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PROHIBICIJOS ĮSTATYMĄ 
ATŠAUKTI NEPAVYKO.

TRUKO TIKTAI 
BALSŲ.

Dabar reikės laukti naujo 
Kongreso ateinanti pava

sari.
ŠĮ panedėli Washingtone 

susirinko Kongresas, ir že
mesniųjų rūmų pirmininkas 
Garner tuojaus pastatė bal
savimui rezoliuciją, reika
laujančią tuoj atšaukti 18- 
tąji konstitucijos amend-

Brooklyne Riaušės 
Dėl Maisto,

Bedarbiai reikalavo duonos 
ir pastogės, o gavo mušt.
Brooklyne yra vadinamas 

greitos pagalbos biuras po 
numeriu 69 Schermerhorn 
st. Anądien susirinko tenai 
400 alkanų bedarbių ir jų 
delegacija iš 6 žmonių užė
jus vidun pareiškė esančiai

mentą, kuris draudžia ga- tenai merginai, kad susirin-
minti ir pardavinėti svaigi
namus gėrimus, šitos rezo
liucijos priėmimas reikštų 
prohibicijos Įstatymo atšau
kimą ir saliunų grąžinimą.

Bet atšaukti konstitucijos 
amendmentą reikia dviejų 
balsų, ir tuomet šita rezo
liucija turėtų eiti dar Į se
natą.

Žemesniuose rūmuose už 
rezoliuciją balsavo 272 kon- 
gresmanai, o prieš rezoliuci
ją—144. Vadinasi, reikalin
gų dviejų trečdalių negauta. 
Truko 6 balsų ir rezoliucija 
nupuolė.

Taigi alaus Kalėdoms da 
nebus. Reikės turbut laukti 
iki 4 kovo, kuomet užims 
vietą demokratų preziden
tas ir sušauks naują Kong
resą. Tuomet prohibicijos Į- 
statymui bus pastatytas kry
žius be jokios abejonės, nes 
ŠĮ rudeni išrinkti kongres- 
manai ir senatoriai, kurie 
užims savo vietas tik po 4 
kovo, beveik visi yra prohi- 
bicijai priešingi.
Dabartinis Kongresas yra 
da senasis Kongresas. To
dėl ir taip reikia stebėtis, 
kad taip daug kongresmanų 
balsavo už prohibicijos at
šaukimą.

Jeigu rezoliucija nebūtų 
buvus tokia griežta, jeigu ji 
butų ręikalavusi tiktai alaus 
ir vyno, tai labai galima 
daiktas, kad ji ir dabar butų 
jau praėjus. Bet ji reikalavo 
visiškai panaikinti prohibi- 
ciją. Tai reikštų grĮžti atgal 
prie tokios pat padėties, 
kokia buvo prieš prohibici 
jos Įvedimą. Tai reikštų ne 
tik alų ir vyną, bet ir degti
nę, ir atvirus saliunus, ir vi 
sas jų pasekmes. Šitokiam 
dalykui buvo griežtai prie 
šingos ir demokratų ir re
publikonų konvencijos pe
reitą vasarą. Ir vieni jų ir ki
ti savo platformėse aiškiai 
pasisakė prieš saliunų grą
žinimą. Taigi negalima bu 
vo ir tikėtis, kad šitoks pa 
siūlymas, kaip minėtoji re
zoliucija, galėtų praeiti. Ši 
tie balsai parodo, kad pro 
hibicijai ateina jau galas. 
Prieš ją balsuoja jau net tie. 
kurie keliatą mėnesių atga 
karštai ją gynė.

<ę čia žmonės neturi ko val
gyt nei kur gyventi. Mergi
na atsakė, kad šis biuras tu
ri labai daug šeimynų aprū
pinti ir susirinkusiems čia 
žmonėms negali jokios pa
šalpos duoti. Delegacija išė- 
o ir pranešė apie tai susi

rinkusiems. Bedarbiai neži
nojo ką daryt ir sustoję sto
vėjo. Tuo tarpu pribuvo 10 
policmanų ir pradėjo minią 
<rikdyt. Kilo riaušės. Kat
ras nepasiskubino greitai 
prasišalint, tą policmanai 
apkumščiavo ir apdaužė la
zdomis. Vienas bedarbis bu
vo areštuotas. Tai tokie da- 
ykai darosi, kur viešpatau
ja gubernatorius Roosevel- 
as, dabar išrinktas Į Ame
rikos prezidentus.

Ispanija Grūda G e- Anglija Neįsileidžia 
nerolus Kalėjiman. Mooney Motinos.

Da 23 aukšti valdininkai nu-1 Tomo Mooney motina bu- 
. Į bausti už piktadarybes dik- vo nuvykus Rusijon kaip A- 

merikos delegatė Į tarptau-

Kanados Teismas 
Atmetė Komunistų 

Prašymą.
Pereitą pavasarį Kanadoj • Uturos me,u

buvo areštuoti ir nuteisti .. , , . ;denortuot 8 komunistai Jie! Ispanijos respublikos tei- L-ni komunistų apsigynimo 
po luot » Komunistai, J e ne’-eita savaite nunau-1 kongresą ir nuvežė nuo savoapeliavo i vvriausį Kanados -mas pe.eitą są\anę nuoau-, &

de da 23 generolus ir kito-’ suJ}aus» kuiis sėdi kalėjime, 
kius valdininkus, kurie dik-Pa^ką Stalinui, dėkojant} 
taturos metu vargino ir Pasijos darbininkams už jų

POLICIJA SU BOMBOMS 
PASITIKO BADUOLIUS.

MONTREALE SUŽEISTA 
20 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę šiaurinia
me Montrealo kvartale pc 
žeme Įvyko visa eilė gazc 
sprogimų, sukėlusių gyven
tojų tarpe didelę par.fr 
Keliatas triobų smarkiai ap 
griauta, kitose išbyrėjo lan 
gai ir prie to d a buvo su 
žeista apie 20 žmonių.

tribunolą. Šiomis dienomis 
tribunolas jų apeliaciją at
metė ir visi jie bus depor
tuoti. Vienas jų yra Sudbu
ry leidžiamojo finų laikraš
čio “ Vapaus” redaktorius 
Arvo Vaara, atvykę Kana- 
don dar 1909 metais; ant
ras yra vengras John Far- 
kas; trečias, ukrainietis I- 

van Sembai: ketvirtas, len
kas Stefan Woroczyt; pen
ktas, australietis Dan Hol- 
mes; šeštas, vokietys Hans 
Kist; septintas, vokietys 
Konrad Kessinger; aštun
tas. finas Martin Parker.

Kanados policija visus 
juos kaltina kurstymu žmo
nių kelti riaušes ir griauti 
esamą valdžią.

Bažnyčioms Tvarkyt,
įstatymas Ispanijoj.

Ispanijos seiman yra Įneš- 
as naujas Įstatymo suma
nymas apie bažnyčias. Su
manymas siūlo pripažinti 
visas tikybas lygiomis ir 
duoti joms teisę laisvai rink
ti savo kunigus, tačiau kuni
gai gali būt tik Ispanijos pi
liečiai. Bažnyčios gali įsigy
ti savo reikalams kilnoja 
mos nuosavybės, tačiau že
mė ir triebos priklauso val
stybei, ir bažnyčios neturi 
teisės jų nei parduot, nei 
kitiems perleisti. Bažnyčios, 
vienuolynai ir kitos organi 
zacijos turi mokėti valstybei 
mokesčius. Tačiau tikybinės 
organizacijos negali užsiim
ti jokiais bizniais ir negali 
kurti nei mokyklų, nei kito
kiais budais žmonių kleri- 
kalinti.

FARMERIAI REIKALAU
JA KELIO PRIE JŪRIŲ.

ŠĮ panedėli Washingtone 
susirinko farmerių konfe
rencija, kurios tikslas yra 
paduoti Kongresui visą eilę 
reikalavimų, kad palengvint 
jų ekonominę būklę. Viduri
nių valstijų farmeriai reika
lauja kuo greičiausia kasti 
St. Lavvrence’o kanalą, 
kuris atidarytų jų javams 
kelią tiesiai Į jūres ir pa- 
liuosuotų nuo geležinkelių. 
Bet geležinkelių korporaci 
jos prieš tą kanalą protes
tuoja, nes jis nutrauktų 
jiems biznį. Farmeriai gi rė 
kia, kad geležinkeliai juos 
plėšte plėšia ir stačiai varo 
bankrotam

skriaudė liaudį.
Generolas Frederico Be- 

renguer, kuris 1923 metais 
Įvykdė perversmą ir paskel
bė diktatūrą, ūpo nuteis
tas 12 metų kalėjimo su atė
mimu pilietinių teisių 20- 
čiai metų.

Tokia pat bausmė paskir
ta generolui Anido, genero
lui Munoz Cobos ir markv- 
zui de Cavalcanti, kurie sto
vėjo Primo diktatūros prie
šaky.

Visi kiti antrosios dikta
tūros šulai nuteisti 20 metų 
ištrėmimui su pilietinių tei
sių atėmimu visam amžiui.

* Šituos kraugerius teisė 
liaudies tribunolas, suside
dąs iš 21 seimo atstovo. Bus 
taip kada nors ir Lietuvoje.

užuojautą jam. Grįžtant iš 
Rusijos atgal- senutė Moo
ney sustojo Berlyne ir norė
jo gauti iš Anglijos konsulo 
vizą, kad galėtų nuvažiuoti 
Londonan. Bet Anglijos 
konsulas vizos jai nedavė, 
nasiaiškindamas, kad jos at
silankymas Anglijoj nepa
geidaujamas. Reakcijos at
stovai visur bijosi revoliuci
nės minties

ARCIVYSKUPAS 
UŽSIMUŠĖ.

Santa Fe mieste pereitą 
sąvaitę New Mexico valsti 
jos katalikų archidiocezijos 
arkivyskupas Daeger. Įlu- 
žus garažo grindims, jisai į- 
krito Į skiepą ir nusilaužė 
sprandą.

Einšteinas Gavo Vi
zą Amerikon.

Vokiečių mokslininkas 
prof. Einšteinas nutarė da 
sykį atvažiuoti Amerikon 
mokslo reikalais. Sužinoję 
apie tai šios šalies juodašim
čiai pradėjo protestuot prieš 
tai ir reikalaut, kad Ame
rika uždarytų jam duris. 
Ypač prieš jo Įleidimą pra
dėjo kvarkti tos varnos’ ką 
vadina save “revoliucijos 
dukterimis.” Jų supratimu, 
Einšteinas esąs “raudonas” 
ir artimas komunistams, to
dėl įleistas Amerikon galis 
sukelti revoliuciją. Tačiau 
Amerikos konsulas Berlyne 
vizą Enšteinui jau davė. 
Toms karingoms Amerikos 
“revoliucijos dukterims” 
patartina sulyst po lovomis, 
kaip tas joms baisus žmogus 
čionai atvažiuos.

WASHINGTONO PONI 
JA NUSIGANDUS.

SUDEGĖ POPIEROS 
DIRBTUVĖ.

Lee miestely, netoli Bos
tono, pereitą sąvaitę sudegė 
Eaton-Dikemen Paper kom
panijos dirbtuvė. Ugnis pa
darė $200,000 nuostolių. 
Darbininkai pasiliko be 
darbo.

KIRS $20,000,000 ALGŲ 
NEW YORKO TARNAU

TOJAMS.
New Yorko miesto aps

kaičiavimų taryba įsakė nu
kirsti miesto tarnautojams 
$20,000,000 algų, kad su
mažinus miesto išlaidas.

JAPONŲ YENA 
NUSMUKO.

Japonija labai susirupinc 
savo pinigų kurso nukriti
mu. Pereitą sąvaitę japonų 
vena nusmuko iki 19 centų. 
Nominale jos vertė yra arti 
pusės dolerio.

GEN. ŠLEICHERIS PAS
KELBTAS VOKIETIJOS 

DIKTATORIUM.
Buvom pereitame “Kelei

vio” numery rašę, kad pre
zidentas Hindenburgas pa 
kvietė fašistų vadą sudaryti 
Vokietijos ministerių kabi
netą. Bet paskirtu laiku Hit
leriui nepavyko tas padary
ti, todėl Hindenburgas ji 
atšaukė, o kabinetą sudaryti 
pavedė generolui Šleiche- 
riui- dabartiniam karo mini- 
steriui. Šleicheris kabinetą' 
Įau sudarė ir valdys Vokie
tiją be parlamento, leidžia
mais prezidento patvarky
mais. Tai yra diktatūra. Bet 
Hindenburgas sako, kad ši
taip busią tiktai pakol kraš
tas pergyvens dabartini kri- 
zi.

TROCKIS GRJŽTA TUR- 
KIJON.

Iš Stokholmo pranešama, 
kad Trockis vėl grįžtąs Tur
ki jon. Jis buvo pakviestas 
Danijos studentų duoti ke
liatą paskaitų apie istorinę 
Rusijos revoliucijos reišk- 
mę. Būdamas Danijoj jį vi
suomet saugojo policija, 
kad Stalino šalininkai jo ne
užmuštu.

ALKANŲJŲ “UODEGŲ” 
MAIŠTAS MASKVOJE.
Paskutinėmis dienomis 

Maskvoj įvyko skaitlingų 
susirėmimų tarp policijos 
ir žmonių minių, stovinčiųjų 
eilėse prie maisto krautuvių.

Pranešama, kad gyvento
jų nepasitenkinimo priežas
timi yra kai kurių organiza
cijų atsakingų asmenų ne
rūpestingumas savo parei
gose. Dėl jų biurokratišku
mo žmonės turi ištisomis 
dienomis stovėti eilėse. Bu
vę ir mirties atsitikimų žmo
nėms per dienas išvargus 
belaukiant savo eilės.

“Uodegų” klausimas y- 
patingai paaštrėjęs nuo rug
sėjo mėnesio. Maištai esą 
neapgalvoti ir nepolitinio 
pobūdžio’ kadangi juose da 
lyvauja ir moterys.

PRIEŠINAS SOVIETU 
PRIPAŽINIMUI.

Amerikoje yra susidariu
si reakcininkų draugija vai
du “American Alliance". 
kuri kovoja prieš visokį ra 
dikalizmą. šiomis dienomis 
jos delegacija atsilankė pa? 
Roosveltą ir įteikė jam savo 
raštą, pareikšdama savo vii 
tį, kad užėmęs prezidento 
vietą jisai nepripažins So
vietų Rusijos.

ŽUVO JAPONŲ KARO 
LAIVAS.

ŠĮ panedėlį per didelę 
audrą ties Formoza žuvo 
japonų karo laivas “Savara 
bi” su 105 jurininkais. Kiti 
buvo išgelbėti.

GEN. LUDENDORFAS 
PRIEŠ ŠVENTRAŠTI.

Vokiečių karo vadas gen. 
Ludendorfas apskelbė karą 
prieš senąjį šventraščio Įsta
tymą. Kalbėdamas “Tan- 
nenbergo Bundui”, kuris 
susideda iš senų dievų gar
bintojų, Ludendorfas parei
škė, kad senas Įstatymas yra 
žydų evangelija ir vokie
čiams visai netinka. Dešim
tis Jehovos prisakymų, ku
riuos dabar kalba savo pote
riuose Romos katalikai ir 
žydai, pateisina turtų plėši
mą ir žmonių pavergimą 
kas visai nesutinka su šių 
dienų kultūra. Vokiečiams 
esąs reikalingas sveikas ir 
nuosakus tikėjimas, kuris 
neprieštarautų mokslui ir 
vestų juos prie išsiliuosavi- 
mo.

GREEN VĖL IŠRINKTAS 
ADF. PREZIDEN

TU.
Amerikos Darbo Federa

cijos konvencija Cincinnati 
mieste pereitą sąvaitę vėl 
išrinko Greeną savo organi
zacijos prezidentu.

RUSAI NUGINKLAVO 
KINIEČIŲ KAREIVIUS.
Maskvoje gauta iš Čitos 

žinių, kad bėgdamas nuo 
japonų, kiniečių sukilėlių 
gen. Su-Ping-Ven perėjo 
su savo kareiviais iš šiaurės 
Mandžurijos i rusu pusę, 
kur rusų kareiviai tuojaus 
juos nuginklavo ir interna
vo. Kiek čia buvo kiniečių. 
Maskvos žinia nesako. Bet 
japonai praneša, kad tas 
generolas perėjęs rusų pu
sėn su 5,000 kareivių.

GENERALIS GSLŽKEL1E 
ČIŲ STREIKAS AIRIJOJ

Airijoj gelžkelių darbi
ninkams nukirs a 1 u nuo
šimčių algos. Pr testuodami 
p,ieš tai darbininkai nutarė 
11 gruodžio apskelbti gene
ralį streiką.

Hindenburgas Re
zignuosiąs?

Berlyne leidžiamas krikš
čioniškųjų profesinių sąjun
gų organas “Der Deutsche” 
idėjo žinią, jog prezidentas 
Hindenburgas labai susirū
pinęs, kad atžagareiviškos 
partijos negalėjo tarp savęs 
atitarti ir sudaryti Reichs
tage savo bloko, ir dėl to 
pradėjęs galvoti apie atsis
tatydinimą. Laikraštis pri
duria, kad tokios rezigna
cijos monarchistai kaip tik 
ir laukia, nes tuomet jiems 
butų duota proga apskelbti 
kuri nors kaizerio sūnų Vo
kietijos karalium.

44,352,106 Žmonės
Turi Pinigų Ban

kuose.
Iš viso jie turi pasidėję $24,

281,346,000 taupymo 
skyriuose.

“American Bankers As- 
sociation Journal” praneša 
kad šių metų liepos mėnesio 
pradžioje 44,352,106 asme
nys Jungtinėse Valstijose 
turėjo pasidėję į taupymo 
(savings skyrius Amerikos 
bankuose 24 bilionus 281 
milioną ir 346 tūkstančius 
dolerių. Dvylika mėnesių 
atgal tų sutaupų buvę $3,- 
925,898,000 daugiau. Vadi
nasi, per metus laiko žmo
nių sutaupos sumažėjo be
veik keturiais bilionais do
lerių.

Indėlininkų skaičius tuo 
pačiu laiku sumažėjo 7,- 
044,340. Tuo tarpu gi gy
ventojų skaičius per tą laiką 
pakilo 752,400.

Da prasčiau dalykai išro- 
dys, jei dabartinę padėtį pa
lyginti su 1928 metais. Tuo
met Amerikos bankai turė
jo 53,188,348 indėlininkus. 
Nuo 1928 metų iki šiol indė
lininkų skaičius nukrito tar
pe 8,000,000, nežiūrint kad 
gyventojų skaičius per tą 
patį laiką užaugo 4,809,000.

ALFONSAS NENORI 
“ABDIKUOTI.”

Paryžiaus žiniomis, bu 
vusis Ispanijos karalpalai- 
kis Alfonsas nesutiko “atsi
sakyti” nuo sosto, nuo ku
rio žmonės jį nuspyrė. Mat, 
monarchistai laiko jį “teisė
tu karalium” ir šiomis die
nomis buvo atvykę pas jį, 
kad jis “abdikuotų,” pa
vesdamas sostą savo sunui.

Bet leidimas ramiai eisenai 
prie Kongreso Rūmų

duotas.
Washingtono ponija jau 

ęeliatą naktų negali ramiai 
užmigti, nes nuo pereitos 
sąvaites tenai pradėjo rink
tis “alkanųjų armija”, kad 
padavus Kongresui savo 
reikalavimus.

Kad tą baimę buržuazijai 
nors kiek sumažinus, Wa- 
shingtono policija buvo ap
ginkluota gazinėmis bombo
mis ir pasitiko bedarbius da 
už miesto. Apie 2,500 ba
duolių buvo suvaryta į vie
ną Washingtono priemiestį, 
kur ponija nesilanko. Iš vi
sų pusių bedarbiai buvo ap
vesti virvėmis, už kurių die
ną ir naktį stovėjo policma
nai su bombomis.

Bedarbių vadai šį pane
dėlį kreipėsi į vyriausi tri
bunolą Kolumbijos Distrik- 
te ir pareikalavo, kad tas 
uždraustų policijai trukdyti 
bedarbių judėjimą. Bet teis
mas sutiko šitą reikalavimą 
svarstyti tiktai ketverge, 
kuomet bedarbiai jau bus iš
keliavę namo.

Tuo tarpu Kongreso rū
mai ir prezidento namai bu
vo apsupti stipriais polici
jos kordonais ir pilni kori
doriai šnipų, kurie dabojo, 
kad tenai neįsigautų koks 
alkanas bedarbis. Į Kongre
so galeriją galėjo įneiti tik
tai tie, kuriems iš kalno bu
vo duoti policijos bilietai.

Bet senatorius Borah ir 
kiti Kongreso nariai išsirei
škė, kad kaip visiems ki
tiems, taip ir bedarbiams 
konstitucija duoda teisę at
eiti į Kongresą ir paduoti 
savo reikalavimus, jeigu jie 
nori ateiti ramiai, nekelda- 
mi triukšmo.

Todėl šį panedėlį Wa- 
shingtono policijos viršinin
kas Brown jau davė leidi
mą bedarbiams padaryti 6 
gruodžio dieną ramią eiseną 
per Washingtoną ir sustoti 
ies Kongreso rūmais, pakol 

jų komitetas ar delegacija į- 
teiks Kongresui savo reika
lavimus. Padavę reikalavi
mus, bedarbiai tą patį va
karą jau turi Washingtoną 
apleisti.

PRARIJO SAVO DIRBTI 
NIUS DANTIS.

Easthampton, Mass.—John
Kutz čia buvo taip išalkęs, 
kad atsisėdęs valgyt kartu 
su pajum prarijo visą setą 
dirbtinių savo dantų. Jam 
reikėjo paskui piauti pilvą 
ir tuos dantis išimti.

MERGAITĖ GIMĖ SU 
24 PIRŠTAIS.

Urbana, III.—Pereitą są
vaitę Haroldo Alwerto šei
mynoj čia gimė mergaitė, 
kuri ant visų rankučių ir ko
jyčių turi po 6 gerai išsivys
čiusius pirščiukus—iš viso 
24 pirštus. Šiaip mergaitė 
visiškai normali.

IŠSIĖMĖ PEILI IR NUSI- 
PIOVĖ RANKĄ.

La Šalie, III.— Farmerys 
vardu Smith netoli nuo čia 
Įkišo mašinon ranką. Maty
damas, kad ji sutriuškinta ir 
naudos iš jos jau nebus, jis 
antra ranka išsitraukė iš ki- 
šeniaus lenktinį peilį, atlen
kė jį dantimis ir sulaužytą 
ranką nusipiovė. Tuomet jis 
pėksčias atėjo apie mylią į 
šį miestelį pas daktarą.

