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KODĖL KONGRESAS NUTARĖ 
PALIUOSOOT FILIPINUS?

BIJOJO KARO SU 
JAPONIJA. x

Uždraudė Žudyt 
Mergaites.

Dėl jų žudymo vienam Ki* 
nijos mieste pritruko 

moterų.
Kinijoj yra miestas Tai-

Už Arklį 2 Litai,
Už Formą $1.18.
Kada skaitai žmogus Lie

tuvos laikraščiuose, jog ark
liai tenai parsiduoda po 2 
litu, nesinori tam tik tikėti.

Bet štai ka praneša Ame-

Šiaulių Biznieriai 
Bankrutuoja.

Užsidarė “Birutės” saldai
nių fabrikas ir daug visokių 

krautuvių.
Lietuvos laikraščiai pra- 

kad po Naujų Metų

KINAI RUOŠIASI DIDELIAM 
MŪŠIUI SU JAPONAIS.

j 10 metų Amerika sutinka 
iš Filipinų salų visai

pasitraukti.
Šiomis dienomis Jungti

nių Valsti jų Kongresas nuta
rė duoti Filipinų salom pil
ną laisvę ir į 10 metų ištrau
kti iš tenai visą savo kąriu- 
menę ir vadovybę. Prezi
dentas Hooveris uždėjo ši
tam nutarimui savo “veto”, 
kitaip sakant, atsisakė po 
juo pasirašyti ir grąžino jį 
Kongresui atgal, kaipo ken
ksmingą Amerikai įstatymą. 
Bet Kongresas prezidento 
“veto” sumušė ir šitas nuta
rimas virsta įstatymu be 
Hooverio parašo.

Skaitytojams gali būt įdo
mu, kodėl Kongresas nutarė 
paleisti Filipinų salas iš sa
vo rankų, ir kodėl Hooveris 
norėjo šį nutarimą sulaikv- 
ti?

Hooveris čia gynė stam
biųjų Amerikos kapitalistų 
reikalus. Wall Streeto pini
guočiai yra sudėję daug ka
pitalo Filipinuose ir jiems 
svarbu, kad jų biznį tenai

Yua-tfu kuriame iš 140 000 *** siai ** Pranesa Ame' neša, kad po Naujų Metųbikiski žygiai Kinijoj aiškiai ^^20 000vvn, rikos laikraščiai: Nebraskos Šiauliuose daugelis prekybi-
rodo. kad .Tanonna vra na- j^^^OOO moterų. valstijoj, netoli Shelby mie- ninku uždarė savo krautu-

Išgelbėjo 22 Žmones koncentruoja 250.000

saugotų Amerikos kareiviai. 
Dėl to Hooveris ir pasiprie
šino Filipinų laisvei.

Bet žmonių atstovai Kon
grese žiurėjo ne saujalės ka
pitalistų bizniškų interesų, 
o visos šalies labo. Kongre
so atstovai nenori, kad A- 
merika susidurtų su Japoni
ja. O laikant savo rankose 
Filipinų salas, toks susidūri
mas yra labai galimas. Ir 
jeigu prieitų prie karo, A- 
merika vistįek Filipinų ne
išlaikytų. Amerikos laivy
nas Ramiajam Vandenyne 
yra nedidelis ir laivai jau se
ni. Modemiškam Japonijos 
laivynui jie priešintis visai 
negalėtų. Japonai Filipinų 
salas tikrai užimtų. Taigi ge
riau paliuosuoti jas be karo, 
negu netekti jų per karą.

Duodant Filipinams lais
vę geruoju, galima dar pa
dalyti su kitoms valstybėmis 
ir tokią sutartį, kuri garan
tuotų toms saloms neitrali
tetą, taip kad jokia šalis ne
galėtų jas smurtu užimti. 
Tas jau užtvertų kelią ir Ja
ponijai prie Filipinų. Ir tokį 
garantuotą neitralitetą Fili
pinams Kongresas yra nu
matęs.

Įsistiprinti Filipinuose A- 
merikai nebuvo kaip, ir štai 
dėl ko. Keliatas metų atgal 
Washingtone įvyko taikos 
konferencija. Norėdama pa
raginti kitas šalis prie nusi
ginklavimo, šios šalies vy
riausybė pasižadėjo nesta- 
ty Ramiam Vandenyne jo
kių fortifikacijų. Pasirašius 
šitokią sutartį, Amerikai da
bar neišpuola didinti savo 
laivyno operacijas Tolimųjų 
Rytų vandenyse. Gi be tokių 
operacijų, Filipinų salos yra 
neapsaugotos.

Kuomet Washingtone bu
vo daroma tokia sutartis, 
Japonijos imperialistiniai ti
kslai nebuvo da taip aiškus.

rodo, kad Japonija yra pa 
siryžusi žūtbūt užviešpatau
ti visus Tolimuosius Rytus. 
Jeigu Amerika sėdėtų Fili
pinuose ir laikytųsi dabarti
nio savo nusistatymo (nepri
pažinti smurtu grobiamų te
ritorijų), ji butų Japonijos 
pašonėj didelis dieglys.

Amerika karo nenori, o 
ypač dabartiniu laiku, kuo
met ji turi tiek savo naminių 
bėdų. Taigi visa to.akyvaiz- 
doj Kongresas ir priėjo iš
vados, kad geriau iš Filipinų 
pasitraukti ir išvengti viso
kių galimų nesusipratimų. 
Be to, Filipnai ir patvs nuo
latos reikalavo nepriklauso
mybės.

Šitą Kongreso nutarimą 
Filipinų legislatura turi pri
imti bėgyje vienų metų ir tu
ri paskirti steigiamojo seimo 
rinkimams laiką. Steigia
mas seimas turi parašyt ne
priklausomai Filipinų vals
tybei konstituciją, kurią ta
čiau turi užgirti Jungtinių 
Valstijų prezidentas. Tuo
met amerikiečiai pradės po 
valiai iš Filipinų trauktis, ir

skirtumą* yra kilęs dėl to, 
kad tėvai žudydavo moteri
škos lyties kūdikius, neturė
dami vilties paruošti savo 
dukterims tinkamo kraičio. 

Dėl tokios moterų stokos

stelio, farmerys Henry Mc- ves, nes reikėjo pirkti nau 
Gimpsey turėjo pasiskolinęs jus leidimus bizniui, o biz- 
iš RisingCity banko $4,100. nio nėra.
Šiomis dienomis suėjo lai- Stambiausis bankrotas— 
kas tą paskolą atmokėt, bet tai “Birutės” saldainių fab- 
farmerys neturėjo pinigų, rikas, kuris nebegalėdamas

tame mieste tėvai, kurie tu- Bankas padtolą uždarė ir pakelti didelių mokesčių 
ri savo namuose dukterų, ,sstate farmą ant Pardavl- ' valdžiai, šiomis dienomis
Ii vdVv lid Ali VI __ f-e __ > j 1 w « . •rpikalflnia 117 ias tipk ninb mo- Farma buvo Parduota is buvo priverstas užsidaryti reiKaiauja uz jas ueK pini- varžytinių $49.50. že-
gų, kad mažai atsiranda _ , . , ,
vinį kurie e-alėtu tokias me-t™608’ masinos, ark vyrų, Kurie gaieių lOKias ... A(
brangias žmonas įpirkti. ’ karvės—viskas 

dolerius ir pusę! Ir tai vis
kas. ką bankas gavo už $4,- 
100!

Farma turėjo būt verta a-
ateity žudys savo kūdikius Pie “taip ban-
ir 11/ <mar.<r»ciac HnVfpris ’kaS neblltų . toklOS paskolos 

jai davęs. Bet ją parduo-

Vietos valdžia išleido įsaky 
mą, kad per keletą mėnesių 
visos jaunes merginos ište
kėtų už vyrų. Tėvams, kurie

ir uz suaugusias dukteris 
reikalaus didelių pinigų 
gręsia sunkios bausmės.

už 10 metų visai iš tenai pa
sitrauks, palikdami salas pa
tiems gyventojams tvarkyti.

Šito plano Filipinai gali 
da ir nepriimti, nes kai ku
rie jų vadai nepritaria de
šimčiai metų. Jie norėtų 
laisvės tuojaus. Bet ramesni 
elementai mano, kad tai yra 
geriausis planas, kokį Ame
rika galėjo prie dabartinių 
sąlygų Filipinams pasiūlyti, 
ir ragina jį priimti. Kaip ga
lų gale filipiniečiai pada
rys, parodys trumpa ateitis.

Japonai Sunaikino
Amerikiečių Firmą.
Yokohamos mieste gauja 

japonų pereita sąvaitę už
puolė Singerio siuvamųjų 
mašinų kompanijos skyrių, 
amerikiečių firmą, sulaužė 
visus įtaisvmus, išdaužė lan
gus ir sudegino visas kny
gas. Sakoma, kad pribuvusi 
policija apie 100 riaušinin
ku areštavusi. Amerika pa
sijuto šituo patriotiškų chu
liganų elgesiu įžeista ir nu
siuntė Japonijos valdžiai 
protestą. Šveicarija taipgi 
užprotestavo, nes namas, 
kur buvo Singerio firma, 
priklauso Šveicarijos pilie
čiams.

RUSIJA GERIAUSIA RŪ
PINASI VAIKAIS.

Iš visos Europos vaikai ge
riausia yra maitinami Rusi
joj. Tokios nuomonės yra 
grupė Amerikos daktarų, 
kurie aplankė daug valsty
bių tyrinėdami sveikatingu
mo sąlygas. D-ras John 
Sundwell, visuomenės svei
katingumo ir higijėnos pro
fesorius iš Michigano uni
versiteto, savo raporte sa
ko: “Aš nežinau kitos šalies, 
kur valdžia taip rūpintųsi 

„ vaikų sveikata, kaip Sovie- 
Dabar gi jos pavergimas vi- i tų Rusijoj rūpinasi.”

Reikia pasakyti, kad val
džios mokesčiai daugiausia 

už 49 ir piauna Lietuvos biznie
rius.

Ant Jūrių.
Audrai pašėlusiai stau

giant ir jurai pavojingai dū
kstant, pereitą sąvaitę A- 
merikos garlaivis “Ameri
can Merchant” gavo SOS 
signalą, kad vidury Atlanto

KAREIVIŲ.

Tautų Lyga prisipažįsta 
galinti sulaikyt karo Toli

muose Rytuose.

Tautų Lyga nuleido ran
kas ir prisipažino, kad ji ne- 

, . , ,. . , . turinti jėgų sulaikyti Japo-
skęsta anglų prekinis laivas nijos kariškų žygių Kinijoj.

Valdžia Suėda $77.52
Nuo Giduos.

Kongreso ekspertai iš
skaičiavo, kad Jungtinių 
Valstijų federalinės val
džios išlaidos per 20 pasta
rųjų metų padidėjo 7 kar
tus, ir kad pereitais 1932 
metais šios šalies žmonės su
mokėjo mokesčių išviso 
$7,418,000,000. Tai reiškia 
$77.53 nuo kiekvienos gal
vos. Ir viską suryjo val
džia.

FRANCUZIJA TURI MIL
ŽINIŠKĄ AUKSO ATSAR

GĄ.
Washrngtono žiniomis, 

Francuzija turi aukso 170 
kartų daugiau, negu jai 
reikėjo užmokėt skolos nuo
šimčius, o tačiau nemokėjo. 
Francuzija turėjo užmokėti 
Amerikai tik $19,261,432, o 
aukso ji turi atsargoj $3,- 
266.000,000. Anglija turė
dama aukso vos tik $678,- 
000,000, sumokėjo Ameri
kai $95,000,000.

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Lowell, Mass.— Šį pane- 
dėlį kaimynai čia rado nu
šauta savo namuose H. Bu- 
czakienę ir ten pat gulėjo 
nusišovęs jos vyras, Michal 
Buczak. Pastaruoju laiku jie 
krūvoj negyveno. Buczak į- 
lindo į žmonos namą per 
skiepą. Sprendžiant iš pa
vardės, Buczak turėjo būt 
lenkas.

LAIDOTUVĖS NAKTIES 
LAIKU.

Loon Lake, N. Y.—Perei
tą sąvaitę čia mirė Marcy 
Chase, 90 metų moteris. 
Mirdama ji paliko įsakymą, 
kad ji butų palaidota nak
ties laiku ir kad laidotuvėse 
jokių pamaldų nebūtų. Taip 
ji ir buvo palaidota.

GIRTUOKLYBĖ PAKILO 
200 NUOŠIMČIŲ.

Danvers miestely, Mass. 
valstijoj, nuo prohibicijos į- 
vedimo girtuoklybė padidė
jo 200 nuošimčių. Tokį ra
portą paskelbė to miestelio 
klerkas Chase.

dant, negauta nei 50 dole 
rių.

Bet da “geriau” buvo 
Doylestown’o apylinkėje, 
Pennsylvanijoj, kur farme- 
rio Hanselio farma su gyvu
liais ir padargais buvo par
duota iš varžytinių tiktai už 
$1.18. Už gerą darbinį ark- 
If susirinkę farmeriąi siūlė 
tiktai 5 centus. Taigi ma
žiau da, negu Lietuvoje.

Tai ve, prie ko privedė 
kapitalistinės “tvarkos” su
irimas!

20 METŲ KALĖJIMO.
Salem, Mass.—Pereita są

vaitę čia buvo pasmerktas 
20 metų kalėjimo Raymond 
E. Philbrook, 25 metų am
žiaus raudongalvis banditas, 
kuris užpuolė automobiliuje 
besimyluojančią porelę ir, 
grąsindamas revolveriu, 
vaikiną išstūmė iš automo- 
biliaus laukan, o jo merginą 
nusivežė miškan, tenai nu
plėšė nuo jos visas drapa
nas, išgėdino ją ir paskui 
pasiėmęs geresnius jos daik
tus pabėgo. Iškoneveikta 
mergina buvo Miss Eliza- 
beth Morang. 21 metų am
žiaus stenografistė iš Lyn- 
no.

SUBANKRUTAVO DIDE 
LĖ APDRAUDOS

KOMPANIJA
Šiomis dienomis paskelbė 

bankrotą Union Indemnity 
Company, didelė apdraudos 
kompanija, kuri darydavo 
biznį daugiausia pietinėse 
valstijose. Paskutiniais me 
tais ji surinkdavo draudimo 
mokesnių iki $23,000,000 
per metus.

WORCESTERY AREŠTA
VO DU KOMUNISTU.
Į miesto šelpimo komiteto 

susirinkimą Worcestery pe
reitą sąvaitę įsiveržė komu
nistai ir pakėlė triukšmą. Du 
jų buvo areštuoti.

Columbia Išvijo 
Technokratus.

Šį panedėlį Columbijos u- 
niversitetas paskelbė, kad į 
jis nutraukiąs santikius su 
vadinamais “technokra
tais”, kurie iki šiol dirbo u- 
niversiteto globoj ir jo var
du. Jiems buvo universiteto
pavesta tyrinėti gamtos tur- 

• t

TIKTAI 75 MIUONINIAI 
“PATRIOTAI.”

Washingtono žiniomis, 
pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose buvo tiktai 75 
džentelmonai, kurių metinės 
pajamos siekė $1,000,000 ar 
daugiau. 1929 metais tokių 
milioninių “patriotų” buvę 
513.

Exeter City”. Amerikiečių Kinija yra pasiryžusi viso- 
laivas tuojaus leidosi nuro- mis 1ėgomis gintis nuo už- 
dyton vieton ir pribuvo te- !puolikų įr tuo tikslu pradėjo 
nai kaip tik į laiką. Ant skę-, koncentruoti savo armiją 
stancio laivo buvo 26 zmo- šįaurės Kinijoj. Sakoma, 
nės, bet dėl audringos juros kad Jeholo provincijoj esą 
negalima buvo pne jų prisi- j iau sutraukta apie 250,000 artini. Amerikiečių kapito-'kiniečiŲkareiviųP Jie ’vra
nas sugalvojo nepaprastą anĮ žūt kuį p^iryžę sulaikyt 
gelbėjimo būdą: jis liepė

peršaut ilgą lyną per skęs
tančio laivo denį. Ta lyną a- 
merikiečiai nusiuntė ang
lams, kelias valtis, nes jų bu
vo jau sudaužytos, ,ir paskui 
ta pačia lyną tas valtis su

japonų veržimąsi pirmyn ir, 
jei pasiseks, atmesti priešą 
atgal.

Kada nedavus šitai kinie
čių armijai įsitvirtinti, japo
nų orlaiviai nuolatos mėto

... . ,vo be galo sunkus, ir anglų
Iltinius ?r da.rbo energi- iaįvo kapitonas su trim juri- 

ją šiaurėj Amerikoj, bet iš nįnkais žuvo. Išgelbėti 224 
grynai mokslinio klausimo
jie išvystė nauja politinės e- 
konomijos teoriją ir pavadi
no ją “technokratija”, kuri 
tikrumoje buvo niekas dau
giau, kaip savotiškos rūšies 
fašizmas. Kitam 1 
numery duosime 
straipsni apie
ją”.

. 1 į ja bombas. Pereita sąvaitę 
žmonėmis pritraukė pne1 priešakines kiniečių eiles 
Amerikos laivo. Darbas bu- jau puoiė ir japonų raiteliai

anglai.

UŽSIDARĖ DIDELIS 
BANKAS.

Knoxville, Tenn.—Perei- 
Keleivio” > tą sąvaitę čia užsidarė East 

platesnį Tennessee National Bankas, 
technokrati- kuris buvo įsteigtas 60 metų 

atgal ir pergyvenęs daug de
presijų, bet dabartinio kri- 
zio neišlaikė. Banke buvo 
sudėta apie $10,000,000.SOVIETUOSE PASMER

KTA SUŠAUDYT 6 
ŽMONĖS.

