankos ir buvo raiša ant 
vienos kojos. Gricienė tik 
apdegė: ją kaimynai išgel
bėjo.

Sloan’s
Liniment

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

I KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$179 Treda Klase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai

Virčminėta kaina dabar galėję ant 
visų musų laivų.

Del informacijų kreipkitės į lokalinius musų

suae aei Diogo gyvenimo.; vi?i svingai klausė savo
KaiaiiKa-i travo uusantru me- =>------------ » - ---------- -------- i ^°1}av.os _ alnenų; vado: kur vedė, ten ėjo, ir
KaiaiiKa. gavo pusantni ine atsitikimas km. įvyko muštynes, laike;bendrai vn?p Bet na
tų katorgos. Nėra teisybes pameta, joks atsitiKimas e sunkiai buvo sužeisti i i r ben(.lrai ^ Pabuvo pnes keletą men. Jo- Kūnų sunKiai ouvo sužeisti į khuvus į policijos rankas,

niškio miestely. Trys jauni ".onas ir Juozas Kazakevi-1 nebeklausė savo vado vado-
vyrukai J. P. K. nusimaudę C1US. nugabentas Kauno Ii- Vavimo: vadas, T. Norkus,
nusifotografavo. Vienas iš gomnen mirė. pasikorė, o kiti to nedaro,
jų pametė. Atradusi viena jų ,br}° \ alkaviciaus. bute,
pažįstama pana tas fotogra- atplėšus duns, kurios jau bet papįiėš.
f i jas persifotografavo ir iš ^V1 savaites buvo uzrakin-i ------------
vienos padirbo 16 ir kai ku- tos’ ° Vaikančius buvo dm-
riems draugams padalijo. f?.stas nužudytas.
Vyrukai įsižeidę patraukę alkavicius tun apie 70 me- 
panelę teisman, bet taikos tų amžiaus..
teisėjas ją išteisino. Vyru- . nevykusios meilės nu-

katalikas gavo pusantrų me-, Sams rodo, o kaltais net ir

ant svieto, ir gana.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
IR JIEMS BAUDOS.

... . , Panevėžv: Pinchotas Gar-issipirkiU patento. • bas> Jege)į Saferis_ Henž
Tai jis nutarė verčiau žu- štarkaitė, Beilis Šochetas ir 

ti, negu bankrutuoti. Julius Buika nubausti po 3
Ir savo bute pasikorė. mėn. kalėjimo.

--------------- ! Rokišky: Turje Abrama-
IŠŽUDĖ ; vičius, Gafanovčius Ruvelis,

Apvogė netik Tryškių vals-

VIENAS KIRVIS 
DVI ŠEIMYNAS.

Subačiaus valsčiuje, Žiau
Abraomas Ribakas, Liuba kai tuo nepasitenkinę davė sinuodijo Elena Gelvenytė.
Solumbaitė, Hanė Krilaitė, 
Riva Nidelytė ir Riva Vain-nių kaime, šiomis dienomis I 

buvo žiauriai kirviu išžudv- šteinaitė nubausti po 1, 2 ir
3 men.

Biržuose: Petras Šimėnas, 
Naščiščionis Antanas ir 
Žitkus Izidorius. Pas Šimė
ną ir NaščišČionį rasta daug 
komunistinės literatūros ir 
jie atiduoti teismo orga
nams.

ta Matulioniu šeimyna.
Matulioniu šeima susidė

jo iš trijų asmenų: dviejų se
serų ir brolio. Matulionis ra
stas nužudytas daržinėje, o 
seserys gyvenamame name.
Visiems kirviu buvo perskel
tos galvos.

Šioje žmogžudystėje įtar
tas iš pažiūros ramus kaimy
nas Julius Ramoškevičius, 
kurs buvo policijos suimtas.
Kratos metu pas jį rastas .... _
kruvinas kirvis ri sukruvinti mas šokiais. Įsismaginę 
jo baltiniai. Kirvį pripažinęs ''yrukai linksmai tampė 
savu jo inamys J. Šarkanas. mergas, bet Vilkaitis^. kito 

kaimo bernas, gražiausią
Spėjama, kad žmogžudys- kaimo rožę buvo išsitempęs

skundą apyg. teismui, bet ir Panemunės valse. Ro- 
čia taikos teisėjo sprendimą km. laike kilusių mušty- 
patvirtino. nu* peršautas Tomas Pauža.