NUTARĖ PALEISTI MO
NAKOS ARMIJĄ.

Monakos valstybėlė, pa
garsėjusi visam pasauly 
Monte Carlo lošimais, nuta
rė paleisti visą savo armiją, 
nes jau nebėra iš ko ją už
laikyti. Armija susideda iš 
250 kareivių.

par.fr


Antra* Puslapis

karai, bus susprogdintos vi
sos tvirtovės ir paleistos ar-
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Busiantieji Tautos Vadai
“NESUSIPRATIMAS” 

TARP VISUOMENĖS IR
LITERATU.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo suruoštas “Pesimisti
nės Literatūros Vakaras”, 
kaip laikraščiai ji vadina, 
kur susirinkę jaunieji rašy
tojai skaitė savo kūrinė
lius ir svarstė dabartinės lie
tuvių literatūros būklę.

Vakaro vedėjas J. Ke- 
liuotis pažymėjęs, kad mu
sų literatūros būklė šian
dien esanti labai tragiška, 
nes—
“Įvykęs nesusipratimas tarp 
jaunesniųjų literatų ir visuo
menės. Dėl to jaunosios kartos 
rašytojai pasiryžę tą nesusi
pratimą išlyginti. Nsusiprati- 
mas kilęs dėl to, kad visuome
nė sumaterialėjusi. Estetinis 
auklėjimas stovis paskutinėje 
vietoj. Estetinės kultūros sto
ka ir privedė prie nesusiprati
mo.

“Iš antros pusės po karo 
senosios mokslo teorijos žuvu
sios, prasidėjęs senųjų verty
bių perkainojimas. Naujų ke
lių pirmieji pradėję jieškoti li
teratai. Jie jieškoję naujų as
pektų, todėl visuomenė, eida
ma į kitą kraštutinumą, jų 
pradėjus nebesuprasti. Tas 
naujų būdų jieškojimas davęs 
literatūrai visai naują, dinami
šką charakteri."

Dėl to moderniškas me
nas esąs daug sunkesnis ir 
reikalaująs iš žiūrėtojo ir 
skaitytojo gilesnio protavi
mo.

Bet laikraščiai pažymi, 
kad tas vadinamas “moder
niškas menas,” kuris reika
lauja “gilaus protavimo”, e- 
sąs niekas daugiau, kaip tik 
juodas pesimizmas, kuris 
nemato gyvenime jokių vil
čių.

Taigi visai natūralūs da
lykas, kad pilkoji visuome
nė, kuri gyvena šviesesnio 
rytojaus viltimis, negali to
kiam pasimizmui pasiduoti. 
Iš čia ir eina jos nesusipra
timas su tais literatais.

DEGUTO PATRIOTAI
NEMĖGSTA DEGUTO.
Patriotai patriotams de

guto nesigaili. Bet keista, 
kad mėgdami kitus degu
tuoti, jie baisiai Įsižeidžia, 
jeigu jiems patiems kas pa
traukia degutuotu makolu 
per panosę. Štai, šiomis die
nomis vokiečių patriotai 
Tilžėje išdegutavo Lietuvos 
konsulato iškabą. Kauno 
laikraščiai pakėlė dėl to di
džiausi riksmą.

Nėra abejonės, kad degu
tuoti kitų iškabas yra biau- 
rus, nekultūringas darbas.

Bet neužmirškim, kad ne
labai senai mūsiškiai patrio
tai taip pat pavaišino savo 
degutu vokiečių atstovybę 
Kaune, ir musų “tautiškai 
nusiteikusi” spauda visai 
tuo nesipiktino. O kai musų 
“tautiškai nusiteikę” stu
dentukai” išdegutuoja žydų 
iškabas, tai visa tautiškoji 
smetona džiaugiasi.

Tai yra ypatinga tautinin
kų psichologija. Kai jie 
gauna progos Įžeisti kitos 
tautos žmonių jausmą, tai 
jie džiaugiasi. Bet kai kiti 
jiems tokiu pat budu atsi
moka, tai jau tada bloga.

Socialistai šitokiai “notu- 
rai” yra griežtai priešingi: 
Da niekas pasauly negirdė
jo, kad vienos tautos socia
listai išdegutuotų kitos tau
tos socialistus. Socialistas 
socialistui visuomet yra bro
lis ir draugas, nežiūrint ar 
jis savo tautos, ar kitos. To
dėl mes ir sakom, kad prie 
socializmo išnyks visokia 
Jautų neapykanta, išnyks

mijos, o ginklų fabrikai bus 
paversti produktingų maši
nų dirbtuvėmis.

Deguto ir keršto vieton 
bus pastatyta tautų lygybė 
ir brolybė.

KAIP VERČIASI VERS- 
LOVININKAI.

Kaune yra susiorganiza
vęs būrelis lietuviškųjų biz
nierių kovai su žydais. Jie 
vadina save “verslovinin- 
<ais”, kas reiškia tą pati, ką 
biznieriai, šiomis dienomis 
jie suruošė Kaune balių ir 
oo to paskelbė savo organe 
"Versle” šitokį pasigyrimą:

“Musu balius nepaprastai
pasisekė. Įspūdis — labai pui
kus, tiesiog nelauktas: musų 
verslovininkai daro gražų įs
pūdi : frakuoti, smokinguoti, 
linksmi, elegantiški. Simpatin
ga nuotaika tęsės per visą ba
lių. Bufetą sėkmingai suorga
nizavo jaunas verslovininkas 
p. šmaižys.”

Tai ve, kuo giriasi iš vy
žų išsinėrusi musų tautiško
ji buržuazija — vuodeguo- 
cais savo frakais ir eleganti
ška išžiūra?

Šitą liurbišką pasididžia
vimą pašiepia net “Lietuvos 
Žinios”, kurios rašo:

“Nors imk ir filmuok tuos 
musų ‘versivoininkus’/Frakuo- 
ti. smokinguoti, linksmi, ele
gantiški’. Nors virtinon sta
tyk. arba veislei laikyk.

“Ir bufetą ‘sėkmingai suor
ganizavo’. Ir. matyti, dar ‘sėk
mingiau’ ji ištuštino.

“Jei viskas buvo atlikta ‘ele
gantiškai’ ir nieks ‘verslovinin
kų’ nenuvirto, tai—Įspūdis 
puikus, tiesiog nelauktas.’

“Organizuokite bufetus, o 
pasaulio ekenominis krizis bus 
nugalėtas."

Bet netiek šitas reiškinys 
yra juokingas, kiek liūdnas. 
Liūdnas dėl to, kad parodo, 
jog Įsigalėjus diktatūrai 
jaunutėj Lietuvos valstybėj 
jau prasidėjo puvimas.Liau- 
dis kenčia didžiausi vargą, 
o saujalė verslovininkų fra
kais ir “smokingais” pasi
puošusi kelia balius ir lė
bauja.

SLA. NARIAMS UŽDĄ 
ROMOS BURNOS.

“Tėvynė” 49-tame nume
ry rašo:

“...norime painformuoti vi
sas tas SLA. kuopas, kurios iš
nešė pereito SLA. Seimo klau
simu rezoliucijas Seimą peik- 
damos ar girdamos, kad Pildo
moji Taryba savo paskutiniam 
suvažiavime tas visas rezoliu
cijas apsvarstė ir nerado gali
mu leisti jas talpint SLA. or
gane. Pasiremdama SLA. kon
stitucija. Pildomoji Taryba nu
rodo, kad kuopoms nedera ir y- 
ra neteisėta priešintis Seimui 
kaipo augščiausiai musų orga
nizacijos valdymo instancijai."

Bet ar SLA. konstitucijoj 
yra pasakyta, kad organiza
cijos nariai ir kuopos neturi 
teisės kritikuoti seimuose 
padarytų nutarimų?

Jeigu konstitucijoj tokio 
punkto nėra, tai Pildomoji 
Taryba elgiasi neteisėtai už
darydama nariams burnas.

Antras dalykas, Susivie
nijimas yra demokratiniu 
budu valdoma organizacija. 
Kiekvienas narys turi teisę 
pasakyti savo nuomonę. Tai 
yra konstitucijos pripažin
tas principas. Bet susirinkę 
Pildomos Tarybos nariai, 
lv«r kokie diktatoriai, nutarė 
šitą principą sulaužyt.

Mums rodos, kad tie po
nai pertoli jau nuėjo ir jie 
turėtų būt pažaboti.

Jeigu galima laisvai kri

STEBĖTINAS KŪDIKIS.

Pietų Califomijos universiteto ekspedici 
Mexico valstijoj senai išnykusios Amerikoj 
vėsiai parcdo “saulės šventyklą", kur susirin 
muro siena išrodo da gana stipri. Viduje m;, 
kryptos, kur maldininkai dėjo aukas saulei. ' 
vo pastatę ainiai tų klajoklių, kurie apie 20.

senovei tyrinėti šiomis dienomis atkasė New 
irmosios civilizacijos liekanas. Atkasti čia griu-

: į žmonės garbindavo saulę. Aplinkui apvesta 
omi lyg ir šulinių rentiniai, tai tam tikros 

■■enovės tyrinėtojai mano, kad šitą šventyklą bu- 
>0 metų atgal atvyko Amerikon iš Sibyro.

tikuoti Jungtinių Valstijų 
prezidentą ir Kongresą, tai 
reikia būti didžiausiu begė
džiu, kad tvirtinti, jog nega
lima kritikuoti SLA. seimų.

DIDELIO ŽMOGAUS SUKAKTUVĖS.

NETYČIA PASAKĖ 
TEISYBĘ.

“Lietuvos Aidas” tauti
ninkų partijos organas, ku
ris visuomet tvirtino, kad 
cenzūra laikraščiams būti
nai reikalinga, vienam pas
kutinių numerių pareiškė 
visai priešingą nuomonę. 
Sako:

“Negalima ginčyti, kad spau
da reikalinga laisvės. Be lais
vės ji negali plėstis, tobulėti ir 
tinkamai atlikti savo pareigų. 
Spauda yra viena iš formų, ku
ria reiškiasi žmogaus dvasia, o 
žmogaus dvasia suvaržymų 
nemėgsta. Perdaug suvaržyta 
žmogaus dvasia arba atrofizuo- 
jasi ir nyksta, arba eksplcduo- 
ja ir pajėga sutrauko varžan
čius ją varžtus."

Čia pasakyta tikra teisy
bė. Ir jeigu šitie žodžiai bu
tų nuoširdus “Lietuvos Ai
do" balsas, tai juos galima 
butų pasveikinti. Mums ta
čiau rodosi, kad tai buvo pa
sakyta kaip nors netyčia, 
nes nesinori tikėti, kad tau
tininkuose galėtų Įvykti to
kia žymi minties revoliuci
ja.

Psiehologų nuomone, šitas 
kūdikis yra gimęs mažių ma
žiausia 1,000 metų pirm laiko. 
Būdamas šešių mėnesių am
žiaus jis jau galėjo aiškiai kal
bėti, o dabar, susilaukę 3 metų, 
jis liuosai gali diskusuoti pai
niausius gyvenimo klausimus, 
kaip politika, ekonomika, isto
rija, elektra, aviacija, inžinieri- 
ja ir sportas. Jis turi nepapras
tą atmintį ir savo žinojimą Įgi- 
ja iš to. ką girdi kitus kalbant 
ar skaitant. Jis vokiečių tėvų 
vaikas. Jo tėvas vadinasi Elmer 
J. Schoeneberger ir gyvena Los 
Angeles mieste.

John Locke. kuris gimė 300 
metų atgal, praskynė revo

liucinei minčiai kelią.
ŠĮ rudeni ukako 300 me

tų kaip gimė vienas žymiau
sių vakarų galvotojų, John 
Locke.Aštuonioliktasis šimt
metis yra vadinamas Susi- 

! pratimo amžium. Tų laikų 
francuzų ir anglų filosofai 
paruošė prcrui kelią i visas 
gyvenimo si :tis,ir vieton ap
reiškimo sąvokos Įvedė pa
kantos, minties, laisvės, am
žino tyrinėjimo ir tiesos jieš- 
kojimo idėją.

Perėjima> iš viduramžių Į 
naujuosius amžius prasidėjo 

! jokiu budu ne su Kolumbu ir 
1 Liuteriu, bet tik su toleran
tingos valstybės ir nevaržo
mo galvojimo idėjomis, ku
rias populiarizavo Deskar- 
tas, Spinoza ir Locke septy
nioliktame šimtmetyje. Su į 
jais prasidėjo naujos minties 
ir naujos politikos amžius.

Locke gadynė padarė per
silaužimą. Ligi tol niekas ne
klausė žmogaus Įsitikinimo, 
o tik tikėjimo. Visa, ko buvo 
klausiama, tai kaip tiksliau 
išguldyti biblijos ar korano 
apreiškimus,ir dėl tikslesnio 
išguldymo tūkstančiai vieni 
kitiems galvas nusuko.

Locke pradėjo galvoti, ko
kiu budu veikia žmogaus pa
žinimo procesas. Pirmas jo 
klausimas buvo, kuomet mes 
galime tikrinti, kad musų 
nusprendžiai yra tikslus? Jis 
paskelbė, kad apreiškimas 
tik tuomet gali būti pripažin
tas, jei jis sutinka su musų 
proto patirtim. Protą jis pa
stato aukščiau Dievo — die
viško apreiškimo teisėju, tuo 
budu nutiesdamas minties 
kelą, kuriuo pasekė Vol- 
taire, Feuerbach.as, Karolis 
Marksas ir net musų dienų 
galvotojai.

Locke pirmas paskelbė, 
kad žmogus yra gimęs su 
neprirašyta sąvokų lentele,) 
kurią aplinkybės ir draugija 
iš mažens Įrašinėja savo idė
jas, tai yra, kad gimdamas 
žmogus neatsineša jokių Į- 
gimtų idėjų. Ligi tol buvo 
tvirtinama, kad Dievas kiek
vienam žmogui gimstant ar 
prieš gimstant Įkvepiąs tam. 
tikras charakterio formas, 
kurios vėliau ir nulemian
čios jo minties ir valios po
elgius. Taip pat buvo tvirti
nama, kad žmogus gimsta su 
tam tikromis religinėmis 
tendencijomis, kurių jis pa
skui negalįs išvengti. Prie
šinga tai sąvokai, Locke pa
statė patirties sąvoką, bū
tent, kad iš mažens aplinku
ma Į žmogaus būdą veikia, o 
nepriklausomą minties am
žių pasiekęs žmogus gali

Vieno fašistinio laikraš-, 
čio redaktorius rašo kaip di
delis autoritetas, užgirdams 
“bolų”, “futbolų” ir kitokių 
galų Lietuvon “importavi
mą.” Visus, kurie nepritaria 
tokiems žaislams, jis vadina 
“rytų kultūros ligoniais”, 
“ištižėliais” ir kitokiais.

■ Atrodo, lyg smegenynė 
ne kaip tam redaktoriui vei
kia. Savo daugiau špaltos 
rašiny jis apart koliojimo 
tų, kurie tokiems žaislams 
nepritaria, nieko nepasako; 
maišo “bolus” su juodais 
žemės ūkio darbais, kam nei

pats savo protu ir patirtim 
vadovautis.

Tų laikų diktaturiškas 
tendencijas Locke griežtai 

atmetė, pareikšdamas, kad 
valstybė yra sukurta jos na
rių laisvu susitarimu. Tuo 
jis paruošė kelią dėl Rus- 
seau. Locke buvo grynas de
mokratas.-Valdžia turi pa
reiti nuo Įstatymų, kuriuos 
pati tauta paruošia. Revoliu
cija yra teisėta tautos savi
saugos priemone. Locke 
pats aktingai dalyvaudavo 
anglų viešajame gyvenime, 
svo idėjas drąsiai gyvenimui 
taikė.

__________ z
Lietuvos Klerikali- 

mmo Duomenys.
Katalikų dvasiškuos 

dauginimasis.
Vietoj 2 vyskupų dabar 

yra 6 etatiniai ir 1 pensio- 
nierius. Klerikų seminarijos 
yra 3 ir rengiama dar 1. Ku
nigų yra apie 1.300.

Vienuolynus ir vienuolius 
kas ir besuskaitys. Jėzuitai 
Kaune ir Šiauliuose, pranci
škonai Kaune ir Kretingoj, 
marijonai Kaune ir Mari
jampolėj, domininkonai Ra
seiniuose, dar kažkokie vie
nuoliai Kražiuose ri Kolai
niuose.

Vienuolės benediktinės, 
kazimierietės ir elzbietietės 
Kaune, kazimierietės Pa
žaisly, kaž kokios vienuolės 
Krakėse; esą laukiama vie
nuolių atvykstant Į Tytuvė
nus ir dar daug kur kitur.

Vienuolyne po 1 vienuoli 
ar vienuolę, bet yra kiekvie
name vienuolyne dešimti
mis, o gal greit bus ir šim
tais.

Vienuolių ir kunigų tarpe 
yra užsienio — vokiečių ir 
kitų svetimšalių, kurie lietu
vių kalbos nemoka arba sil
pnai temoka, o musų krašte 
laikosi pamokslininkų ir net 
gimnazijos mokytojų titulu 
jų brolijų Įsteigtose gimna
zijose. Kai jie dėsto mokslo 
dalykus lietuvišku žargonu 
ir dar, rodos, su nėkieno ne
patikrintu pedagogijai pa
siruošimu, tai kokios nau
dos musų kraštas švietimui 
gali laukti? Bet užtat nėkiek 
nenustebkime, jei kilus ka
rui, kai kurie kunigėliai jė
zuitai ar saleziečiai staiga 
pavirstų vokiškais ar lenki
škais leitenantais ir atsidur
tų pirmosiose musų priešų 
eilėse. Taip buvo Vytauto 
laikais.

Jeigu žmogus ištikrųjų butų 
vertinamas sulyg rūbais, tai a- 
pie pusnuogį Mahatmą Gandhį 
pasaulis šiandien visai nežino
tų. ^ir G. Throckbottom.

Trumpa Panamos 
Kanalo Istorija.

Kur privatinė iniciatyva su
klupo, ten visuomenės dar

bas laimėjo.
Kapitalistinės tvarkos už

tarytojai visuomet tvirtina, 
kad pramonė gali geriausia 
vystytis ir plėtotis tiktai pri
vatinei iniciatyvai vadovau
jant. Pavesta visuomenei ar
ba valstybei ji tuojaus suir
tų ir sugriūtų.

Bet tai yra tušti žodžiai. 
Faktai parodo visai ką kitą. 
Paimkime tokį milžinišką 
projektą, kaip Panamos Ka
nalo iškasimas. Privatinė i- 
niciatyva jį pradėjo ir su
klupo. Bet paėmus tą darbą 
valstybei, jis buvo sėkmin
gai užbaigtas ir dabar ope
ruojamas su labai gerais 
rezultatais.

Trumpa Panamos Kanalo 
istorija yra tokia:

Prieš 50 metų prancūzų 
bendrovė Universale Inter- 
ocianie Panama Canal pra
dėjo statyti kanalą tarp At- 
lantiko ir Ramiojo vandeny
nų. Šiai bendrovei pirminin
kavo inž. Ferdinandas Le- 
sepse, Suezo kanalo statyto
jas. 1881 m. sausio 10 d. inž. 
Lesepso duktė statybai pa
dėjo pamatą. Darbas vyko 
gana biaurioj ir purvinoj 
vietoj, kur buvo nusausina
ma žemė. Darbas buvo ne
paprastai sunkus ir pareika
lavo daugelio darbininkų 
gyvybių. Drėgnos ir purvi
nos apystovos tarp darbi
ninkų buvo išplatinę drugio 
ligą. Liga ir nesantaika su 
Kolumbijos valdžia privedė 
prie to, kad po 6 metų dar
bo bendrovė buvo išeikvo
jusi visą savo akcijų kapita
lą. Kadangi truko pinigų, 
bendrovė 3 metams nutrau
kė darbus ir juos pradėjo iš 
naujo tik 1891 met. Bet ka
dangi akcininkai, francuzų 
piliečiai, Įtarė bendrovę iš
naudojus jų kapitalą pasi
pelnymui, prieš bendrovę 
buvo užvesta byla, kuri la
bai pasauly pagarsėjo. Išsi
aiškino, kad Įvykęs didžiulis 
pinigų pasisavinimas, todėl 
daugelis statybos prižiūrė
tojų ir inž. Lesepsas buvo 
nuteisti. Tai buvo vienas iš 
didžiausių tų laikų bankro
tų. Nuo to laiko kiekviena 
didžiulė bankroto ir pasisa
vinimo byla vadinama “pa
nama”. Po to, francuzai vis
ką prarado ir daugiau ne
buvo prileisti prie kanalo 
statymo. Šiuo projektu ėmė 
domėtis Jungtinės Valstijos. 
Prasidėjo pasitarimai tarp 
Kolumbijos ir Jungt. Valsti
jų. Jungtinės Valstijos pa
siėmė kanalą pastatyti ir 
1914 met. kanalu jau buvo 
galima plaukyti.

Tai ve, ką reiškia valsty
bės darbas.

Kodėl tad valstybė nega
lėtų paimti savo kontrolėn 
anglies kasyklų, elektros į- 
monių ir kitų stambiųjų pra
monių?

Margeris, nei prof. Čepins
kis nesą priešingi.

"Bolų” ir “futbolų” žais
lų negalima vadinti labai 
kilniais, greičiau laukiniais. 
Taip pat nieko bendra su 
kultūra neturi nei ristynės, 
nei kumštynės.

Žmogus jau pergyveno tą 
gadynę, kuomet jam buvo 
reikalinga žiauri kūno spė
ka.

Nūnai yra daugiau reika
linga proto-išminties spėka 
ir ramus žaislai. Net ir karo 
atike kūno spėka šiandien 

nieko nereiškia. Viską virši
ja proto miklumai.

Tas redaktorius džiaugia
si, kad “Lietuvos moksleivi
ja jau krypsta Į vakarų kul
tūrą ir budus.” Jis vadina 
kultūra visa, ką Jungtinėse 
Valstijose matome tautinių 
žaislų (national games) 
pavvdale: sviedinius, risty- 
nes, kumštynes, arklių lenk
tynes ir kt. Jis vadina tokius 
asmenis.kurie prisideda prie 
tų žaislų, “aktingais inteli
gentais” ir sako, kad iš to
kių (bolininkų ir kumštinin
kų! “Lietuvių tauta susi
lauks vadų”. (Skaityk “Vie
nybę“ kovo 3, 1932.).

Taip kalba žmogelis pra
mokęs truputi rašyt ir iš ne
tyčių pakliuvęs i redakto
riaus kėdę.