Sevastopoly bolševikų tei- IŽDAS SKOLINASI 
smas pasmerkė sušaudyt 6 $250,000,000.
miesto tarnautojus už “eko-1 Jungtinių Valstijų valdžia 
nominę kontr-revoliuciją”..! nutarė pasiskolinti pas savo 
Sakoma, kad tie tarnautojai kapitalistus da $250,000,- 
už kyšius atleisdavę žmones 000. Paskola daroma pen

kiems metams ir skaitysis 
nuo 1 vasario.

nuo mokesčių.

TVERIASI ORLAIVIŲ 
TRUSTAS SU $25,000,000

KAPITALO.
“New York Times” pra

neša, kad ant Wall Streeto 
kalbama, jog prie General 
Motors korporacijos tveriasi 
orlaivių trustas su $25,000,- 
000 kapitalo. Jis vadinsis 

General Aviation Corpo
ration” ir žadąs supirkti vi
sas svarbesnes kompanijas
šioje srity.

NIKARAGOJ PASKELB
TA APGULOS STOVIS.

Iš Managua pranešama, 
kad Nikaragos respublikoj 
paskelbtas karo stovis. Ma
tyt, žmonės sukilo prieš 
valdžią, kuri tarnauja Wall 
Streeto kapitalistams.

SUMAŽINO KREDITĄ
ARMIJOS TANKOMS.
Žemesnieji Kongreso rū

mai Washingtone paskyrė 
armijos tankams tik $100,- 
000, vietoj pirma buvusių 
$1,080,000. Vadinasi, nukir
to $80,000.

PEREITAIS METAIS PA 
DARYTA 237,500 TROKŲ

Pereitais 1932 metais 
Jungtinėse Valstijose buvo 
padaryta iš viso 237,500 tro- 
kų, kurių bendra urmo kai 
na siekė $238,000,000.

MIRĖKAZOKŲ VADAS 
SKURDE

Laikraščių pranešimu 
buv. rusų kazokų vadas, 
gen. Ponmares, didžiausia 
me skurde mirė Paryžiaus 
gatvėj, eidamas 75 metus 
Jis buvo franeuzų garbės le-

Ir tuo pačiu laiku japonų 
užsienio reikalų ministeris, 
kalbėdamas savo parlamen
te, nesigėdijo pasakyti Kini
jos adresu, kad ji nedarytų 
>rieš japonus jokiu nedrau
giškų žygių, nes iš to galį 
>uti liūdnų paseku. Matyt, 
Japonijos mflitaristai norė- 
ų, kad kiniečiai oasitrauk- 
ų iš savo šalies ir užleistų 
ją japonams be jokio pasi
priešinimo. Skersdami Ki
nijos gyventojus, plėsdami 
jų turtą ir degindami trio- 
^as, japonai sakosi “vykiną 
taiką.”

Bet “vykindami taiką” jie 
siunčia Kinijon'vis daugiau 
savo kareivių ir vis daugiau 
užima miestu. Ir pereitą są
vaitę Japonija nutarė nusių
sti Kinijon da 40,000 karei
vių.

Taigi dabar laukiama di
delio mūšio šiaurės Kinijoj. 
Abidvi pusės prie jo ruošia
si ir manoma, kad kaip tik 
ateis šiltesnės pavasario die
nos, prasidės baisus kraujo 
praliejimas.

Dabar šiaurės Kinijoj la
bai dideli šalčiai. Šiomis 
dienomis tenai sušalo mirtin 
380 kiniečių kareivių. Japo
nai juos apsupo ant vieno 
kalno ir išlaikė apsupę dvi 
savaites. Kada pagalios ja
ponai nutarė imti kalną 
šturmu, jiems niekas nesi
priešino. Pasirodė, kad visi 
buvę tenai kiniečiai karei
viai sušalę. Daugelis jų gu
lėjo sustingę su šautuvais 
rankose.

VOKIETIJOJ SUŽEISTA 
35 ŽMONĖS.

Pereitą nedėldienį Vokie
tijos miestuose tarp komu- . . .
nistų ir fašistų buvo daug š10110 karininkas, 
muštynių, kuriose sužeista
35 asmenys. Apie 60 riauši
ninkų buvo areštuota.

CALIFORNIJOJ SUŠALO 
3 ŽMONĖS.

Pereitą sąvaitę Californi- 
joj ir Nevadoj siautė dide
lės sniego pūgos. Trys žmo
nės sušalo.

PAVOGĖ 1,500 KNYGŲ.
Worcesteryje tapo areš

tuotas tūlas Witmer, 25 me
tų amžiaus vyras, kuris turė
jo tokį didelį palinkimą prie 
apšvietos, kad iš miesto kny

DINAMITO SPROGIMAS 
UŽMUŠĖ 30 ŽMONIŲ.

Meksikos vieškelių komi
sijos sandėly, Morelia mies
te. pereitą subatą sprogo 60 
dėžių dinamito, sugriauda
mas visą sandėlį ir užmuš
damas 30 žmonių. Sprogi
mas buvo toks baisus, kad 
nušlavė nuo žemės veido ne
tik patį sandėlį, bet sugriovė 
ir 30 kitų triobų. Visas mie
stas susiubavo, kaip nuo že
mės drebėjimo. Be užmuštu,gyno įsnese 1,500 knygų, 

kurių vertė apskaitoma į esą da apie 40 žmonių sužei
$3,000. sta.
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Amerikiečių Dovana Japonams.

KAUNAS LĖBAUJA, O
KAIMAS BADAUJA.

Vienas Lietuvos universi 
teto studentas, parvažiavęs 
iš Kauno i kaimą paviešėti 
pasakoja “Lietuvos Žinio
se” šitokius Įspūdžius:

t

“Kaimas purvinas. vėžic 
žingsniu žengiąs i prieki. Da
bar kaime nieko kita negirdėti, 
kaip tik krizis, varžytynės, 
sindikatai, bekonu pardavimas, 
mokesčiai su baudomis ir pro
centais.

“Musų kaimietis užguitas, 
išvargęs, pripratęs linkčioti vi
siems ponams. Tuojau metasi 
Į akis milžiniškas kontrastas 
tarp musų miesto ir kaimo. 
Mieste—prabanga ir visoki pa
togumai ir malonumai: bran
gus kailiai, šilkai, visoki bliz
gučiai, per naktis pilnos kavi
nės ir restoranai dykinėjančių 
išlepusių žmonių. O kaimietis 
krapšto galvą, kaip po Kalėdų 
reiks išmokėti bernui ir mer
gai algą. kaip reiks apmokėti 
mokesčiai.

“Taip. Jcaime skurdas, sko
los ir antstolio ‘vizitai’. Bet 
dar šiaip taip kaimietis vege 
tuoja, gyvena. Blogiausioje 
būklėje dabar yra kaimo pa
dieniai darbininkai ir ‘kampi 
ninkai.’ Jie jau visai dejuoja 
krizio su visom jo malonėm 
prispausti.

“Lietuvis kaimietis prie vis 
ko pripratęs. Jis tyli ir velka 
sunkią naštą. Tai yra ilgos ver
gijos ženklas. Todėl ir atrodo 
visiems kabinetiniams 'ponams, 
kad kaimas sotus, ramus ir 
patenkintas. Bet tokie ponai 
serga ‘ružavo matymo’ liga ir 
geriausias vaistas nuo tcs li
gos butų komandiruoti juos 
be dienpinigių kokiam mene 
siui i kaimą. Akys tuojau pa
gytų. Pamatytų kaimą visoje 
pilkumoje be jokių dekoracijų.

“Jei ir toliau taip bus. je 
sindikatai piaus. produktai ir 
gyvuliai bus taip pigus, tai da 
lis kaimo ūkių bus perleisti per 
anstolio portfeli, o jei kuris u- 
kis liks. tai užsitvers kinų 
siena nuo viso pasaulio. Ūkis 
grįš Į žilos senovės laikus. Kas 
ūkininkui reikalinga, pats ga
minsis. Nieko nepirks, nieko 
neparduos, švies balanomis, a- 
vės mediniais ir vyžomis, vis
ką dirbs rankomis be jokių ma
šinų.”

Tai taip apie Lietuvos 
gyvenimą rašo patys Lietu
vos gyventojai. Na, o Broo- 
klyno smetonlaižiai savo 
“Vienybėje” pasakoja, kar 
“protingam žmogui Lietu
voj gerai gyventi.”

FAŠISTAI NEKENČIA 
KITU TAUTŲ. SAKO 

MUSSOLINI.
Vokiečių rašytojas, Emil 

Ludtvig, turėjo anądien su 
talijos diktatorium pasikal

bėjimą ir paklausė jo, kodėl 
talai nekenčia anglų. Sako:

“Aš stebiuos patyręs, kad 
italai taip nemyli Anglijos. Ar 
jų nekenčiat jes dėl to. kad ji 
yra skaitoma demokratijos šu
las?”

Mussolini atsakė:
“Pas mus ne vieni tik anglai 

tokie nepopuliarus, bet visi 
svetimtaučiai bendrai. Simpa
tijos kitoms tautoms pas mus 
nyksta. Matote, fašizmas nai
kina visus senus posakius. Per 
pusę šimtmečio mums buvo 
pasakojama apie tradicini 
draugiškumą tarp mus ir An
glijos. Mes klausiam: ‘Kur jis 
yra?’ Buvo taip pat kalbama 
apie ‘lotynų broliškumą’. 
Prancūzai yra lotynai, o kur 
yra jų broliškumas?”
Ir dėl to. girdi, fašistai ki

tų tautų nekenčia.
Toliau? vokiečių rašyto

jas pastebėjo, kad fašizmas 
daugeliu žvilgsnių yra pana
šus i Sovietų sistemą. Mus
solini tai užginčijo. Ji? sa
ko:

“Mes turime privatinę nuo
savybę. o rusai neturi. Mes pa
statėm kapitalizmą po kontro
le. o rusai ji panaikino. Pas 
mus partija priklauso valdžiai, 
o Sovietuose—atbulai.”

Mussolinio nuomone, 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas yra didesnis diktato
rius už ji. Sako, nor? ameri
kiečiai didžiuojasi savo de
mokratija, jų prezidentas y- 
ra beveik visagalis diktato 
riųs. Šitą galią jam garan
tuoja konstitucija.

Tame yra daug tiesos.

Amerikos misijonierių surinktomis aukomis dabar Japonijos sostinėj Tokio yra baigiamas 
statyti “Medicinos Centras”, kur tilps medicinos mokykla ir ligoninė. Triobėsvs bus pabaigtas 
ateinanti pavasari.

Kas Yra Teisybe?
Gamtos istorija rodo, kad i na ant šakų ir riebiausius 

visokie gyvūnai, r.uo proto-| suvalgo pirmiausia. Jie tiki, 
zos iki žmogui, vystosi ir j kad jeigu suvalgysi žmogų, 
gyvuoja naikindami silpnės- visi jo gerumai, geros 1

KELIATAS PASTABŲ DEL JURGELOS 
STRAIPSNIO.

Kas per vieni tie jo “pasižy
mėję” karininkai, kaip 

Plechavičius.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
ESĄ TIK 80,000 LIETU

VIU.
“Vilniaus Rytojus’ 

numery rašo:
“1931 metais gruodžio 9 die

ną padarytame gyventojų su
rašyme Lenkijoj buvo užrašy
ta žmonių lietuviais, ar tiksliau 
sakant— lietuviškai kalban
čiais 80.000.

“Dabartinėje Lenkijoje yra 
kalbančių:

lenkiškai .......... 22.200,000

KĄ REIŠKIA ŠITA “TAU
TIŠKA” STATISTIKA?

Amerikiečiams žinomas 
A. Rimka, straipsny “Nau
jas vingis musų prekybos 
politikoj”, tilpusiame 30 
gruodžio “Lietuvos Žinių 
numery, iškelia aikštėn Į- 
domių dalykų Lietuvos val
džios skelbiamose prekybos 
atskaitose. Pavyzdžiui, Lie
tuvos Gentralinio Statistikos 
Biuro duomenys rodo, kad 
per 5 metus, nuo 1926 iki 
1930, iš Lietuvos eksportuo
ta Į Angliją visokių prekių 
beveik už 300,000,000 litų. 
O anglų statistikos‘parodo, 
kad per tuos 5 metus Angli- 
jon buvo importuota Lietu
vos produktų vos tiktai už 
135,000,000 litų.

Toliaus, Lietuvos statis
tika sako, kad per tuos pa- 

102 j čius 5 metus Lietuva impor- 
į ta gusi iš Anglijos 64,000,- 
į 000 tonų silkių, o anglų 
f skaitlinės parodo, kad Lie
tuva per tą laiką nupirko 
Anglijoj silkių vos tik 11,- 
000,000 tonų.

Ką šita “tautiška” statis
tika reiškia, turėtų paaiškint 
“tautiškų” reikalų specialis
tai.

mus uz savę.
Didelės žuvys ėda mažas 

žuvis; dideli žvėrys ėda ir 
naikina už savę silpnesnius; 
dideli medžiai naikina ma
žus medžius, atimdarti sau
lės spindulius ir maistą. 
Taip ir eina, stipresnis nai
kina silpnesni.

Žmogus nėra išimtis. Už
kariaudamas po vieną žmo
gų, grupę bei tautas, jis nai
kino, žudė ir valgė užka
riautus.

Nereikia eiti atgal tuks 
tančius metų, kad įrodžius, 
jog žmogus žmogų valgė. 
Dar vienuoliktam šimtmety 
Anglijoj žmogiena buvo ke
pama, parduodama ir val
goma. Ir jeigu šiandien, ka
ro metu, Angliją kas apsup
tų karo laivais, tai negau
dami maisto anglai valgytų 
žmones be jokio pasigailėji
mo. Yra daug atsitikimų, 
kuomet laivui sugedus ant 
jūrių, pristigus maisto, žmo
nės valgė savo draugus.

Pasakų ir legendų apie 
tai yra daugybė. Deginimas 
—aukavimas dievui žmonių 
seniaus buvo paprastas reiš
kinys. Senovėje Meksikoj ir 
Anglijoj kunigai patys sker
dė žmones, daugiausia jau
nas ir gražias, nekaltas mer
gaites, ir aukavo jas dievo 
garbei su didžiausiom iškil
mėm, muzika ir dainom.

Profesorius Huxley, rašy
damas apie savo kelionę 
Afrikoj, pasakoja, kaip 
krautuvėse tenai buvo par
davinėjama žmogiena.

Josephus savo istorijoj 
rašo, kaip Jeruzalės apguli
mo metu žmonės valgė žmo
gieną, kad apsiginus nuo 
bado.

Laike kryžeivių karo su 
turkais, Anglijos karalius 
Richardas “Liūtaširdis” iš-

d va
šios, pereis Į tava kūną, o 
tas priduos daugiau karin
gumo ir gudrumo.

Amerikoj, civilio karo 
metu,Virginijoj i mainas bu
vo uždaryti kareiviai užmir
šti. Vėliaus rado užrašą 
vieno mirštančio kareivio, 
John Ewing, kaip jie valgė 
vieni kitus.

Juk ir dabar krikščionys 
skelbia, buk žydai prieš Ve

mo vietas. Tos Įstaigos viso
kiais budais išvilioja iš žmo
nių pinigus dėl greito praio- 
bimo. Ten žmonių pinigai 
žųsta, žmogus lieka be nie
ko. Gi tų Įstaigų didžiausi 
šėrininkai yra gubernato
riai, senatoriai, prezidentai, 
kunigai, vyskupai, kardino
lai ir pats šventas tėvas. Jie 
visi daro didelius pelnus. Gi 
milionai žmonių sukišę pini
gus pražudė viską. Kame gi 
skirtumas, ar žmogų suval
gysi, ar iš jo atimsi viską, 
priversi badu numirti—tas

lykas turi nužudyti jauną Pat žmogaus nužudymas, 
kataliką, vaiką ar mergaitę, Senovės graikai, kurie da
nes jiems reikia kraujo Į bar labai aukštinami atlik- 
macus. tais kultūros darbais, kaip

Bet užmetimai buvo daro
mi ir pirmutiniams krikščio
nims, jog jie pagonų jaunus

Heredotus sako, didžiausio
se iškilmėse valgydavo žmo
gieną. Da tryliktame šimt-

vaikus žudydavo savo dievo j mėty Tibeto gyventojai sa- 
garbei. Dabar krikščionis tą vo senus tėvus kepdavo ir
pati primeta žydams.

Daug žydų buvo traukia
ma teisman dėl tariamo kri
kščionių žudymo prieš Ve
lykas. Teisėjai buvo katali
kai arba patys kunigai, ir jie

valgydavo.
Sumatroj dabar prasikal

tėliai yra Įspraudžiami Į 
tam tikrus spraustuvus, o 
garbingi piliečiai, kunigai, 
ponai, teisėjai, atėję nusi-

dažnai rasdavo žydus kai- ■ pjauja šmotą mėsos ir par 
tais, nuteisdavo miriop, kad į sjnegę valgo su pasididžia

vimu.gautų progos žydą nukan-i 
kyti. Nors žydo nevalgyda
vo, bet trokšdavo pralieti jo 
kraują. Tai vistiek bučeriš- 
kas darbas.

Ramiojo vandenyno salo
se ir dabar vaistinėse galima 
gauti pirkti žmogaus kraujo 
ir kiaušų, iš kurių vyną ge
ria. Man dirbant aptiekoje.

Laike Tae Ping sukilimo 
Kinijoj, kiniečiai kareiviai 
sugavę Anglijos kareivius 
išplėšdavo jų širdis ir val
gydavo su pasididžiavimu.

Peruvijos gyventojai lai
kydavo moteris, kurios tu
rėdavo daug pieno, kad žin-

Gerbiamoji “Keleivio” 
Redakcija!

Pfisiunčiu jums iškarpas 
p. Jurgėlos (Jurgelevičiaus) 
straipsnio, “Gruodžio 17 
perversmo reikalingumas ir 
jo reikšmė“, kuris tilpo kai 
kuriuose Amerikos lietuvių 
atžagareivių laikraščiuose.

Aš perskaičiau tą jo ^aši
nį net du sykiu ir norėčiau, 
kad “Keleivio” redakcija 
taip pat ji pastudijuotų ir 
tinkamai Įvertintų.