__________ Sužalojimas sunkus.
♦vnu PonpoM^ir am*? Važiuodamas iš Zarasų £ntrrnc^MS girtas mirė Juozas Vaitonis,

BAiiS» apie Amžiaus, ki-
BAUbME. jęg jg D^tų v. Puteikių kai-

Vilniaus apygardos teis- mo.
mo prokuroro įsakymu buvo Alytaus valse., Radžiūnų 
suimti darbininkas Zalkin- km. Jurgio Buikaus gyvena- 
das ir vietos pramonininko mo namo priemenėje buožės 
Vulseno sūnūs. Jie kaltinami smugiu į smilkinį buvo už- 

bernas Olišaus-

PRIGĖRĖ MOKINYS.
Panevėžy prie Montvilo 

fabriko čiuoždamas ant le- 
lo prigėrė žydų prad. mok. 
mokinys 7 m. amžiaus. La
vonas iki šiol nesurastas.

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.

80 BOYLSTON ST., BOSTON

tė ivvko dėl keršto, kadan-

Tai

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Kad gražiausias, didžiausias, 
keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, Įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
Žodis“!

Vaikų žodis” Įdomus paskai
tyti. moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių, visokių rankdarbių, pavy
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą Įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

“Vaikų žodis” eina reguliariai 
kas dvi sąvaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio. už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo- 

Apūeki-Įjaus “Vaikų žodi”.
“VAIKŲ ŽODIS”

Kalnų g-vė 15, Kaunas, 
Lithuania.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

NUOGAS PER KAIMĄ.
Tajautėnų kaime pas ūki-Į dudento Vaclavskio užmu- muštas jo 

ninką Kamantauską Stasį ^mu paskutinių pogromų kas, 24 metų amžiaus. Nusi- 
buvo surengtas “pasilaki- metu- Kadangi ir Vilniuj y-j kaitimą padarė Buikaus pie- 

ra įvesti nepaprasti teismai, muo Pranas Simenavičius, 
abu suimtieji bus atiduoti 27 metų amžiaus, kuris yra 
tokiam teismui ir jiems grę- psichiniai nesveikas. Kalti- 
sia mirties bausmė. Praneši
mas apie tuos suėmimus su
kėlė Vilniuj didelę sensaci
ją. Buvo išleistos specialios 
laikraščių laidos.

pro duris ir užsirakinęs su ja
gi apiplėšimo pėdsakų nėra-. klėtaitėn be šeimininko su- 
?fa. , , T - i tikimo, gi šis tai pastebėjęs

Įdomu ir tas, kad -ar-' pasakė vyrams. Tie pasiuto 
kano kirvis papildo antrą įr vjsa nusigėrusių armija 
baisų žudymą. Pirmą kartą • pradėjo atakuoti klėtįPora 
1923 m. Šarkano sūnūs Jo,tylėjo. Su dideliais rąstais
nas tuo pat kirviu išžudė vie- išmušę duris, rado kampe,
ną seimą Panevėžio v., Vėl- ant vilnų miegančius. Įsiutę 

u™ i™ is; vyrai Vilkaitį pasibudino,nekių km. kuri susidėjo . _ _____ ___ ________ ,
dviejų asmenų ^motinos ir: gerai apkūlė ir nurengę nuo- 
sunaus 13 m amžiaus. Pas- į ęa paleido namo. Vargšas 
kui paėmęs karvę Panevėžy karštos meilės intencijai 
pardavė, o pinigus su sėb
rais prauliojo. Nors slapstė
si, bet buvo suimtas ir kaip 
nepilnametis nubaustas 18 
m. sunkiųjų darbų kalėjimo.

karštos meilės intencijai 
nuogas per kaimą lėkė na
mo.

ninkas policijos sulaikytas

nr_--- a_
TAUTIŠKOS, SEOCNISKOS 11 DARMN1NK1SKOB.- - - — - - ---------

UŽPUOLIMAS IR 
PLĖŠIMAS.

Šiaulių vals. Lieponių km. 
gyv. Gabrilaičiui einant na
mo jį užpuolė to pat kaimo 
gyventojas Šimkus ir kietu 
daiktu davė galvon, Gabri- 
laitis apsvaigo. Atsigavęs 
neberado kišenėje 270 lt.

“GOOD TIME” IR LIETU
VOJE BRANGIAI KAŠ

TUOJA.
Tirkšlių valsčiaus, Spur- 

gor.ių kaimo ūkininkas par
davė 4 meitėlius ir gavo 1,- 
000 litų. Iš džiaugsmo užėjo 
į traktierių išsigerti. Tenai 
tuojaus atsirado ir “pane
lių”. Prasidėjo linksmybės, 
o paskui ir nakvynė. Viskas 
išrodė pašėlusiai gerai. Bet 
kai viskas pasibaigė, ūki
ninkas apsižiūrėjo, kad iš 
1,000 litų pas jį beliko tiktai

PRIGAVO LIETUVOS 
BANKĄ.