Visai kitokios nuomonės 
apie čia kalbamus sportus 
yra amerikonas galvočius ir 
vyriausis Hearsto laikraš
čių redaktorius Arthur Bris
bane. šįmet, prieš atsidary
siant “bolų” sezonui, jisai 
13 balandžio Chicagos “He- 
rald-Exammer” laidoj sa
ko:

“Sviedinių sezonas prasi
dės, ir 50 milijonų ameriko
nų gali pasakyt apie 
brovvns, \vhite sox, indians, 
cardinals, yankees, giants, 
ir apie ‘Lefyt Corone’, West- 
ley, Farrell, lefty-Gomez, 
‘Long-George' Kelly, Ha- 
fey, Corines, ir kitus (lošė
jus).

“Tečiau iš tų penkių-de- 
šimčių milionų vos keletas 
galėtų ką pasakyti apie 
Giordaną Bruną, Archime
dą, Tamerlane’ą, Harvey, 
neminint jau Thaleso, Pita
goro, arba trijų didžiųjų: 
Sokrato, Plato ir Aristote
lio.”

Tai šitaip apibudina mo
kytas amerikonas Ameri
kos tautinių žaislų lošėjus ir 
mėgėjus. Arthur Brisbane 
yra mokytas žmogus ir fi- 
lozofas; jis gerai pažįsta 
žmones, ir žino ką kalba; 
jis dažnai atsiliepia neigia
mai apie šios šalies Įsisenė
jusius tautinius žaislus. Na, 
o musų lietuviai bando. Įvest 
Lietuvoj svetimus papro
čius po “sporto” skraiste. 
Kad ir ne žmoniškai, bi tik 
kitoniškai.

Ar eina sveikaton pana
šus žaislai? Prisižiūrėję a- 
merikonams, pas kurius 
sviediniai daugiausia ma
doj, galima atsakyt neigia
mai, nes nei sveikata, nei 
kūno tobulumu, amerikonai 
nepasiekia nei vokiečių, nei 
skandinavų.

Kalbėt apie “tautos va
dus” iš bolininkų tik vaikui 
pritiktų, bet ne laikraštinin
kui. Arimantas.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo į AMERIKOS LIETUVIU
BALIAI, NUSUUDYMAI IR

BIMBININKŲ “MEILES MISIJOS
LAWRENCE, MASS.

Lawrence’o mieste yra 
daug lietuvių, todėl ir viso
kių nuotikių pasitaiko tarp 
musų brolių. Nelabai senai 
vienas ir kitas lietuvis atėmė 
sau gyvybę, kokia pora są- Į iš komunistų juokiasi. Sako, 
vaičių atgal vienas šoko nuo I skelbę visą laiką griežtą ko- 
auškto tilto, bet taip laimin-1 vą ir amžiną revoliuciją, 
gai nunėrė, kad nesusižeidė, Į komunistai užmiršo kaip su 
tik visas sušlapo, o pajutęs, moterimis mylėtis ir todėl 
kad vanduo labai šaltas, oradėjo ruošti “meilės misi-1 
pradėjo šaukt pagalbos. Po- jas” ir mokintis, “kaip užga- 
licija ištraukus ji klausia, pėdinti savo pačias, 
kodėl norėjo skandytis, o jis 1 Rašo Mauškė. |
atsakė: “Ilgai nedirbu ir 
darbo negalima gauti.” Bet 
tas žmogus ir išisitraukti 
myli. o tas irgi blogai atsi
liepia i žmogaus susitvarky
mą

O štai ir kitas nelaimin
gas atsitikimas lietuvių šei-

GELŽKELIO VAGONAS ANT GUMINIŲ RATŲ.

knygų iškarpų, žinoma, ne 
užmiršo pagirti matušką ] 
Raseją, nes tenai bedarbių 

|nesą. Buvo ir aukos renka-• 
mos per abejas misijas.

Po šitų • • • *5misijų žmones

LAWRENCE MASS.
Atsakymas Pašaliniui.

“Laisvės” 260-tame nu
mery tūlas Pašalinis prirašei

Readingo gelžkelio kompa riija 
kuris dabar yra bandomas.

Philadelphijoj Įsitaisė pirmutini guminiais ratais vagoną,

“VIENYBĖS’ REDAKTORIŲ 
IGNORANCIJA.

Jei kas pastebi kada, kad Po Dr. Karaliaus tragin- 
“Vienybės” redaktorius p. gos mirties už kiek laiko pa- 
J. Valaitis ir jo pagelbinin- simirė tragiška mirtimi ir 
kas p. D. Klinga yra dideli tautiškas kunigas S. šleinys. 
ignorantai, ir geriau tiktų Bet kun. S. Šleinys nepaži- 
kokioj tautiškoj bažnyčioje nojo socializmo mokslo, o 
zakristijonauti, o ne laikraš- laikėsi vien tik “lietuvy- 
ti redaguoti, tai jiems tas bes”, kaip ir “Vienybės” re- 
baisiai nepatinka. faktorius p. J. Valaitis.

Bet kad tokios pastabos ?ors aš negalėčiau pasaky- 
“Vienybės” rašytojams pri- į,r vėlioms kun. Šleinys 

iU Lt- mokinosi tautiškumo is p. .1.tinka, tai sutiks kožnas šiek v , ... 
tiek apsišvietęs laikraščiu , a -ai f i,
skaitytojas. Kad “Vieny- i’"!' sl*!n!°?et -v™. ?-ktas’ 
bes” redaktoriukai dažnai ka<l p Valaitiszakristijona- 
patys su savim nesusikalba,i™ >>as ku"- ^ln! k“n: 
ir dažnai vaikiškais “argu-I ?le,"?s. net valandoj
mentais” kabinėjasi p7ie ^ukesi p Valaiti Yra. va-
kitų laikraščių, tai jau ne- *’;n.as?> faktas kad tarp kun.

J šleinio ir p. Valaičio buvo
tamprus dvasiniai ryšiai.Tai

Valaitis iš

BEAVER DAM, W1S. RUMFORD, ME.
Merginos čia mėgsta “pan- Nuo degtinės žuvo 2 lietu 
tęs”, todėl negauna vaikinų, i viai, Mockus ir Jomdulas.

Jaunimas čia ne vienodas.1 Praėjo vos pora mėnesių, 
Vaikinai labai ramus, ypač kaip praskambėjo žinia, 
lietuviai jaunuoliai pavyz- kad Antanas Mockus, jau- 

. dingai užsilaiko. Vasaros nas turtingas fermeris, 
Kambario Pitts-; metu jie po ežerą laiveliais pradėjo smarkiai gerti ir j 

Universitete. Vė-' plaukioja, o dabar, kai eže-!du mėnesiu praleido visą sa-

PITTSBURGH, PA.

Lietuvių kambario fondo 
reikalai.

Žemiau telpa sąrašas pa-

ra jokia naujiena, ir rimti

nebutų dalykų apie šv. Onos
Draugijos vakarienę. Visų įvardžių tų, kurie iki šiol y-

. .pirma jis sako, kad toji va- ra aukavę f ondan įrengimuimynoj Vyras visą laiką dir- [arienž buvusi ..„ezaležni, -
bo dirbtuvėje n moterei ati-1k^ pai-apijos’’, surengtam jbuigh’o ,r_____

liaus aukavusiųjų sąrašai ras užšalęs, po ledą čiuožia. į vo turtą, paskui nusipiovė 
bus savu laiku siunčiami1 Su merginomis neužsiima, lyties organus ir Įšoko Į van- 
musu laikraščiams. ■ Lietuvis Banys Korys turi dens kubilą, o dabar paskly-

duodat o algą, betišsigerti lnaujam kunigui priimti, ir 
mylėjo. Vieną subatos dieną kad vakarien4j kartu su 
jis parėjo dirbęs, papietavo, k ezaležnikais- iįnksminosi 
paskui nuvejo girion ir Pii- p11^eįka
rinko grybą šeimynai. Vę- lšrodo; kad ko_
liaus jis nuėjo kur žinojo is- ndentas buv0 susi 
sigerti Parėjo išsigėręs ir ka^u ir rašė klajodamas. 
atsigu e-o jo moteris pamo- L,es Jekas kitas vaka 
kino dukrelę kad pasauktų rienėj kuni nematė 
policmaną. Kaip tarė, taip1
padarė. Policmanas atėjęs

laikraščiai ju nekreipia nei , , * . „ .... .. ,dėmesio Į tokias priekabes. šldn^ienybS”

Dažnai pasitaiko net juo- redaktorius rašydamas re- 
kingų dalykų su “Vienybės” dakcini straipsni apie kun. 
redaktoriais. Turbut laikra- šleinio mirti to visai nepa- 
ščių skaitytojai da nėra pa- aiškina. Kodėl? 
mii-šę n agingos Dr Antano j Jei ..y- redakt01.ius ne. 
Karaliaus mirties. Musu lai- buty ignorantaSi jis ne.
kraščiai ir visuomenės vei-

Iki šiol L. K. Fondo Ko-!"? sūnūs—tai.pavyzdingiausi <1 o šiurpulinga žinia apie ki-|kėjai apgaįiėstavo velionies sanfOniu‘Fr anie D-ro Kara
is nrntnknln ir finansn ■ jaunuoliai visame miestely, tą lietuvį, būtent, Polenai dą kaipo gabaus liaudies švie-j,įllo PTllV

tėjo. “Vienybės” redakto
miteto protokolų ir finansų - y . .... . . Tnmdnln
sekretoriaus' narei^as ėioiNet u' angliški laikraščiai i -Jomcluią _ ,»eki etoi įaus pareigas ėjo i dažnai juog Rad . Poienardas Jomdulas bu-

liaus mirti. Juk jis galėjo
. . . .... , , - matyti iš laikraščių, kieknūs ir^ paraše ilgą redakci- milijonierių papildo 

ni straipsni apie velionio dyStę, o jie juk saugojas so- 
nuveiktus darbus ir vienu cįaiįzrno nemažiau už p. Va- 
plunksncs patraukimu is- ja^
aiškino Dr. Karaliaus tia-, Saužudvsčiu priežastis, 
gingos mirties priežastį. Tik maĮOte. 
klausvkit:

vienas asmuo. Dabar tiedu 
darbai padalinta dviem. Fi
nansų sekretorium apsiėmė!AldilC CV ik A V, V VI A VAI XX CA MkJlVlilV i -| • . • . w •

rpnap no i studentų organizatorius p. j tėvu, tačiau g> \ ena
paėmė ji ir nusivedė. Ir ži-Į moten/šv O 1^- Zamblauskas. kurs šiais }Un namą, ra-
imte. kas atsitiko? Nagi iy-|^Sg  ̂.”5 ^metais išėjo . su diplomu išfe - k>^ P-

į jis vienas.
Tą vakarienę

tojaus dieną jį rado negyvą. dra ija vadinasi 
Policija pasakė, kad pasi-l 
korė. Bet žmonės kalba, kad 
tas nelaimingas lietuvis vi
sai nebuvęs tą naktį polici
jos nuovadoj. Jisai buvęs 
keliu vežant primuštas ir

varnu, tačiau ji yra laisva 
nuo religinių apeigų ir prie 
jos priklauso Įvairių pažiūra 
moterys bei merginos. Tai 
yra viena iš didžiausių ir ge
riausių pašalpinių moterųbuvo nugabentas ligonbu- :l iju UwTence-0 mlcs. 

tin. Policijos nuovadon bu- |te jau 27 metai,

švento ridi- Universiteto. Jam siųs- sventu kitę čekius ir money ord7 Vlsai kl 
rius, išrašant vardu: Lithua- 
nian Memorial Room Fund; 
arba lietuviškai: Lietuvių 
Kambario Fondas. Adre
sas: V. Zamblauskas, 31 
Minooka Avė., Pittsburgh,
Pa.

sportai. Ir tas tiesa. Nors į v°45 metų amžaus, 6 pėdų 
motinos neturi ir šeiminin- ir 227 svarų vyras. Tai 

milžinas. Bet štai, kaip men
kai jis žuvo. Lapkričio 21 
dieną jis nuėjo ant River 
streeto Į svečius pas Jurgi 

Visai kitaip save veda i Spikleri *r Antaną Laba- 
musų miestelio mergelės.! nauski. Visi gerokai išsigėrė 
Jeigu automobilius važiuo-U1' sumigo.
damas kaltais pasiveja keliu | v. ryto pabudę namiškiai 
einant keliatą merginų ir i žiuri, kad Polenardas jau

vęs atvežtas jau negyvas. 
Nelaimingasis nebuvo savo 
namie nei pašarvotas; turė
jo gulėti pas giaborių. Jei 
kas paklausė moteries- ko
dėl namuos nepriėmė, tai 
atsakė, kad namie jo neno
ri. Bet kaip vyras nuėjo po

yra surengus daug balių, va- J Kai kurie yra aukavę jau 
karienių, piknikų, ir niekad daugiau, kaip vieną kartą, 
jokiam Pašaliniui nerūpėjo Laukiama aukų ir jų atkar- 
kištis Į jos reikalus ir šmei-|tojimų nuo visų!
žti jos garbę.

Pašalinis rašo “Laisvėj”, 
kad parapijos pirmininkas 

žeme, tai pati jau pradėjo I gerai išreklamavęs Prašei 
gailėtis. Sako. su vyru buvo kos prakalbas per vakarienę. I J- Baltrušaitis. Pittsburgh, $5; 
o-prinu orrapnti * I Ištikt ųjų gi tai nebuvo para-1K- Balutis, Washington. D.C..

pijos pirmininkas, bet va
karienės vedėja, kuri dagi 
nėra jokia parapijonka, bet 
LDSA. 8 kuopos narė.

geriau gyventi.
Bedarbių musų mieste y- 

ra daug- ir aš pats tokis esu.
Sunku via dirbti, bet dai 
sunkiau nedirbti, nes gyven
ti reikia, visko reikia o 
pinigų nėra.

Musų mieste tiktai para
pijos bedarbės nejaučia: tik J kaip žymi 
vakarienes kelia, valgo ir

Aukavusių vardai:
B. Asadauskas, Boston, SI; 

P. Bajoras. New York, $2; J. 
Baltrušaitis. Pittsburgh, $2; Dr.

pasisiulo jas pavežti, tai jos 
visų pirma klausia, ar turi 
“pantį”. Jeigu turi. tai mer
ginų gausi pilną karą. net 
risorai nulinks. Bet jeigu pu- 
skvortės šnapso neturi, tai 
jos tau atsakvs: “Go to 
H—”.

Del to, matomai, mergi
nos čia negauna vaikinų ir 
vadžiojasi su savim šunis. Ir 
kuo didesnis šuo, tuo dides
nis unaras.

Tai tiek apie jaunimą.

kad Polenardas 
nesikelia. Pradėjo ji judinti, 
ogi jis jau sustingęs. Tuoj 
pribuvo gydytojas, ir polici
ja jo draugus areštavo. Gy
dytojas padarė skrodimą ir 
atrado, kad Jomdulas mirė 
nuo medinio alkoholio, ku
ris suparalyžiavo širdį ir 
kvėpavimo organus.

Velionis buvo važinėjęsis 
po vakarų ir pietų valstijas. 
Rumforde išgyveno apie 12 
metų ir sakėsi turis ištekė
jusią seserį Agotą kur ten a-

“Jį (Dr. Karalių), kaip 
daugelį ir kitų gabiu ir ta
lentingu musų tautiečių, 
prarijo raudonasis interna
cionalizmo slibinas.”

“Vienybės” redaktorėlis 
nori tuo pasakyti, jog Kara
lius nusižudė dėlto, kad jis 
buvo socialistas. Vadinasi, 
Dr. Karaliaus traginga mir
timi jis bando pagąsdinti 
“musų sveiką inteligentiją” 
kad šalintusi nuo “raudono 
internacionalizmo.”

Didesnės nesąmonės tur 
būt nebūtų galėjus pasakyti 
tamsiausia davatka.

?10; A. S. Bradchulis, Chicago. 
50c; T. Brazaitienė, So. Boston. 
Mass.. Si; Dr. J. B. Bronushas. 
Baltimore. Md., SI; S. Buja- 
nauskas. Ansonia, Conn.. S2; J. 

Anot Pašalinio, Pruseika J Chubis. Pittsburgh. SI; F. Ged- 
Haverhilb'o i pmas- Pittsburgh. $5; T. Good- 

Lawrenccą su -vo pasekę!
jais ir figūravęs vakarienėj Davton. Ohio. Si; H. Grigiutė 

“asaba.” Icieveiand. Ohio. SI; J. V. Gri-

Šis miestelis apgyventas Pie r(X\os» ^in^s;
turčių, todėl švariai užlaiko- tone, IL. Lietuvoje buvo ki- 
mas ir tvarka gera. Nors 1S .?langės parapijos, 
bedarbių yra ir čia, bet ne- Skrazdelmės kaimo

r,w_lnius- Philadelphia, SI; A. Janu-

daug ir visi jie yra neblogai 
aprūpinami. Gyventojų via 
tik 9,967, ir jeigu tik pasi
rodo svetimas žmogus, tai 
policija tuoj klausia, kas jis 
ir iš kur. Dėl to čia nėra jo
kių plėšikų.

papiauta, tai tik kepk ir ės^. L Uf-e jam patjn]-a* 0 visiems p1; P- Jurgeliutė, New York,$5;
Nesenai lietuviai ukinin- kitiems uždarytų duris? Mu-RAmsterdam, N. Y. |l; 

kai kėlė vakarienę Rymo sų draugija rengia savo pra- ’v Md ’
katalikų bažnyčios skiepe, mogas ne kokios nors parti-Uj; Liet. Taut. Kliubas. Brook-
Gi lapkričio 20 d. vakarienę jos ar srovės šalininkams, J lyn, N. Y.. $10; A. C. Lukošius 
valgė musų lietuviški buce-1 bet lygiai visiems lietu-|Waterbury, Coon., $5; M. Ma
riai. Čia, sakoma, balius bu lviams, kurie tik nori ateiti ir|£cwan- Bridgeville. Pa., $1; P. 
vo kitokios rūšies. Kiekvie-1 draugiškai vakarą praleisti. ™
nas bucens turėjo gerai au- Tegul butų atvykęs kad ir [Narvidas, chicago, $10; W. E 
kuoti ir pats nueiti valgyti, pats Bimba ir nusipirkęs bi-1 Nortun. Philadelphia, $1; F 
Daugiausia čia darbavosi Įlietą, o butų buvęs priimtas j Pikšris. Pittsburgh. $1; D. Pi- 
tie, kurie nesenai da atsiver- lygiai kaip ir visi kiti sve-|varonas- Chicago, $25; P. Piva- 
tė prie dvasios šventos. Pir-Įčiai. Juk visi supranta, kad I r?nas,r
miau jie buvo vyrai, o da- pramogos yra ruošiamos ne k^’čius^Oeveland,^; M .A 
bar nuėjo po bažnyčia su sienoms ir kedėms, bet pub-1 Raginskas. Wilkes-Barre* $1 • 
davatkomis. Sako, biznis likai. Į N. Rastenis. Baltimore, $1; F-
geriau eina, kaip išsigeri ir Dėl to gi laikytame šv. O-
papoteriauji. nos Draugijos susirinkime

beveik užmiršau a-13 melaginga Pašalinio ko-_____________
Musu ko- respondęnciją “Laisvėj bu-Iserpenskas, Pittsborgh «i Zu 

Ivo perskaityta ir nutarta skalna. Boston, $5; L. Si 
duot atsakymą perlreikis, Chicago, $10; J. Skritul- 

kad I skas, New Britam. Conn. $1; S. 
Idaucdau lis savo nosies ii k- A., $7o; Dr. J. S. Staneslaw, 

TjiiSfV? Waterbūry, Conn.. $5; K. Stri-
Įmik ų leikalu. neki. tų. Į kulis. Wcodbury. Conn., $1; K.

____________  r_______ Gi “Laisvei” patariam Ptrumskis- Brooklyn, N. Y. $1;
gal ir įdomios bus tos “misi- būti su savo koresponden-ĮP’ ętulg!ns~fs; nj’
jos”. Ar jus žinot, ką aš iš- tais atsargesnei ir tokių me-1 Va’ chicairo^Oc. • J. Vai- 
gSrdau? Nagi kokis tai dak- lagingų korespondencijų vada. Philadelphia,’ $1; M. Š. Va- 
taras (taip jis save vadina) netalpinti. Mes nieko neuž-lsyl. New York, $1; M. J. Vini- 
išėjęs ant estrados ėmė mo- kabinėjam ir nenorim, kad|kas- Rięhmond Hill. N. Y., $2; 
kint žmones, kaip reikia my- šmeižikai terštu musu drau-l^; A. ViUitis, New York, $5; B. 
ietis su moterimis, kaip ge- giją ir nariįrvardą.
nau įtikti. Apie sveikatą nei Šr. Onos Draugijos viso labo $291 50
mur mur. Ir viską kalbėjo iš | Komisija. Į Spaudos Komisija. B.

Anglų laikraščiuose jis 
buvo aprašytas kaip Paul 
Anatolis, bet tarp lietuvių 
jis buvo žinomas kaip Pole
nardas Jomdulas. Jis dirbo 
Oxford Paper kompanijoj 
ir buvo apsidraudęs ant $1,-

Kazys Kolito.'i to M? huvo Palaido-
__________ j tas lietuvių kapinėse. Jeigu

BROOKLYN, hi. . .. e
. m r» • i- :ne norėtų apie jį daugiau 

Mirė Juozas M. Danielius, žinoti, gali kreiptis i mane.
Šiomis dienomis čia mirė jonas kaulaičia, Sprace st. 

Juozas M. Danielius, žino- Rumford, Me.
mas netik Brooklyno lietu- __________

Beje,
pie komunistus, 
munistai turėjo čia savol
“misijas” 2 sąvaitės atgal, “Laisve’
Lietuvių Svetainėje. Vyrui Keleivl 11 Lauvę 
neleido sykiu su moterimis,]
todėl ir aš pasakiau sau: 
reikia nueiti pasiklausyti, o|

Į Rodgers, Pittsburgh, $1; A_ 
šaukevičius, Shenandoah, $1;. 
L. J. Savickas, Scranton, $1; J. 
Sekys, Hartford, Conn. $1; J.

viams, bet ir platesnei lietu
vių visuomenei, 
mas jaunesnis lis plačiai 
darbavosi. Apie 10 metų iš
buvo SLA. iždo globėju, be 
to, susidėję su A. T. Račiū
nu apvažiavo visas lietuvių 
kolonijas rodydami lietu
viams pritaikytus kratomus 
oaveikslus.