Man nesinorėtų p. Jurgė- 
lą kritikuoti, bet vistiek ne 
galiu iškęsti nepastebėjęs, 
kad jo galvoje turi būt kas 
nors netvarkoj. Savo straip
snio pradžioje jisai prisiekia 
nesąs joks fašistas. Sako 
“Iš anksto priminsiu gerbia 
miems skaitytojams, kad as 
nesu fašistas ir i pati fašiz
mą gana kritiškai žiuriu.” 
Bet “kritiškai Į fašizmą žiu 
rėdamas” jis taip fašistų 
smurtą teisina ir garbina, o 
demekratiją taip niekina ir 
šmeižia, kad per jo žodžius 
taip ir matai fašistiško me
dalio “kavalierių”. Jeigu po
nas Jurgėla tokio medalio i- 
ki šiol da neturėjo, tai už 
tokio straipsnio parašymą 
jis turėtų gauti jį su ypatin
gu “tautos vado” pagyrimu

Štai, pavyzdžiui, kaip p 
Jurgėla “zalatija” 1926 me
tų 17 gruodžio nakties smur
tininkus : “Nepriklausomy
bės kare pasižymėję kari
ninkai buvo (demokratinės 
valdžios, atleidžiami iš ka- 
riumenės; gen. Grigaliūnas- 
Glovackis, gen. Galvydis ir 
kiti... Gen. Grigaliūnas-Glo
vackis buvo uždarytas kalė
jime, o pulk. Plechavičius 
taip pat buvo suimtas...”

Tai matote, kam buvo 
reikalingas perversmas: 
kad tokie “patriotai”, kaip 
Grigaliūnas-Glovackis, Gai 
vydis ir Plechavičius nebūtų 
atleisti iš riebiai apmokami!

savo vietų. O lietuvių liau
džiai buvo meluojama, kad 
Lietuvai grėsė “bolševizmo 
pavojus”, ir kad vien dėlto 
‘kariumenė paėmė valdžią Į 
avo ranKas!”

geių lietuvių katalikių atei- i dytų paimtų per karą belai 
davo pirkti žmogaus taukų svių vaikus, o paskui nupe-
ar kraujo. Kame-gi čia skir 
tumas, ar valgysi mėsą, tau
kus ar kraują gersi? Juk vis
tiek kanibalizmas.
Rusijoj budavojant Krem

lių gyvą žmogų užkasė po

nėtus kūdikius suvalgydavo. 
Kuomet tokia moteris nega
lėjo kūdikio žindyti, tai ją 
pačią iškepdavo ir suvalgy
davo.

Nemanykit, kad musu bo-
kertiniu akmeniu dievo gar- čiai-lietuviai nevalgė žmo

nių. Senove nėra tokia jau 
romantiška ir garbinga, 
kaip musų patriotai pasako-

ukrainiškai 
žydiškai .. 
gudiškai .. 
vokiškai .. 
lietuviškai

. 4.800,000
2,700.000 
1.500.000 

700.000 
80.000

KATALIKIŠKOSE ŠALY
SE DAUGIAUSIA 

NEMOKSLUMO.
šiomis dienomis Jungti-

rusiškai .................. 80.000 Valstijų Cenzo Biuras
čekiškai ...................... 30.000 Paskelbė svetimšalių ne

kėlė didėlius pietus iš turkų 
galvų. Jis pasakė: “iš vieno 
kepto pagono, devyni ar de
šimts gerų krikščionių turė
jom gerus pietus.”

Naujoj Zelandijoj ir šian
dien kanibalai užkariautus 
suvalgo. Užmuštus sukabi-

Tarp lietuvių, 24.5%.
Tarp lenkų, 19%.
Tai vis katalikiškųjų tau-

bei.
Argi dabar katalikų mi

šios nėra laukinių žmonių 
liekancs? Laukiniai per iš-Ja* 
kilmes valgė žmogieną ir 
gėrė kraują. Ar katalikų ku
nigai, laikydami mišias ir 
gerdami vyną, nesako, jog 
jie geria “Kristaus kraują?”

Kad surašyti viską, kaip 
žmogus žmogų kankino dėl 
savo smagumo ir užsiganė- 
dinimo, reikėtų prirašyti 
10,000 knygų. Nėra žmo-

. . . gaus, kuris per savo gyveni-
Nereikia eiti į gilią praei- mą galėtų perskaityti visas 

tį apie žmonių valgymą, nė kankinime baisybes. Kito 
pas laukines tautas. Pazvel- tokio šaltakraujo žvėries, 
kime į savo šalis, miestus, kaįp žmOgus, nėra. 
kur gyvename, vyrai, mote- .. x
lįs, kūdikiai yra marinami'. Šimto metų atgal Angli- 
badu, spaudžiami prie dar- J®8 va'jzla- P° karo, is«as- 
bo dirbtuvėse, namuose iri dav0, Z“TU?1«1 ka,rel™3 % 
skiepuose, iš jų traukia pas-i’"8- kar«Y'^ kaul“s su"al; 
kutinius syvus, kad kuo,fav.° 11 krėsdavo dirvas.kad 

'genau augtų kviečiai. Kad 
ši nemalonu dar-

LENKIJOS AMBASADORIUS.

Stanislovas Patek, naujas 
Lenkijos ambasadorius Ameri
kai. Jis užima Washingtone Fi- 
lipowicziaus vietą.

Dabar pažiūrėkim, kas 
per vieni tie “pasižymėję” 
patriotai. Paimkime, pavyz
džiui, Plechavičių. Skaitant 
i. Jurgėlos straipsnį apie 17 
gruodžio perversmo “reika
lingumą” žmogus gauni Į- 
spudžio, kad Plechavičius 
buvo didvyris, patriotas, 
beveik šventas tautos vyras, 
tcs nelemtos demokratinės 
valdžios kankinys. Bet aš, 
kuris Plechavičių asmeniš
kai pažįstu, pasakysiu, kad 
dieve Perkūne, saugok mus 
nuo bado, maro ir karo —ir 
nuo tokių “patriotų”, kaip 
Plechavičius!

Jeigu daug tokių “patrio
tų“ butų. kaip puik. Plecha
vičius, tai visi Lietuvos žmo
nės vaikščiotų su kiauriais 
nakaušiais arba butų šaudo
mi ant gatvės.

J1929 metais man pačiam 
teko matyti, kaip tas “pasi
žymėjęs” patriotas elgėsi 
Kaune. Apie 2 valandą nak
ties jisai su kitu karininku i- 
siveržė Į “Londono” viešbu
tį Laisvės Alėjoj ir užpuolė 
viešbučio užveizdą, kad tas 
jiems duetų po mergą. Už- 
veizda pradėjo aiškintis, 
kad jis tokiu “mergų” netu- 
ris, kokių jie nori. " Šitoks 
atsaykmas “pasižymėju- 
riems” patriotams nepatiko 
;r Plechavičius sušuko už- 
veizdai: “Kaip tu drįsti man 
-akyt, kad neturi man mer
gos!?” Užveizdą sako: 
“Man visviena, ar tamsta, 
ar kas kitas.”

Išgirdęs tuos žodžius, 
Plechavičius brutališkai 
puolė užveizdą ir pradėjo jį 
šventint savo oficieriška la
zda per galvą. Ir taip tą 
žmegų sumušė, kad reikėjo 
kviesti daktarą. D-ras Vir
šyla apžiūrėjęs sužeistą vie
šbučio užveizdą rado galvo
je tris skyles 3-jų centimet
rų pločio ir pusantro centi
metro gilumo.

Tai ve, kas per vieni tie 
pasižymėję” karininkai, 

kuriuos ponas Jurgėla, “kri
tiškai Į fašizmą žiūrėda
mas", taip dailiai nuzalati-
j°!

Būnant man Kaune teko 
ir daugiau matyt “gražių 
darbelių.” Syki eina Laisvės 
Alėja gerokai išsitraukęs 
karininkas, sustoja ties In
valido krautuve, pasikelia 
skvernus, atsisega ir leidžia 
tiesiai ant krautuvės lango! 
Čia irgi savotiškas “pasižy
mėjimas”.

O kas daugiausia skanda
lų pridaro Nemuno gatvėje, 
raudonų žiburių namuose? 
Dažniausia vis išsigėrę kari
ninkai ir žvalgybos valdi
ninkai. Kuomet viešoji poli
cija nuvykdavo suimti triuk
šmadarį, kaip paprastą pi
lietį, tai tas pakišdavo jai 
po nosia savo knygutę: štai, 
žiūrėkit, aš esu kriminalinės 
policijos valdininkas, einu 
tarnybos pareigas!

Tai taip elgiasi tie “pasi
žymėję” patriotai!

Ponas Jurgėla gali Įtikin
ti savo pasakomis žmogų 
nežinantį dalykų, bet jis ne
gali Įtikint manęs. Aš pats 
tarnavau Lietuvos kariume
nėj 1927 metais, ir Lietuvos 
karininkų patriotizmą ži
nau labai puikiai. Jie reika
lauja, kad eilinis kareivis 
stovėdamas prieš juos dre
bėtų kaip sušalęs. Aš pats 
visa tai esu savo kailiu pa
tyręs, ir kol gyvas busiu, 
fašistų žmonėmis nelaiky
siu.

Žmogus Padauža.

rosinu ir uždega, o kuomet 
juodveidis liepsnose kanki
nasi, “civilizuoti” ameriko
nai šokinėja, krykštauja, 
kryžių sale uždega. Ameri
kos valdžia užtai nebau
džia, kunigai tokių darbų 
nesmerkia.

Kada Romos imperija 
gyvavo, senatoriai prigirdy
davo vergus, sumezdavo 
prudus, kad žuvys butų rie 
bios senatorių pietums.

Garbingoj Amerikoj.ir ki
tose krikščioniškose šalyse 
jaunos mergaitės yra par
duodamos i prostitucijos 
namus, lygiai kaip gyvuliai 
kad parduodami. Ir to bai
saus biznio nestabdo nė val
džia, nė kunigai. Juk kuni
gams Lietuvą valdant pros
titucija buvo legalizuota 
“profesija.”

Pabaida ant 6-to puslapio.

tų žmonės.
O štai kaip maža bemoks-i daugiausia padarius pelno. au

ių tarp protestoniškų tautų Ir tas darosi Amerikoj, Bo- uždengus
stone, Chicagoj, New Yor- saJfyda^-’ k,a<l 9vetimos 
ke ir kitur. Kame skirtumas sa',las .kareivių kunus par- 
-ar žmogų užmušęs suvai- 'ezdavo laukams tręšti, 
gysi, ar pristatęs prie darbo Ar mažai galima gauti 
ištrauksi paskutinius syvus pirkti mirusių žmonių plau- 

Tarp škotų, anglų ir danų dėl pelno, ir belaiko žmogų kų ir dabar?
nemokslumas nesiekia nei 1 nuvalysi Į kapus. j Amerikos baltveidžiai,
nuošimčio. į Tos išnaudojimo Įstaigos patys papildę kokį prasižen-

Išvada iš tų skaitlinių la- yra valdžios apsaugotos. Ką girną, suverčia bėdą ant 
Tarp portugalų yra 34.7% bai aiški: Romos katalikų bekalbėti apie dideles ban- juodveidžių, pagauna juo- 

bažnyčia yra didžiausia kas, morgičių pardavimo j-į dūkūs ir linčiuoja: plaka, 
švietimo trukdytoja. staigas, stakų-šėrų pardavi- kankina, ant galo užpila ke-

mokslumo statistiką, kurion žmonių:
ir lietuvių vardas yra Įtrau 
ktas.

Vadinasi, Vilniaus krašte Biuro surinkti duomenys 
lenkai sakosi radę tiktai parodo, kad didžiausis ne- 
80,000 “lietuviškai kalban- mokslumo nuošimtis yra 
čių”. Bet V ilniaus krašte tarp tų ateivių, kurie yra at- 
daugumas lietuvių moka ir vykę iš katalikiškų šalių, 
lenkų kalbą. Tuos, matyt, štai skaitlinės: 
lenkai priskaitė prie “len-
kiikai kalbančių.” Dėl to ir bemokslių, 
išėjo lietuvių tiktai 80,000. l Tarp italų, 26.3

“Iš viso 32,090.000.’ Tarp suomių, 6%. 
Tarp vokiečių, 3%. 
Tarp norvegų, 2%. 
Tarp švedų, 1.5%.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

Bimbininkams Nepavyko Užgriebti
$18,000 Vertes APLA. Namą.

Teismas pripažino namą turi apie $9,000 bankuose ir 
2-ai kuopai. Gasiunas su Mi- Šerais bei paskolomis. Kuo

pos namas yra vertas apie 
$18,000. Del to Bimbos pa- 
rapijonams ir rupi kad A.P. 
L.A. susivienytų su Darbi
ninkų Susivienijimu, o kad 
2-ra kuopa tam priešinga, 
tai bimbiniai bando orie- 
varta jos turtą užgriebti.

Kitose APLA. kuopose 
Pittsburgho apylinkėje eina 
taip pat didelis bruzdėjimas 
ir vaidai dėl tos nelaimingos 
vienybės. Nors vienybės vy- 
kinimą APLA. centro valdy
ba yra oficialiai atšaukus, 
bet tai tik dėl strategijos, 
dėl teismo su 2-ra kuopa.

Kas bus, kas nebus, bet 
gero iš to nebus nei Centro 
valdybai, nei kuopoms. Iš 
teismų ir bylinėjimusi pasi
pelnys tik advokatai.

Reporteris.

liausku turėjo atsiimti savo 
“pikietus.”

McKees Rocks, Pa.—Tur
but jau visiems yra žinoma, 
kad komunistinės organiza
cijos APLA. centras buvo 
suspendavęs 2-rą tos orga
nizacijos kuopą dėl pasi
priešinimo APLA. sujungi
mui su taip pat komunisti
niu Amerikos Darbininkų 
Susivienijimu. Centro val
dyba uždėjo kuopos turtui 
areštą -ir dabar dėl to yra ki
lusi byla. Teismas turės iš
spręsti, kam 2-ros kuopos 
turtas turi prigulėti: Cent
rui, ar pačiai kuopai.

Centro sekretorius Gasiu
nas su Miliausku ir kitais 
komunistais buvo susitarė ir 
kuopos namą užgriebti, bet 
šitas “pučas” nepavyko, nes 
teismas pripažino, kad na
mas turi prigulėti 2-rai kuo
pai.

Visos tos tampynės tarp 
Centro valdybos ir 2-ros 
kuopos prasidėjo maždaug 
sekamai: 2-ra kuopa jau yra 
suspenduota nuo 1932 metų 
29 rugsėjo už pasipriešini
mą vienijimuisi su Darbi
ninkų Susivienijimu. Kai 
Centras uždėjo areštą ant 
kuopos turto, kuopa kreipės 
Į teismą, kad išspręstų kur 
teisybė, nes kuopos nariai 
tai vienybei nepritaria.

Sausio 1 d. 2-ra kuopa tu
rėjo metinį mitingą, kur bu
vo renkama kuopos valdyba 
ir namo gaspadorius. Val
dyba išrinkta visa senoji, 
būtent: pirm. J. Marizaus- 
kas, protokolų raštininkas F. 
Rodžeris, turto raštininkas 
ir iždininkas P. Pranckevi- 
čius, o namo gaspadorius li
ko išrinktas D. Sanda, vie
toje Andriaus Aleikos, ir 
nutarta kad knygų komisija 
susirinktų 3 sausio, perimtų 
turtą iš senojo gaspadoriaus 
ir perduotų naujai išrinktam 
Sandai.

Atėjus prie svetainės, 
knygų peržiūrėjimo Komisi
ja randa duris uždarytas ir 
prie durų pridėta nota, kad 
namas esąs uždarytas Cent
ro valdybos ir niekas neturįs 
teisės įneiti.

Ir ne tik kad durys užda
rytos ir nota pridėta, bet 
svetainė buvo apstatyta ir 
“pikietais", kuriems vado
vavo J. Gasiunas ir Miliaus
kas. Tarp “pikietų” buvo 
vyru. moterų, ir visi savi 
žmonės. Kuopos nariai pa
matę, kad svetainės durys 
uždarytos ir sargyba namas 
apstatytas, per prievartą sa- 
lėn nesiveržė, tik paklausė 
Gasiuno, ką visa tai reiškia? 
Gasiunas atsakęs, kad sve
tainė esanti jų. Centro, ir 
jus neturit biznio čionai at
eiti. Jei norit svetainės, tai 
nusipirkit ir turėsit.

Kuopos valdyba patarė 
nariams užsilaikyti ramiai 
ir nutarė jieškoti teisybės 
teismo keliu. Pasamdyta 
advokatas, kuris kreipėsi Į 
teismą, ir iš teismo buvo 
įsakyta J. Gasiunui atidaryt 
svetainės duris ir atsiimti 
“pikietus”. Ir taip “barika
dos” buvo apleistos be mū
šio ir be kraujo praliejimo.

Sausio 9 d. įvyko teismas. 
Teisman atėjo 157 2-ros 
kuopos nariai, kurie nepri
taria Gasiuno užmačioms. 
Iš viso 2-ros kuopos narių y- 
ra apie 180, bet visi negalė
jo atvykti. Teismas pripaži
no, kad namo savininkas y- 
ra 2-ra kuopa.

Sekanti mėnesį turbut į- 
vyks teismas ir dėl kuopos 
turto—pinigų, kurių kuopa

P1TTSBURGH. PA.

Balius lietuvių “kareivių” 
naudai.

Kiek laiko atgal girdėjau 
per radio pranešimą, kad 
“North Sidės veikėjai ren
gia balių biednų bedarbių 
lietuvių kareivių naudai...” 
ir kad tas balių* busiąs Lie-

LIETUVIŲ GYVENIMAS!
NEW HAVEN, CONN. I

x Kelios lietuvių šeimynos, 
sunkioj padėty.