Tūlas St. Burba, kuris bu
vo prigavęs Lietuvos banką, 
tapo nuteistas 6 mėn. kalė
jimo.

M

KAINA TIK SLM.
SLff.

BIJOSI NAMIE NAKVOTI
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Telšių piliečiai A.
Tomau ir Gedvilas, kurie -q lietuviškų centų, už ku
riomis dienomis buvo Sme- gaijma keliatą papi- 
tenos manifestu paleisti rosl}snu5ipirkti. Tai viskas, 
nuo bausmes, nors sugnzo kaa*Iiko g keturių meitėlių.
namo, teeiaus naktimis na- time” visur brangiai
mie ne nakvoja, nes bijosi,

Ot, prie ko pnejo Lietu-,_____ _
va! Piliečiai bijosi savo na-' 
muose nakvoti!

Nuga-Tone Padarė 
tiano Skilvį Sveiką".

P-ia J. Lukošiene, Boston, Mass. 
sako: “Per daugelį metų aš turėjau 
sugedusi skilvi. Aš ėmiau kelių rūšių 
vaistus, bet negavau pagelbos. Man 
pasakyta apie Nuga-Tone ir nusipir
kau bonka. Nuga-Tone padarė mano 
skilvį sveiką. Mano gera sveikata pa
eina nuo Nuga-Tone. Tai 'pastebėtini 
vaistei." ’

Milionai žmonių visuose pasaulio 
kraštuose rado. kad Nuga-Tone yra 
užtikimi vaistai ir jie atsideda ant 
jo, kad jis palaikytų juos stiprius ir 
sveikus. Jk yra puikus dėl senesnių 
žmonių ir tų jaunesnių metais, kurie 
jaučiasi silpni ar liguisti. Aptieki- 
ninkai pardavinėja Nuga-Tone. Jeigu 
aptiekininkas neturi jo, paprašykite jį 
užsisakyti iš savo urmininko. Persi- 
įkrinkit, kad jus gaunate Nuga-Tone. 
"as kitas gali būti be vertės.2

siųst “Money Orderhu”^^i<
kastrate, bet reikia aiškiai užrašyt i

ir nepamiršt prilipint ui 2c. marką.

siųst tiesiog pa- 
> ir “Keleivio” ad-

I SEBIAS DIENAS PER OKEANĄ!
ausia ir Parankiausia Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais.

ILEDE FRANCE Jan. 30 (12:05 A. M.) Feb. 17(12.-«5 A. M.) 
PARIS Mar. 18 <i p. m.)
Trumpiausia gelžkelio kelionė per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalia 

Kreipkitės pas bile autorizuotą agentą, arba
FRENCHLINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok aut bile Patrukime, 
naujo, Didelio ar Mažo ir Jus 
ant kelio kuris suteikė

Parankamą.

Gaukit Dykai lityrhnui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo

teris tur tuojaus rašyt pas W. S. Rice, 
52-W Main St., Adams, N. Y. išban
dymui dykai jo puikios metodos. Tik 
uždėk ant patrakusios vietos ir žaiz 
da užgis ir jums bus greitai pagalba. 
Nepamiršk pareikalaut dykai išban
dymui to gero Prietaiso. Kam nešiot 
visą amžių pritaikytoją. Kam rizi 
knot kad pnsimestų gangrina nuo 
r.iažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vy
rų ir moterų kasdien nepaiso patrū
kimo vien dėlto, kad neskauda ir gali 
vaikščiot. Išbandyk tuojaus dykai, 
nes tai yra stebėtinas daiktas gydy
mui patrūkimo. Rašykite tuojaus 
W. C. Rice, Ine , 52 W Main Street, 
Adams, N. Y.

3 7 Dienos į 
LIETUVĄ

Greičiausi 
Garlaiviai Pasauly
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LIETUVOS

INIOS

BREMEN - EUROPA
Paikas geleži 
BREMERH.'

eležinkeliu Vusisiekimas iš 
IAVEN I LIETUVĄ 

Taipgi nuolatiniai kas savaitę išplaukimai 
gersi žinomais Lloyd Kabininiais Laivais, 
ržsisakvkite vietas pas vietinius agentus, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, sutei
kiant greičiausią patarnavimą.

North Germ an Lloyd
252 Boylston Street Boston

tit« • > 
I

Ii

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka, platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kama: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVE 38. KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas!
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš visų pasaulio. Iš politinio 
gyveninio Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Aštunta* Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
Dirvelis su “Gabija’ 

didelj
Ugnis užtvėrė

išėjimą.