Velionis buvo lėto ir gero 
budo žmogus, tik niekad ne- 
išrodė labai sveikas—visuo
met buvo šiblyškęs ir sau
sas. Išrodė, kad jis turi plau
čių ligą, džiovininkas. Apie 
tris metai atgal jis jau pra
dėjo sirguliuoti visai rim
tai. Nuo to laiko jis pasi
traukė ir iš visuomenės gy-i 
venimo. Persikėlė ant Long:

PITTSBURGH, PA. 
nes būda- Reng;amas balius Lietuvių 

kambariui Įrengti.
Vaizbos Buto susirinki

mas nutarė surengti balių 
26 gruodžio, Lietuvių Pilie
čių svetainėje, 1723 Jane 
Street. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Kambario Įtaisy
mui Pittsburgho Universite
te. Prašomi visi atsilankyti 
ir paremti šitą darbą. Kitos 
organizacijos prašomos tą 
dieną nieko nerengti, kad 
vieni kitiems nepakenktų.

Komitetas.

PITTSBURGH, PA.
Mes čia dar gyvi.

Šių metų 6 lapkričio p. 
Marculaitis, vietinis biznie
rius, surengė vakarėlį savo 
žmonos gimimo dienai pa
gerbti. Susirinko gražus bū
relis svečių, biznierių ir 
šiaip draugų. Vakarieniau
jant toastmasteriu buvo p. 
Grajauskienė. Pakvietė kai 
>ėti K. Stravinską ir P. Pi- 
varoną, kurie pasakė tinka 
mų komplimentų jubilian- 
ei ir, prisiminę Vilniaus rei

kalus- paprašė svečius užsi
prenumeruoti laikrašti “Mu
sų Vilnius/’Užrašė 14 asme
nų.

Linkėtina Marculaičiams 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

5večias.

yra ne socializme, 
tautiškume ar kitoje kokioje 
pasaulėžvalgoje.

Bet “Vienybės” redakto
riai visuomet prirašo daug 
kvailysčių, kuomet jie pra
deda šnekėti apie socialis
tus. Taip yra dėlto, kad pas 
“Vienybės” pisorius yra 

i daugiau neapykantos link 
socialistų, negu žinojimo ir 
išsilavinimo.

Štai, “V.” No. 137 pirma
me puslapyje yra įdėta se
kama žinia:

HITLERIS NESUDARO
NAUJOS VALDŽIOS.
“Berlynas. — Vokietijos 

socialdemokratų vadas Hit- 
ler pasikalbėdamas su pre
zidentu Hindenburg, naujos 
vyriausybės sudarymo rei
kalu, gavo progos sudalyti 
naują vyriausybę. Tačiau 
jam prezidento pastatytos 
sąlygos nepatiko- ir jis atsi
sakė.”

Matote, “V.” skelbia, kad 
Hitleris esąs socialdemok
ratų vadas. Aš nežinau, ar. 
“V.” sužiniai padarė Hitlerį 
“socialdemokratų vadu”, ar 
ne. Jei sužiniai, tai jos re
daktoriai turi manyti- kad 
“V.” skaitytojai yra tokie 
kvaili, kad jiems galima vi
saip meluot ir jie to nesu
pras. O jei “V.” redaktoriai 
ištikrųjų nežino, kad Hitle
ris yra tautšikai nusistatęs 
fašistas, tai jie yra politiniai 
analfabetai ir ignorantai.

Pittsburgho Jonas.

NUIMI KALENDORIA1 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, 652 E. BROADMVAY 
S. BOSTON, MASS.

NUGA TONE TIKRAS 
TONIKAS.

Daugelis žmonių reikalauja toni- 
ko, kiti mažiau, kiti daugiau. Kuo- 

. , . i met žmogus susilaukia viduramžiaus,
Island ir tenai užsidėjo blZ-i visokių organų veikimas susilpnėja.
noli manvrlnmaą kad tvre«? !Jurts reikia stimuliuoti, štai kodėl nen, manyaamas, kho iv i e. - Xuga-toxe taip plačiai vartoja- 
niS Oras nuo jūrių pataisys ma? Tūkstančiai pastebėjo kaip jie 
iri ovfkilrnfa Rnt avaikata np. pasidaio iš visų atžvilgių tvirtesniaisjosveiKaią. nei sveiKaia ne Yra f jk vienas kp)ias jums Rurasti 
sugrjzo ir 21 lapk'- iČIO Da-; kiek gero jisai gali padaryti ir tas
nielius visai atsiskyrė nuo yra susipirkite mėnesinį treatmentą jiivuu. , c*y. j JUSU va,stinyciojc. kamuoja tik vie
šio pasaulio. Liko našle mo- nas Doleris, ir jeigu po vartojimui
toeic ir noro vaiku - NUGA-TONE per dvidešimts dienųtėtis ir pora vaik - , jus nebusite patenkintas, jūsų pini-

rLaimynas. "ai bus sugrąžinti jums

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išparduoda knygas aš pašę kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

I.alio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišeninį Žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdarytas, už.......................................... $.75c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

4*14 puslapių, už ............................................................. $1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už.......... $4.00

8 “Aušros” Knygyne yra šimtai kitų knygų kurias šituo laiko ga
lima gauti pirkti už pusę kaiaos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigarnyčios, ir 11, irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street Chicago, 111.

SbooooooeooeooooeoooeeeooBBBBBi
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Gud yvnink, Maike! j kyti vyrai, kaip Rokfeleris?
—Sveikas gyvas, tėve! Į Ar tu mislini, kad jis aukau 

jeigu velnio

U
o

f A M ERIKA VALDO 
i H. RAZBAININKAII• ___________

Gal pasakysi ką nors nau- tų milijonus, 
ji? Į nebijotų9

—Tu, Maike, skaitai vi
sokias knvgas, tai tu man 
pasakyk.

—Gerai, te. c, o apie ką 
tu norėtum daugiau žinot?

—Žinai, Maike man dau
giausia rupi Dievo karalys
tė.

—šituo klausimu, tėve, 
tu turėtum kreiptis pas savo 
kleboną. Aš ant žemės gy
venu, danguje niekad nesu 
buvęs, ir nedaug apie tai ga
liu pasakyt.

—Kad ir musų klebonas 
nėra danguje buvęs. Aną 
nedėldieni jis sakė mums 
pamokslą apie sudną dieną, 
kaip visas svietas turės sto
ti j Juozapato pakalnę prieš 
Dievo majestotą, ir kaip pa
skui vieni eis Į dangų, o kiti 
j šėtono karaliją. Aš klau
siausi atsidėjęs, ale kur ta 
Juozapato pakalnė ir kaip 
iš jos reikės Į dangų nusimu- 
fyt, tai negalėjau jokiu spa- 
sabu suprasti. Taigi, sakau, j 
gal tu man išvirozytum' 
kaip tas viskas yra.

—To visko visai nėra, tė
ve.

—Sakai, nėra Juozapato 
pakalnės?

—Ne, tėve.
—Na, tai kur bus sudna 

diena?
—Nebus ir tokios dienos.
—Taip nekalbėk, Maike.

Aš noriu, kad tu pasakytum 
man teisybę.

—Teisybė yra tas, tėve,
ką aš tau sakau. KUBOJE 3 BOMBININ

—As tam nevienju, Mai- KAI PASMERKTI 
ke. Jeigu taip butų, kaip tu MIRIOP
sakai, tai kam žmonės sta-
lytų bažnyčias kam butui k-D-os karo teismą? 
visokios maldos, kam kas ^merk^ ^’-atidyt 3 jaunuo 
diena kalbėti rąžančių? Juk;'lu?’ kurie vasaros meti 
tai nelengvas darbas, Mai-i b2mba užmušė leitenantą 
ke ' Diazą. Pasmerktieji vadina-

—Tu. tėve, klausi, kam-s’ Mendoza, Corons ir ler- 
reikalingas tas. ir kam tas? įnanc‘ez-
Ogi tam, kad kunigėliai ga
lėtų pasidaryt biznio. Aš,

Turim daug parašyta a- 
pysakų apie razbaininkus, 
kurie senovės gadynėj plėš
davo žmones, pavogdavo 
karalių dukteris, sumušdavo 
valdžios kariuomenę; kal- 

' nuese gyvendavo, turėdavo 
kalnuose puikiausias pylis; 
i tas pylis-palocius nei val
džios kariuomenė negalėda
vo Įsilaužti, nes paloeiai bū
davo užkeikti ir t.t.

1Į Mums dabar nereikia jie- 
|' škoti apysakų apie galingus 
Į ir gudrius plėšikus; dabar 

j tą viską turim garbingoj 
A.merikoj.

Šitą šalį dabar valdo raz- 
baininkų gengės. Tų gengių 
yra kiekvienoj organizaci
joj. Mušeikų genges turi 
darbininkų unijų bosai; mu
šeikų genges turi biznierių 
organizacijos; valdžios ir 
privatiškų detektivų organi
zacijos taipgi turi mušeikų 
genges. žodžiu, visas Ame
rikos gyvenimo aparatas y- 
ra mušeikų gengių kontro
liuojamas.

Viena iš vėliausių ir ga
lingiausių mušeikų gengių, 
tai prohibicijos gengė. Jau
niausia gengė, bet stipriau
sia. Ji susideda iš dviejų a- 
bazų; vienas butlegerių, ki
tas valdžios pasamdytų pro
hibicijos agentų.

Valdžia savo mušeikų 
gengei davė autoritetą Įsi- 
laužt i privatiškus namus, 
šaudyti, mušti, sudaužyti 
viską namuose, jeigu tik ras 
lašą degtinės. Valdžios mu
šeikų gengė turi galę už
pult ant kelio piliečius, nu- 
aut, sumušt, nes valdžia už

—Visų pirma, tėve.aš turiu 
tau pasakyti, kad Rokfele
rio niekas prie mokytų žmo 
nių neskaito. Js yra tik ap
sukrus biznierius, bet ne 
mokslo vyras. Kaip biznie 
rius ir pramonininkas, jis 
samdo tūkstančius darbi
ninkų. Ir jis žino, kad die
vobaimingi darbininkai yra 
daug paklusnesni. Juos ga 
Įima daug lengviau išnau- 
dot, nes už visus vargus ir 
'kriaudas jie tikisi amžino? į tokį darbą užstoja. Tai va- 
’aimės danguje. Dėl to tokie j dinasi “tvarkos palaiky-
žmonių išnaudotojai, kai; 
Rokfeleris, ir aukoja bažny
čioms.

—Maike. tu čia nušnekė
jai bedieviškai. Juk bažny
čią pastalė pats Kristus, ku 
ris darbininkų neišnaudojo.

—Ne, tėve. Kristus nepa
statė nei vienos bažnyčios 
Seniuas jas statė visokie 
valdonai, o dabar stato dau
giausia kunigai.

—Maike, aš turėsiu vest’ 
tave pas kleboną, ba kas sy
kis tu daraisi vis didesnis 
bedievis. Tegul jis atskaito 
tau ekzortus.

—Tu pats, tėve, sakei, 
kad jūsų klebonas nežino 
kur yra dangaus gkaralystė 
tai ką gali reikšti jo ekzor 
tai.

—Užteks, Maike! Gud
bai !...

—Iki pasimatymo.

mas”, istatvmo vvkinimas.
Iš prohibicijos Įstatymo 

vykinimo yra didelio pelno
butlegeriams ir valdinin
kams. Ir butlegeriai naikina 
mažus degtinės pardavinė
tojus. Nukenčia tik mažiu-

pa

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIEll VIV DAKTARį DRAUGIJA.

del pasipinigavimo. Jeigu. blogumą Amerikoj. Kitokio 
ne su valdžios agentų žinia, i išėjimo nesimato, nes per- MAŽŲ KŪDIKIŲ AUGINIMAS kūdikis gimdamas svėrė aštun
tą vaiką butų pavogę, kalti- daug viskas supuvę, baisi
ninkus senai jau butų sur vagystė visose Įstatymdavy- 
dę. Tokių atsitikimų Ameri- stėse; kas tą vagystę, rake- 
koj yra šimtui. tą, gengsterius gali praša-

Amerikoj viskas remiasi kad Amerikos liaudis 
ant dolerio. Kas dolerių tu- neprotauja? Amerikos liau- 
ri, tas yra pagerbtas, o kaip dis užimta kumštynėmis ii 
jis milionus oadarė, niekas boles losimu, apie valdžią ii 
nežiūri, bilt tik likai milio- «*vo reikalus palieka rupin 

tai ir laimingas i' raketieriams.menus, 
pagerbtas.

Prohibici.T pagimdė nau
ją biznį-raktą, žudyti kon
kurentus, dt'.i bombas, vog
ti žmones, ir visi tie darbai 
daromi su valdininkų žinia,

T. J. Kučinskas.

MERGA BE KRAIČIO.
Laukuose pavasaris juokėsi 
bernų skambėjo dainos. 
Jieškoti laimės ruošėsi, 

nes Amerik j i valdininkus ’v.erga iš vidurio kaimo, 
dažnai patetika žemiausio.
rūšies pojiti ieriai ir rakete- 
riai.

Prieš pre ibiciją nebuvo 
tiek smuki ų, nebuvo tiek 
tūkstančių bravorų dirbimui 
munšaino-d gtinės ir nebu
vo tūkstančių prohibicijos 
agentų ir butlegerių, kurie 
dabar varo išvien bizni.
Butlegeriai. kidnaperiai, li
ko milionieriais ir gyvena 
palociuose. kaip anie pasa
kų razbaininkai užkeiktose 
pilyse.

Nei vienoj šaly nėra tiek 
banditizmo, šaudymų, už
puolimų, išsilaužymų Į na
mus, bankų plėšimų, bom
bų padėjimų, kiek Ameri
koj. Ir visa tai darosi po po 
licijos akimis. Visas šitas 
smurtas kainuoja Amerikos 
žmonėms šimtus milionų 
dclerių kas metai.

Vieni kriminalistai už
puola žmones dienomis ir 
naktimis, atima turtą ir gy
vastį; kiti kriminalistai pa
statyti valdžios Įstaigose 
suvagia žmonių pinigus per 
visokį graftą.

Visi Amerikos miestai v- 
ra paskendę skolose, žmo
nės moka negirdėtai augštas 
taksas, gi miestų ir valstijų 
valdžios iždai tušti, ir da 
valdininkai kai išalkę hijie- 
nos rėkia, kad reikia didin
ti taksas. Ir nėra galimybės 
tą raketą prašalinti, nes 
grafterių gengės kontroliuo
ja valdžią ir palengva smau
gia Amerikos žmones.

Visuose miesteliuose ir 
miestuose yra tvirtai susior
ganizavęs kriminalistų ra
ketas, kuris pastato savo

I'gir.ė skurdas Brazilijon 
mergą be kraičio, be nieko.
Gaila jai buvo kaimo idilijos. 
Gaila, kad brolius palieka.

Asfaltas. Dangorėžiai. Autai. 
Kvartalai liūdną ubagynų. 
Gyvųjų prekių spekuliantai 
ir valkatų tamsios landynės.

•
Iš vidurio kaimo išsirpus, 
apsvaigo merga prie vitrinos. 
Badaujančios nieks neišgirdo, 
tik gatvėmis ūžė mašinos.

Ir badas vietoje laimės 
akysna jai žiurėjo.
Ir mergą iš vidurio kaimo 
pijokai glamonėjo.

K. Malinauskas.

MI SŲ DAINA.

Iš prislėgtos Aukštaitijos 
Ir nuc ošiančios Baltijos 
Susirinkome draugai.

Tegul bėga, lekia dienos, 
Musų tėr devizas vienas: 
žengti vis pirmyn!

rodos, jau aiškinau tau, kad 
kunigų organizacija labai 
plati ir skaitlinga. Nei vie
nas jų naudingo darbo ne
dirba, o gyvent nori visi. 
Gyvent jie neri netik patys, 
bet ir savo gimines aprūpin
ti. Dėl to jie . tato bažny
čias, dėl to ir kalba apie 
“sudnas dienas”, dėl to ir 
gąsdina nesusipratusius 
žmones, kad duotų pinigų.

—Olrait, Maike, tu sakai, 
kad tik nesusipratę žmonės 
duoda kunigams pinigų. Bet 
pasakyk tu man, kodėl ant 
bažnyčių duodą tokie mo

nis (8) svarus, tai po šešių mė
nesių turi sverti šešiolika sva
ru. Jeigu kūdikis kas sąvaitę 
eina sunkyn, tai gera rodyklė 

nimo ir Į auginimą kūdikių. sveikatos ir viskas bus gerai.
Laimingi yra tie kūdikiai, ku- Kūdikių maistas yra gamtos 

rie auga siais laikais. Jie turi parūpintas — sveikas ir tyras 
reresni prižiūrėjimą, negu kada visuomet švarus ir tinkantis 
nors pirmiau. Kūdikiai, kurie kūdikiui. Tai yra motinos pie- 
rngo 20,15 arba ir 10 metų at- nas> kuris geriausias ir pigiau- 
gal, neturėjo tokios geros pro- sias. Nei vienas kūdikis neturi 
?os įgyti geros sveikatos, kaip 5utj auginamas karvės pienu, 
dabar. Seniau daugelis kudi- Karvės pienas gamtos priruoš
ei1? sunkiai nesveikuodavo ir di- į.is veršiukams, o ne kūdikiams, 
delis nuošimtis jų išmirdavo ne- jeįgU atsitinka, kad reikia var- 
sulaukdami vienų metų am- toti karvės pieną kūdikiams, tai 
ziaus. Dabar diduma jų išilga reikia pridėti vandens ir cuk- 
i sveikus bei stiprius žmones, raus, o kai kuriems dar daugiau 
Dabar retai matosi mažų vaikų atmainų. Ne visiems vie
šu kreivom kojom ir sukirmv-' noda atmaina tinka.
jusiais dantukais. į Motinai ir kūdikiui didelė ne-

Tėvai ir vaikų gydytojai jau laimė, kuomet reikia kūdikį au- 
supranta svarbą gero prižiurėji-‘ gįnti svetimu pienu. Be vaikų 
mo mažų kūdikių. Prižiūrėjimas gydytojo tų atmainų negalima 
kūdikių prasideda pirma kudi- daryti.
kio gimimo. Į Viena iš didelių klaidų, ką

Laukiant kūdikio motina turi jaunos motinos padaro, tai tą, 
buti po gydytojo priežiūra per kad jei vaikas verkia ir negau- 
keletą mėnesių pirm kūdikio gi- na ko nori. motina tuojau duo-

Rašo Dr. Susan šiakis
Dabartiniu laiku daug svar

ios kreipiama i gerevę viso jau-

mimo, jeigu tikėtis sveiko kudi- da krūtį, kad ir per dažnai, ži- 
kio ir sutaupyti motinos sveika- noma. mažytis ima. jo prigimtis 
tą. Motina laukianti kūdikio tu- yra viską dėti i burnutę, o dar 
ri buti po savo gydytojo prie-' gardus pienukas. tai ir ima kad 
žiūra per visą laiką, o svarbiau- ir nereikia. Ir nežinodama mo
sią per paskutinius tris mene-'tina savo kūdiki susirgdina su 
sius. ' per dažnu valgydinimu.

Daug sveikesni ir stipresni Prie maisto priklauso ir ža- 
kudikiai užgimtų, jeigu motinos lumai—daržovės, kuriose ran- 
sektų savo gydytojo patari- dasi reikalingu maistui vpaty- 
mus. bių. Kiekvienam augančiam ku-

Po gimdymo, motinos kudi- dikiui reikia duoti apelsinų sun
kis jau yra atskiras individua- kos ir būtinai žuvies aliejaus 
las ir reikalauja atskiros prie- (Cod Liver Oil), kas reikalinga 
žiūros. Jo auginimas priklauso kaulams ir dantims išaugti, 
nuo jo maitinimo arba peneji- Kaip kūdikis auga. tai ir mal
ino. Ne visi kūdikiai vienodi ir tinti daugiau reikia. Košelės

Šiandien, kad ir tamsios dienos. v’^nas P6113* yra geras vienam, specialiai išvirintos, sakysime, 
Kurkim ateitį iš vieno— ' kitam gal ir labai blogas. Tuo p0 šešių mėnesių, kas dien duo-
Musu bus laikai! atveju tėvai turi buti atsargus ų taipgi šviežiai išvirtos daržo-

su patarimais iš artimų ir geru viu sriubo
Traukim garsią laisvės dainą, draugų. Nebandykit Įvairių da- kalingu mineralu.

iš ko gauna rei-

kai.
Butlegerių biznis yra pa

dalintas Į zonas. Kiekvienoj 
zonoj yra butlegerių kara
lius, ir Į tą vietą kitas negali 
Įeiti ir pardavinėti savo 
munšainą-degtinę. Tokis 
karalius turi “teisę” apginti 
savo teritoriją, nes jis mo
ka prohibicijos agentams už 
apsaugojimą. Tik tada but-~
iegerių karalius būna pra-'žmones kandidatais laike 
šalintas ir jo teritorija at- J’inkimų i valdžios Įstaigas, 
imta, kada kitas butlegerių1 Amerikos neprotaujanti pu- 
karalius duoda daugiau pi- blika išrenka juos. Tie išrin- 
nigu prohibicijos agentams, ktieji turi pildyti raketerių

Amerikos istorijoj nebu- |
>’o tokio didelio girtuoklia-

Tegul balsas griausmu eina 
širdimis tolyn!

Diktatūra ir vergija
Nors dar spiriasi, bet bijo —
žino greitai galą ras.

Ei. jaunyste, tu audringa, 
Šen. už ateitį garbingą,
Aro duok sparnus!

Matom, kaip iš tamsaus miško 
Pirmi spinduliai ištriško,
Miegas saulėj susipras.

Vyrais žengkime į kovą, 
Ėmę tiesą už vadovą—
Darbas mus nežus!