Nepergeriausios naujie
nos ir pas mus. Miestas ne
turi pilnai 200,000 gyvento
jų, c bedarbių priskaitoma 
apie 18,000. Miestas bedar
bius šelpia. Piliečiams vedu- 
siems duoda dirbt miesto 
darbus, vieniems 2 dienas į 
sąvaitę, kitiems Į dvi savai
tes 2 dienas. Žiūrint kiek 
žmogus turi šeimynos, kaip 
senai be darbo ir kokioj pa
dėty šeimyna yra. Nevedu- 
siems piliečiams ir nepilie- 
čiams dirbt neduoda, bet 
duoda knygelę, už kurią 
galima 3 dienas pavalgyt ir 
pernakvot. Pabaigus tą kny
gelę, išduoda kitą. Turin
tiems dideles šeimynas, ne- 
kuriems padeda užsimokėt 
rendą, suprantama, tas 
daug priklauso nuo pažin
ties. Kitoms šeimynoms mie
stas duoda pusę tono ang
lies. Keletas lietuvių yra 
taipgi sunkioje padėtyje, 
negalėdami užsimokėti nuo
šimčių ir taksų, turės paleist 
savo sunkiai įgytus name
lius.

Prieš Kalėdas porą die
nų pas mus buvo labai šal
tas oras, net miesto darbi
ninkai negalėjo dirbti. Buvo 
gerokai ir prisnigę, bet snie
gas tik ti-umpą laiką gavo

Karas IUinojaus Kasyklose.

tuvos Sūnų svetainėje. Visi 
buvo kviečiami atsilaikyti į pasisvečiuoti, i porą dienų
šį balių ir paremti biednus 
bedarbius lietuvius “karei-• v*vius .

Aš pats būdamas biednas 
ir bedarbis kareivis, pama
niau, kad čia gal ir man teks 
šiek tiek pašelpos. Sakau, 
tai prakilnumas tų North 
Sidės veikėjų—rūpinasi mu
sų biednų bedarbių likimu!

Laukiu nurodytos dienos, 
ir sulaukęs traukiu pėkščias 
i “kareivių balių”. Priėjus 
man prie svetainės duių ir 
oasisakius, kad esu lietuvis, 
biednas bedarbis ir kareivis, 
buvęs Franci jes mūšių lau
ke, ragavęs vokiškų gazų ir 
kad dabar man pagelba tik
rai yra reikalinga, gavau 
atsakymą: “Labai gerai, 
kad atėjai: jei tik turi 25 
centus užsimokėti įžangos, 
tai gali eiti į svetainę, o su 
oašelpa tai mes pažiūrėsim, 
kiek mes uždirbsim.” Taip 
man paaiškino vienas dide
lis “veikėjas”, kuris visur 
vadina save “general mana- 
ger” ir kalba tikrai žemaiti
šku akcentu.

Pakrapščiau savo visus 
savo kišenius, bet tų 25 cen
tų nėra, nors čia imk ir pa
stipk. Sukinuosi apie svetai
nės duris ir laukiu, kada at
eis koks geraširdis ir užmo
kės už mane tuos 25 centus. 
Pasitaikė vienas pažįstamas 
kuris uždėjo už mane kvote- 
rį, ir tuomet aš jau galėjau 
dalyvauti biednų kareivių 
baliuje.

Salėj pradėjau teii autis, 
ar aš galėsiu gauti kiek pa
šelpos iš čia. Sakau, girdė- 
iau per radio skelbiant, kad 
šis balius yra rengiamas 
biednų bedarbių kareivių 
naudai. Mano draugas nusi- 
iuekė ir paaiškino, kad šis 
balius yra surengtas kito
kiems kareiviams.

Išgirdęs apie “kitokius 
kareivius”, aš pradėjau tei
rautis, kas jie per vieni. Pa
aiškėjo, kad tais “karei
viais” yra du seni biznie
riai, naminėlės šinkuotojai, 
kurie niekados nebuvo nei 
kariumenėje, nei Francijoj. 
Ir jie tą balių surengė savo 
naudai, nes dabartiniais lai
kais jų biznis eina prastai.

Tai tokiems bedarbiams 
“kareiviams” buvo rengia
mas balius.

Kareivis.

nuleido. Dabar oras viduti
nis.

Sausio 8 d. Lietuvių Na 
mo Bendrovė vaidino vei
kalą “Laimės J ieškote jai 
svetainės naudai. Nors ir 
sunkus laikai, bet žmonių 
prisirinko pilnutėlė svetai
nė, net pritruko sėdynių. Ti
kimasi kad bus pelno. Akto
riai savo roles išpildė 
labai gerai. Veikalas juokin
gas, daugiausiai paliečia 
mylinčius įsigeri, tai ir pub
liką prijuokino Įvalias.

Kaip teko girdėti, tai 
daugiausiai pasidarbavo 
pastatyt tą veikalą V. Au- 
siukaitis. Pageidaujama kad 
musų veikėjai ir daugiau to
kių parengimų mums su
rengtų.

K. Blažaitis.

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Bedarbė Didelė, Bet Žmonės Užsimanė 
Padirbti Kunigą.

GARDNER, MASS.SEATTLE, WASH.

Mirė du lietuviai.
Mes turim D. L. K. Gedi

mino Draugystę, į kurią pri
guli vyrai ir motery s vieti
niai ir iš aplinkinių mieste
lių. Viso yra 75 nariai. Su 
šiais metais draugystė ga
vo skaudų smūgį, mirė du 
jos nariai.

Sausio 2 d., pasirgus tik a- 
pie dvi savaites, mirė Ona 
Simelevičienė iŠ Revens- 
dale, 48 metų amžiaus mo
teris. Tapo palaidota sausio 
6 d. Calvary kapuose, Seatt- 
le, Wash. Velionės pavardė 
buvo Rutkauskiutė, paėjo iš 
Punios miestelio, Traku aps-

Kapitalistu valdžia Illinojaus valstijoj apskelbė karą kasyk- kričio, Vilniaus gub.
Ių darbininkams, kam jie reikalauja daugiau algos iš anglies Sausio 10 d. mirė AugUS- 
trusto. šis pa\eikslėiis parodo, kaip ginkluoti milicininkai stab- tas Martinkaitis 73 metu 
do TaylorviUės apylinkėj ir krečia juos. kad kas neivežtu gink- Sirgo tik vieną savaitę in- 
lų angliakasiams. Jfluenza. Palaidotas 10 d.

. ----------------------------------------------------------------------■ sausio Oak Kremeterijoj,
turėjo pas draugus didelę BREMERTON, WASH. ĮTacoma, Wash. Jo kūnas ta 
simpatiją. Iš giminių velio- ’ ’ ’ j - - -
nis paliko tik seseri ir švo-
gerį su šeimyna, Ulinskus,
SpringfieMc, it brolienę su na gyvybės miestelį. Pats
šeimyna, Brazilijoj. Šiuomi miestelis yra tik 16 mylių
tariu nuoširdų ačiū drau- nuo Seattle, Wash. Jame gy-
gams, kūne pirko vainikus vera anje g ooo žmonių.Prie
ir kūne suteikė karus. A pa- , •

j—...__ - . 1 pat miestelio vra rudeles laimingai aciu draugams iš to- - ... _
liau, iš Springfieldo, St '1: d'ibtuves vadinamos Pu-
Lcuis, GiUespie ir kitu vie- get Sound, kur dirba apie 
tų. Taipgi ir visiems vieti- 3,600 darbininkų. Bet darbą 
niams,kurie prisidėjo kuom gali gaut išimtinai tik Suv. 
nors ir palydėjo i amžiną Valst. piliečiai. Daugiausiai 
namą mano brangų draugą £įon stato laivus tik valdžios 
u* duonpelni. Tau, mano laivynui. Nepersenai čia bu- 
brangusis, lai būna lengva vo atremontuoti Lexington 
sic» salies žemelė. Pasilikę irSaratoga.Labaidaugdar- 
giliame nubudime tavo. žmo- bininku tame Navy Yarde 
na-----  -------- ■*—' — -

Mažai kas vra girdėjęs iš!P° sudegintas, nes prieš mir-
fzvUmne,,;,, • •• -i velionis to reikalavo. Ve-tolimesniu vietų apie si pil- ,įonjs Martinkaiti paėjo iš 

Zanavikijos, Pagirių kaimo, 
Plokščių valsčiaus, Šakių 
apskričio. Paliko 3 suaugu
sius sūnūs.

Abu draugu didokas bu 
rys lietuvių, apie 20 automo
bilių, palydėjo į amžiną at
ilsį. Visiems dalyvavusiems 
ir prisidėjusiems prie pasku
tinio patarnavimo tų musų 
draugų, šiuomi tariu dr-stės 
vardu ačiū.

A. Kalvaitis, sekret.

BENLD, ILL.
Trumpa Kazio Leonavičiaus 

biografija.
Pereitą mėnesi mirė Ka

zys Leonavičia, sulaukęs 48 
m. amžiaus. Velionis išsirgo 
apie 3 metus, per visą laiką 
lankė vfeokius daktarus, 
bet nė vienas negalėjo išgy
dyt. Paėjo iš Lietuvos Pepa- 
lių kaimo, Babtų valse., 
Kauno apsk. Buvo beturtis 
kaimietis, tėvas mirdamas 
paliko jį metų, o motina ne
turėdama iš ko užlaikyti iš
leido mažą tarnauti pas ūki
ninkus. Sukakus 21 metus, 
buvo paimtas į kariumenę ir 
išsiųstas į Sibirą. Tarnavo 3 
metus kaipo muzikantas. 
1911 m. atvažiavo Į šitą šalį 
ir apsistojo Ellsworth, Pa. 
Dirbo anglių kasyklose ir 
taipgi susiorganizavo orkes
trą, grieždavo vestuvėse ir 
baliuose. 1912 m. persikėlė 
į Gillespie, III. čia taipgi 
dirbo kasyklose ir priklausė 
vietiniame bene. Vėliau per
sikėlė i Benld, III, ir čia su
siorganizavo orkestrą ir 
dirbo mainose. Per ilgus me
tus grajindavo visokiuose 
parengimuose, užtai ir turė
jo vardą čalis' Muzikantas; 
mažai kas žinojo jo tikrą 
pavardę. Prieš mirtį, jis vi
sados sakydavo, kad jam 
mirus, turi palydėt jį su mu
zika. Jo noras tapo išpildy
tas. Vietos benas jį palydėjo 
iš namų į Benld kapines. 
Taipgi lydėjo apie 100 auto
mobilių, kas parodo kad jis

Veronika Leonavičienė
ir posūnis Vaitel is.

PTTTSBURGH, PA.
Nelaiminga mirtis ištiko 

Stasį Kirminą.
Tūlas laikas atgal, Stasys 

Kirminas, gyvenantis 325 
Overbrook Bulvard, Carick. 
Pa., besitriusdamas apie sa
vo stųbą, paslydo nuo laip
tų ir krisdamas mirtinai su
sižeidė. Buvo nuvežtas Į li
goninę ir tą pačią dieną pa
simirė. Gruodžio 16 d. buvo 
palaidotas Lietuvių Tautiš
kose kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš 
Kląngių kaimo, Veliuonos 
valsčiaus, ir buvo vienas se
nesniųjų Pittsburgho betu
riu gyventojų ir musų drau-į 
gijų darbuotojų. Jis išgy-i 
veno Pittsburghe 30 metų.
• Buvo vedęs, bet šeimynos' 
neturėjo. Vertėsi bizniu, už
laikydamas bolinę ir taisy-Į 
damas laikrodžius. Apie 10! 
metų atgal pasistatė nuosa
vą namą. ir krautuvėlę Cari
ck© dalyje, ir manė šioje 
švarioje vietoje susilaukti 
žilos senatvės. Bet mirė ne
tikėtai, palikdamas didžiau
siame nubudime savo mote
tų ir brolį Andrių Kirminą 
Pittsburghe. Lai bus jam 
lengva šios šalies žemelė!

S. Bakanas.

VERGIJA PRIE MlSSiSSI- 
PP1 DARBŲ

Prie Mississippi potvinių 
kontrolės projekto dabar ei
na darbai. Darbą yra paėmę 
iš valdžios rangovai. Sam
domi prie to darbo juodvei- 
džiai pradėjo skųstis, kad 
rangbvai įvedė tenai tikrą 
vergiją Kongresas nutarė 
dalyką ištirti.

bilietų kainas. 
Greyhound Lines, auto

busų transportacijos kom
paniją paskelbė numaži
nanti pasažieriams bilietų 
kainas 25 nuošimčiais, šios 
kompanijos busai operuoja 
tarp visų didesnių Amerikos 
miestų.

dirba iš Seattle, jie atva 
žiuoja darban ant ferry. 
Naujų darbininkų dabar ne
priima.

“Keleivio” draugas.

SUĖMĖ 4 LAIVUS SU 
DEGTINE.

Šį panedėlį prohibicijos 
agentai suėmė 4 laivus su 
degtinės šmugeliu. Iš viso 
paimta apie 7,500 keisų deg
tinės.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1932 Metams.

gi V metu 
įdomus.

Keleivio” Kalendorius yra labai

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus S’napley teorija apie tai. kas 
yra '‘Paukščių Kelias”’.
i\iek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “S O S” ?
Kiek yra visam pasauly girių?
Saulės sistema ir jos planetos.

' Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kalno Įspėti orą? (Moksliškas 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvą?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Ką reiškia Newtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas’’?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai it kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gėlės
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 50c.. bet “Keleivio” skaityto
jams tik 25 centai.
Mokesti galima prisiųsti kartu su prenumerata, 
c šilima taipgi Įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų iš Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

253 Broadway
KELEIVIS

South Boston, Mass.

Daugelis žmonių musų 
mieste dirba tik už pavalgy
mą, bet ir mizerną darbą 
sunku gaut. Kurios dirbtu
vės da kiek dirba, tai mo
kestį taip nukapojo, kad nė 
ant pavalgymo negalima už
sidirbt. Biednųjų farma pil
na prikimšta, o padėtis da 
vis blogėja. Tačiau pas lie
tuvius tokio didelio skurdo 
da nesimato.
Nekurie užsimanė kunigo.

Pas mus yra ir tokių žmo
nelių, kurie tiki visokiems 
tokus-pokus ir vieną jauną 
vaikiną būtinai užsimanė į- 
stumt į kunigystę. Vaikino 
tėvai biedni, kiek turėjo su
taupą, tas praleido ant vai- 
<o ir daugiau jam duot ne
gali. Tai pradėjo prašyt kai
mynų pagelbos. Vietinių 
arpe susibūrė keliolika da- 
atkininkų, pradėjo vaikš

čiot po stubas ir rinkt aukas, 
tad padarius Juozeli kuni
gu. Kolektoriai reikalauja, 
tad mažiau neaukautų kaip 
dolerį. Suprantama, kurie 
aukauja daugiau, tie būna 
geresni. Vienas geriausių 
paaukavo net porą šimtelių, 
nors pats 100 kartų nusilai- 
žc pirštą kaip gauna šmoteli 
ašinių. Smarkesnieji sumis- 
ino didelį dalyką, sako, su
rengsime balių, suprašysim 
didelę svodbą, prisikalėdo- 
sime sausų ir- šlapių, ir sur
inksime Juozeliui pakan

kamai. Ir štai 15 d. sausio 
tuojaus po pietų, man skai
tant “Keleivį”, žiuriu- kad

netolimą namelį, kuriame 
3 aukštai visai tušti, plaukia 
svietelis lyg i kokius atlai
dus. Viena moterėlė per
kreipus šoną velka koki tai ' 
ryšuli, kiek pirmiau jos, ždo- 
rovas, dzievaš kaip ridikas, > 
jau ritina i laiptus švęsto 
vandenėlio, da toliau subau
bė skambančioms bonkoms 
automobilis ir visi skubinas 
prie to namelio. Paskui, 
kaip jau visi susirinko, pra
sidėjo linksmybės. Kiek vė
liau, žmoneliai pradėjo į- 
kaisti, muzikantai ant smar
kių cimbolų rėžė polką. A- 
pie penkių su puse pūdų 
mamos pradėjo sukt sijonus, 
kad net sienos ruko, o mu
zikantas su koja priminda
mas, garsiai pritaria: “Šok 
gėręs, šok negėręs, šok už 
ciocės nusitvėręs”. Kaip 
Gardnery gyvenu, nebuvau 
matęs kad tas “leides” butų 
kas nors paprašęs pašokt, 
bet ant šio baliaus jos šoki
no visus.

Linksmybės baigėsi apie 
pusiaunaktį, vieni kitiems 
pradėjo išmetinėti, kad jie 
mažiau gavo už kitus, o au
kavo daugiausiai. Bet kam 
teko, tam teko, o nameliui 
ir busimam kunigėliui tikrai 
teko. Namo kampai persi
skyrė, o lubose didžiausi 
plyšiai. Reiškia, dievuliui 
ant ghrbės, namas gal su
grius. Kiek išgerta “švęsto 
vandens” ir kiek surinkta 
“pinigučių”, žino tik arti
mieji.

Tikras parapijonas.

Nusilpnėjęs, Visai Be Ūpo?
Keletas mctii atgal įžymus Gydyto
jas Specialistas išrado kombinaciją 
vaistu, kurie darė stebuklus dėl ligo
niu. kuriu organizmas buvo suglebęs 
arba tik dalinai veiklus ir kuriems 
reikėjo daugiau kaip tik paprastą 
toniką. Ši preskripcija dabar yra par
davinėjama visose vaistynvėiose tik - 
už Dolerį už pilno mėnesio treatmen
tą. .Jeigu po dvidešimts dieną jus ne
busite užganėdintas. jūsų Doleris 
jums bus sugrąžintas Eikite j savo 
vaistinvčią ir paklauskite buteli tik
ro NUGA-TONE — žiūrėkite, kad 
laibe’io butu užrašyta

Nusa-Tone
t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Nubaustas Buvęs
Kauno Milionierius.
Turėjo pusantro milijono li

tu, gavo pusantrų metu 
kalėjimo.