Pereitą nedėldieni Lietu
vių Salėje koncertavo “Ga
bijos" Choras vadovaujant 
•J. Dirveliui iš Worcesterio.

[DARBIAI, SUVERŽKIT eina spaviedotis aršiau kaip Programas susidėto iš su- 
D1RŽUS—PAGELBA per velykinę: kas tu buvai, viršum 20 dainų.

Pradedant nuoATEINA! kas esi. kodėl tu toks esi ir

Kapitalistai per 3 metus su 
galvojo, ką reikia daryt

Pastaromis dienomis po
nai kapitalistai per savo 
spaudą, radio ir bažnyčias 
pridėjo neva rūpintis be
darbių reikalais. Jie paskel
bė aukų rinkimo vajų, ūž
ti! rindami, kad šituo budu 
bus suteikta pagelba badau

vos-vos

jantiems bedarbiams ir jų 
še mynoms. rodos, kad

Bostono ponai šį vajų pra- darbininkams

praeina apie metai laiko Ir dėjosi jautri, švelni meliodi- 
tuomet greičiau pagelbos bet ne ,-iksmas. 
negausi, jeigu pasirodo, kad. Ypatingai reikia pagirti 
neesi kapitalistams ^tiki- merginu chorą ir merginu 
mos rųsies žmogus. Ypač kvarteta Tai jaunutėiėč 
sunku ką nors iš.tų ponų mergelės lankančios arba 
gauti, jeigu esi laisvamanis vos baigusios kurią nors mo- 
ir susipratęs darbininkas. įkvklą. Jų balsai lavinti, švel- 

Atsižvelgiant i tai. man nųs, jos jautrios ir pajiegia 
s suprasti dirigento sielą, 

pa- Kiekvieną dainą jos išpildė
pažangiesiem; 

reikėtų
dėjo pereito nedėldienio tiems susirūpinti savo broiių labai maloniai. Teisybė,nors 
va <ara per radio, su muzi- bedarbių reikalais ir įsteigti jos išauklėtos didžiumoie 
ka dainomis ir prakalbomis, jiems šelpimo fondą. Apie darbininkų tėvų, bet jos nė- 
Kž lbėjo Mass.gubernatorius, tai tinkamiau galėtų nusprę- ra pergyvenusios kasdieni- 
Bc stono majoras ir kiti “žy- sti ir planus išdirbti musų nio gyvenimo audru, jos da 
mus vyrai”. Ir iš visu tų kai- darbininkiškos organizaci- nepajiegia suprasti ką reis- 
bų pasidaro tokia išvada: . j°s ir įstaigos su savo veikė- į k.a susiklausymas, rimtu-

Ir jeigu jos pasiduoda 
reikia 

laiku ga-
ponafgaivoję, kaip*~čia* pa- visi tie šauksmai į lėsime susilaukt rimtų žmo-
ffe'hėti nelaimineiem< Bo<- mams daugiau nieko nereis- n:ų, kurie padarys daug ma- 
tono apielinkėje esą 50.000 kaip tik tai tą, kad rei-j cnumo visiems lietuviams, 
bedarbių. (Unijų apskaitlia- suveržti diržus, jeigu j Nemažai reikia pnduot kre- 
vimu, Bostone bedarbių yra kelinės kam smunka žemyn.Į (lito ir dirigentui J. Dirve

liui. kuris pasišvenčia taip 
sunkiam darbui. Rep.

apie 80,000). Jie buvo šel-, Vargšas.
pirmi kokių tai labdaringų ---------------
įstaigų, kurios pirmais me- Už čekių kiastavimą mergi- 
tais išl e išdavę^ tam reikalui na gavo metus kalėjimo, 
mi ioną dolerių, o sekančiais, Munici , teisme t nu_ 
meteis jų Klaidos šelpimo bausU v£nais metai/kaIė. 
da-bui paoidejo apie 6 sy-!jim0 gražuolė Catherin6
kilis tiek. Dabar tos abda- \[organ ka(j jį kku ----------
nrgos Įstaigos vienos neis- vardsais feikeifdavo čekiusi SAUS1O-JAN. 30 D., 1932 
ga.j tiek pinigų surinkti irJa kaltino Bostono ban- Ti30’al
tot.el valdžią su savo telki- H pas ku,., PARAPIJOS SVETAINĖJ.
n11?' ^aaltaIaįal'< ?toja pa- paneiė atėjusi sakė. kad *‘TH ST so Boston, mass. 
ge bon. Bet nei valdžia, nei-- v«wia~ o-o- nnmthr ?n® ižar,sos tikieto taipgi bas ir inc folVininl-a] Triniem vdiUdit l/OIUUIk la.mėiimas trijų dovanų, kurias dovajo$ talkininkai sa o p gų jjatberly. “jo gero draugo i nėjo laikrodininkas j. dilis. 
nelUOS; Jie tik Pagelbesia ; į J; Grieš ANTANĖLIO orkestrą,
rirkti aukas bei duokle* iš ’ 11 V - . - Įžanga: Vyrams 40c., Moterims 25c.*7-r11 au a. . .J~,nyti tuo vardu jai čeki ant Prašome visus atsilankyti ir parem-
dubąnciųjų. Pirmiausia mie-520.00. Bankierius žakosk
ste darbininkai buvo pnver- b j ; $1000
sti atiduoti kas menesi vie- - , J -i • • • . i ____ _ ________ _----------------