P. čiučelis.

į lykų ant savo kūdikių. Kai kurie Kada apelsino nesiduoda, tai 
dalykai gali jiems labai pakenk- galima vartoti tomeičių sunką.
J1- ;Mat. tomeitės turi rekialingų

Pirmais metais kūdikiai dau- vitaminu, 
giausiai užauga ir aišku, jų mai- Į Pirmais metais kūdikį reikia 
tinimas yra svarbus ir motina čiepyti nuo raupų ir nuo difte- 
turi dažnai su vaikų gydytoju rijos. Nėra pavojaus. Juo ma- 
pasitarti. Kad augtų jūsų kudi- žesnis. tuo mažiau jaus. 
kis, kaip reik,, nelaukit pasi- j Dabar, apie bendrą kūdikių 
saukti gydytoją kada jau kudi- prižiūrėjimą. Kūdikiai turi buti 
kis serga, bet pasitarkit su gy- švariai užlaikomi. Drabužiai 
dytoju laiku dėl bendro prižiurę- turi buti pritaikyti prie oro a- 
jimo ir tokiu budu kūdikis nesu- pystovų.
pir£s- | Vasaros karščiuose neapreng-

Sveikai augdamas kūdikis per ų keliomis eilėmis vilnonių dra- 
šesis mėnesius nuo gimdymo jjyįįų. kad iš šilumos kūdikis 
dvigubai sveria, lai yra, jeigu turėtų blaškytis. Motinos bijosi.
----------------------------------------- kad jų kūdikis sušals, tai dar

užkloja, kuomet kūdikis jau perTonas Anglies Oru Kaštuoja $147,

vimo, kokis yra dabar. Buvo 
etenybė matyti jaunuolius.

jeigu nesaugos raketerių 
rengiu, valdininkai gali būt 
tuojau nužudyti.
Pasakose randame,kad i ra- ‘

AIRIAI BOIKOTUOS 
ANGLŲ KALBĄ.

Laisves Airių Valstybės' 
general-gubernator. Buck- 
ley, kuris nesenai atsisakė 
pabučiuot Anglijos karaliui 
ranką, dabar pasakė, kad jo 
raštinėj Dubline nei vienas 
tarnautojas tenedrįsta kai 
bėti angliškai. Vis’ turi var
toti senoviška airiu kalbą.

VIENAM DYKADUO
NIUI 8 VIRĖJAI.

Iš Peipino pranešama, 
kad Mandžurijos karaliukš- 
čiui Pu Yi tapo pasamdyti 8 
geriausi virėjai.

vaikinus ir mergaites gir- V * - V'' J
uokiiaujant. Dabar jaunvo- ^aimnkų pihs negalėdavo 

■iai geria su pasididžfcvimu. n,ekss !e,tl- ncs budavo uz' 
Jaunimo parengimuose ne
buvo matyti degtinės; dabar 
be munšaino nėra jokio pa
rengimo.

Prieš prob ibicija krimi- , A .
nalistų nebuvo. Dabar yra, kos gengsterra nepanaikins.
ir ju valiai tapo milionie- lo’In J1® €,5 \!s 1 didesnę 

galę toliau saus pateks vi- 
Raskite nors vienoj šaly ?ai. į razbaimnkų lankas; 

tokią organizaciją, kaip P^^ls prie bailesnes pa-
žmogvagiai-kidnaperiai! A- ^e^ies- niekas šitų musei-
merikoj ir tokių yra. Ir kid- £au-^ ne,?nai.kin?’ .kai 
naperiai čia tokie galingi, dlktatura. Diktatorius visus 
kad yra pavojuj kiekvieno rak_etl^ organizacijų vadus 
gyventojo gyvybė. turės susaudyti, tik tokiu

Kidnaperiai veikia sykiu budu galės apvalyti sali nuo 
su prohibicijos agentais ir gangsterių valovuno. Kuo- 
policija, nes visiems yra di- kl° k.eko ne išėjimo nėra, 
lelis pelnas. nes iau Perf'ai;£ raketas,

Visi pamenat apie pavo- mušeikų gaujos, suleidę šak- 
gimą Lindgbergh'ų vaiko. i visas valdžios Įstaigas.

keiktos. Dabar negalima iš
naikinti raketerių-gengių, 
nes jas apgina jų pastatyti 
atstovai valdžios Įstaigose. 

Niekas dabartiniu Ameri-

daug sušilęs. Toks suprakaita-
vęs kūdikis beabejonės, nusis
pardęs užsišaldo.

Pavalgydinus mažytį nesup
ti, nenešioti, nekratyti, nes jo 
maistas susisups ir dar išbėgs 
lauk iš skilvelio. Mažiukas turi 
buti ramiai paguldytas, kad tin
kamai jo maistas butų suvirš
kintas.

Dar kitas blogas paprotys yra 
—čiulpimas pirštų. Nevien. kad 
nešvarus paprotys, bet jis iš
kraipo dantis ir žando kaulus.

Dabar tėvai jau geriau žino, 
kad nereikia duoti savo kūdi
kiams čiulpti koki ten nešvarų 
speneli. Kas yra tuščias kūdikio 
apgaulioj imas. Mažas kūdikis 
greitai išmoksta blogų papročių, 
tat, geriau nepratinti blogų, o 
tik geruosius, tada kūdikis bus 
sveikas ir motina linksma.

BEDARBIS UŽMUŠĖ 
ŽMONĄ IR PATS NUSI

ŽUDĖ.
Branchville, Md.—Nega

lėdamas gauti darbo, Jo- 
seph B. Reed, 50 metų am-

v - ... Buvusis kongresmanas Slemp kirto laižybų iš vieno tono ang-
IC ud lkį rado nužudytą, bet ka? .ieM?u į tokį į ies, kad Hooveris iaimės rinki mus. Anglis turėjo būt pristaty- ___ ______ _ ____  __
kidnaperių “nesuranda” ir diktatorių^ gengsteįiai ista- ta iš Scrantono kasyklų Į 5 valandas po rinkimų. Kada Hooveris žiaus darbininkas čia nužu- 
dabar. Kodėl jų nesuran- tytW sav0 —Red.) pralaimėjo, tai ponas Slemp turėjo samdyt pašto orlaivį, kad į fJė savo žmoną ir pats pasi-
da? Dėlto, kad tai buvo Įsi- Gal kas sakys kad galima "» valandas pristatytu ta anglį jo oponentui į Wasbingtoną. darė sau galą. šeši vaikai 
galėjusių gengsterių darbas kitokiu budu prašalinti šį Už tą siuntinį jis turėjo užmokėti $147. liko našlaičiais.
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VYRAS SU MEILUŽE SU
DEGINO SAVO ŽMONĄ 

PIRTY.
Alytaus apskrity, Nedzin

gės valsčiuje, šiomis dieno-
____ _. mis buvo baisus atsitikimas.

Iškasė Rusų L lietuvi vaijdžia i Pirty buvo rasta sudegusi
NEGALI EMIGRANTAMS Dobrovolskier-ė su savo 14ninku Turtą.

Prie Kauno tvirtovės buvo
mėty amžiaus sunumi. Po
licija pradėjo šį įvykį tyri-

PAGELBĖT.
Daugelo musų emigrantų 

užkasti brangus caro ofšcie- būklė Pietų Amerikoj nepa- net ir susekė, kad Dobrovol 
rių kliubo indai. prastai bloga. Dalis jų ba- skienę su sunum tyčia sude-

Viena Kauno “ponia” ga- dau«ja ir reiškia noro £rižti £ino Jos Pačios vXras Do_ 
vo iš Sovietų Rusijos nuo sa- Lietuvon Tačiau šis jų no- brovclskis, susitaręs su savo 
vo giminaitės atsiųstų pla- ras neįvykdomas, nes jie
r.ą, pagal kurį netoli vieno ne*uri reikalingų lesų. 
forto, prie Kauno, buvo už-' Kaune buvo kilęs surna- 
kasta daug įvairių brangiu, nymas, kad Lietuvos vai 
metalo servvzų ir šiaip įvai- džia pagelbėtu tiems emig 
rių indų. rantams sugrįžti atgal. Tuo

Turėdama planą minima reikalu Kaune buvo sukvie- 
ponia pradėjo tartis su kau- strs atatinkamų įstaigų pa 
niečiais dėl to paslėpto turto sitarimas. Tečiaus prieit- 
atkasimo. Galop per tarpi prie išvados, kad pagelbėt’ 
ninkus formaliai šį reikalą uems valdžia negali, nes ne
atlikti pavedė vienam pris. turi pinigų. Antras dalykas
adv. pad. p. G., kuris savo Lietuvoje daugybė žmonų 
keliu išsirūpino iš pil. aus. irgi neturi iš ko gyventi 
d-to leidimą atkasti paslėp- taigi grąžinti emigrantus iš 
tą turtą. pietų Amerikos, reikštų di

Viena dieną keletas žmo- dinti bedarbių armiją Lie- 
nių, turėdami formalius lei- tuvoje.
dimus, atkasė ir tarp savęs ---------------
pasidalino rastus servyzus, 
kurie, kaip paašikėjo, buvo 
labai brangus—prieš karą 
garsios Kuzniecovo firmos 
darbo, su rusų caro Alek
sandro karūnos štampu.

Po šio įvykio praėjo ke-

Musolini Esąs 
“Bedievis”.

Italų socialistas Pietrc 
Nenni, dabar nuo fašistų 
persekiojimų besislapstąs 
užsienyje, savo knygoje

lios savaitės. Šiomis dieno- “Laisvės mirtina kova" ra- 
mis kriminalinė policija šo: kad Lozanoje (Šveicari- 
pradėio kvotą ir jankelis to jos mieste) viename mitin- 
“biznio” dalyvius ištardė. ge Musolinį, ginčydamasis 
Kuo ši istorija baigsis —tuo su vienu protestantu kunigu 
t'-rpu sunku pasakyti. Ta- dėl visagalio dievo buvimo, 
čiau pagal įstatymus, minė- nustebusių tikinčiųjų minios 
to radinio pasidalinimas ne akivaizdoje, išsitraukė iš ki- 
visai tvarkoj, nes žemė, ku- senės laikrodėlį ir sako: 
rioįe jis buyo paslėptas, pri- “pone kunige, Jus sakote, 
klauso krašto apsaugos mi- kaj fjjevas yra visagalis ir 
n isteri jai. Be to, manoma, vjsur eSantis. Aš duodu jam 
kad tie sei'vyzai yia rusų ka- penkjas minutes laiko, kad 
nmnkų ramoves, tad jau sa- mane užmuštų.” 
vaime jie turėtų tekti Lietu- palaukė. kol praėjo 5 mi- 
\os karminkų ramovei. nutės, ir, žinoma, nieko blo- 

Kadangi servyzai gana g0 per tą laiką bedieviui ne
brangus, tai manoma jog be atdtik(K Po to kunigui atsa. 
bylos sis reikalas jokiu bu- k^; “pcne kunige, jus esate 
du nesibaigs. apgavikas—nėra jokio die-

LAKUNAS NUSIŽUDĖ.
v TTVO.

Taip kalbėjo seniau da-
New Yorke pereitą są vai- baldinis Italijos fašistų va

te iššoko per langą nuo še- «as Musolinį, kuris dabar 
što aukšto lakūnas Gatės ir susitaikė su popiežium, at- 
ant vietos užsimušė. Jo pati statė popiežiaus “valstybę” 
buvo nutvėrus jį už kojų ir ir gyvena “taikoj ir ramy- 
išlaikė 15 minutų šaukda- bėj.”

mosi pagalbos. Bet niekas---------------
pagalbon nepribuvo, mote- NUMIRĖLIAMS DEGĖ A 
ris apalpo ir vyrą paleido/ PIE 5,000 ŽVAKUČIŲ. 
Darydamas orlaivius ir los- Vxiinhl dipno<; vakare
damas biržoje Gatės vienu ™ volės kapuos- pa
laikų buvo pasidaręs keliata [. - P ‘ . ? , P.- - - - * - - lieciai savo mirusiems degi-milionų dolerių, bet pasku

meiluže Šidlauskiene. 
Dobrovolskis su Šidlaus

kiene dabar areštuoti ir už
daryti kalėjime.

Lenkų Karo Lėktu
vas Nukrito Lietuvoj

Laprikčio 14 dieną, apie 
20 valandą 40 minučių ties 
Utena pasirodė lėktuvas,’ 
kuris padarė kelis pasuki
mus, lyg taikydamasis nusi
leisti, bet, pasisukęs virš 
buvusio karo metu vokiečių' 
aerodromo, nukrypo nuo U-j 
tenos ir, kaip netrukus pa-‘ 
ašikėjo, katastrofiškai nu
krito pusantro kilometro 
nuo Utenos atstume, ties 
Naujaulyčio kaimu, dirvose 
20 vai. 45 min.

Tuojau paaiškėjo, kad tai 
lenkų lėktuvas su visais ka
riškais ženklais. Pasirodo, 
tai esąs kariškas lėktuvas 
naikintojo tipo.

Nukritusiame lėktuve bu
vo du lakūnai kap. Pakor- 
nas ir viršyla Pitniunas.

Lėktuvui krintant kap. 
Pakomas iškrito ir neteko 
sąmonės, o virš. Pitniunui 
sužeista lupa.

Abu nukentėję lakūnai 
paguldyti Utenos apskrities 
ligoninėn ir yra policijos 
priežiūroj.

Kap. Pakornas be sąmo
nės ir kliedą. Tačiau gydy
tojai mano, kad tai yra pa
seka didelio susitrenkimo ir 
kad gyvybei pavojaus nė 
ra. Abiems suteikta medici
nos pagalba.

Virš. Pitniunas pasakoja, 
kad lėktuvas mokymo tiks
lais pakilęs iš Lydos Lenkų 
5-to aviacijos pulko aerod
romo. Kadangi pavakary: 
buvęs ūkanotas, tai lėktuvas 
paklydęs ir turėjęs nusileis
ti pritrukęs kuro.

Lenkų lėktuvas sulaužy
tas ir tebėra ties Naujauly
čio kaimu,

Ši katastrofa plačiai su
domino piliečius.

Konduktorius Bus Lt. Gubernatorium.

6-7 lapkričio naktį Kau 
ne buvo daug primėtyta ko

• • • . . - no apie o,000 zvakuciu ir tiniu laiku visi 10 turtai žiu- , ,. L, .’• ™ ™ i „j iai ,•;» keliolika įvede elektros lem-go n manoma, kad dėl to jis ,J putesnusižudė. : 1

RADO LAUKINI ŽMOGŲ 
SALOJE.

RUTENŲ TAUTAI LEIDO P A IlPČIf H HM Al 
ĮSIKURT SAVO KALBOS r

MOKYKLAS. Pajieškau dėdės C. Pšigocko, jis

Rytinėj Čekoslovakijos
dalyje---Karpatų Rusijoj--- gyvena Amerikoje, apie 27 m. Jeigu

įgyvena tauta—rutenis (da- es‘ gyvas, prašau atsišaukti. 
I®/ v .. kurie žinot kur j’s landas-, malone-
lis ukrainiečių). Iki karo SI kitę c:aa pranešti busiu dideliai dė- 

į mažutė tautelė vilko Veng- ki'^s- 3 markauskas (49) 
rų jungą. Ji neturėjo savos
kultūros, Vengrijos vyriau
sybė jai neleido kurti savų 

Imokvklu, neleido šviestis.
, Šioji tauta buvo užguita is jos. ji3 srri ;u ;yveno Brisvi^ Long
suvarginta Vengrijos bajo- isJard. \ y. Taipgi pajieškau am-

1 lės Zuzavičiutčs po vyru Baranaus-
kienė, j e gyveno Scrar.ton, Pa. Pra- 

Paskutiniu laiku Čekoslo- ša“ J 4 Pat!'4 atsisaukt, aria kurie 
ivakijos švietimo ministeris SJ:kur jie randasi’ malonė V™*
! socialdemokratas Ivan De
lsei- ypatingai susirūpino šia-
Įja užguita tautele, jos apš- Pajieš- au pusseserės duktės Vero- 
vietimu bei pakėlimu i aukš- ?,lk.os Grinevičiūtės, Suvalkų guber..
teSni ZUltUl’OS laipsnį, šiam mo; apie 20 metų atgal gyveno Wor-
tikslui buvo leista ikurti mo- "ęsuy. Malonės atsišaukti, ku-

<, , , . , .. - . rie žinot kur randasi prašau pranes-I kvklos ir sudaryti savają ra- - 
! što (literatūrinę) kalbą, 
i Tik socialdemokratai lei
džia ir padeda kiekvienai 

: tautai ir tautelei laisvai švie
stis bei kulturėti.

Thomas J. O’Mallye, ilgus metus dirbęs ant Chicagos ir 
Northwestern gelžkelio paprastu konduktorium, paskutiniuose 
rinkimuose buvo išrinktas Wisc>nsino valstijos leitenantu-gu- 
bernatorium.

NUSIGANDĘS MEILĖS
VAISIŲ PASIKORĖ.

Udrupių vienkiemy, Ro
kiškio valsčiuje pasikorė 
Klemensas Varnas, 28 me

tų amžaius vaikinas. Jisai 
mylėjo merginą, kuri šiomis 
dienomis susilaukė kūdikio. 
Šito nusigandęs Varnas ir 
pasidarė sau galą.

VOKIEČIAI JAU VERDA 
ALŲ AMERIKAI.

79 Euciid Avė. Toronto, Ont. 
Canada

Pajieškau brolio Ba’traus Kiškio- 
nio, paeita iš Viin’aus gub., Pirmos

DETROIT, MICH.
Aš Marė Jankauskienė šiuomi 

pranešu visoms merginoms ir 
našlėms, kad apsisaugotų Jono 
Jankausko iš Detroit, Mich. Pe
reitą spalių mėnesi jis buvo šu

ELNIU PIENAS ESĄS 
GERIAUSIS.

Sovietų laikraštis “Večer- 
niaja Moskva” rašo, kad e- 
są padaryti jdomųs bandy
mai su elnio, jako (Tibeto 
laukinė karvė) ir kupranu
gario pienu. Elnio pienas e- 
sąs geriausias pienas pasau
ly. Iš elnio pieno galima 
gaminti aukščiausios rųšies 
sviestą.

i Jako pienas esąs daug ge-
“Elta” praneša, kad Vo-Iresnis už karvės pieną, 

kieti jos bravorai jau prade-• Kupranugario pienas esąs
jo daryti alų Amerikai, kad 
atšaukus' čia prohibicijos Į- 
statymą tuojaus galėtų Įvež
ti keliatą laivų gėrimo.

NUŠOVĖ AMERIKONO 
ŽMONĄ.

Keležerių km. Obelių val
sčiaus, nežinomas asmuo 
pro langą Įsibrovė Į ameri
kono Pr. Zibulio butą ir re
volverio šuviu vietoj nušovė 
Leoną Zibulienę. Įvykį po
licija tiria.

prastesnės rųšies ir tinkąs 
tik kietiems
ti.

(49)
JURGIS KIŠKIONIS
>. 4-th St. Harrison, N. J.

tu
Mrs Teklė l'zdetukė-Judikauskienė 
3358 Lovve Avė. Chicago, III.

Pajieškau Juozo Egatio ir Domi- 
riako Giodienio seserų sūnų. Juozas 
Egaris paskutiniu laiku gyveno Law- 
rer.ee, Mass. Prašau atsišaukti, arba 
kurie žino kur jie randasi malonėkite 
pranešti. (51)

MRS. FKANCES ZEDAUS 
KM) West llth Avė. Gary, Indiana.

Pajieškau sesutės ir brolio Saba
liausko Star.islovo ir Sabaliauskaitės 
Jievos, Šiaulių apskričio, Triškių val
sčiaus, Stakanionių kaimo. Kur jie 
randasi, malonėkit pranešti, arba 

sitaręs su manim apsivesti. Vis- patys lai atsišaukia. (50)
, 7 , L. T- X JUOZAS SABALIAUSKAS
kas jau buvo surengta. Jis atve- Bario Casabo Carlel I, Nr. 77 
žė net du savo vaikučiu ant ma- Montevideo, Uruguay.
no ūkės į Sterling, Mich. Tą ry- ' Pajieskau pusbroiių Baltramiejaus 
ta. kuomet buvom sutarę imti ir Vincento Ciseviėiaus vaikų paei- 
Sliubą, jis apsivilko mano naba-
šninko vyro geriausias drapa- Plymouth, Pa. (54)
nas i- išvažiavom i Detroitą Tis ONA KLIENOCIUTĖ-YACKIENĖ nas n išvažiavom i Detroitą, jis g6J> N gt rhiladelphia, Pa. 
prašė mane palaukt vienoj įstai
goje.

sūriams gamin

Sovietų laikraštis numato, 
kad elnių, jakų ir kupranu
garių pieno eksploatacija 
padėsianti laimingai kovoti 
su pieno produktų krizių.

O pats sakė tik užeis pas lajieskau savo knksto duktes \ik- 
torijos šinianauskaitės, kuri seniaussavo gerus draugus su reikalais. gyveno Eitchburg, Mass. Malonėkite 

nežinomus atsisaukt arba kas žino kur ji randa- 
, , . _ ' si praneškit man jos adresą, busiudraugus, daugiau negrįžo. Pas- labai dėkinga. (50)
kiau paaiškėjo, kad jis Detroite ALENA žIAMAITYTĖ

_ . ... . ,. , . į 815 45th Street Kenosha, Wis.rengėsi panašiai apsivesti su ki-'_________ ,_______________
toms trims moterims ir koki lai-! 
ką pas jas yra gyvenęs.

Bet nuėjus jam pas

ITALIONIŠKI AKORDIONAI 
Įvairių rusių. Ran-
kom padirbti, Ke- 
riausios medegvu. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordionuų kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užsranėdini- 
mas užtikrintas.

Dvkai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 Kue Island Avė. F41, Chicago

FREE

munistinių lapelių. Be to dr 
buvo prikabinėta didesniu 

kas kainavo apie 1,- plakatų ir iškabintos keliot 
į 500 lt. Jeigu tie pinigai butų raudonos vėliavos, 
atiduoti bedarbiams, tai jie1
butų užsimokėję nuomas už ^8iraa8aaa3sss>žsaw2aa^asas
butus arba kelias dienas bu- I 

Is prancūzų prekinio lai- tų turėję pragyvenimui.
vo “Tosola” i mažą Rineos 
salelę, ties Čilės pakrante, 
buvo pasiųstas jurininkų bū
rus vandens laivui pristatyti. 
Salelėj jurininkai rado pus
laukinį žmogų, kurio, maty
ti. salelėj daug metų išgy
venta. Jis jau visiškai nemo
kėjęs kalbėti ir tik urzgęs ir 
unkštęs. Kada jurininkai 
pasisiūlė jį pasiimti su sa
vim, jis leidos, kiek kojos 
nešė, į salelės gilumą, ir jo 
nepavyko daugiau atrasti.

NAUJAS NIKARAGOS 
PREZIDENTAS.

Dr. Juan B. Sacasa. šiomis
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MASKVA — BUVĘS JU
ROS DUGNAS.

Maskvoj pradėti požemi
nio geležinkelio statymo 
darbai. Numatyta pravesti 5 
linijos. Kiekvienoj linijoj 
numatoma per valandą pra
važiuosiant 50,000 keleivių.
Kasant šachtą pirmam tune
liui, 14 metrų gilumoj ran- dienomis išrinktas Nikaragos | 
damas kietas mėlynasis mo- prezidentas. Rinkimus kontro- g 
•’?. Geologai tą molį ištyrę liavo ginkluoti Jungtinių Vaisti- 
ir nusprendę, kad prieš mili- JU jurininkai, kurie saugoja | 
joną metų, kur dabar stovi Wall Streeto biznį Nikaragoje. 3 
Maskva, buvęs juros dug- Naujas prezidentas esąs ištiki- r 

mas \Vall Streeto tarnas.r.as.