šienus dienomis Kaune 
pasibaigė Frenkelio ir Švar
co byla, kurioje jie buvo 
kaltinami išvilioję iš 
tarnautojų anie 45,000 litų 
ir paskui paskelbę autobusų 
bankrotų. kad nereikėtų 
skolų grąžinti. •

Frenkelis ir Švarcas buvo 
Kauro autobusų biznio sa
vininkai.

Teisiamieji kaltais nepri
sipažino. Aiškinos jie su
bankrutavę dėl to. kad buve 
dideli mokesčiai, bransrus 
numeriai, policija, valstybi
nius mokesčius išjieškoda- 
ma. paėmus autobusus eks
ploatuoti. Neturėdami pini
gų, jie ir pradėję skolintis 
iš tarnautojų, o atiduot ne
buvę iš ko.

i Kaltinamame akte pasa
kyta, kad Frenkelis su 
Švarcu iš tarnautojų ima di
delius piniginius užstatus, 
kurių negarantuoja, o tik 
išduoda beverčius vekselius 
arba paprastus raštelius 
kad tarnautojus atleisdami

tai neišmintinga, bet ir sar- Frenkelis su Švarcu užstatų

IŠ SOČI AUSTŲ DARBUOTĖS.
“Keturių Metų Planas” so

cialistu jėgoms didint.

Organizacinis Amerikos 
Socialistų Partijos komite
tas pereita sąvaitę išsiunti-

duos apie 10.000 naujų na
rių pirmais metais.

Kiekviena kuopa surengia 
kas mėnesi bent vienas vie
šas prakalbas, diskusijas ar

nėjo vfeonis kuopoms bei agitacijos tikslams.

Sveikatos Skyrius
ši skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

—Alou, Maike!
—Heilo, tėve! Kas pas ta- mata. 

ve girdėt?
—Aš, Maike, girdėjau, 

kad Lietuvoj yra užmanvta 
statvt kokiam ten Kudirkai

neerązma. 
Tuo budu Frenkelis su

išvi-

paminklas. Ar tu apie tai 
girdėjai?

—Taip, tėve.
—0 kas jis do per vienas, 

tas Kudirka, kad jam nori 
tokį unarą daryt?

—Kudirka, tėve, buvo 
vienas iš tų, kurie kovojo už 
lietuvių spaudos grąžinimą, 
kuoųiet caro valdžia ją buvo 
uždraudus.

—0 ar jis nebuvo bedie
vis?

—Žiūrint tavo akimis, tė
ve, gal jis toks ir buvo, bet 
tai nieko bendra neturi su 
jo nuopelnais lietuvių liau
džiai. Kaipo rašytojas, jisai 
nemaža prisidėjo prie lietu
vių atbudimo.

—Tai reiškia, Maike, kac 
tu pritari statyt jam pa
minklą.

—Ne, tėve, paminklam? 
aš nepritariu, nes iš jų nėra 
jokios praktiškos naudos. 
Tai yra eikvojimas žmonių 
pinigų ir darbo. Ko tas yra 
verta, geriausia parodo Egi
pto piramidos arba Kinijos 
siena.

—Maike, aš čia su tavim 
ne soglasnas. Jeigu tu pripa
žįsti. kad žmogus yra tautai 
užsitarnavęs, tai turi pripa
žinti, kd jį reikia kaip nors 
pagerbti. O paminklas tai 
ir yra tokiam tyrui pagerbi
mas.

—Bet ar be paminklo ne
galima to pa ryti? Juk ga
lima tokio žmogaus vardu 
pastatyt tiltą, mokyklą, mu
ziejų. ar kitą koki nors da
lyką, kuris primintų jo nuo
pelnus ir tuo pačiu laiku ne
štų naudą gyviems.

—Še ranka. Maike! čia 
tu fain nukalbėjai. Man tuo; 
atėjo galvon geras užmany
mas. žinai, zakristiiona? 
skaitė gazietose, kad Persi
jos šachas parduoda savo 
sostą pigiai. Sako. sostas pa 
darytas iš deimantų ir vertas 
didelių skarbų, ale kaip da
bar sunkus čėsai, tai jį gali
ma esą nupirkti už kelis mi
lionus dolerių. Taigi imkim 
mes. Amerikos lietuviai, su

—Kas čia do sarmata,
Maike! Juk musų celencija Švarcu^ iš tarnautojų 
pastanavijo būti Lietuvos liojo 45,385 litus, 
prezidentu da septynerius! Priimdami tarnautojus
metus, o kai septyni metai 
pasibaigė, gal tada apsi- 
sklebs ir Lietuvos ciesorium.

žadėdavo aprūpinti nuola
tiniu uždarbiu, o priėmė lei
sdavo dirbti tik 2—3 dienas

Bet ar nebus tada didesnė per mėnesį. Kai tarnautojai 
musų tautai sarmata, jeigu reikalaudavo darbo, tai 
Lietuva turės savo ciesorių,(Frenkelis juos ramindavęs: 
o neturės sosto? Taigi, da- “Palauk truputį, nupirksime 
bar, Maike, yra geras cen- gaidį ir galėsi važiuot!” 
čius tokį forničių nusipirk- Ners jau per daug Fren- 
ti. (kelis su Švarcu turėjo tar-

—Niekus kalbi, tėve. Jei-j nautoju. bet vis dar jieško- 
gu amerikiečiai galėtų tiek (jo naujų. Be užstato visai 
pinigų sukelti, kiek Persijos nepriimdavo.
šacho sostas kaštuoja, tai Frenkelis su Švarcu kalti- 
nepalyginimai naudingiau nami tuo, kad juodu iš ank- 
butų pataisyt supuvusius §to susitarė ir bendrai veik- 
Lietuvoje tiltus, arba kiek-J darni 1929—1932 metų lai- 
vienam miestely pastatui kotamv iš auto tarnautoju
viešą sveikatos ištaigą.

—O ką tai reiškia. Mai-

kotarpv iš auto tarnautoju 
sistematingai viliojo pini
gus. Be to, juodu dar kalti-

kė. vieša sveikatos įstaiga? narni tuo, kad apgaulės bu
du iš tarnautojų išviliotusAr tai toiletas?

—Kad ir toiletas. tėve, 
butų daug naudingesnis 
daiktas, negu sostas.

—Jes, Maike. toks pleisas 
butų gana vigadlyvas daik
tas laike turgaus. Ale tokią

pinigus pasisavino.

Frenkelio ir Švarco tar
nautojai vienodai liudijo— 
skundės, kaip juos Frenkelis 
su Švarcu apgavę įsivilioda
mi pinigus ir istumdami i

:staiga juk neišpultų pava- p^žiausį skurdą, 
linti Smetonos vardu. ■ Charakteringesni

—Bet kam čia būtinai 
Smetonos vardas reikalin
gas, tėve?

—Matai vaike. Smetona 
vra mano senas frentas. Lie
tuvoj mudu sykiu varles 
mušdavom, kai buvom vai
kai. tai dabar aš norėčiau 
iam kokį nors prezentą už- 
fundyt.

—Nelabai senai, tėve, ta
vo vyčiai nupirko generolui 
Žukauskui aukso karda. O 
ką jus dabar turit iš to?

—Ju rait, Maike. Čia tai 
buvo musu misteikas. Žu
kauskas atidavė paliokams 
Yilnių. o mes ijam prezen- 
ta nusiuntėm. Dabar vėl tu
rim dėt aukas, kad Vilnių iš 
paliokų atsiėmus. ir velnias 
žino, ar kada atimsime. Na. 
ale užteks. Maike, ba aš tu
riu skubini ant krikštynų.

—Lik sveikas, tėve.

buvo 
akc. b 

kuris
parodvmai Amer. 
vės dir. Rėklaičio 
perėmė autobusus (18 maši
nų) iš subankrutavusio 
Frenkelio ir Švarco. Rėklai 
tis primygtinai prokurore 
klausiamas pasakė, kad Am 
Liet. Akv. b-vė tuos autobu
sus per pusmetį eksploata
vus. paiėgus iš gryno pelno 
40.000 lt. grąžinti • buv. 
Frenkelio ir Švarco tarnau
tojams užstato.

Iš to daroma išvada, kad 
autobusų eksploatacija Kau
no mieste nėra blogas biz 
nis ir Frenkelis su Švarcu 
bankrutavo dėl kitų kurių 
ners priežasčių.

Net bankroto išvakarėse 
Frenkelis su Švarcu jieško- 
ie tarnautojų su užstatu, < 
Frenkelis žmogus inteligen 
tas, buvęs bankininkas, tai 
darė sąmoningai, iis negali 
teisintis nežinojęs ką darąs.

Frenkelis sako, kad ank
sčiau jis buvęs miliionie 
rius: turėjęs savo banko

lokalams aplinkrašti, ku
riame yra išdėstytas “Ketu- 
riųMetų Plapas” socialistų 
jėgoms padidinti.

šitas aplinkraštis nurodo, 
kad paskutiniuose prezi
dento rinkimuose socialistų 
kandidatas gavo arti 1.000.- 
000 balsų. Žmonės, kurie 
balsavę už Normaną Tho- 
masą, be abejohės, risi yra 
musų šalininkai. Bet ne visi 
jie priklauso prie musų par
tijos. Ant kiekvieno organi
zacijos nario mes gavom 54 
balsus. Jeigu mes nieko ne
darysime, tai šitie balsuoto
jai galės vėl nuo mus nutol
ti, galės nueiti su vėju. Yra. 
vacliuąsi, didelis pavojus jų 
netekti.

Ką gi tuomet reikėtų da
ryti, kad jie pasiliktų prie 
mus? Reikia darbuotis. Rei 
kia platint savo spaudą, rei
kia ruošti mitingus, reikia 
aiškinti socializmo mokslą 
ir kviesti žmones rašytis prie 
socialistų organizacijos.

Šitą pareigą turi nešti 
kiekveinas socialistas, o ne 
vien tik komitetai ar komi 
sijos. Kiekvienas privalo būt 
organizatorius, agitatorius 
ir spaudos platintojas.

“Keturių Metų Planas” 
nustato šitokią darbo prog
ramą:

Per šiuos 1933 metus turi 
būt išplatinta 5.000,000 lite
ratūros egzemplioriai, pri
rašyta 10,000 naujų narių, 
suruošta 24.000 agitaciniu 
mitingų. 1,000 pasimokini- 
mo susirinkimų iu padarvt? 
kontaktas su*.10,000 visokiu 
draugijų, patiekiant joms 
literatūros arba kalbėtojų.

Per 1934 metus: 10.000,- 
000 egzempliorių literatū
ros, 20,000 naujų narių, 48.- 
000 agitacinių mitingų, 
2.000 pasimokinimo susirin 
kimų, kantaktas su 20,000 
draugijų.

1935 metais 20,000,000 
gzempliorių literatūros 

40,000 naujų narių. 96.000 
agitacinių susirinkimų,
4,000 pasimokinimo susirin
kimų, kontaktas su 40,000 
draugijų.

Per 1936 metus: 50,000,- 
000 egzempl. literatūros, 
80,000 naujų narių, 200,- 
000 agitacinių mitingų 
3,000 pasimokinimo susirin
kimų, kontaktas su 100,000 
draugijų.

Ar galima šitokį milžiniš
ką darbą nuveikti?

“Keturių Metų Planas” 
parodo, kad galima visai 
lengvai, ir štai kokiu budu: 
kiekvienas socialistas išpla
tina kas mėnesį po 30 lape
lių, knygučių ar laikraščių 
Tai ir bus apie 5,000,000 
egzempliorių per pirmuo
sius metus.

Kiekviena kuopa gauna 
kas mėnesį naują narį. Tai

Kiekviena kuopa suren 
gia pasimokinimo susirinki
mą savo nariams bent sykį 
į metus.

Kiekviena kuopa nors sy
ki i mėnesi nusiunčia

NEURASTENIJA.

Ražo Dr. J. P. Poška

Abelnai imant, reikia pasaky- 
savo! ti. kad ši liga apsireiškia dideliu 

kalbėtoją arba literatūros į i nervu sistemos nusiplnėjimu, 
taip kad žmogus nebegali tinka
mai atlikti nei protinio, nei fi
zinio darbo, ši liga gali paliesti 
vien tik kaip kuriuos organus, 
kaip tai: galvos smegenis, nuga
ros smegenis stuburo kanale, 
širdį ir skilvi.

Priežasčių šios ligos yra gana 
daug. bet čia paminėsiu tiktai 
pačias svarbiausias.

draugijų susirinkimus, unijų 
mitingus, ko-operatyvų po
sėdžius, bedarbiu mitingus, 
treikierių prakalbas ar ki

tokias sueigas.
Tai atlikti nėra sunku. Se

kančiais metais socialistų 
organizacija bus jau daug 
didesnė, ir proporcionaliai 

ji galės atlikti daugiau dar
bo.

Vajus prasideda nuo šios 
dienos. Lietuviai socialistai 
taip pat stoja darban. Mes, 
žinoma, platinant daugiau
sia savo spaudą. Tegul kiek
vienas musų draugas išplati
na per mėnesį 30 egzemp
liorių “Keleivio” ar “Nau
jienų”, arba musų spaudos 
Kalendorių, knygučių ir t.t. 
Tegul kiekviena kuopa su
ruošia kas mėnesį prakal
bas ar diskusijas, tegul gau
na bent vieną naują narį kas 
mėnesi, ir paskirta šių metų 
kvota bus garbingai išpildy
ta.

tai poilsio ir kad viskas bus ge
rai, jos veidas nušvito, akys 
nudžiugo ir su šypsena išėjo na
mo. Jeigu ji ir toliau butų rūpi
nusi. nejieškojus pagelbos, tai, 
gal būt, kad ne tik butų ga\^ 
neurastenijų, bet ir pačių gyvy
bę praradus.

Neurastenija kartais serga ir 
tie žmonės, kurie gauna sifilį, 
vartoja per daug tabako, alko
holio, kai kuriuos vaistus ir taip 
toliau.

Simptomai šios ligos yra įvai
rus, nevienodi ir nepastovus.

. Beveik kiekvienas ligonis jau-Pirmiausiai, mes turime atsi- kiuip kid£vje_
minti, kad mes ae visi ateiname L nustoja

si pasauli su vienodu nervu ka-1..... .. .. • - , , -.' , ... ‘ . . l nuvargęs, dvasioje labai nupuo-pitalu. v įem atsinešame to taip
vadinamo nervu kapitalo dau
giau, kiti mažiau. Tėvai, kurie 
gyvena nervuotą. rūpestingą, 
trukšmingą bei tragingą gyve- 
nimą. perleidžia tokio gyvenimo 
vaisius savo vaikams. Tokie 
vaikai turi palinkimą prie savo 
tėvu silpnumų bei įvairių ligų. 
<ol viskas gerai eina. tai jie ga- 
i laimingai gyventi, bet kaip 

jiems prisieina susidurti su gy
venimo keblumais, tai jųjų ner
vų kapitalas neišlaiko ir jie 
gauna suirimą.

Neurastenija gali pakirsti ir 
tuos žmones, kurie paeina iš 
stiprių tėvų ir buvo sveiki iš pat 
mažens. Jeigu kuris asmuo ap
sikrauna save dideliais ir atsa- 
(omingais darbais, kurie neduo
da žmogui nei ramiai pamiegoti, 
nei pailsėti, nei pavalgyti, tokis 
asmuo anksčiau ar vėliau dažnai 
tampa auka šios ligos.

Daug žmonių, ypatingai šiais 
alkais, serga neurastenija dėl 

kad jie perdaug rūpinasi. Be 
rūpesčio, žinoma, mes negalime 
apsieiti, bet jeigu rūpintis die
ną ir naktį be jokios naudos, tai 
yra per daug ir nesveika.

Yra žmonių, kurie rūpinasi 
visai be jokio reikalo, čia pa
duosiu pavyzdį. Ne labai senai, 
ateina į mano ofisą jauna mer
gaitė ir pareiškia, kad ji nebe
norinti gyventi. Aš nusijuokiau 
r sakau: “Ar su meilužiu per- 
siskyrei?’’ Ji nusišypsojo ir sa
ko: “Aš dar jo neturėjau. Bet 
man rupi...” “Kas gi tau rupi?” 
klausiu jos. “Aš dirbau tekioj 
ir tokioj dirbtuvėj ir truputį už
sigavau galvą. Dirbtuvės gydy
tojai peržiurėjo ir paveikslus 
nutraukę sakė. kad viskas ge-

mitetas bedarbiais rūpintis rau Bet man dabar ropL ka(1 as 
------- - nenustočiau proto ir tuomi ne

kalant? pašvęstą laikraštį, suterščiau savo tėvu. brolių ir 
seserų, ir visų tų kurie man y- 
ra artimi.” Ji pradėjo gailiai 
verkti. Nusiėmė skribelaitę ir 
parodė sumuštą vietą. Apart 
mažo gūželio, ten nieko daugiau 
nebuvo. Kuomet aš jai pareiš
kiau, kad nuo tokio dalyko nieks 
proto nepraranda, kad jai tas 
nekenks, viskas ko jai truko—

Trockio šalininkai Čekoslo
vakijoj prisidėjo prie 

socialdemokratų.

Čekoslovakijos komunis
tu opozicininkų partija, ku
ri turi 10,000 narių ir iki 
šiol stejo už Trockį, šiomis 
dienomis nutarė prisidėti 
prie Čekoslovakijos Social
demokratų Partijos.

Nuo karo, Čekoslovakijos 
Socialdemokratų Partijon 
suėjo jau sekančios grupės:

1. Čekai socialdemokra
tai (centristai).

2. Progresyviai socialis
tai (ko-operatyvininkai).

3. Kairieji socialdemok
ratai. kurie 1922 metais at
simetė nuo komunistų.

4. Nepriklausomoji ma- 
džiarų socialdemokratų par
tija.

5. Nepriklausomoji rutė 
nų (rusinu) socialdemokra 
tų partija, ir dabar

6. Komunistų opozicijos 
partija.

Chicagos bedarbiai įsikūrė 
savo laikraštį.

Chicagos Darbininkų Ko-

'The New Frontier”, kuris 
paduoda daugiausia žinių 
apie bedarbių organizacijų 
darbuotę. Laikraščio adre
sas: 20 W. Jackson Blvd.