ŠOKIAI
NAŠLAIČIU NAUDAI 

Rengia Trijų Draugijų Našlaičių 
komitetas, 

šeštadieny,

sti atiduoti kas mėnesį vie 
nos dienos uždarbį.

Reiškia, nedirbančius ir 
badaujančius žmones turės 
šelpti tie, kurie patys men
kai uždirba ir vargsta, nes

čekį, nes pilnai jai patikė
jęs/ LIETUVOS BONAI

Jis gali būt Smith, Brown ar 
Jonės, bet nenori būt

Prie Brighton streeto pe-
reitą sąvaitę nakties laiku _ k. Przybyl, kuris gyvena 
užsidegė 5 augštų aparta- Everette, padavė naturali- 
mentas. Gyventojai nespėjo zacij°s teismui prašymą, 
visi pabėgti, kaip ugnis įg kad pakeistų pavardę į 
apačios užtvėrė jiems išėji- Ereble. Bet pnes tai uzpro- 
mą. Aštuonis žmones ugna- testavo žymus Bostono gy
vėsiai turėjo išimti per lan- ^'e?t0<aVu
žus ir nuleisti kopėčiomis.

Šeši apiplėšimai vieną 
vakarą.

Pereitą subatos vakarą 
plėšikai vėl “apvalė" biznie
rius Bostono apielinkėje. Pa
daryta šeši užpuolimai ant 
krautuvių: Roxbury, Dor- 
chestery, South Ende, 
Beachmonte, Cambridge ir 
Maldene. Vienas įtariamųjų

No. 4, Sausio 27 d., 1932 m. 

GYDYTOJŲ ADRESAI

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 2 iki 1 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Garnys pralenkė automo
bilius.

Jeigu taip, sako Przybyl, tai i vagilių pagautas, tai tūlas 
aš galiu būt Smith, Brown Ritchie Roy, 20 metų vaikė-
arba Jonės, bet nenoriu sa
vo prigimtos pavardės Przy- 
bvl.

zas,kuris save vadina “tough 
guy.”

Pereitą savaitę buvo net 
trys tokie atsitikimai, kur
j^rnys laimėjo lenktynes su jury išnešė da 88 apkaitini- 
ąxi selenais. Nescios mo- mus užsidariusiojo indust- 
•■erys važiuodamos automo- rjaj ganko byloj. Tas padaro
biliais susilaukė kūdikiu pir- g viso jau 151 apkaltinimą. 
ma, negu ja> nuveze į hgoni- y— apkaltintieji asmenys 
nę. Paskutinių toks atsitiki- bus traukiami teisman.
mas buvo jaunai moteriai _________________________
Irene Peebles. iš Somerville./
šoferiai sako. kad tokie į- S 

jiems "sukratą ner-,|

Žmogus pateko po traukiniu
Suffolko apskričio grand Dover streeto stoty perei

tą subatą vienas senukas pa
slydo ant šlapios platfor- 
mės ir nukrito nuo jos ant 
traukimo bėgių. Tuo tarpu 
atėjo traukinys ir senuką

Telefonas 21134
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakaro.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MAS8.

vus

PI L PARL1ORIUS 
14 Geriausiam Story Stalų, ant

Broaduaj. Savininkas turi kitą biz
nį. Klauskite: 393 Broadvav skiepe.

(5)

pervažiavo.

•Ti

ICTOR RADIO
Muzikos Stebuklas - r

R. M. Ž1DŽIUNAS
Drukuojamcs Mašinėlės, ir visokis 
Spaudos, Mimeografo ir rašto patar

navimas įvairiomis kalbomis.
PETRAS KETVIRTIS

Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 
us, radios, gramofonus ir rekordus. 

Už cash ir eredit. Atlieku ir taisymo 
darbus gerai, greit ir nebrangiai.