LIETUVOS LAŠINIAI 
ŽYDŲ TĖVYNEI.

Užsienių reikalų ministe
rija gavo raštų iš Lietuvos 
generalinio konsulo Palesti
noje, kuriuo įrodinėjama. I 
kad Lietuvos bekoną esą ga- į 
Įima eksportuoti Palestinon.

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du rr.etu karkina mane rmla- 
t:ris skausmas r.uo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mrutus. bet r.ė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekom< ndavo man In
karo Pain-Exre:lerį ir tik po dviejų 
išsitepiau juomi visį maro skaus
mai pranyko. Pain-Kxpel!eris yra 
geriausias iš visų linimcr.tų.’*

J. S.
I.ockport. X. Y.

Dabar jo vaikutis, kuris buvo i 
pas mane paliktas, gavo nuo jo 
laišką iš Lincoln, III. Jis Detroi
te yra apgavęs ir kelis kitus 
žmones pinigiškai. Todėl kurie 
susitiksite Joną Jankauską iš 
Detroit, kuris gyveno pas mane 
ant farmos, patariu apsisaugot.

Marė Jankauskienė,
R. 2, Box 114, Sterling, Mich.

REIKALINGAS DARBININKAS Suvis dykai dasižinosite »vo ateiti 
ANT ŪKĖS. darbas ant visados, žie- ’r kokią Jaimę turėsite gyvenime, jei- 
mą ir vasarą. Karvių nereiks melžti. parašysite tuojaus indėdami ke- 
•leigu neturėtų pinigų atvažiuoti, aš !>as štampas dėl persiuntimo. Ante
na mokėsi u. Turi buti geras žmogus.
Iš labai toli neatsišaukit. (50)

C. A. MOTEJUNAS
Williamstown, N. Y.

Sieniniai KALENDORIAI 
1933 M.

Laikas siųsti Lietuvon, reikalingas ' 
kiekvienam. Turiu^visokių, du—40c.,
100—$10. Persiuntimą turi apmokėt' 
patys. (-)

ZIGMAS GILIAVICIUS 
189 Hartford Avė.

Nevv Britain, Conn.

suokite: (•»)
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Avė., Dak. Kw 
CHICAGO. ’LL

RADIO IR REKORDAI ŽEMIAI S 
VOLSELIO KAINOS

K ABY GRA> I) R ADIO, kuris aga. ;. vis;.s ■?.- 
dio stotis, tai įgi ir policijos š; -kima. V. lė 525. G

Dabar tik uz $1159
SILVER M \RSHAL RADK ). gražiem kabinę- 'š- ; 

te, 10 tūbą, parsiduoda stebėtinai pigiai, į
tik už $24j»0 E i

TRUMPŲJŲ BANGŲ KONVi ItTERIS, prijr.n- į 
glamas prie bile vieno adio sėt;,

dabar tik už. $4.’>9

REKORDAI: COLUMBIA, VICTOR IR ODEON.
Kuriu tikroji vertė yra 75c., dabar parduodam tik po 25c.. arba 
penkis rekordus uz $1.00. Prisiųskite vieną dolerį. > mes prisiųsim 
penkis iš sekančių rekordų:
1C173—Vakar vakarėlį ir čigonai. Budriko Radio rkestia 
16201—Polka Jovalas ir 1-2-3 Brr Kupletai. Dine; ir Pet••ac.s'-.a • 
16223—P.yvai ir Pasisėjau Žalią Rūtą. Jonas But<l as 
16208—Aitverų Polka ir Patarimai Ūkininkams. •' Petrauskas 
16260—Nuovadoj ir Amerikos Lietuvių Priėmimas. * Dalskis 
26106—Ar žirai kaip gerai. Polka ir Mano tėvelis, Valca- 
25104—Senelis Ganė Aveles ir žaliojoj Girelėj.
14014—Bcrdlngierius Praktikuoja ir Klausyk myli >ji.->• k ai < . 
14015- Chicagos K arčia mo j ir Vienas Artistas J. Ž roras 
14021— Pas Motinėlę ir Gaspadlnės Banketas. .1. Z: > ;a 
14022—Jau saulutė leidž.ias ir Vaikščiojau po žalią • reię. Narni‘ka 
14023—Kauno Landlės ir Sveikinimai iš Lietuvos. L ksr.i; vaikinai 
14^20- L'nominis ir Užgavėnės. J. Žiūronas.

Jos. F. Budrik Radio C o.
3417 S. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL.
Leidėjai I/etuvhi Proprarr.o oro bangomis, jau ke irti me ai kas 
sekmadienis, kaip pirma vai., iš galingos radio st< .es \VCFL ir 
W0XAA 970 kyl
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

'C'-įš!. Jį-: JSiiSl

Senovės Lietuvių žinyėia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga dideliu formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį’’. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

i g" t.,: . .............

įl Chas. B. i
Kucbosins&Sm i

S
GRABORIUS ir B

BALS A M GOTOJ AS
PUIKIAUSIAI PATARNAU- 1 

JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabns paruošiam nuo $75 g 

iki prakilniausiu
Reikalui esant kreipkitės prie g 
musų. Suteiksime tinkamiausi g 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAISKAS J 

637 Sn. Paca Street 
BALTIMORE, MD. 

Įsitėmykit telefoną South 9083 S
i,'(.dilti.!

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pąsi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
ems apsivedimų, į vai r i ui praneši
mus, pardavimus, pirkimua, akai* 
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint. tą patį apgarsinimu patalpint 
kelis sykius, už sekančiu* sykių* 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ko* 
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už. pirmą sykį skaitome po 2e.

į už žodį, išskiriant pajieškojimus 
į apsivedimų, kurie skaitomi po 8c.

Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriam*, ku
rie tur užsiprenumeravę laiiknštį, 
už pajieskojimu* giminių ir drau
gu s Kaitome tik po lc. už žodį. 
t a jieško jimai su paveikslą kai
nuoja daug brangiau, ne* kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpirt pajieškojimą su paveiksią, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apganinimaa ar
ba pajieškojimas greitai tilptų,
reikia pasiųsti kartu ir mokestį. 

KELEIVIS
263 BROADWAY,

SO. BOSTON,
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Šeštas Pusiapis

NEDARYK, KAIP KUNIGAS SAKO! Italijos Fašistų Demonstracija.
Gavus bažnyčioj įkvėpimo,' 
Katienė sumušė “burtinin

kę” ir gavo 3 paras kalė
jimo.

Rokišky gyvena garsi 
kortų burikė Kalakienė. Pas 
ją ateidavo ateities sužino
ti ne tik vietiniai, bet ir iš 
kaime. Už vizitą ji imdavo 
50 c. ir sau puikius namelius 
pasistatė. Jos kaimynė Ka
tienė taip pat dažnai lanky
davosi ir prašydavo išburti 
kortomis. Ypač jai rūpėjo, 
kad burtininkė pasakytų, 
kada jos vyras nustos gerti 
ir bičiuliautis su svetimomis 
moterimis. Kalakienė vis ti
kino, kad jau diena kita ir 
jos vyras sugrįš i doros ke
lią, tačiau pranašystės nesi
pildė. Katienė širdo. Ir kai 
kartą kunigas viešai viso
kias burtininkes išbarė ir iš
rodė, kad jos nieko neatspė- 
jančios, o tik apgaudinėjan
čios, ji baisiai supyko.

Tiesa, kunigas irgi daro 
burtus. Jis kalba niekam ne
suprantamus žodžius, apsi
velka keistais rūbais,apsika- 
binėja baltom firankom, 
smiltina durnus, skambina 
varpeliais, geria vyną, mo
suoja rankomis, laisto žmo
nes vandeniu, liepia visiems 
žegnotis, o paskui pasiėmęs 
samtį eina pinigų rinkti.

Iš tų jo burtų žmonėms 
taip pat nėra jokios naudos, 
kaip ir iš tų kortų, kuriomis 
burtininkė buria lengvati
kiams ateitį.

Bet kunigui pikta, kad 
kokia ten boba daro jam 
konkurenciją, ir dėl to jis 
pradėjo kurstyt savo para- 
pijonus prieš tokius apgavi
kus, tik savęs prie jų nepri- 
skaitydamas.

Šitoks kurstantis pamok
slas davė Katienei įkvėpi
mo nueit ir “pamokyt” tą 
Kalakienę, kuri jai burė ir 
burė ir vis nieko neišburė. 
Ir nieko nelaukdama, tuo- 
jaus po pamokslo Katienė iš 
bažnyčios nubėgo tiesiai 
pas burtininkę Kalakienę ir 
kruvinai ją sumušė.

Sumuštoji, žinoma, pa
traukė mušeiką teisman. 
Teisėjas klausia:

—Ar mušei Kalakienę?
—Mušiau, pone teisėjau, 

tik gailiuos, kad permažai.
—Už ką?
—Ji apgaudinėja žmo

nes. Prigavo ir mane. Tur 
būt, ponas teisėjas eini į ba 
žnyčią ir girdėjai.

Teisėjas išklauso visos is
torijos ir liepia taikytis 
Katienė nesitaiko. Ji pasi
tempia skepetą ir piktai 
žvalgydamos sako:

—Ir šventasis nebebūtų 
susilaikęs. Vyras meluoja, 
vaikai meluoja, o ta ragana 
dar daugiau. Sklaido, sklai
do tas kortas ir vis tikina, 
kad vyras nustos girtavęs. 
Aš ir skanesnį kąsnį taikau 
ir šiaip, o gi žiuriu, kad jis 
dar labiau geria... Kas man 
belieka daryti...

—Juk ji ne daktaras! Ar 
ji apsiėmė tamstos vyrą iš
gydyti?

—Tai kas, kad neapsiė
mė ! Bet kokia ji burtininkė,

SUVARĖ SAU PEILI 
į ŠIRDĮ.

Bemančiznos kaime, Šiau
lėnų valse. įvyko gana keis
ta savižudybė. Mikalojus 
Karpas atėjo į tą kaimą ka
sti bulvių ir čia rado savo 
žmoną, su kuria jau 7 metai 
buvo persiskvręs. Dabar jis 
norėjo su ja susitaikyti, ta
čiau žmona atsisakė, aiš
kindama, kad girdi “tu esi 
pijanica ir tu man nereika
lingas !” Karpas tuomet nie
ko nelaukdamas atsikėlė iš 
vagos, išsitraukė lenktinį

S'ilį ir drožė sau į krūtinėn.
atyt, kad pataikė į širdį, 

nes tuoj krito negyvas.

jei nieko nespėja, o tik me
luoja.

—Respublikos vardu Ka- 
tienę nubausti 3 paroms a- 
rešto—pareiškia teisėjas.

—Už tokią raganą per
daug—šaukia išvedama pa- 
rapijonka.—Kretingoj žmo
nės tokias tris sukruvino, ir 
tai tik vieną parą kalėti te
gavo.

Užpuolimas Ant
Kun. Žukausko.

PHILADELPHIA, PA.

Musų mieste nekokios 
naujienos. Negana paprastų, 
kasdieninių užpuolimų, pa
sitaiko ir ekstraordinarių. 
štai, kokią istoriją pra
neša Liet. Taut. Kat. para
pijos komiteto nariai ir pat
sai klebonas K. M. Žukaus
kas:

“Lapkričio 26 d., kaip 10 
vai. ryto, klebonui išėjus 
laukan įsileisti muriną dar
bininką malkoms supjauti 
klebonijos skiepe, prisiarti
no prie šalvgatvio automo
bilius. Važiuotojas- lyg ko 
iieškodamas, privažiavo 
prie bažnyčios, sustabdė au
tomobilį ir vikriai iššokęs iš 
jo puolė kunigą su juodvei- 
džiu. Nustvėręs už dešinių 
jų rankų, abu juos sukulė 
krūvon ir sako: ‘Dabar ei
nam sklepan, o aš tau paro
dysiu! Nuo šio laiko tu ne
mulkinsi daugiaus lietuvių 
katalikų.’ Murinas pasipur
tė, išspruko iš užpuoliko 
rankų ir leidosi bėgti. Už
puolikas tuomet pametęs 
kleboną pradėjo muriną vy
tis. Klebonas tuo tarpu pa
sinaudodamas proga, spru
ko klebonijon ir užsirakino 
duris. Neužilgo užpuolikas 
sugryžo su murinu ir bandė 
įsilaužti klebonijon- mėgino 
atidaryti bažnyčios duris ir 
apsidirbti su klebonu...Kle
bonas matydamas pavojų, 
griebėsi už telefono šauktis 
policijos pagelbos. Pribu
vus policijai ir pranešus a- 
pie atsitikimą ir parodžius 
uatomobiliaus numeri, poli
cija tuoj užpuoliką sužinojo. 
Ir kas gi tasai užpuolikas 
buvo? O gi vienas iš polici
ninkų artimo distrikto!

“Iš pradžių policininkas- 
užpuolikas nenorėjo prisi
pažinti, bet tolesni tyrinėji
mai parodė, kad jisai buvo 
užėjęs pas vieną musų biz- 
nierį — ‘tautietį’, mėsos 
pardavėją, kurio brolis irgi 
esąs kunigu, tiktai Rymo- 
katalikų, ‘pasiskolinęs’ iš jo 
dvidešimtinę, prisitraukė 
tiek ‘šventosios’- kad ‘neži
nojęs ką darąs’—prisipaži
no prie kaltės.”

Nors šis skandalas išven
gė anglų spaudos, bet jis 
atsidūrė LTLK. parapijos 
advokatų rankose. Dabar 
policininkas-užpuolikas pa
matė sau pavojų ir jau pra
šosi “bedievių” susimylėji- 
mo.Tuli Romos katalikai lie
tuviai irgi stoja pagelbon 
tam aklai išauklėtam fanati
kui ir prašo “paklydėlių” 
parapijos ir jos vado pasi
gailėjimo. Kuo šis ekstraor- 
dinaris įvykis pasibaigs, 
šiuo kartu sunku pasakyti. 
-Jei šis atsitikimas pasieks 
teismo, nėra abejonės, bus 
labai žingeidi byla, nes .gali 
būt iškelti tikri konspirato- 
riai, kuriems rupi išnaikinti 
tautinę parapiją.

Patsai užpuolimas labai 
paveikė kleb. K. M. Žukau
sko sveikatą.

Šį atsitikimą pranešu 
švelnioj formoj ir tiktai kai
po žinią. Jei bus reikalo- bus 
paskelbta visų veikiančių 
asmenų vardai ir jų pavar
dės, ir tuomet pakalbėsime 
kitokia kalba.

Philadelphietis.

. .. ... ,&■ <•

Paveikslėlis parodo, kaip italu fašistai Romoj paraduoja mi
nėdami savo 10 metu viešpatavimo sukaktį.

CHICAGO, ILL.
Apie Budriko oro bangų 

koncertus.
Pono Budriko Muzikos ir Ra

kandu krautuvė šiuos met turi 
laimės švęsti savo 20 metų ju
biliejines sukaktuves. Prieš 20 
metų p. Juozas F. Budrikas 
Įkūrė savo bizni. Dabar po 20 
metų sėkmingo bizniavojimo p. 
Budriko krautuvė išaugo i gana 
dideli bizni, su -gera reputacija 
ir dideliu populiariškumu.

Trys metai tam atgal kaip p. 
Budrikas susitaręs su “Naujie-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

A. Vabalui. — Straipsnį 
“Fašistas išsikraustė iš Ar
gentinos ir iš... proto” ga
vome, tačiau laikraštin ne
dėsime, nes nupasakoti ja
me dalykai prieštarauja vie
ni kitiems. Sakote, kad tas 
asmuo Voronože būdamas 
sėdėjo 6 mėnesius beprot
namy ; kad pabėgęs per tvo-1 
rą laukais bėgiojo ir žmones 
pasigavę jį Lietuvon parve
žė: kad Lietuvoje giminės 
vengė jo kaip bepročio: kad 
tarnaudamas katalikiškoj 
“Lašinių Skutimo Bendro
vėj” jis tik dulkes nuo len
tynų šluostė; kad atvažiavęs 
Argentinon jisai pas pir
mutinį Lietuvos konsulą j 
Skinkį “puodą nešiojo”, iri 
taip toliau ir taip toliau.Vi-j 
sa tai gali būt tiesa. Bet kaip 
tuomet suprasti apibudini
mą to pties asmens kaipo 
žvalgybos agento, kuris su
eina į santikius su diktato
riaus Uriburu valdžia, skun-‘ 
džia jai nepatinkamus sau i 
lietuvius, parduoda lietuvai-j 
tęs balton vergijon, vado-i 
vauja lietuvių draugijoms, į 
sėbrauja su kunigais, apde-j 
da Lietuvos emigrantus sa
vais “tarifais”, vienus so
dina kalėjiman, o kitus gali! 
iš kalėjimo paleisti, ir t.t. ir ' 
t. t. Kaip pirmutinę to as-i 
mens charakteristiką gali-j 
ma sutaikyt su antra ja? 
Kaip tas pats žmogus gali 
būt liurb: glušas, beprotis, 
ir tHo pačiu laiku apsukrus 
politikierius ir plačiai įsiga
lėjęs žmonių išnaudotojas? 
Juk šitie dalykai yra nesu
taikomi.

T. J. Kučinskui.—Straip
snį “Ameriką valdo razbai- 
ninkai” gavome, ačiū. Tilps 
prie pirmos progos.

Klaipėdos “gyvanašlėms”.
Tamstų skelbimo nedėsi
me, nes jieškot sau vedy- 

iboms “ponų, turinčių 50,- 
,000 dolerių.” Tai nerimta. 
Viena, Amerikoje nedaug 
tokių “ponų” tarp lietuvių 
yra, o antra, kas turi 50,- 
000 dolerių, tam nėra rei
kalo jieškoti “gyvanašlių.”

KELEIVIS. SO. BOSTON

Kanados Lietuviai

noms” pirmutiniai pradėjo duo
ti lietuviškus prog amus per ra
dio oro bangomis. ?uo laiku bu
vo labai didelė naujenybė ne 
vien dėl Chicagos lietuvių. bet ir 
dėl plačios Amerikos lietuvių 
visuomenės. Mat. buvo duoda
ma sujungtomis stotimis, tai 
girdėjo ir tolimos kolonijos. Pa
sitraukus “Naujienoms” nuo to 
darbo, p. Budrikas nepaisyda
mas nė didelių išlaidų, nė dide
lio darbo tęsia pradėtą darbą, 
duodamas lietuviškus progra- 
mus net du kartus i savaitę. 
Vienas tokis p. Budriko Radio 
valandos pregran as yra duoda
mas kas sekmadienis iš stoties 
VVCFL 970 kvl. ši stotis turi ir 
trumpųjų bangų aparatus. VY9- 
XAA. tai gali pasiekti ne vien 
plačią Ameriką bet net ir Eu
ropą. Tolimų vietą lietuviai, no
rėdami pagauti Budriko korpo
racijos duodamus programas, 
gali tik turėdami žemųjų bangų 
aparatus-convenviarius ir tuny- 
dami savo radio kas sekmadie
nis kaip pirmą valandą po pietų 
musų rytų laiku. Antra valan
da yra duodama iš silpnesnės 
stoties WHFC 1420. šitie prog
ramai yra girdimi tik vietos ir 
apielinkės lietuviams.

Reikia pasakyt, kad Jos F. 
Budriko Radio ir Rakandų krau
tuvė. kuri randasi 3417 S. Hals- 
ted St.. duodama suvirs per tris 
metus laiko savo programus. su
vaidino nepaprastai Įžymią me
no ir kultūros dirvoj rolę. Per tą 
laiką turėjo progos pasirodyti 
šimtai musų menininkų ir sudai
nuoti tūkstančius Lietuvių liau
dies dainų. K—s. •

MES prašome kiekvieną 5io laikraš
čio skaitytoja. kuris , turi Reumatinį 

Karštį. Raumenų skaudė ji m:, s Lumbago 
ar Podarr?. para-yti nuims paduodant 
savo vardą ir adresą. ka<: n»< s kiekvienam 

gal etain*-m pasiųsti 
bandymui V ieno Do
lerio Rnnką m tisų 
Reumatinių Gyd u o- 
lių. Mes norime savo 
kastais įtikinti kiek
vieną kenčiantį ką 
K u h n’s Rheumatir- 
Pevop Remedy atliks. 
Mes esamo tame tik 
ri ir norime, kad 
kiek viona® kenčiantis 
nno Reumatizmo ži
notų ir butų tikras

tame. Nebandykite įvilioti Reumatizmą 
per kojas ar odą nu plasteriais ir pai
niais metaliniais įtaisą.«. Nebandykite 
iškrapštyti jį su ’mimentai- elektra, ar 
marnetizmu. Neb.ndykite įsikalbėti su 
Įsikalbėjimo mokslus. Ju* turite ji išva
ryti lauk. Jis yra sisten.ojc ir iŠ ten jos 
turite jį varyti.

Kaip tik ta. meg manom'’. Kuhn’s Gy 
duolės ir atliks ir etai kodėl jos turėtų 
pašalinti Reumatinį Karių. Raumenų 
skaudėjimus. Nonmlgija ar Podagrą. Reu
matizmas turi išnykti, jeigu jus norite 
pa-iliuosnoti nuo -kausmų ir kentėjimu. 
Musų gyduolės turėtų pašalinti aštrius, 
diegiančius skaustos, kurčius raumenų 
skaudėjimus fr kartais. drebančius su 
tinusius sąnarius.

$1.00 BONKA UŽ 25c
norim#-, kad jii, i-bandytumrt 

Knhn'i Rhoiimatie Frvrr Rrmedy ir pa
tys sužinotumėt, kaip tnkstanflai jau 
sužinojo, kad Ronnaatizmas rali hnti pa
šalintas. Viskas ka mes prašomo tai tei
singo išbandymo. Joi<u jtjs rasite pacclh* 
nuo jūsų nogaliavimtj užsisakykite dau
giau tęsimui gydymo*, delsu nepiizrlbės. tuo 
ir nžsibalg*. Mes nerinnėiame mažos sem- 
pelio plečkutės nopersko didumo ir ne
turinčios praktiškos vertės, tvt reguliario 
didumo bonka. pardavinėjama apti-kose 
po vien* doleri, ši bonka yra sunki ir mes turime mokėti Dėdei Samni už jos 
atneiinia pa* Just) dori*. turite prt- 
sinstl mama M reatas apmokėjimui per
siuntimo. dėžutės ir sopskavimo ir Si 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojaus pasiusta joms dykai, viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vėliau*.