SLAPIEJI IŠLEIDO SAVO
AGITACIJAI $364.544.
Washingtono žiniomis, 

dėkim pinigų ir nupirkim tą Amerikos slapieji pereitai^ kontorą. konkę, bravorą ir
sostą Lietuvos prezidentui metais išleido $364,544 agi-* 1—*•— ---- ’ 1
Smetonai dovanu. Tai bus I tacijai prieš prohibiciją.
jam geras paminklas ir kar- ------------------
tu vygadlyvas daiktas. i FARMERIAI PRADĖJO

—Iš sostų, tėve, taip pat 
nėra jokios naudos. Jeigu 
jau tokios atsilikusios šalies 
valdonas nori jo nusikraty
ti, tai lietuviams pirkti tokią 
senovės liekaną butą nętik-

ARTI.
Vietoje kirsti dabartiniu 

laiku ledą, farmeriai Bosto
no apylinkėj pradėjo arti 
laukus, taip dabar čia atši
lo oras.

kt. turtus. Dabar nieko ne 
tekes. Nepakėlęs sunkiu mo
kesčių ir turėjęs žlugti. Sa 
vo gyvenime nieko ne- 
skriaudęs, nenuskriaudęs ir 
auto tarnautojų; susitvarky
siąs ir atsilyginsiąs. Prašo 
išteisinti.

Švarcas irgi skundžiasi 
mokesčiais. Blogos valios

neturėjęs, atsitikus nelai
mė. Prašo išteisinti.

Teismas nutarė: Frenkelį 
ir Švarcą nubausti po pus
antrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Nuskriaustiems 
žmonėms turi būt atlyginta 
iš judviejų turto.

Abudu pasakė apeliuosią 
i aukštesnį teismą ir ‘todėl 
buvo pastatyti po 40,000 Ii 
tų kaucija kiekvienas. Fren 
kelis tuojaus išsiėmė iš ki- 
šeniaus kauciia ir užsistatė, 
o Švarcas, kuris kaucijos ne 
turėjo, tuoj buvo areštuotas 
ir nugabentas i Kauno sun 
kiųjų darbų kalėjimą.

Kauno autobusus dabar 
yra paėmusi į savo rankas

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

A. Kukeniui.—Žinia apie 
buvusį Port Colbome gaisrą 
lietuvių visuomenei neįdo
mi. Brt už prisiuntimą vis
tiek ačiū.

“Keleivio” skaitytojui.
Aliejus arba alyva žemėje 
pasidarė iš visokių organi
škų medžiagų. Rusijos ca
ras buvo nužudytas su visa 
šeimyna. “Keleivis” turi a- 
pie 20,000 skaitytojų,

Ch. Zedaliui.— Į “piktas 
dvasias” tamsta netikėk, nes 
tokių dalykų pasauly nėra 
Jei karvės melžiamos spar
dosi, tai gali būt, kad jų teš
menys sutrukę ir skauda.Jei 
gyvulys nerimauja dieną ir 
naktį, tai labai galimas dai
ktas, kad jo ausis yra įlin
dęs koks vabalas, gal žąsies 
ar anties utelė. Šitų paukš-

DIDESNIS Už POPIEŽIŲ.
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šitas mongolas vadinasi Pan- 
chen Lama (arba gyvasis Bud- 
da) ir valdo apie 500,000.000 bu 
ddistų. Taigi jis yra daug di
desnis už RomdS katalikų popie
žių, nes pastarasis turi vos tik 
apie 330,000,000 pasekėjų.

lęs. beviltis, mažiausias bildesis 
jį erzina ir neduoda ramumo. 
Toks ligonis (ypatingai moterys) 
labai greitai dėl mažiausio daly
kėlio verkia, nervuojasi. Įvairus 
skausmai vargina. Svarbiausia, 
kad dauguma tokių ligonių ne
gauna poilsio, nes negali užmig
ti. kas veda ligonį desperaeijon 
bei nusiminiman. Neurastenikas 
daug kenčia nuo išsvajotos bai
mės: jis bijo, kad staiga nenu
mirtų, kad apoplekcijos negau
tų, bijo vienas pasilikti nors ir 
ant valandėlės. Tai yra bijo ir 
pats nežino ko bijo. Kadangi li
gonis randasi nuolatos baimėje, 
tai jo širdis smarkiai plaka ir 
nuo to jis kartais gauna širdies 
skaudėjimą, kuris taipgi neduo
da ramumo. Neurastenija ser
ganti žmonės neranda draugų; 
jiems rodosi, kad visi yra jų 
priešai. Niekas jiems nemalonu 
ir neįdomu. Yra dar daugiau vi
sokių simptomų, bet jų visų ne
galima išvardinti, nes tai per
daug vietos užimtų.

Dabar kįla klausimas, kaip 
nuo tos ligos apsisaugoti ir kaip 
nuo jos gydytis.

Pirmiausiai reikia rūpintis 
apsaugoti nuo tos ligos mažus 
vaikelius. Mažučių nereikia er
zinti ir nerodyti jiems piktumo 
nei blogų pavyzdžių. Jeigu tė
vai ir supyksta ant vaikų, tai tą 
pyktį reikia slėpti. Vaiką gali
ma nubausti ir be piktumo. Mo
kyklą lankančius vaikus nerei
kia per daug spausti. Paaugu
sias mergeles reikia saugoti ir 
prirengti prie to, kas jų laukia. 
Motinoms to išsireiškimo užten
ka. Jeigu mokyklą lankantis 
berniukas arba mergaitė prade
da rodyti didelio nervingumo 
simptomus, tai geriau vaiką su
laikyti nuo mokslo ir duoti pail
sį. Vaikus reikia užlaikyti šva
riai, ypatingai gerklė ir dantu
kai turi būt švariai užlaikomi. 
Jeigu vaikai bus atatinkamai 
auginami bei auklėjami, tai jie 
užaugs stiprus, sveiki ir ligos 
prie jų mažiau kabinsis. Suaugę 
nervuoti žmonės privalo saugo
tis nuo didelio rūpesčio, proti
nio persidirbimo bei visokių gy
venimo nemalonumų. Reikia 
daug laiko praleisti tyrame ore, 
valgyti sveikus valgius, daug 
daržovių bei vaisių. Nevartoti 
perdaug tabako, alkoholio, ka
vos, arbatos bei tokių vaistų, 
kurie erzina žmogaus nervus, 
nes nervuotiems tas viskas la
bai kenkia.

Kuometnžmogų

Amerikiečių Akcinė Bend- jčių nekuomet nereikia laikyt 
rovė. 'vienam tvarte su gyvuliais.

neurastenija apima 
tai gydymasis jau il

gas ir sunkus, ir be gydytojo 
priežiūros beveik negalima pasi
gydyti. Visgi pajutus šią ligą 
reikia pašalinti visą tą. kas pri
veda prie tos ligos, nepaisant 
kaip sunku bus tai padaryti. Ži
noma. pačiam ligoniui prašalinti 
tas priežastis, kurios privedė 
prie tos ligos, beveik nebus ga
lima, bet jeigu ligonis pasiduos 
gydytojo pilnon priežiuron, tai 
tuomet galima tikėtis gerų pa
sekmių ir atgauti savo brangią 
sveikatą.
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Coolidge’o Laidotuvės Plymouth’e.

Policijos Provokato
riai Bedarbių Tarpe.
Demonstracijos ir kruvinos 

muštynės Glasgowe.
Gruodžio pabaigoje Glas- 

dina žinios iš Francuzijos, gowe bedarbiai surengė de- 
kad francuzų vyriausybė, monstracijų, per kurias pri- 
norėdama palengvinti pade- ėjo prie susirėmimu su no- 
tį. nutarė išsiųsti iš Francu- liciia. Bedarbiai pažino ke- 
zijos 50,000 lenkų darbinin- lis jų tarpe buvusius slaptus 
kų. Esą, lenkų darbininkai policijos agentus ir juos 
bus privežti francuzų vais- puolė. Slaptiesiems polici- 
tybės lėšomis prie vokiečių ninkams atėjo i nagelna pe- 
lenkų sienos ir paleisti. Len- sčia ir raita policija. Per šu
kų laikraščiai reiškia dide- sirėmimą 14 policininkų bu- 
lio nepatenkinimo numatytu vo sužeista, iš jų du pavojin- 
žygiu ir nurodinėja, kad gai. Sužeistas ir vienas civi- 
Francuzijoj dar nėra tiek lis.
daug bedarbių. Tuo tarpu

Francuzai Trems 
50,000 Lenkų.

Lenkų bedarbių armijai 
gręsia kritiška padėtis.
Lenkų spaudą labai įau-

čia parodytos buvusio prezidento Coolidge’o laidotuvės. Jis buvo palaidotas 
Verraonto valstijoj.

Plymouth’e,

i Berlyne Nusižudė PAJIEŠKOJIMAI.
Trockio Duktė.

Jieškau seno pažys'amo FRANK
-Pereitą savaite Berlyne budry. j>s -vra že'?ot*s- paeina ii

; nusižudė Žibinamuoju gaZU žiaus, apie 5*4 pėdų aukštumo, vir.
Zinaida Volkovą, vyriausio- ; šugau-is praplikęs nuolat nešioja a- 

, i kinius, is amato barzdaskutys. Turi: ji Trockio duktė, kuri buvo ' svarbų reikalą, prašau jo paties ats- 
gimusi iš pirmosios jo Žmo- ,ieF‘i’ alba kas žino kur jis randas 
nos.

Nusižudymo priežastis 
nėra aiški. Iš pradžių buvo 
manoma, kad ji atėmė sau 
gyvybę dėl to, jog jai gręsė 
ištrėmimas iš Vokietijos ir 
jai policijos buk buvę įsaky
ta apleisti Šąli. Bet tai netie- »■"“» Ilk valstijoj. Malonės atšiliep- 

_ t- u- • 2.- ti. Kas žiro kur jie randasi, malo-sa. Ji buvo pabėgusi su tėvu pranešti.
V. VASILIAUSKAS

Lenkija atsidurtų labai kri
tiškoj padėty, jei jos ligšio
linė bedarbių armija padi
dintų dar 50,000 bedarbių.

KOMUNISTAI GELBSTI 
ISPANIJOS REAKCIJAI 

ATSTATYTI.
Ispanijoj, anarchistams ir

Lenkijoj Susektas 
Didelis Šmugelis.

KVIEČIA DIDŽIĄSIAS 
DEMOKRATIJAS SUSI 

VIENYTI.

komunistams sistematin- Aukšti karininkai, muitinin-
gai ir be paliovos agi- ,--1 -- ---------------1

įtuojant, daros vis nėra-
• mian ir riArumiiiii Tonlnomo

Japonai Išskerdė 
S0JM0 Kiniečių.
Kiniečių vyriausybė pa-

prašau man praneškit šiuo adresu(5> 
A. BAČĖNAS

R 7, Bcx 184 Coldwater, Mich.

Pajieška" Juliaus Sarakausko ir 
jo tėvo Selvestro Sarakausko; pa
eina iš Babtų parap., Kauno apsK ir 
Slektonies iš Gaigaliu kaimo, Vilk - 
jos pa-a i., Kauno aosk Girdėjau g-- - 
vena Chicagoj., ir Kazimitro Sliktau i 
iš Ga’-tra1’! laimo V'lki-'os oarapiios;

iš Rusijos į Prinkipo salą, 
todėl neteko Rusijos piliety
bės ir turėjo gyventi politi- Pajieškau Jono ir Petro Jankausku, 
_• paeina iš Kaur.o gub., Utenos apskr,tremtinių Nanseno pasu. girdėjau kad gyveno Montana vais- 
Tečiaus Berlyne ji buvo iš- tijoj. Prašau atsišaukti, arba kuria 

žino kur jie gyvena, malonėkite pra
nešti. (4)

KLEMENS SLUZAS 
P. O. Box 74, Summerlee, W. Va.

gyvenusi jau du metus ir po
licija rengėsi prailginti lei
dimą gyventi Vokietijoje. 
Todėl delei to jai žudytis 
nereikėjo.

432 Campbell St., Ak.on, Ohi,

Pajieškau VINCO TAMULYNO, a- 
pie 8 metai atgal jis gyveno Ne\v 
Philadelphia, Pa. Iš čia jis persikėlė j 

Spėjama, jog ji nusižudė w. Virginia. Turiu į jį labai svarbų 
— žino kur jis dabar rar- 

man tuoj pranešti, aš užGeorge B. Shaw Ori- ŽS
ginalus žmogus. *
Nedaug yra oasauly tokių mįrė jos sesuo Nina. Tai p. o. Box ii snver Cr^k, pa.

kai ir kitokie apg&udineda- skelbė apžvalgą apie žmo- žmonių, kaip George Ber- džiova kuria sergąs ir pats 
nių nuostolius per kiniečių nard Shaw, socialistinių pa- Trockis. Be to ji kentė dide- 
japonų kovas nuo 1931 me- žiūrų Anglijos rašytojas. Jis ji nusiminimą ir kartais bu

vo savo “ojezyzną.”

anądien
kurį buvo pakviestas 
vusis Francuzijos premjeras 
Herriot. Sakydamas pra
kalbą Herriot kvietė didžią
sias pasaulio demokratijas 
susivienyti į vieną galingą 
sąjungą kovai su visokia re
akcija ir ekonomine depre
sija. Jo nuomone, tokion de
mokratijų sąjungon turėtų 

susidėti Francuzija, Angli
ja ir Jungtinės Valstijos. 
Dabartiniai nesusipratimai 
yra kilę daugiausia dėl to, 
kad viena pusė nežino apie 
kitos sunkią padėtį, su kuria 
ji turi kovoti.

Je, je, diplomataf kalbėti 
moka. Bet kai Amerika pa
sako franeuzams, užmokė

ki! savo skolas, tai francu
zai gatavi muštis.

rasciai deda sensacineus šmuge^karauJe 30,000 r^diarios tiškus” dalykus kalba, tai
pranešimu; apie komunisti- j Vokifti.j kariuomenes ir 25,000 sava- tik pajuokia juos. Štai aną-
mų ginklų sandelių suradi- • f -į n,»invHsvn i i nonų. Į siuos skaičius ne- dien jis įssireiskė, kad pa
muš. Respublikos priešai, įa’rkotikusJ kuriuos įšmue-e s >traukti kiniečiai žuvę peri šauliui valdyti protas esąs 
pasak laikraščių, yra gerai ?i“ atg™ SųLkOTas Šanchajum kur nereikalingas, nes, ve, girdi,
nmcirpnnro nnciorfmanpioi . . . ° ‘ hnvn omo sIMUI w

Organizacija turėjo milioni-Dnsirenge prisiartinančiai 
k0™- ysmausyhe numato nį^, o len^ į^es- 
paskelbti karo stotų, kaipo m‘ili on|ni nuoJolių_ Sua.
nnclz’iTir» a t\vtatv»a«a vonrin * *

reštuota keliasdešimts as-paskutinę priemone raudo
najam pavojui įveikti.

LATVIJOS VALDŽIA 
MEDŽIOS LENKIJOJE.

“Socialdemokratas” pra

menu, jų tarpe 
karininkai.

keli aukšti

IŠVOGĖ MIESTO KATES.

neša, kad latvių vyriausybės Plymouth, Mass. Beveik 
senmerges šiandienVISOS

buvo užmušta apie 5,000 ir 
sužeista 6,000 kiniečių.

Per paskutinius metus iš 
Mandžurijos į Pekiną atbė
go ne mažiau, kaip 500,000 , ,. . , ,.
pabėgėlių. Jų aprūpinimas 
butais ir maistu teikia Peki
no valdžios organams dide
lių rūpesčių.

Anglija valdo pusę pasaulio 
ir neblogai verčiasi, o proto 
visgi neturi.

Dabar Shaw vra išvažia-

AMERIKA ATŠAUKĖ 
INSULLO PASPORTĄ
Iš Atėnų pranešama, kad

PASAULINĖ PREKYBA 
EINA PRIE KATASTRO

FOS.
Tautų Sąjungos ekonomi

nis biuras paskelbė raportą, 
kuriame nupiešia labai tam
sų pasaulinės prekvbos vai
zdą. Pasaulinė prekyba per 
paskutinius trejus metus 
nuolat mažėja ir netrukus 
gali prieiti prie to, kad kai 
kuriose valstybėse tautinių 
pajamų neužteks net dabar
tiniam žemam pragyveni
mo lygiui išlaikyti. Pasauli
nė prekyba 1930 m. suma
žėjo 19G, 1931 m. sumažė
jo dar 28’;, o 1932 metų 
pirmų 6 mėnesių bėgy su
mažėjo dar 33G, palyginus 
su tuo pačiu laikotarpiu 
1931 metais.

nariai, tarp jų ir ministeris .. . „
pirmininkas Skujenieks, ar-1 ?la. .neal0*a “Ia5>« . nes
timiausiu laiku dalyvaus kazi_n Pa_ j/i CMJVOCMUCl, I\UU
“politinėj medžioklėj”, kurijVOge J0.kates- K_aiP Jungtiniu Valsti ių atstovybė
įvyks Lenkijoj, būtent, Vii- «apskaičiuota, paskutinėmis tenaj gavusj g Washingtono 
niaus srity. Laikraštis dėl fkeliomis dienomis Plymou- atimti užsienio pa-
šios žinios puola vyriausybę,11116 Pavo?ta 1S v*so ^0 kačių sportą g Samueliaus Insul- 
nurodydamas, kad jos daly-1 ir ^sos -1?8 parduotos Har- jo pabėgėjo nuo teismo

vardo universitetui po 90 
centų moksliškiems eksperi
mentams. Dabar nusiminu-

Defšio? ž'ini«" iš autori- aio?.laidž?. naži"° nei kur « 
tetingų sluoksnių pareiškia-! ka“luM Jieskot. 
ma, kad latvių vy riausybė
rengiasi medžioklėn, kun SI^° ^U-
įvyks ne Vilniaus srity, bet GIRDYTI AMERIKĄ. 
Bieloviežo giriose. į Ispanų žurnalistas Ra-

• mon Gomez sugalvojo ne
paprastą planą karo skolų

vavimas minėtoj medžioklėj 
galįs privesti prie užsienių 
politikos komplikacijų.