Abudu vienam store:
313 E St. Prie Broadvay, So. Bostone

TURINT VICTOR RADIO NAMUOSE,
ESI PATENKINTU SAVO GYVENIMU.

“2S-
Jo švelnus priimtuvas, perduoda visas muzikos 
ypatybes. Jus būdami šimtus mylių tolumoje, gau
nate originalius muzikos balsus.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valaadoe: 2-4 ir 7-S.
Nedėiiomis ir Šventadieninis 

nuo 10 iki 12 ry+<
278 H ARVARD ST. 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. J. HARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų
♦ moterų ir vyrų, kraują ir odos.

Elektriką ir 696 gydoma 
jei reikalas.

• 261 Hanover SL, Boston, Mass.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 

, Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
Nedėiiomis: iki 4 vaL po pietų.

LIETUVYS

OPTOMETRISTASPINIGAI
Turėtų būti jūsų pačių priežiūroje 

Bet nešiotis kišeniųje arba laikyti 
paslėpus namuose, nėra išmintinga. 
{1) jie netik kad neneša jokio pelno, 
bet daro nuostolį priduodami daug 
rūpesčio, (2) vagys gali atimti, ir (3) 
ugnis sudeginti Saugiausia vieta yra 
ten kur Savings Rankos laiko įvesti- 
nę didelę dalį savo pinigų, t. y. pirmi 
mortgičiai nt P.eal Estate. Patys 
galite įdėti savo pinigus į pirmus 
mortgičius ar.t namų, kurie bus pačių 
priežiūroje ir kontrolėje, taipgi pilnai 
apsaugoti nuo sud-.-gimo.

Del susidariusių aplinkybių iš prie
žasties uždarymo nekuriu Bankų, mes 
turime geriausių progų įvestinti ma 
žas ir dideles sumas ant gerų nuo
šimčių ant pįrmų ir antrų mortgičių. 
Tad naudokifes proga. Pilniausios in
formacijos veltui. Klauskite advokato 
Gailiaus žemiaus paduotu adresu

Mes taipgi turime didelį pasirinki
mą pirkimui ir mainams namų, far- 
mų ir įvairių biznių:

FARMA. 27 akrai geros žemės, ar 
ti miesto, naujas 6-rumų namas su 
vonia ir elektros šviesoms, puiki bar- 
nė, garadžius ir vištminkai. Parsiduo
da pigiai arba galima mainyti ant 
namų Bostone

KITA 23 akrai žemės tik 16 mylių 
nuo Bostono, prie pat ežero, yra kar-

RCAVictor RE-18 

Radio-Phonograph

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

KURIO jus visuomet norėjote... 
pilno dydžio sudėtinė radio-fonog- 
rafas- Tai RCA Victor 9-tubų su- 
perheterodyne radio su visomis 
naujausiomis ypatybėmis. Taipgi 
prijungtas elektrikinis fonografas 
kuris grojina naujus RCA Victor 
Ilguosius Rekordus net penkiolika 
minutų vieną pusę. Tai instrumen
tas kokio iki šiol da nesate matę. 
Todėl užeikite pasiklausyti nes 
jums tas nieko nekainuos.

Nespręskit nepamatę. Bet ar jus 
esate girdėję kad Victor Radio ga
lima gaut už tokią žemą kainą su 
visomis tūbomis. Jis padarytas iš 
'geriausios medegos, puikiausis ka
binetas. Balsas kaip kad ir bran
giausių Radio ir niekuomi nesiski
ria nuo geriausių. Būtinai apžiūrė
kite tą modelį—apžiūrėkite ir ki
tus. Bet kiekvieną kartą “atsi
žvelk į praeitį’’, ir įsitėmykit kiek 
daug gaunat jus šiandien!

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: 94 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Mes priimam LIETUVOS 
BONŲ kuponus už pilnuBedarbių prakalbos.

Įvyks septintadieni.
algos visiems dabar nukapo--d. sausio. 7:30 vai- vakaro. ‘ perkam LIETUVOS BO- 
tos bei kapojamos. Na, o* Lietuvių Svetainėj, So. Bos- ws įr mokam pagal dienos 
mi sų “gerieji” ponai pada- t°n, Mass. šiose prakalbose kursa
rys tiek “gero,” kad surink- dalyvaus įvairus kalbėtojai. šiandien mokam 70 dole-
tač aukas išdalys pagal sa-įkurie nurodys budus ir ke-,rių už sioo.OO ir 35 dolerius• ė 2 k.auiėSf 100 7
vo nuožiūrą. Jų počių milio-Ųus kaip reikia ko\oti >u ne- .<50.00. Siuskite Lietuvos sys. s antys Kaina $2^oo.