KtUN REMVDV CO. DFPT. B. W. 
Mihraakee Armine. Chlrago, III.

MINN1PEG, CANADA. 
Atsakymas į Torontiečio 
XX Graudųjį verksmą. •
Nesenai per “Keleivį” tu-; 

•as Torontietis XX grau-' 
Ižiai apraudojo, kam aš iri 
lar kiti winnipigiečiai esą-’ 
ne paaukavę po kelis cen-į 
us delei Toronto naujai lei-- 
ižiamo lietuvių kalboje lai
kraščio, kurį išleidus pasi- 
odė komunistinės idėjos. 

Prie to su pasitiešijimu spa- 
viedojasi, kad girdi Toronto 
lietuviai socialistai nei vie
no cento tam laikraščiui 
neaukavę. Išrodo, lyg kad 
Torontietis kalba kitų to- 
’ontiečių lietuvių socialistų 
įgaliotas. Toronto lietuviai 
socialistai jau iš anksto ži
noję, kad tas laikraštis bus 
komunistinės idėjos. Na, 
kad jau Torontietis XX per- 
ristato toks progresistas ir 
karštas socialistas, tai kodėl 
iis nepasistengė apie tai an
ksčiau parašyti ir “Keleivio”- 
'ėmėjus perspėti, kad nesi
duotų komunistams naudo
ti? Komunistai atsišaukda
mi aukų delei naujai leidžia
mo laikrščio aiškino, kad 
tas laikraštis busiąs bend
rai darbininkiškas — skiria
mas visokių pakraipų darbi
ninkams. Dėl to ir aš, ir 
daugelis kitų winnipegiečių 
(išskiriant kelius f asistuo
jančius religinius) tam laik
raščiui aukavome net su pa
sigerėjimu. O kad dabar tas 
laikraštis pasirodė komuni
stinės idėjos, tai jau toks 
Torontiečio XX verksmas 
pervėlu ir beprasmiškai 
priekaištingas, kad buk aš 
ir kiti tam laikraščiui auka
vę bendradarbiaujame su 
komunistais. Bet jeigu kas 
elgetai gričion atėjus duoda 
duonos, ar tai jau skaitosi, 
kad tas davėjas su tuo elge
ta bendradarbiauja?

Be to, į darbininšką soli
darumą atsižvelgdamas, aš 
nei kiek nesigailiu tam laik
raščiui paaukavęs, nes ir 
komunistai prieš kapitaliz
mą kovoja, nors jų taktika 
kitokia. Kol komunistai ir 
socialistai nesueis galutinon 
santaikon po viena darbo 
žmonių vėliava, tol kapitali
stai turės progoš darbinin
kus išnaudoti ir darbo liau
dis šviesesnio rytojaus ne
matys. Taigi patarčiau To- 
rontiečiui XX nusišluostyti 
graudžiasias ašaras ir dau
giau dėl mano centų nerau
doti. K. Beniušis.

SUDBURY, ONT.
Be reikalo P. Ž. raus išbarė.

“Keleivio” 41-tame nu
mery tilpo kažin kokio P. Ž. 
korespondencija, kurioje 
sudburiečiai lietuviai išpei
kti, buk laikraščių neskaitą, 
o visą laiką praleidžią prie 
kortų arba pulrumy boles 
stumdydami.

Matyt, tas koresponden
tas rašė dalykų nežinoda
mas. Nes faktas yra, kad 
laikraščių į musų koloniją 
pareina visokių. Kiek žinau, 
“Keleivio” pareina 3 eg
zemplioriai, “Dirvos” 2 ir 
“Vilnes” 2. Be to da parei
na “Tautos Balsas”, “Die
na”, “Musų Vilnius” ir du 
pareina anglų kalba. Taigi, 
kai ant tokios nedidelės ko
lonijos ir prie to da tokiais 
laikais, tai laikraščių gau
nam nemažai.

O jei kas nueina į bolinę 
pažaisti bolėmis, tai juk nie
ko blogo tame nėra. Vieni 
dirba tik kelias dienas į mė
nesį, o kiti visai nedirba, 
taigi laiko yra labai daug ir 
jo užtenka viskam. Visuo
met skaityt ir skaityt žmo
gus juk negali.

Gaila, kad P. Ž. nerado 
nieko geresnio parašyti.

J. Želionis.

EDMONTON, KANADA. į
Kaip čia maitinami bedar-į 

biai.
Šiuomi laiku Edmontone 

randasi keletas tūkstančių 
bedarbių, kurių didelis nuo
šimtis gauna iš miesto šio
kį tokį užlaikymą. Vedusieji 
gauna tam tikras kortas, ku
riose būna pažymėta suma, 
už kiek gali gauti produktų. 
Su tom kortom reikia eiti į 
nurėdytą krautuvę ir tenai 
gauni valgomųjų daiktų.

Praėjusią žiemą šeimyna 
be vaikų gaudavo $3.00 į 
sąvaitę. Dabar gauna $3.00, 
o kurie turi didesnę šeimy
ną. gauna $4.00 ir $5.00.

Pavieniai gaund guolį ir 
valgyti. Miegoti gauna ne
blogai, bet valgis gana pra
stas ir to paties mažai. Duo
da du sykiu į dieną, o iš 
miesto nuskirta už dviejų 
sykių pavalgymą 25c. Ži
noma, iš tų 25c ir valgyklos 
savininkas pasilieka uždar
bi. Tat bedarbiui iš tų pas
kirtų 25c gal tik 15c ar ma
žiau belieka.

Teisybės J ieškotojas.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Patrūkimo seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo. ir Jus busite 
aut kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parankamą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W. S 
Rice, 56-E Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos. 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa- 
galha. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visa amžių prrtaikvtoją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyru 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S Rice, 
Ine.. 56-E Main Street, Adams, N. Y.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Apie Dievų. Velnių, Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių .........................................  . - - 25c.
“O. S. S.“ arba šliubinė Iškilme.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina . — 15c.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

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

į kimų komedija. Perstatymui reikia 
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo- 

I Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Žingsnis Prie šviesus.Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass.
1014 m., pusi. 23.................. ............ 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

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

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

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliueionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1014 m..............25c.

Nojus galėjo surinkti į 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 
po 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 gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................... 25c.

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.

No. Gruod, 7 d., i932 m.

Lietuvos Atstatymo 
B-vės Sėrimnkams 
New Jersey Valstijoj

į NOTARAS PATARNAUS 
NEMOKAMAI.

Netvarko ir apylinkės Lietu
vos Atstatymo Bendrovės šėri- 
ninkai yra prašemi užeiti Į Vie
šo Notaro A. S. Trečioko ofisą, 
197 Adams Street,Netvarke, rei
kale paliudymu bei išpildymu 
pakaitu (proxies).

Netvarke ir apylinkėje yra 
daug L. A. B-vės šėrininkų. o 
kaip teko sužinoti, tai da visai 
mažai įsiregistravę bei atsilie
pė. Teko patirti, kad to prieža
stimi iš dalies yra reikalavimas 
pasirašyti prieš Notarą, o No
tarai už paliudymus parašų pa
prastai paskaito nuo 50 centų 
iki $1. Todėl aš šiuomi pranešu 
visiems, kuriems tiktai bus gali
ma minėtu reikalu atsikreipti 
pas mane. aš su noru patarnau
siu dykai.

Newarke yra susidarius Liet. 
Atst. B-vės reikalais New Jer
sey Valstijos Atstovybė ir grei
toje ateityje mano sukviesti vi
sų šėrininkų sueigą ir čia pat 
bus pagelbėta išpildyti ir paliu
dyti pakaitas (proxies). Todėl, 
visi kurie tokiam susirinkimui 
pritariat, prašomi nurodyt laiką 
ir vietą. Atsiliepimai ir patari
mai bus laukiami iki gruodžio 
10 d., o vėliaus L. A. B-vės New 
Jersey Atstovybė paskelbs susi
rinkimo laiką ir vietą.

Visi šėrininkai Bendrovės rei
kalais prašomi kreptis sekančiu 
adresu:

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės New Jersey Atstovybė.

A. S. Trečiokas, pirm.

Daugybė kosulių rei
kalauja Kreosoto.

Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 
Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mulsion sujungia 7 geriausias pa- 
gelbas žinomas moderniškam moks
lui. Stiprus bet nepavojingas. Priim- 
nus vartot. Nėra narkotų. Jūsų ap- 
tiekinikas sugražins jums pinigus jei
gu bile kosulys ar šaltis, nežiūrint 
kaip ilgai užsitęsė, nepalengvės, var
tojant Creomulsion. (Adv.)

. Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
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: (1) 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
kinanti 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.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki-
Stabraeldiška 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 knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius 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.
Piršlys Suvedžiotojas, Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

JAPONŲ MOTERYS MOKINAMOS MIL1TARIZM0. ; BYLA DEL SVETIMŲ ŠUKŲ LOVOJ.

Kaip Griaujamas Žmonių Gyvenimas.
Tr&gingas įvykis su panevė- VIEŠINTU VALSČIUJE 

žiete Rieznikovičiene. ( DAUG VAGYSČIŲ.
Prieš porą sąvaičių Pane-( Pastaruoju metu Viešintu 

vėžy kėsinosi nusižudyti, valse, ėmė dažniau pasitai- 
didžiulės manufaktūros į Ryti smulkių vagysčių, 
krautuvės su gausia klijen-(Taip, Šilų vienkiem. Marcin- 
tura ir gero viešbučio “Nau- kevičienei nežinomas pikta- 
jojo” savininkė našlė p. darys pro seklyčios langa iš- 
Rieznikovičienė. Kėsinima-' nešė 5 kg. sviesto ir už 3 Ii 
sis nusižudyti labai tragiš- \ tus uogų.
kas. Jis sukėlė Įvairiausių Viešintų kaime, Viešintu 
kalbų. Šiomis dienomis po valse., taip pat pro langą į- 
gana sunkių mėginimų teko lindę piktadariai pavogė 
sužinoti pasikėsinimo nusi- pįl. Alešiuno panešiotą kos 
žudyti smulkmenos. tiuma, tuflius, kaliošus ir

Prieš kelis metus Panevė- paltą. Piktadariai, kol kas. 
žy mirė stambus manufak- nesusekti.
turos prekybininkas, namų' ---------------
savininkas Rieznikovieius.
.Jo didžiulių turtų savininke 
liko našlė Rieznikovičiene, 
jautrios ir geros širdies inte
ligentiška moteris. Manu-
faktui<K krautuvė, namai ir buvo “kaltinant vieno stu- 
viesbutis likusiai našlei ir dento apvOgjmu. 
vaikams davė ganėtinai pa-

Biznio reikalai

KELEIVIS, SO BOSTON

Paveikslėlis parodo, kaip jaunos mergaitės Japonijos mokyklose yra mokinamos karo ri
kiuotės.

Ne vienam vedusiam žmo-1 jant su kita moteriške, kuri 
dėvi žalią, ilgais kaspinais 
suknelę.

į Ne vienam vedusiam žmo- 
\ gv.i pasitaiko, kad jo žmona 

| - randa lovej svetimas šukas.

‘Sam, Brat, Poni- 
maješ”

Štai vaizdelis iš Kauno 
teismo, kur vargingas rusas

4-

Kai kada vyrui pasiseka1 
dalyką išaiškinti visai ne
kalta pasaka. Bet Kauno po
nui P. D—kui tas nepasise 

J kė. Del tų menkų šukų, ku 
rias jo žmona rado savo lo
voje, jam teko su ja visr 
mėnesį peštis, paskui persi
skirti, c persiskyrus netekti 

i vienos akies ir vaikščiot' 
Laisvės alėja juodu raikšte- 
liu persirišusiam. Ir to dai 
negana. D—kui teko atsis
toti prie taikos teisėjo sta 
lo.

D—ko žmona žemo ūgio 
apystorė moteris, pabučia 
vusi kryžių ir prisiekusi sa
kyti tik teisybę, drožė:

—Gaila, kad aš jam neiš- 
duriau abiejų akių! Įsivaiz 
duokite, ponas teisėjau, jei 
tamstos žmona grįžusi na-

_______________________  mo rastų svetimos moteris
kės šukas savo lovoje? Ar

SASDBmNSw°^not ji JUS !
VELNIAS BĮ I ĮNINKĄ. i Negalėjau nė aš to bambize 
Žiežmariai, Trakų apskr.,! glostyti.

Burbičkių vienkiemy pas u- i —O iš kur jus žinote, kac

Bet vyras kaip kirviu ker- 
;a:

—Tas šukas aš nusipir
kau savo žmonai dovanų ir 
ažmiršęs padėjau ant lovos. 
Daugiau nieko nežinau. Ji 
nan sužalojo akį. Prašau 
lylą išspręsti teisingai.

Žmona urnai primerkia a- 
sis:

—Jei tas butų teisybė, aš 
avė pabučiuočiau, bet da
bar Judošius...

Ir čia pat, teisme, vyras 
be mažko neteko kitos akies.

Teisėjas išrodė susirūpi
nęs ir nuosprendžio kol kas 
nepaskelbė.

Bet visiems, turbut, aišku, 
kad ir pats Salamonas to
kiose bylose dažnai susi
kompromituodavo.

Ilga, baisiai susivėlus ru
da barzda linksi prieš teisė-

Šiemet jos prekybiški rei- » Smaluota kepurė blizga 
lot glamžoma storų pirštų. Uz-

jamų. 
šuoliais.

ėjo

kalai kiek pašlijo, prasidėjo 
krizė ir jes gyvenime. Iš vi 
sų pusių suspausta našlė šei-

pakaly laisvai maskatuoja 
atplyšęs kailinių skuduras

____primenąs išlupto katino uo-mynmio gyvenimo nemato- 5 
numų mažai rūpinosi preky- ( , . ,.
ba. Pagaliau ją prispaudė ~Tal k«’ <*ats P° truPutl 
vekseliai, čia jau gal pirmą 
syki i Rieznikovičiu preky
binius reikalus įsikišo teis- Barzda linkterėja porą 
mo antstolis. Padengti men- kartų, kepurės laikiklis 
kas skolos sumas aprašyta brakštelėja. 
manufaktūros krautuvė, ku- —Sam, brat, ponimaeš, 
rią pati Rieznikovičiene —aš nevogiau, 
vertino mažiausia apie 150,- Salėje kaž kas suprunkš- 
000 litų. čia juoku, šveicoriaus vei-

Bet nesąžiningas teismo f’as ^gščiai ištysta. . 
antstolis, susitaręs su kita Nevogei. . perai’ Pa 
biznierka, Įkainavo Riezni- klausim liudininkus, 
kovičienės krautuve vos tik Ateina jaunas studentu 
5,000 litu. ‘ kas’ nukentėjusis.

Nors pakviesti ekspertai ~Tas ',usas /^ontavo 
U pačia diena pripažino. ™ano kambarį, darė langus 
kid krautuvė verta nema- !r kilĮa™ sienas. Išeidamas 
žiau 100000 litu, Riezni- į Paskartas as jį palikau 
kovičienė vistik neteko lyg- kambaiy- Gnzęs 
svaros ir nuėjusi prie vyro keleto knygą,
kapo, virtuvės peiliu persi- Ir , , .
plovė gerkle. Kas svarbiau- ,.I,s.!)oh,clIos Pr.ot?ko1? pa
šia, kad nusižudvti mėginta alskaJ°- kad Padarl.l?s krat«
labai kantriai ir net kelis P3?. * ™s«' VL=US d>"P»ĮUS 

daiktus rado paslėptus lo

vaginėji?—nuskamba 
rantis teisėjo balsas.

ba-

neradau 
kaklaraiščio

kartus piauta gerklė neaš
triu peiliu.

Dabar Rieznikovičiene 
guli ligoninėj. Pavojaus gy
vybei nėra. tačiau ligonė 
dar silpna ir greit nepagis. 
Sako, kad ir dabar p. Riez- 
nikovičienė esanti linkusi 
nusižudvti.

PER TEISMĄ. NORĖJO IŠ
LUPTI 10,000 LITŲ.

Vyriausias tribunolas įs
prendė charakteringą bylą. 
Kretingos miškų pirkliai 
Heselis Holšvangeris ir Be
nus Mendelevičius, dvari
ninkui Jonui Underavičiui 
tarpininkaut, iš Jurdaičių 
dvaro savininko nupirko di
leli miško kiekį. Buvo susi
tarta, kad Underavičius už 
tarpininkavimą gaus 10,000 
!t. Dar negavęs sutarto ho
noraro, pasirašė pakvitavi
mą, kad gavo. Pirkliai Un
deravičiui prižadėjo atsi
lyginti mišką pardavę. Vė
liau valdžia jų pirktą mišką 
nusavino. Iš biznio nieko 
neišėjo. Tada pirkliai parei
kalavo iš Underavičiaus, 
kad jis grąžintų “gautus” 
10,000 lt. (tarpininkavimo 
Dinigus). Underavičius grą
žinti negautus pinigus atsi
sakė, nes nebuvo jų gavęs. 
Bet jis buvo pasirašęs, kad 
“gavo.” Užtat jam buvo iš
kelta Šiaulių apygardos tei 
sme byla. Bylą Underavi
čius pralošė ir privalėjo 
“grąžinti” 10,000 lt. Unde
ravičius apeliavo Į vyriausi 
tribunolą, kuris pripažino 
Underavičių nekaltu, Šiau
lių apygardos teismo spren
dimą panaikino ir pripaži
no: nors Underavičius pasi
rašė pinigus gavęs, bet fak- 
tinai jų negavo, užtat nepri
valo grąžinti. O pirkliai tu- 
lėjo sumokėti jam dar arti 
2,000 litų bylos vedimo iš
laidu.

GANDRAS VIENUOLIS.
Pereitą pavasarį Kvietiš- 

kio dvaro naujakurė pil.
Grinčiuvienė rado iš lizdo 
iškritusį ar išmestą jauną 
gandriuką, parsinešė ir au
gino žalios mėsos gabalė
liais. Kada gandriukas ge
rai paūgėjo ir jau puikiai 
galėjo skraidyti, jį paleido 
laisvėn, bet gandras toli nuo 
namų nelėkdavo ir. Kvietiš- 
kio dvaro naujakurių balose 
pasirinkęs varlių, grįždavo 
nakvoti pas savo antruosius 
tėvus. Kiti gandrai jo neap
kentė, nuo jų jis dažnai 
sprukdavo namon.

Atėjo ruduo, Baltramie
jaus gandrų šventė. Jo drau- i “VELNIAS” NUSILAUŽĖ 
gai pulkais lėkė Į Afriką,; RAGUS,
bet Grinčių gandras tupėjo į Lazdijų gimnazijos salėje 
ant stogo ir Afnkon neskn-. įVyp0 p Kosčiavičiaus ini 
do. Dabar gandras like«-*>-

kininką N. N. atskrido bičių 
spiečius ir “apsigyveno” so
de išpuvusioj medžio dre
vėj. Pamatęs naujus “gy
ventojus” medžio savinin
kas nupirko avilį ir manė 
jas, progai pasitaikius, su
leisti, bet tai pastebėję, pik
tos valios žmonės naktį me
dį nusipiovė ir su bitėmis 
nusinešė.

Kaimynai dėl to juokau
ja, kad “Dievas davęs bičių, 
o velnias bitininku.”

tos šukos buvo svetimos?— 
šypsosi teršėjas.

—Na tik jau! šukos iš
margintos visokiais žiban
čiais stikleliais. Aš tokių 
niekuomet nesu turėjusi. Be 
to, aš užuodžiu kvapą.

Žmona pradeda verkti. Ji 
pasakoja teisėjui, nekartą 
mačiusi savo vyrą vaikščio

GRĄSINA NEPIRKTI 
ŪKIŲ IŠ VARŽYTINIŲ.
.Šiomis dienomis Šiaulėnų 

valse, apylinkėse buvo išmė
tyti keisto turinio spausdinti 
’apeliai, kuriuose sakoma, 
kad ūkininkai nepirktų iš 
varžytinių parduodamas že
mes, kurias parduoda val
džia už mokesčius ar bankas 
už skolas.

Kas nepaklausysiąs ir 
parduodamą ūkį iš varžyti
nių nupirksiąs, tas busiąs 
arba pats nužudytas, arba 
jo triobos sudegintos.

.... . kkęs eiatyya surengtas vakaras, 
pats vienas, braidžioja po Vaidinta “Paskendęs Var- 
Kvietiskio dvaro balas, nors pas”. Kai kurie artistai buvo 
jau varlių nėra. Kaž kas be- per “stiprus” (tai kaltas val- 
sirdis peršovė gandrai ko- gtybinės atpigimas). Vaidi
lą: parskrido nuliūdęs, su nusis velnio rolę s B už_ 
kabančia koja... Gnnciuvie- Kliuvo koją, virto vargšas 
nė koją jam subandažavo, nuo “uolos”, sugriovė dalį 
aprišo, bet nuliūdęs gandre- dekoracijų ir nusilaužė ra
lis nenori lesti nei savo my-
limos žalios mėsos gabalė
lių. Tikimasi, kad jis pa
sveiks ir Grinčiuos žiema- 
vos, nes kaip gandras, taip 
ir Grinčai prie jo priprato: 
vieni kitus pamilo.

.. n.............. ........................................ *crrat

KULTŪRA
TIKRA TQ ŽODŽIO PRASME.

VOJ.
—Na, ką dabar pasakysi? 

—klausia teisėjas.
—Sam brat ponimaeš, pra

šau...
—Ko prašai?
—Prašau išteisinti, sam 

brat ponimaeš,— skamba 
girgždantis balsas.

_ _ “ S —Koks čia sam brat poni-
NORĖDAMAS IŠGAUTI mae§ —barasi teisėjas,— 

APDRAUDIMO PINIGUS kalbėt nebemoki?! 
PADEGĖ SAVO TROBAS. —Moku kalbėti, sam br...

Nakties metu Naciunų Čia pat teisėjas padaro 
vienk. Šimonių valse, kilo sprendimą, kuriuo “sam 
gaisras. Sudegė J. Gudo gy- brat ponimaeš” nubaudžia- 
venamoji troba ir tvartai, mas dviem savaitėm kalėji 
Nuostolių nukentėjusis pri- mo.
skaitė 20,000 litų. Trobos ---------------
buvo apdraustos — gyv. tro-, 
ba 20 tukst. litų sumoje, 
tvartai 2,500 litų. J. Gudas 
Įtarė, kad trobas padegęs jo- 
kaimynas A. Gurnikas.