Chicagos elektros trusto 
magnato, kuris dabar randa
si Graikijoj.

TRAUKINIŲ KATAS
TROFA RUMUNIJOJ.
Už dviejų mylių nuo Bu 

karesto pereitą sąvaitę susi
kūlė du Rumunijos trauki
niai. Devyni žmonės buvo

Pereitą sąvaitę jis buvo In 
dijoj, kurią anglai valdo “be 
Droto.” Anglai indų vadą 
Mahatmą Ghandį turi užda
rę kalėjiman kaip “kenks
mingą” žmogų, o G. B. 
Shaw jį labai pagyrė. Bet 
Mahatmai jis pasakė, kad 
už tucs jo kentėjimus dėl 
nelaimingųjų savo tautiečių 
pasaulis jam. Mahatmai, 
paminklų visgi nestatys. Ot, 
sako, jeigu tu galėtum su
kelti dideli karą ir išplauti 
kokius 6,000,000 žmonių, tai 
tuomet tu butum didžiausis 
vyras pasauly, šiurkštų, bet 
teisinga.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, kuri negerti 
svaigalu ir mylėtu šeimynišką gyve
nimą. Geistina kad turėtu kiek tur
to, tarp 35-45 metų amžiaus ir butų 
protinga moteris. Aš esu protingas 

MIRĖ TELEGRAFO ĮSRA lės neatsišaukit. (4) '

DĖJO SŪNŪS General nįi^y^roit, Mich.
Pereitą sąvaitę Cahforni-----------------------------------------

ioi mirė William G Pajieškau merginos tikslu apsiver-JOJ mne vy linam o. iuorse, ti ne senesngs 25 metų; aš esu vai- 
telegrafo išradėjo S. F. B. kinas 26 metų, turiu kiek turto, iš 

amato stalius. Mergina, kuri norėtų 
kurti šeimynini gyvenimą, prašau at
siliepti iš Kanados arba iš Ameri
kos. Iš Amerikos pageidautina, kad 
butų Amerikos pilietė. Su pirmu laiš
ku prašau prisiųsti paviekslą, kitaip 
neatsakysiu. Plačiau paaiškinsiu per 
laišką. (4)

B. A. P. O. Box 892 
Kenora, Ont. Canada.

Morse’o sūnūs.
PUIKI PROGA

66 akerių farma, 7 ruimų stuba 
naujai pertaisyta, visi naujoviški j- 
rengimai, elektra, telefonas, etc. di
delė barnė, šėdes. žemė gera, puiki 
apielinkė, prie pat gražaus žuvingo 
ežero; arti gero kelio ir miestuko. 
Gera proga įsigyti šią puikią vietą. 
Kreipkitės ypatiškai arba laišku.(5) 

FRANK JOKŪBAITIS 
R. 3, Box 54 Putnam. Conn.

REAKCININKŲ MELAS 
APIE JAPONŲ “SOCIA

LISTUS”

užmušti, *25 sužeisti. Nelai- 
įklausimu^ išspręsti. Jis siu- mės priežastis: klaidingi
įlo, kad Europa apmokėtų traukinių signalai.

Socialistų ir darbininku skolas Amerikai alkoholi- 
judėjimo priešai pradėjo niais gėrimais, ypač vynais, SUDEGĖ 5 ŽMONĖS, 
skelbti, buk Japonijos “so- kui3e labiausiai tiktų harmo- Baltimorėj pereitą sąvai-i 
cialistų partija” jau persi- ningam susipratimui tarpe tę sudege Hewitto šeimynos* 
krikštijusi į fašistų organi- tautų įgyvendinti, 
zaciją. Bet Socialistinis

Japonai išvystė platų o- 
fensyvą Kinijoj ir karas 
siaučia visu frontu. Kinie
čiai atkakliai ginasi, bet 
prieš modernišką japonų 
karo mašineriją negali atsi
laikyti.

Gerbiami Lietuviai!
Išbuvęs Amerikoje 15 metų grįžau 

Lietuvon Klaipėdos mieste nusipir
kau namus pačiam centre su dideliu 
žemės sklypu. Norėčiau turėti kai
mynus lietuvius. Parduodu pigiai že
mę, sklypus namams statyti, kurie 
randasi prie gražios vietos.

Norintieji pirkti, prašau kreiptis 
šiuo adresu: (6)

S. ŠILERIS
Galinis pylimas 8/9

KLAIPĖDA, LITHUANIA.

Frank Riciekio^
NAUJAI IŠRASTOS GYDUOLĖS 

nuo užsisenėjusių ir naujų ronų. ku
rios tankiausiai atsiranda ant Kojų j 
ir Rankų; varva materija, niežti iri 
skauda Frank Ricickio Mostis nuo to- Į 
kių ronų yra geriausia. Vaistas išima 
visą brudą. prašalina niežėjimą ir
skausmus ir rona užgija. Nurodymai g" /.'“-nt'SBii
kaip vartot ir visas paaškinimas pri- g 
siunčiamas sykiu su gyduolėmis, g 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00 už puodu
ką. Pinigus siuskit Money Orderį ar
ba apdraustam laiške. (4) gf

FRANK RICICKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn. g

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
South Bostone. 5 ka/nbarių stuba su 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
rai žemės, gražus sodas, naujos viš- 
tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karų garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo sužinosit peš 
savininkę. (-■)

MRS. A. VALANCHUS
303 Canton Street, Randoiph, Mass.

i ITALIONIšKI AKORDIONAI
A*fc/»r Įvairių rūšių. Rao-
PRCC kom padirbti, g-
CataLn<’^ Jf/ riausios medego .

Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisoms. 
Imam vartotos a- 
kordiom* kaip > 
dalį mokesties a:.t 
naujo. Užganėdir..- 
mas užtikrintas. 

Dykai Akerdioaa Lekcijas. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 Blue Island Avė. F41, Chicago

Chas. B. 
Knchavsku & Sm

SAKO. INSULL PABĖGO 
SU $10,000,000.

Skaitytojai jau žino, kad 
tūlas laikas atgal iš Ameri
kos pabėgo apsivogęs “šim
taprocentinis patriotas” In- 
sull. Dabar jis randasi Grai
kijoj. Žinios sako, kad Grai- 
kijon jis nusivežęs su savim 
$10,000,000. Pinigai buvę 
sudėti j juodą baksą. Visi 
banknotai buvę nauji, po 
$1,000 kiekvienas. Šitą pa
slaptį dabar išdavė Graiki
jos muitininkai, kurie ant 
sienos žiurėjo Insullo baga 
žą.

KAS NORI PIRKTI KA
RALIAUS SOSTĄ?

Londono darbiečių orga
nas “Daily Herald” prane
ša, kad Persijos šachas nori 
parduoti 2 brangiausius ka
rališko iždo daiktus, būtent: 
labai brangu sostą, kuris į- 
vertinamas $28,000,000, ir 
gaublį, kuriame atskiri kra
štai pažymėti brangiais ak
menimis.

Darbininkų Internacionalas 10,000,000 AKRŲ MIŠKAS 
dabar paskelbė pranešimą, * KAREIVIŲ ATMINČIAI, 
kad Japonijoj nekuomet ne- Amerikoj atsirado žmo- 
buvo socialistų partijos, ku- nių, kurie pradėjo agituoti, 
ri butų buvus Intemaciona- kad didžiojo karo Ameri- 
lui žinoma. Vadinas, buržu- kos ir Kanados kareivių at- 
azija čia meluoja. Bet tai da minčiai butų pašvęstas 10,- 
ne viskas. Pastaruoju laiku 000,000 akrų tarptautinis 
po Europą pradėjo valkiotis miškas Amerikos ir Kana- 
tulas Bunži Suzuki, sakyda- dos pasieniu. 7,500,000 ak- 
mas esąs Japonijos “sociali- rų tokio miško turėtų būt 
stinių masių partijos” at- Kanados pusėj.
stovas ir, kaipo tokis, teisina --------------------------------------
Japonijos imperialistų už
grobimo politiką. Bet So
cialistinis Darbininkų In
ternacionalas šitą politinį 
žuliką pasmerkė, nurodyda
mas, kad jis nėra joks japo
ną socialistų atstovas, bet 
Japonijos imperialistų a- 
gentas ir apgavikas.

namas ir ugny žuvo o žmo
nės. '

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per da meta kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius Imi- 
mentus. bet nė vienas nepagelbėjo 
man. I>raugas rekomendavo man In
karo. Pain-Ėxpellerį ir tik po dviejų 
išsitepamų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias iš visų linimentų.”

J. s.
I.ockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER

“SACHALINAS” SUREM
TAS LEDAIS.

Sovietų ambasada Japo
nijos sostinėj sakosi gavusi 
iš Chabarovsko žinių, kad 
Sovietų garlaivis “Sachali
nas” patekęs tarp ledų O- 
chotsko juroj ir negali išeit 
iš jų. Iš Vladivostoko jam 
esą išsiųsti į pagalbą du led
laužiai.

ŠTAI LAIKRAŠČIAI VISIEMS
Vienintelis bešališkas informacinio pobūdžio dienraštis:

“DIENOS NAUJIENOS”
Metams 36 litai; pusei metų 18 lt.; menes. 3 litai.

Turtingiausias sąvaitraštis 
“DIENA”

Metams 8 litai, su 12 knygų priedu 12 litų.
Gausingai paveiksluotas žurnalas (viename numery telpa virš 
100 vaizdų).

“NAUJAS ŽODIS”
Metams 12 litų. pusei metų 6 litai.
“Naujas Žodis” duoda 12 knygų žymiausių kurinių — priedo 

Priedų tarpe yra Levo Tolstojrus romanas “Karas ir Taika“ (« 
tomai). Kitų priedų sąrašą rasit “N. Žody”. “Naujas žodis“ su 
priedais metams 24 litai.

Vienintelis juokų žurnalas 
“VAPSVA“.

Gelia ir į kairę ir dešinę. “Vapsva” metams 12 litų “Vapsvos“ 
priedas kalendorius x

Užsisakykit tuojaus. Adresas:
AKC B—VĖ ŽODIS

laisvės Alėja. 70 Nr. Kaunas. Lithuania.
Kurie norit, su šiais laikraščiais susipažinti—atsiųskit savo adresą.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 

deri”. ‘ P ’arba “Money Orderį
253 BROADWAY

Adresuokit sekančiai:

SO. BOSTON, MASS.

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošiant nuo $75 

iki prakilniausią. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca .Street 
BALTI MORE, MD. 

g- Įsitčmykit telefoną South 0SS3

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios rųšies smulkius pusi- 
garsinimus, kaip tai: pajieikoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai- i 
tome po 3c. už žodį už syki. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodi ®yki. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę IsBcniti 
ir už pirmą sykį skaitome po le. 
uz žod), išskiriant pajieikojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimas
draugų skaitome po 2c.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku- 
rie tur užsiprenumeravę laiikruitį, 
už pajieškojimus giminią ir dr, 
gų skaitome tik po le. už žodi. 
Pajieškojimai su paveikslu k 
nuo ja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptą, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
BBOADWAY,

IO. BOSTON,



W * * v W * T ............ " ■ .......................................... .—«, 1,' -'1 ? < "'  .------------------- -

Saitas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 4, Sausio 25 <3., 1933

Kas Yra Teisybė?
Tąsa nuo 2-ro puslapio.

Dorovingumo ir idealiz
mo nesimato niekur. Imkim 
kad ii- ši pavyzdi: auginam, 
penim jaučius, kiaules ir 
avis, užmušam ir suvalgom 
Pekliškuose fabrikuose mi- 
lionai žmonių prislėgtų, dir
bančių už mažą atlyginimą, 
gi už dirbtuvės vartų milio- 
nai bedarbių išbadėjusių, 
gatavi dirbančius išmesti iš 
darbo, užimti jų vietas 
dirbti kiek jiegos gali. kad 
pasidaryti pragyvenimą.

Argi nematom kas dedasi 
kožną dieną, kaip darbinin
kai vieni streikuoja, kiti per 
kovą eina užimti jų vietas? 
Kyla baisios darbininku 
muštynės vien tik dėl darbo.

Taigi prieinam išvados, 
kad žmogus nėra tokis jau 
prakilnus gyvūnas; kad pas 
ji tų žmoniškumo jausmų vi
sai nėra; kad jis nėra krikš
čionis, mylėtojas savo arti
mo kaip patsai save. Tas ne
va prakilnus žmogus, dvi
dešimto amžiaus produktas, 
yra didžiausis kraugeris- 
žvėris, kuris eina, žudo, plė
šia, ryja, atima iš kito ką tas 
turi, susikrauja sau milio- 
nus, o kuomet kas pareika
lauja duonos, pašaukia ki
tus, apginkluotus žmones— 
policistus ar kariuomenę, o 
šie šaudo badaujančius. 
Kurgi čia tas žmoniškumas, 
kur artimo meilė?

Kuomet po tokių skerdy
nių lieka daug. užmuštų, į- 
vyksta laidotuvės, pašaukia 
kunigą, o jis savo baltas a- 
kis pakėlęs aukštyn, pagar
bina dievą, pasako pamoks
lą, ir viskas apsiramina 
darbininkai nugalėti, vėl to
liau velka vergijos jungą.

Tie patys alginiai vergai, 
kai valdonai juos pašaukia 
i karą, eina su didžiausiu 
pasišventimu, dainuoja ka
ro ir šventas giesmes, bado 
bagnietais savo brolius kri
kščionius, žudo vaikų tėvus. 
Kunigai laimina ginklus ir 
giria už karžygiškumą.

Žmogus iš prigimimo yra 
kraujagerys. Vos tik prade
da vaikščioti, viską naikina, 
kas tik papuola Į jo rankas. 
Darosi saidokus paukščiams 
šaudyt: užaugęs, pasiima 
šautuvą ir eina šaudyti ku 
rapkų, zuikių ir vilkų. Va
žiuoja Į Afriką ant didelių 
medžioklių, šaudyti tigrus 
liutus, leopardus, ir ant ga
lo juodveidį žmogų dėl pa 
sismaguriavimo.

Užmušti ką nors, nužu
dyti, tai garbė.

Štai, ką sako apie Chica- 
gos streiką 1895 metais, re 
daktorius milionierius Kohl- 
seat, “Chicago Times-He- 
rald” (13-IP96): “Regi- 
mentas armijos labai gabiai 
suvaldė streikierius.

, TORONTO. ONTAR1O 
KANADA.

Nauji metai praskambėjo, 
!• senos bėdos padidėjo.

--------- . 1negu buvusis Vokietijos kai- Jau senai kaip nepasiro- 
zeris. ’do nieko apie Toronto lietu-

Visur tas pats. Lietuvos vius, atrodo lyg visi dingo, 
dvarai ir pilys, iš kurių jau tai bent paviršutiniai pakal- 
tik griuvėsiai yra likę, tai vis bėsira kas čia darosi, 
vargdienių žmonai prakaį-i D2,,)c atžriigfal, vaizdas 

P?.1?1’1*:' kiekvieno kum- nu^nas; labai maža
gaikscio ir kiek\ieno d\an- (}2įįs lietuviu turi darbus, da 
ninko istorija yra rašyta mažesnė vra tokiu, kurie tu- 
zmomu krauju. ri praEyTenii«ni ne.

Dabar milionai Ameri- darbo metu. Vienintelis šal- 
kos piliečių neturi darbo, tir.is gyvybės palaikymui, 
bet neturi teisės eiti dirbti tai "sup-lainė” navieniams. 
apleistų ūkių, kur pasidary- o vedusiems — ‘ relyfas”.. 
tų pragyvenimą. Jeigu ba- Teks pragyvenimo šaltinis 
daujantis žmogus pasiims toli gražu neatatinka žrao- 
apleistą ūkį, valdžia uždą- nių gyvenimui, todėl žmc- 
rys jį kalėjiman už naudoji- nes susirūpinę ateičia. Jie 
mą ne savo nuosavybės. dėl to mėtosi į įvairias or- 

Jei valdžiai pasakysi, kad ganizacijas, labiausiai į to-

Humoristika
Jiedu Galėtų Gerokai Apsikumšciuoti.

•i

i
f

Is kairės čia stovi demokratų senatorius Robert Reynolds, o 
iš dešinės, republikonų senatorius \Varren Barbour. Savo laiku 
abudu yra buvę smarkus kumštininkai.

KAIP MALONU GALT 
MAMONOS.

Bet biauru ir pamanyt. 
Kada skolą reik grąžyt.šita žeme šautuvo pagelba ^ias, kurios daug žada, bet 

vra atimta iš indijonu. tai nieko neduoda. Tikrenybėje žmogui didelė paguoda, 
avė apšauki "bedieviu’’ ir -i°s ir negali nieko duoti, nes Jeigu pinigo kas duoda; 
"anarchistu". jos >Ta tik tam kad ką nors Karo žmogui būna gero.

Šioj krikščioniškoj gady- iškaulyt iš žmonių. Ir kad jų Jei paskolina "ant karo...” 
nėj turim bažnyčių kuone pasekėjai butų duosnesni, Prisistato puikių flotu, 
ant kiekvieno kampo. Per tai -1U vadai nesigaili visokių prisiperka daug armotu 
1932 metus jos skelbė arti- pažadų. Tokioms orgamza-
mo meilę: mylėk artimą rijoms vadovauja visokie 
kaip patsai save: mokino Provokatoriai, nepersenai 
mus nuolankumo ir baimės: buvę Romos ramsčiai, o 
“Klausyk, žmogau, bijok, dabar Stalino pakalikai.
pildyk ką tau prisako, o bu-, Bcdarbiu demonstracija, 

išganytas. Klausėm, bi- •
jojom ir tikėjom, o ką mes 1932 m. 30 gruodžio To- 
už tai gavom? Nieko netu- ronto komunistai norėjo su- 
rim, iš musų viskas atimta; provokuoti bedarbius. Tam 
nė žemės, nė namų. Tik vie- jie išeikvojo nemažai dole-

Ir po biski šitą naudą 
Paskandina, ar iššaudo...