................... J ’ -- ' ------- ------------- 1 - - — ..SOUTH BOSTONE, namas 2-jų
šeimynų su naujausios mados įtaisy
mais, karšto vandens šiluma ant pla
čios gatves arti :> oadway Kaina tik 

_ . $4,500; $500 įmokėti ir lengvos išly
di ŪSU krautuvė atdara ir gos.

-ol-oi-oic įL-i Q vnlnrtHai l 3'^V ŠEIMYNŲ namas 11-rumų surakarais im y \aianaai. _ !elektros šviesoms, skaibynėms ir di-
Parduodam laivakortes ir įdėliu jardu Kaina $1000. Rendos $36.

______________7 __a____  . .siunčim pinigus--- doleriais ’*r mėnesį N raleiskite auksinę
atminkit, kad blogi laikai,Idas šio komiteto yra Bedar-l _j Lietuvį ^nkiją ir Ęitės^eP;inf™w 
be duokit, kiek tik galit. ibiams Gelbėti Komitetas. į v ‘ BOSTON REALTY TRUST

3et šitas patarimas gė-i Visuomenė prašoma daly- yuo fįabar ant čeverykų/ J. balvšaitis. Agentas 
riausia tiktų pačiam kardi-jvauti skaitlingai, nes yra $kr<bėlių, marškinių ir kai- E STRFŲ'el
no ui: duok, kiek tik gali! O,syarbus reikalas visiems bu- -J numušam 10 nuošimtį. ‘ 
jis galėtų duot 3 milionus /į- Kviečia Bedarb. Gelbė-j Malonėkit mus nepamiršt, 
lei gviau, negu darbininkas ti Komiteto komisija legalia: į dry GOODS
3 <entus. Juk žmonės kalba,'išrinkta. į STORE
kai jis ir iš bankų visus sa-' Rev- B. F. Kubilius, > p BARTKEVIČIUS, Sav., 
vo kapitalus išsiėmė, tuo! Jurgis Likas.
tai pu kaip kitų sutaupinti Bernardas Stasys, 
centai tenai buvo uždaryti. S. Bedarbiams gelbėt:

Pereitais metais man teko Komitetas turės savo susi- 
bud bedarbių eilėse ilgą lai-‘rinkimą^ ketvirtadienį, 28 d. 
ką ir patirti, kaip ir kokią (sausio 7:00 vai. vak. Lietu- 
pakelbą galima gauti iš tųMy Metodistų Svetainėje.
“labdaringų įstaigų”. Prisi- Prašomi ateiti visi delega

tai, nes reikės aptarti daug

31 pinigus.

nai bus nepajudinti ir neš'darbu ir kaip bus galima pa- Bonus registruotame laiške
jiems pilnus nuošimčius, 
be jie vistiek skaitysis “di
deliais labdariais”.

Katalikų bažnyčių bosas 
pa sakė per radio: kai pa;

gelbėti savo žmonėm
Šias prakalbas šaukia ben- Į

tuojau gausite Bankos če-

dras organizuotas komite
tas, kuri atstovauja visos 
lietuviškos draugijos ir par-

jui ateis rinkikai, tai jus nė- tijos esančios Bostone. \ ar-

678 No. Main Street, 
Mcntello, Mass.

PEČIAMS ALIEJUS
’C vt 

GALLONA

Telefonas 2732
SO. BOSTON

LIETUVIŠKA
BUCERNĖ

/ei Nori Nupentyt j dalykų. 
Ar Pataisyt Namą ;

HOUSEHOLD RANGE OIL CO.
131 Gold Street. So. Boston 

r. Putauskas. So. Boston 3168

Užlaikome riansią tavorą ir 
parduodame pi g ausis kaina Mė
sos visuomet šviežio*
Pigiai šviežių diegų—Chop Soey. 

China Boy Soy Saoce 
Lietuviški sk landžiai ir ete.

Visokį tavorą pas mus galite gaut 
pigiai ir gerą

J. PATKACSKAS 
STRAND CASH MARKET 

231 BROADM AY, SO. BOSTON.
«o MSI

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir ’špopierioojn. t

Gausite gerą darbą ir pigiai. J 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)» 

11 Tieknor SU So. Boston. Mass. J 
Tel. So. Boston 1396-M. «

Telefonas: So. Boston 1058.

Bay View Motor
l'eter Trečiokas ir Jo« Kanoėuna*

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANTK Al.

visokius sntomoMlinn ir 
patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patarnavimą 

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLTN STREET,
kampas E. Eirht «*v>et

aoimf Boston. Mass

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kes, pradėkite leisti dabar. Moki
na savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus. Namie esu kožną dieną 
nuo 9 iki 3 po pietų. (-)

VALENT. PALTANAVIčIUTfe 
912 E. Broadway, S. Boston, Mass.