Tačiau vedant kvotą ėmė į 
aiškėti, kad tai greičiausia 
bus paties J. Gudo darbas.
Klojime darant kratą po 
šiaudais buvo rasta beveik 
visi J. Gudo indai, rūbai, ja
vai ir dokumentai. Jo turto 
sudegė nedaugiau, kaip 
6,000 litų suma.

PATRIOTAI PATRIO
TAMS DEGUTO NESI

GAILI.
Tilžėje nežinomi asmenys 

ištepė Lietuvos konsulato 
iškabą. Reikia manyti, kad 
tai Vokietijos “patriotų” 
darbas.

Nelabai senai Kaune lie-

KVIEČIAMAS AUKŠTAI 
VIETAI.

KALĖJIME NORI JUO IL
GIAU BŪTI.

Krimin. policija vieną 
vakarą sulaikė pil. Viktorą 
Juodį, vogusį “budilninką”. 
Policija Juodį pristatė Alek
soto taikos teisėjui. Ši byla 
charakteringa tuo, kad kal
tinamasis prašė teisėją jam 
paskirti kuo didžiausią bau
smę, kad kalėjime jis suspė
tų išmokti kokio nors amato 
ir išėjęs iš kalėjimo galėtų 
būti amatninku, o ne papra
stu darbininku.

Taikos teisėjas jam pas
kyrė 3 mėn. pap. kalėjimo.

Paskelbus sprendimą, nu
baustas prašo teisėją pasi
rūpinti, kad kalėjimas jam 
bausmės, kaip paprastai y- 
ra daroma, nesumažintų ir 
iš kalėjimo neišvarytų, nes 
dabar esą sunkus laikai ir 
duoną užsidirbti ne taip J 
lengva. ’

PRIEŠ TABAKO BRAN
GUMĄ.

Ukmergės “Žemės Ūkio” 
sandėlio tarnautojai, dėl 
kaikurių išskaičiavimų, ypa-j 
tingai dėl perdaug brangaus 
tabako ir papirosų nutarė 
visai pamesti rūkyti. Kad 
visi laikytųsi duotojo žo
džio, nustatyta už žodžio 
neišlaikymą 50 litų pabau
dos.

HITLERININKAI SUMU
ŠĖ VYDŪNĄ.

Kauno laikraščiai prane- Į 
ša, kad einant Prūsų lietu-;

♦i
♦II
I

vių mokytojui Vydūnui į pa- , 
Clarence W. Mendel, buvęs iki' skaitą, vokiečių patriotai, J 

šiol Yale Universiteto perdėti- Tilžėje užpuolė jį ir vi- * 
taviški patriotai ištepė sma- nfis, tapo pakviestas užimti saip koliodami pradėjo 
la Vokietijos pasiuntinybei Princetono Universiteto pirmi- mušti. Vienas fašistų smar- 
iškabą. ninko vietą. ; kiai davė jam krūtinėn. I

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėj imais.

Sekti tą tokį įvairu ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 

i turint atatinkamą vadovą, ku- 
i ris greitai ir aiškiai apie viską

ARTISTAS PILKA IŠKEL- : mus informu6tų, kuris ne tik in- 
TAS I ŠIAULIUS. formuotų, bet ir pats kartu eitų

žinomas" amerikiečiams s“ to° už iį kovod3‘
artistas Stasvs Pilka šiomis i maa.!'utr.y.aI”aa' .. . .dienomis buvo iškeltas iš L^ks neginu kad bet«vw 

teturi tik vieną tok> tobulą in
formatorių apie*visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei-

Kauno į Šiaulius. Jis dirbs 
tenai valstybės teatro sky
riuje.

APSIVOGĘS PABĖGO 
ARGENTINON.

“Dienos Naujienos” 255- 
tame numery praneša, kad
Abelių girininkas Punas pa- teraturos žurnalas. Be to, ji yra 
vogė kelis tūkstančius litų gausiai ir puikiai iliustruotas 

valdžios pinigų ir per Latvi- ; žurnalas, išeinantis kas mėnesį įto an£“s us

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
demiškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai modemiška 
ir prilygsta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji

nantis Lietuvių žurnalas “KUL- skleidžia laisvą mintį ir kovoja
TURĄ.” “Kultūra.” yra popu- su reakcija. “Kultūra” yra tikra
liarus mokslo, visuomenės ir K- to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai- 
žumalus, bet jie

ją išdūmė Argentinon.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

—• J
Ij
♦1t

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų.
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PAWKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rusių eiles:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiau* a ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas i urėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekviena* ausipirkęs ta knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “.Money Orderiu". Popierinius galinta siųsti tiesiog papra
stam konverte, et reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamir : prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

dideliais 64 puslapių storumo I turėį I»i?aKau> sužinoti, kad 
“Kultūra plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu : “Kultūros” žurnalas, 
Aušros nl. 15, Šiauliai, Lithuania

sąsiuviniais. Metinis “Kultūros’ 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso-

i
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Sveikata
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

Knyga labai puikiai iliustruota, taip kad kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broadnray So. Boston, Mass.
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Vietines Žinios
Caro generolas, kunigaikš- Tai ve, koki brangų vyrą Užtiko didelį munšaino 

tis Turmanovas, tampa Bostono ponija turėjo savo, fabriką.
Amerikos piliečiu. tarpe ir iki šiol nieko apie Prohibicijos agentai gavo 

Bostono buržuazinė spau- tai nežinojo! Aukštos leidės žinių, kad vienoj duonos ke-
>da paskelbė didelę sensaci- važiavo į Angliją pasitur- pykloj prie Oneida streeto 
ją. Čia pat, jos panosėj, gy- sinti prieš karalių Jurgi, o vra varoma degtinė. Prohi- 
veno tituluotas caro genero- tuo tarpu čia ant vietos gy- bitininkai nuvyko tą vietą 
las. kunigaikštis Turmano- veno “garbingo kraujo” ku- daboti. Iš kepyklos išvažia 

nigaikštis, kuriam galima vo trokas

NORWOODO KOLONIJA Kiek sccialistai gavo balsų 
ATGIJO. Mass. valstijoj. į

Socialistų prakalbos pavyko Buvusiųjų linkimų davi-;vas, ir ji visai te nežinok, 
labai puikiai.

Būrelis Nonvoodo lietu
vių veikėjų, kurie seniaus skaitiinėg parodo? kiek egzaminus. Ateinanti ua- Dabar, kai jis taps papra- 
darbavosi tarp socialistų. kurios pailįjos kandidatas nedėiį jis jau taps Amerikosjstu Amerikos piliečiu ir ti- 
nutare surengti prakalbas ir gavo baĮSų_ ; piliečiu ir turės išsižadėti į tūlo neteks, žinoma, drau

I prezidentus: kunigaikščio titulo. Koks Ii-j gauti su juo jau vargiai be-
Demokr. kandidat.800,148 kimas! užsimokės.
Republikonų ........ 736,959 Reporteriai sužinojo, kad; ---------------
Socialistų ............ 34,305 kunigaikštis Turmanovas ; Ruošia bizūną Bostono
Komunistų................ 4,821 dirba Harvardo Universite-' majorui.
Prohibicininkų .......  1.142 to knygyne. ir tuojau nubė- Prieš Bostono majorą ki-

Į gubernatorius: go pas jį klausinėti, ar ne ia vis daugiai; ir daugiau o-
Demokratu............ 825.479 gaila gi jam išsižadėti tokio pozicijos. Ir paprasti pilie-
Republikonu ........ 704.576 gražaus titulo. Kunigaikštis čiai ir valdininkai pradeda
Socialistu ................ 24.503 , prisipažino, kad jam gaila, gyOltu rėkti, kad tas žmogus
Komunistu................6,118-bet reporteriams išrodo dar eikvojo piliečių pinigus be

Kaip $50 išaugo į $1,000.
Eliot Savings Bankas, ku

ris randasi ant Dudley 
Streeto, paskelbė laikraš
čiuose, kad 68 metai atgal 
tūlas žmogus padėjo jin $50 
ir ligi šiol tų pinigų neatsi-

pakviesti “Keleivio” redak
torių, kad pakalbėtų apie 
šių dienų socialistini judėji- ‘ 
mą. Prakalbos Įvyko perei
tą nedėldienį. Žmonių prisi
rinko pilnutėlė lietuvių sa
lė. Tai buvo nepaprastas 
reiškinys, nes dabartiniais 
laikais žmonės buvo jau nu
stoję i prakalbas lankytis. 
Gi bimbiniai komunistai an
dai surengė čia prakalbas

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
karnp. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE. MASS.

ėmė. Prie tos sumos kas me- 
Prohibicininkai tai buvo priskaitomi nuo- 

ant tų nuošimčių 
nuošimčiai. Ir taip 

per 68 metus šiandien 
Prohibicininkai jį apstojo ir pasidarė jau $1,035.18.
pradėjo žiūrėti, kas jame y--------------------------------------
ra. Rado 400 galionų narni-
nio spirito. Troko vežikas štapei. šiltas vanduo, tik už $17; ne- 
tuo tarpu pabėgo. Tuomet gj 50 Market sL
prohibicininkai pasisaukė------------------------------------
pagalbon policija ir nuvyko parsiduoda bučernė ir gro- 
krėsti tos kepyklos. Ogi išti-
kro pasirodė, kad tenai įtai- rusais ir amerikonais. Priežastis par-
svtas munšaino fabrikas ir davil5?>:. savininkas turi apleisti mie- Svias IllLlil.ciinO IdDIlKdS II stą. kaina prieinama. Norinčiam pir- 
rugsta 40,000 galionų bro- kti Jfer* proga. Galima matyt bile
gos. Be to, rasta 15,000 ga- Main Street Cambridge. Mass. 
lionų gatavo spirito. Viskas Tei. University 5393
apskaitoma į $35,000.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sąuare, K«om 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
aiba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

I daugiau gaila. Jie reiškia iokįos atodairos ir kelia vis
tikslu gelbėti apskurtąjį jų šj.met turim gl^74 automo Įjam giliausių simpatijų! Jie didesnius mokesčius. Todėl 
organą v ilių tai su visais * bilius mažiau. i išklausinėjo visą jo praeiti Bostono senatorius Henrv 
1 engėjais ir kalbėtojais ne- Automobilių registracijo. pasigerėjimu pasakoja, Parkman jnešė valstijos se-
ouvo nei 30 zmomų._ , biuras Massachusetts valsti- i koks šaunus jis buvo karžv-įnatan rezoliuciją, kurioj rei-

v^ai kitaip išrodė perei-įjoj prareča. kad šįmet įkilus. Kilęs iš kunigaikščių kalaujamą kad legislatura 
tą nedeldiem socianrtų pi a- y pabaiff0S šioje valsti. j šeimynos Kaukaze kaip irtpaskirtų komisija miesto fi- 
kalbos. žmonių daug, ūpas <e aįiredstravoJ iš viscįvisi “garbingo kraujo” Ru- „ansanS ištini. Kita rezo- 
geras, atgijo visas po5.129 motoriniai vežimai, sijos jaunuoliai, jis įstojo
das. Kalbėtojas kalbėjo tc skaičiau buvo 794453 caro armijon, karo metu ko- 

'7a~ vojo prieš vokiečius, užsi
tarnavo generolo rangos, 
buvo apdovanotas caro ir a

liucija reikalauja išleisti to
kį įstatymą, kad prasižen 
gusi miesto majorą butų ga 
Įima prašalini nuo vietos.

dviem atvejate; pirmu atvė-j ' bi]i ; ; į#,676’t.o-
u aiškino kodėl suiro kapt- Gi j ; ; jkj

talistme sistema ir kuo tas

ti socialistinė tvarka. Ant
ru atveju aiškino, kuris ke
lias darbininkams yra prak
tiškesnis einant prie sociali
zmo: tas, kuriuo eina socia
listai, ar tas, kuriuo zigza- 
guoja komunistai? Išvada
buvo labai aiški, kad sočia-; daromas orlaiviams nusilei 
listų kelias yra geriausis. | fti laukas. Pereita sąvaitę 

Kalbėtojas nesikarščiavo. vaikai tenai pasiėmė viena

kuni- 
labai

nusigando ir pabėgo į Kau 
;kazo kalnus. Vėliaus jisai į- 
■ stojo Vrangelio armijon ir 
; kartu su kitais baltagvar-

trokų Massachusetts valsti- kis? tuomet narsusis 
joj vra 81,674 mažiau, neeruIgaikštis Turmanova: 
pernai šiuom laiku buvo.

100 žmonių vos išgelbėjo 
įklimpusį arklį.

East Bostono balose yra diečiais kovojo prieš revo
liucinę valdžią, norėdamas 
atstatyti carizmą. Bet kai 
Rusijos darbininkai išblaš
kė šauniuosius baltagvarir nesikoliojo, kaip tai daro: darbinį arklį* ir pradėjo jo-,... _________  ____ o .

komunistų agitatoriai. Jis dinėt. Įvarytas į neužpiltą diečių pulkus, tada kunigai- 
kalbėjo švelniai, nieko ne- balą arklys taip įklimpo j kštis Turmanovas su Vran- 

kad 100 žmonių dirbo išti- į gelio likučiais pabėgo Jugo- 
sas 3 valandas pakol jį iš slavijon, o iš tenai per Fran- 
liuno išvilko. euziją Amerikon.

įžeisdamas, ir todėl publi
kai labai patiko.

Pertraukoj buvo koncer
tėlis, kurį labai vykusiai 
išpildė drg. Višinskas su sa
vo jauna žmona. Ji gražiai 
paskambino pianu, o jis ge
rai padainavo.

Klausytojai buvo viskuo 
pilnai patenkinti ir lėšų pa- g 
dengimui sumetė 11 dolerių g 
su centais. j

Po prakalbų tuojaus ke- | 
liolika draugų pareiškė no- I 
ro tverti socialistų kuopą. į 
Bet plačiau pasikalbėjus, 1 
nutarta pirma susižinoti tuo g 
reikalu su Lietuvių Socialis- f 
tų Sąjungos centru ir gauti f 
reikalingų informacijų, o g

: s = n s = x x E
NAUJI 1933

VICTOR RADIO
Visi myli Puikią Muziką. RCA Victor Palinksmins 
jus geriausiai. Per 30 metų Victor pasižymėję ge- 

, v . , , b riausiais, dabar jie geriausi negu kada. Pas Masi-
■-1 lionį *» puiki’ mu2ik* ga!il dab" llb*i len 

maltai Nonvoode įkurti. ? «’»’• Prawm<! ““'*■> P«iziureti ir persitikrinti. 
Po prakalbų keliatas drau- 1

gų susirinko pas draugus I 
Babelus pasišnekučiuoti. |
Draugė Babelienė tuojaus | 
pastatė ant stalo keptą kala- | 
kutą, žąsį ir labai gardžių | 
visokių pridėčkų. Tai buvo | 
labai draugiška ir maloni 
dienos užbaiga.

Muštynės kiniečių 
valgykloj.

Kiniečių valgykloj 
Hudson streeto pereitą 
vaitę įvyko didelės mušty- I~ ~ ~ “ Etnės, kurias sukėlė, kaip ro 
dos, keli girti italai atėję | 
valgyt. Muštynėms pasibai- | 
gus pribuvo policija ir nuve- | 
žė miesto ligoninėn 5 sužei
stus asmenis: du italu ir tris 
kiniečius.

MODELIS R-70

$47.50
PILNAI
ĮRENGTAS
7 tūbų Supcrheterodyne 
Micro Tone Kontroliuotojas 
Naujo Typo Kadiotrons 
Didelis Dinamic garsiakalbis

MODELIS RE-81
Naujas puikus modelis ir stebėtinai 

žema kaina.

Telefonas: So. Boston 1958.

View MotorBay
Peter Trečiokas ir Jn» Kapočnnaa

GERIAUSI LIETUVIAI 
.mechanikai.

Tsino visokius anton<->btlžua ir 
gerai patarnania.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gzusit 
patenkinantį pvarnavimą

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampa* E. Eight Street, 

aOUTH BOSTON. M A S8

PARSIDUODA BUČERNĖ
Galima daryt gerą biznį. Vieta ap

gyventa lietuviais ir amerikonais. 
Galinta matyt bile laiku.

345 E. Sth Street, So. Boston.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

raj.
Wmthropo miestely, ne-j Uetuviu BaIs0 Draugija 

toli Bostono, pasikorė savo laiko susirinkimus kas m'ė. 
namuose Artnur B. Curtis, nes; pįrmą ketvergo vakara 
43 metų amžiaus bedarbis, i Liet^ų Svetainėje, South

,, ,, , ,. Bostone.Medforde anądien vagys
pavogė nuo gatvės pilną Dabar yra geriausia pro- 
troką saldainių. ga prisirašyti prie Lietuvių

, Balso Draugijos,be skirtumo 
pažiūrų, nes ši draugija yra

Nepaprasta naujiena.
Lietuvių Balso Draugija ___ ___________ ________

nutarė naujus narius priim-1 pERS1K£L1AU j NAUją 
ti per 3 menesius uz mažą į- , VIETA,
stojimų; nuo 18 metų iki 25, K,d, aorfal pirkt lajk„d,, žirf4, 
m. nemokamai: nuo 2o m. auksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkis 
iki 45 už pusę įstojimo.
kėdami po oOc j mėnesį gau- Į kordus ir Oil Bumerius geriausios 
na pašalpos $7.00 į sąvaitę; į 
pomirtinės moka 150 dole

K. SIDABRAS
Šiomis dienomis išlaikė 

kvotimą prieš 3Iass. valsti-į 
jos Insurance komisijonie- 
rių Apdraudos reikaluose ir

laisva nuo visokių prietarų.

Pagalvokit, broliai lietu
viai, kurie dar nepriklausot 

gavo Massachusetts Insu- Prie Jokios pašalpinės drau- 
rance brokerio laisni. kokia liūdna ateitis

Kuriems reikia įsišiurin- į laukia kuomet^usugsi-
ti namus, rakandus, auto- te- Kas priklauso draugijai, 

tam nelaimingamemobilius ir t.t. arba turėda
mi kokius neaiškumus insu
rance reikaluose, galit krei
ptis į Sidabro Ofisą, 342

atsitiki
me nėra bėdos, nes jis būna 
sušelptas ir tinkamai prižiū
rėtas. Todėl kviečiame vi-

Broadw«y, So. Bostone, jis,sus įstoti į musų draugiją.
išaiškins visokius neaišku
mus. Report. V.

Lietuvių Balso Draugijos 
Valdyba.

Kalėdų Dovanost
KASDIENINIAM VARTOJIMUI

[OPTOM ET RISTAS-.
L1ETUVYS

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

J. L. PAŠAK ARNIS, O. D.
447 Breadway, So. Boston. Mana.
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A Radio-Phonograph Comb:nation, 
Micro Tone Control, Ali new type « 
Radiotrons. Radiotrons: 4 RCA-56, ® 
3 RCA-58, 2 RCA.46, 1RCA-82.

Už jūsų seną radio. nežiūrint jo stovio, duodam didžią nuolai
dą. tai geriausia dabar išmainyt savo seną, ant r.aujo. moderniško. 
Jus turėsite naujausio ištobulinimo RCA Victor ir galėsite gėrėtis 
puikiais radio programais. už mažą primokėjimą.

RCA VICTOR RADIO tikrai yra geriausis, sulyginus jo kainą 
su gerumu, jam lygaus nėra. Uže’kit persitikrinti kiek mes galime 
jums sutaupyti.

Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordu, žinokit kad pas mus jus 
rasite didžiausį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertės.

GEO. MASIL1ONIS
377 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Naujas Eureka Valytojas
Šituo nauju Grand Prize Eureka Vacuum Valy
tojų namų valymas yra lengvesnis. Pirmą sykį 
padarytas toks geras traukimas su motoriniu 
šepečiu. Tinka prie jūsų seno valytojo ir dykai 
išbandymas, lengvos išlygos, jeigu jus norite.

Hotpoint Prosas S5.95
Šis pilno didžio prosas sveria tik 3 
svarus. Yra vieta nykščiui padėt, 
automatiškas karščio nustatymas ir 
iškirtimas kad butu lengva prosyt 
apie guzikus.

Universal Pečius 
$148.50

Greitas, ekonomiškas, švarus, šis naujas 
stalo viršum elektrikinis pečius tikrai yra 
viena iš geriausių dovanų. Motina, Tėvas 
ir visi vaikai gėrėsis ir naudosis elektros 
virtais valgiais. Užeikit dabar ir sužino- 
kit apie tai—pasikalbėkit su mumis. Tik 
$10.00 įmokant.

£

Naujas Sonbeam Maišytojas $19.50
Yra vienas iš naudingiausių virtuvės 
prieaisų. Jis suplaka, sumaišo, ir iš
spaudžia sultis—viską su elektriką. 
Lengvos išlygos.

Labai mažai brangiau imant 
ant lengvų išmokėjimų.

■EDISON
^L€CT«IC ILLUMINATIMG 
COMPAHY 04 -BOSTON

Dabar mano ofisas randasi Lithua
nian Furniture kompanijos štore.

PETRAS KETVIRTIS 
326 Broadway, South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4618-W

MĖSŲ KRAUTUVĖ 
IR GROSERŠTORIS.

Visokie valgomi daiktai musų 
krautuvėje šviežus ir geros rųšies, 
kainos prieiramiausios. Užeikite per
sitikrinti arba galite užsisakyti per 
telefoną—So. Boston 1891-J.

KAROLIS URBONAS (49)
82S E. 5-th Street, South Boston

R. M. ŽIDŽIUNAS
SPAUDOS REIKMENŲ SANDĖLIS 
Typewriter:ai, Sieniniai Kalendoriai. 
Kalėdų Atvirutės, Jvairųs Darbai. 
Greitas patarnavimas. Žemos kainos.

315 E St. prie Broadway So. Boston

J į

t Muzikos Mokykla į
A V
» Lietuviai! Kurie norite pamokinti* 
j savo berniukus ar mergaites muzi- *

{ VALENT. PALTANAVIČIUT* } 
| 912 E. Broadway S. Boston, Mass. Į

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas,

Daro visus legalius dokumoatai 
317 E STREET, 
(Kampas Broad*ay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 37M

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadwsy 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO, 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Boston 266S. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

t<k susitarua.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

PARKAVAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Celony Avė.,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefoną*: So. Boston *777.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopierinojn. 

Gausite gerą darbą ir pigiaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor SL, So. Boston, Maaa
Tel. So. Boston 1396-M.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR I
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-J8 vak. Tel. S. B. 2712.
494 EAST BROADWAY_____________SOUTH BOSTON. MASS. Į

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 vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
už $1.09. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

t «