DIDELĖ PROGA 
PRALOBTI!

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jus, Senas Aptiekorius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bilekita aptieka 
Visados Šviežios šaknys ii Lietu

vos ir visados šviežias Dietos 
galima gant pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Vi«ad->s pasirengęs jums ps'smatr
t»0 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef Richmond 1686 

Apseka atdara nuo 8 ii ryto
iki 10 vakaro.

BOSTON, MASS. (Dorchesterio 
eis:rikte) pigiai parsiduoda didelis, 
modemiškai įrengtas, mūrinis gara
džius. Randasi ant didelės gatvės. 
Vieta tirštai apgyventa turtingais 
lietuviais ir amerikiečiais. Sutalpi
nama apie 60 automobilių, sugedu- 
sieji čia pat ir sutaisomi. Be to par
duodama daug gazolino ir kitų au
tomobiliam reikmenų Biznis išdirb
tas. Kaira tik $20,000; įnešt $3,000. 
kiti lengvom sąlygom išmokėti. Tai
gi pirkusis, įnešęs tik mažą sumą 
pinigų, gauna sau nuolatinį darbą 
su gera alga ir saugiai investina 
savo pinigus.

Visas informacijas gausite
A. J. KUPSČIO ofise.

332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SO BOSTONE (CityPoint) par
siduoda kampinis. 5 šeimynų mū
rinis namas su kr utnve Kiekvienai 
šeimynai po 1 rurnus. Iš lauko ir 
vidaus gražiai iš tisytas. Vieta la
bai tinkama bizniui, ypač barber- 
nei ar Hardtvare šterui. Aplinkui 
plačiai gyvena p įsiturintieji lietu
viai ir amerikiečiai. Juros ir mau
dynės čia pat. O-as tihkamas svei
katai

Aukščiau mir.č is biznis čia bū
tinai reikalingai taigi geriausia 
proga pirkti dabar! Kaina labai 
nužeminta, tik $ i 3,500, nes namas 
turi būt tuoiaus parduotas Per
kant įnešti tik J.090, o kiti leng
vom sąlygom iš> .mokėti. Reiškia, 
pirkėjas tuojau gauna nuolatinį ir 
pelninga darbą Qel informacijų 
kreipkitės pas

A. J. RUPSTJ
332 W. Braaduav. So. Beaton, Mass.

Modelis R-73

8-Tubų. Penkių-Cireuit T. R. F.
Radio-Phoaograph Kombinuotė

įrengtas su Baiso Kontroi'uoto- 
ju ir visomis naujausionąžą. ypaty- 
bėmis. Priimtuva.VNi^MMtfs *r 
jausmingesnis virš paprasto radio 
reikalavimo. Fonogncajo^aHtfėtinė 
turi skirtingą balŠo^pbauBIftitoją 
ir nepakeičia tikrąjį balsą. Plačiai 
apšviestą rodyklę, įdėtas į valnut 
veneruotą kabinetą ir papuoštas 
Vainuto apdėjimais.

Kaina žemesnė už paprastą Ra
dio. Kuris nori geros muzikos, tu
rėtų būtinai išgirsti.

Dr. G. L. Killory
60 SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
TeL Hay markei 0827

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nno 9 ryto iki 7 vak. 

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Užeikite pasiklausyt pas mus VICTOR Muzikos. 
Tai yra tikrai geriausias Radio už tą kainą. Jei purk
šite pas mus Radio, jus tikrai sutaupysite ir gausite 
geriausią muzikos instrumentą. Mes priimame Lie
tuvos Bonus ir mokame brangiausiai.

GEO. MASILIONIS
377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. į

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:36 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradau vaistus, kurie yra tikrai ge

riausi nuo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su

teiks stebėtiną palengvinimą.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lovą. Tada gali būt pasekmės blogos Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistą savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus rr nurodymą kaip vartoti, pms prisiunčiame jums j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

4

Tel. So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietą 

tik susitarua.

\

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name. 

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

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provss,

Daro visus legalius dokumentai 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

Namą: Talbot 2476.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistą b 
Gydnotių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių, La
peliu ir Tlieliu iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus Busiančiam ir per paštą. At
minkit musų adresą.

D. CAB1T (Reg. Aptiekorias) 
160 DORCHESTER STRRHT,

» Kampas Broadnray.
SO- BOSTON. MASS

TaL 8* 2629, 2172 b I7M.