Duokim, iš amerikonų 
Gauni šimtą milijonų;
Argi tai ne malonumas.
Visa tai paleisti durnais?..

Taip visi prie jankio lindo. 
Kolei lig ausų įlindę:
O dabar juos baimė ima 
Dėl skolų atsiėmimo...

Herriot ir Dėdė Šamas 
šiandie vaikščioja neramus...

žmogui didelė paguoda. 
Jeigu pinigo kas duoda;
Bet kai reikia ji grąžinti — 
Nebenor prisipažinti.

no oro tai kapitalistai ir ku
nigai da nesugalvojo iš mus 
atimti ir už pinigus parda
vinėti.

Etiketą, dora, teisingu 
mas eina visuomet su perga
lėtojais. Teisybė visuomet 
būna laimėtojų pusėj: netei
sybė pas sumuštuosius, pa 
vergtus išnaudojamus.

Nuskuręs pilietis už ma
žiausi prasižengimą bus 
nuvilktas pas teisėją ir su 
paniekinimu bus nuteistas 
kalėjiman. Bet kuomet ka
pitalistai apvogs savo šalį 
jis bus išaugštintas, pagerb
tas kaipo patriotas.

Krikščionis smerkia žy- 
dus už kankinimą ir nukry- 
žiavojimą Kristaus; bet ka
da protestonai su katalikais 
vieni kitus degino, kaulus 
laužė dėl įtikinimo kuri pu 
sė geriau pildo Kristaus 
mokslą, buvo prakilnus ir 
šventas darbas iš abiejų pu
sių.

Jei ant gatvės atimsi žmo 
gaus švarką, apšauks plėši
ku, suareštuos, nuteis kalė 
įiman; bet kuomet atims' 
kitos šalies teritoriją, ta: 
gausi medalį ir busi didvv 
ris. Kuomet apiplėši vien? 
žmogų, busi plėšikas: bet 
kuomet tūkstančius, visą jų 
šalį, tuomet busi patriotas 

T. J. Kučinskas

nu. kuriuos surenka iš tų 
pačių bedarbių. Prisispaus- 
dino įvairiom kalbom pu
sėtinai daug proklamacijų, 
pasamdė agentus išnešioti 
no stubas. Pasklidus pagar
binimams apie bedarbių de- 
nonstiacija. daugelis nėjo į 
darbą, bet ėjo pažiūrėt be
darbių demonstracijos. Pa
skirtu laiku nuėjau ir aš į 
paskirtą vietą. Ten buvo su- .
sirinkęs pusėtinas skaičius k prieteliao, ne rona 
darbininkų, jų tarpe matėsi NeaP^aus amerikono... 
nemažai ir policijos. Polici-į Koks gal būti nuolaidumas, 
ja laikėsi ramiai, tik prižiu- Jeigu auksą leidžia dūmais" 
•ėjo, kad nebūtų sustabdy-' Reikia vis dėlto tikėti, 
as gatvės judėjimas. Paga- - 
bau atėjo ir praėjo skirtoji 
valanda, bet “didvyrių” ne- „ . , ,
pasirodo. Išlaukus risą va- Dvl valsytbra. susipyko; 
’andą po skirtam laikui, visi, ~ ■■ —

Kas grąžinti nenorėjo.
Ėmė tas ir subyrėjo;
Herriot kromeli savo 
Neseniai užantspaudavo...

Sako. kam jiem skolų duoti— 
Reiks kontraktas reviduoti.. 
Koks ten gaK būt kreditas 
Pas čikagi^kius banditus?..

Ir atsakė dėdė Šamas:
Bukit, franeuzėliai, ramus;

SVETINGAS.
Vienas dvarininkas turi sve

čią. kuris vėlai vakare dėl tam
sios nakties nenori keliauti na
me.

—žinai.—sako šeimininkas— 
i važiuoti galima, kelias geras, o 
kai dėl tamsos, tai aš ne tokią 

i tamsią naktį esu keliavęs.
Svečias atsako; ,
—Aš tikiu, kad tamsta galė

jai keliauti. Bet tas šeiminin
kas. kuris leido tamstai tokią 

' tamsią naktį namo keliauti, tu
rėjo būt tikras kiaulė.

Kad franeuzui teks mokėti. 
Dėl senų, matai, dalykų

—Ką reiškia deficitas?
—Deficitas tai tas. ką turi.

! kai nieko nebeturi.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
• KNYGYNE

Apie Dievą. A elnią. Daugį} ir Praga-■ žingsnis Prie Šviesos.Vieno akto vaiz-
rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar

siausias Dasaulyie kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ........................................ 25c.

deiis ir monologas. Našlaitė. Parašė 
K. S. Lietuvaitė. So. Eoston, Mass. 
1914 m., pusL 23.................. ............ lOc.

, . l Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
'v,. S- arna siinbmė Iškilmė.— i tyrinėjimas, kur buto pirmutini 

Vieno akto farsas, labai juokingas J žmonių lepšinė. Knvga labai pamoki-' 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
moterų ir vy-

Lieka vel- 
uvių die-

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose į Para®* Aleksa. So. Boston,
Veikalas perstato nužudymą caro i 1&12 m., pusi. 32 —...------ ... 10c.

Sau Žemę.— Labai jdorrųs senovės

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokirt-

■:iai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik- 28 ypatos. 
So. Boston, 1013, pusi. 61. filosofų daieidimai apie žemės išvaiz-

“dC- dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaio Atsirado 
Kalbos."Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 1OC
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
ba valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas mais-as duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Ka.na ...*..-..........25e.
“Salomėja“, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui gaiva. Drama viename 
akte. parašyta garsaus anglų rašti-
ainko. Vertėtų kiekvienam per- 

i skaityti............................................... 25c.

Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

TO aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Amerikos Macaekas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Kar.s Schmith pa-
pievč merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Piršlys Suvadžiotojas. Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fę- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, bumoristiški straips
niukai ir juoktd. Antra pagerinta
laida. 128 pusi..................................25c.«

, . . _ __ .. _ t Kunigu Celibatas.— Išaiškinta kuni-
Monoiogai ir De« < _ c j_ - .*.U f | gų bepatvstės istorija, pasekmės ir 
.. - P“*-'-.’ . , , ! jų doriškas nupuolimas, šia knygą tu-iių ir juoKingu monologų ir «leklama-oerskaitvti kikvienas' vvras tesi ia Visokios temos: darbininkiškos, .PefSKaityti. kikvienas vyras, te
revoliucionieriškos, tautiškos, bumo- ?as ir. J*™***’*, kurie geidžia, k^i 

jų moteris, dukteris ir mvhmosios ne-nstiskos ir. Dusvamamsko^ VV^s £ • ; * f p
skambus, visos geros. Tinka viso- Tov;3en(J £C**D *D., su.
kiems anva.kscojtmams. baliams, !ie,uv5no Ferdinand de SamOgi’tia 25c.

Atstovų butas Kongrese 
šį panedėlį priėmė bilių, ku 

Ir po’riuo skiriama iš valdžios iž- 
šių darbininkų skerdynių,' do 875,000,000 farmerių pa- 
Illinois gubernatorius, John i skoloms. Bilių turi užgirti 
R. Tanner, buvo pašauktas da senatas.
net į Washingtoną, kad pa-' 
sirodytų prezidentui su sa
vo kariuomene, kuri skerdė 
Chicagos badaujančią strei- 
kierių minią. Kuomet ta ka
riuomenė maršavo Pennsyl- 
vania Avė., Washington, D.
C., valdininkai sveikino ją 
už narsų žudymą beginklių 
Chicagos išbadėjusių bedar
bių!...

Amerikos žmonių protas 
pripumpuotas, kad čia turi
me žmonių valdžią, išrinktą 
žmonių, kad valdininkai 
yra žmonių tarnai, ir kad to
ki valdininkai turi klausyti 
žmonių valios.

Tiesa, kad Amerikoj kas 
keturi metai renka prezi
dentą. Bet išrenka ne pre
zidentą, o monarchą, kuris 
turi po savo kontrole visą 
kariuomenę, sausžemio ir 
jūrių, ir turi daugiau galės,

koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston. 1914 m..............25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti Į kelias die
nas visų veislių gyvumas, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitu klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................. ................ 25c.
žemė ir žmogus. Labai įdomi ir namo 
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 rasit; 
Žmonių, vyrų ir moterų. Pagal Ė. 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) Klrida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki Į visokius prietarus, 
burtus irtt........................... 15c.
Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi

čiau? Dainose. Je.i oąri 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
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieskant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėm pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas Pusi. 95.............. 35c.
Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją
perskaityti. 64 pusi. ................... 20c
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, pers’atanėiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią krty.
ga niekas nesigailės. 382 pusla-

KAI? ĮSPĖTI ŽMOGAUS 
GYVENIMĄ.

Vaikas priėjo prie didelio 
ne‘ žmogaus ir sako:

"Mister, duok man dešimtuką 
tai aš tau pasakysiu, kur tu gi
mei. kaip jie tave užvadino. be 
to da pasakysiu tikrą teisybę a- 
pie tavo praeitpir ateiti."

žmogus netikėjo, kad tas- vai
kas galėtų ką nors Įspėti, bet

darbininkai pradėjo skirsty- j-jnys toks mizernas, kad ii 
•is murmėdami ant suve- karšeiausis bolševiką 
dziotojų. gali pasitenkint. Todėl atei-

Einant namo su draugu, ties jam nėra. 
rasitikom ateinančius į de-'
monstraci jos vietą ir lietuvi- ’ 
skus stalincus—“vadus”. » Tūlas Kevėža

Stalino rėmėjas, iš butlege- 
rystės įsigijo namus. Ten

Kanadcs lietuviški sta- buvo susispietęs visas blo- kad jau toks mažiukas, o taip 
’incai išmėginę visokias ferių štabas. Vienam dide- drąsiai kalba, tai davė jam de 
oriemones vilioti iš darbi- liam komisarui B—rai pri- šimtuką ir sako: 
tinku pinigus, bet nepripil- truko dolerių, kad apsimo
vę savo krūmelio, sugalvo- kėt mėnesį iš anksto už 
:o leisti laikraštį. Jie manė butą, tai komisaras prašė 
uom gerokai pasipelnyti, Kevėžą kad randos palauk- 

bet ir tas neišdegė. Pirmasis tų iki pasirinks aukų. Bet
“TA ’’ ,J—VaiTožst lonlrt romofTctc ir

Skriaudžia toks toki!

‘Darbininku Žodis’

D. ž.” administratorius Kevėža laukt nemėgsta, ir 
nusavino kelis desėtkus do- tuoj pateikė ukazą, užme- 
’.erių ir pasišalino. Kevėža, kėt, arba per 24 valandas 
pas kurį buvo “D. Ž.” red., lauk iš buto. Štai tau Jonai 
matydamas, kad mažas biz- devintinės! Kevėža visur 
nis laikyti savo name redak- rėkavo, kad darbininkai turi 
siją, atsisakė. Laikraščio tu- būt aprūpinti butu, buvo au

"Na gi, Įspėk."
Vaikas paėmė žmogaus ranką 

ir neva vedžiodamas pirštu po 
jo delną pasakoja:

"Tu gimei lovoj. Jie pavadino 
tave Mažiuku. Tavo praeitis vi
sa jau praėjus ir niekad nesu
grįš. o ateitis da ateis.”

DR. J.MARCUS i

Nelaimė Ant Jūrių.

šis paveikslėlis parodo skęstantį žvejų laivą Pietų Amerikos 
pakrašty. Visas laivas jau po vandeniu, tik priešakinis jo ga
las dar matyt, ir ant jo susirinkę visi, žvejai. Fotografas nuė
mė paveikslėlį nuo garlaivio “Buenos Aires", kuris čia parody
tas ateinant į pagalbą skęstantiems žvejams. Visi jie buvo iš
gelbėti ir po to jų laivas tuojaus nuėjo jūrių dugnan.

- .- . , iš MASKVOS IR KAUNO «
kų komisaru, o kaip tikras i Specialistai ?laptų ir Ironiškų Kgų J 
draugas negal pamokėt ran- » ir vyrų, kraujo ir odos. «
dos mėnesį iš anksto, tai j Eiekt"?rrikaitty<l<*"’a 
lauk iš buto. O tokių rėks- • 261 Hanover St, Boston 
nių pas mus Kanadoje ne- » Tei. capitoi 2257 Eighiands 3316
trūksta ir juos reikės pažint J »,9. ryto iki » vakaro.
, . * i •• • -\edeiiomis: iki o vai. po pietų,da ne vienam. Žarija. !__________________ “-.T-
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KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS" KNYGYNAS dabar išparduoda knygas už pusę kai
nos. Varpe kitų knyprų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

Ijilio žodynas—Angliškas I.ietuvi.škas, 835 puslapiiĮ už $4.00 
Kišeninį Žodynėlį Anglų Lietuviu ir Lietuvių Anglų kalba,

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

414 puslapių, už ........................................................... ?1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už........ $4 00

“Aušros" Knygyne yra šimtai kitų knygų karias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pašę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigamyčios, ir 11, irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampų 
nersiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS

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

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, Įvairių nuro
dymų arr.atninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .................................  . $3.00
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E. Vandėr-
relde, vertė Vardanas. So. Boston, 
Mass., 1915 m., pusi. 24...............10c.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ........................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 ........................... 25c.
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ............................. ................. 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ........................................... 15c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.................... $2.00
Lietuvos Respublikos Istorija ir žeoi- 

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džia rėmė ir gynė: kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu s. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa* 
rodo, kaip gimė Lietuvos RespubUka 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $160
Bon-Hur. — Istoriika apytaka ■ 

Kristaus laikų. ParaM Ltw

3653 So. Halsted Street Chicago, 111.

piai. Kaina.......................... .. $1.00 PZailaco. 472

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.
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KAS Gl&Dfc'i. UETUVUiŽ'
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

VI Fašistų Lyderis Mėgsta Fotografuotis. ĮDOMI BYLA DEL ABORTO.

Žemaičiai Sukilo Prieš Romos Popiežių.
Reikalauja Romos katalikų 
bažnyčias keisti j tautines 
bažnyčias su lietuviškomis 

pamaldomis.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Žeimelio valsčiuje 
žemaičiai pakėlė “buntą” 
prieš Romos popiežių ir jo 
bažnyčias. Diržių-Bardiškių 
apylinkės Įtakingesni ūki
ninkai buvo tuo reikalu su
šaukę susirinkimą šiomis 
dienomis ir tarėsi apie stei
gimą tautinės bažnyčios.

Įdomus esąs reiškinys, 
kad susirinkime dalyvavęs 
ir vienas. Telšių seminarijos 
klierikas^kuris visų klierikų 
Įgaliotas taip pat smerkė 
Romos popiežiaus agentų į- 
sigalėjimą Lietuvoje. Jis 
karštai kalbėjęs užtai, kad 
visus popiežiaus agentus 
reikia iš Lietuvos vyti. Lie
tuvos žmonių bažnyčia pri- 
pavalanti būt tautinė baž
nyčia. Lotynų kalba turinti 
būt iš jos išmesta. Visos a- 
peigos turi būt atliekamos 
prigimta žmonių kalba.

Susirinkimas nutaręs rei
kalauti, kad jau dabar 
Lauksodžio Romos katalikų 
bažnyčia butų padaryta tau
tine bažnyčia ir kad visos 
pamaldos joje butų laiko

mos tik lietuviškai.
Šitas nutarimas buvęs pa

siųstas vyskupui.

TRIS KARTUS MĖG1NC
UŽPULTI AMERIKOS 

LIETUVĮ.
Parvažiavus pereitą ru

deni iš Amerikos Pranu: 
Menkeliunui, jį tris kartus 
mėgino užpulti plėšikai. Pir
mą syki užpuolimas buvo 
padarytas 26 spalių, bet 
Menkeliunas pajuto ir apsi 
saugojo. Antru kartu plė 
šikai buvo atsilankę 6 lap 
kričio, bet Menkeliunas tą 
dieną buvo išvažiavęs pas 
broli Viktorą ant krikštynų 
Trečias užpuolimas buvo 
mėginama padaryt 13 lap
kričio. Menkeliunas tą die
ną buvo Stakių miestely 
(Raseinių aps.) ir parvažia
vęs su 3 draugais vakarie
niavo. Buvo jau 7 valanda 
vakaro. Bernas Antanas Sa
kalauskas tuo tarpu išgirdo 
antram namo gale bildesį ir 
nieko nesakydamas, nuėjo 

tenai pažiūrėt. Banditų bu
tą jau Įlįsta per langą ir pa
sislėpta spintoj. Kaip tik 
Sakalauskas kamaron Įnėjo, 
plėšikai iššoko iš spintos ir 
šovę jį spruko per langą lau
kan. Sakalauskui tapo per
šauta ranka.o plėšikai pabė
go per langą. Matyt, jie ma
nė, kad amerikietis turi su 
savim daug pinigų, todėl per 
tris kartus taikėsi jį apvog 
ti.

TAMSUOLIUS VIS! 
IŠNAUDOJA.

Čekiškė (Kauno apskr.) 
Nežinau, ar rasis kitas tok.- 
tamsus kampelis kaip čeki 
škė. Kunigas čia viskas: ir 
dievas ir angelas ir velnias. 
Ką jis pasakys, viskas šven 
tai pildoma, žmonės tamsus 
ir todėl daug kas jais pasi
pelno. Pavyzdžiui, atvažiuo
ja koks “činovninkas” ir ap
sigyvena Čekiškėje. Atva
žiuodamas avi klumpėmis ir 
vasaros metu dėvi žieminę 
kepurę, visą “turtą” parsi
neša ant kupros; bet kada 
išvažiuoja, turtą išveža ke
liolika padvadų. Čekiškės 
klebonas Vaitkevičius atva
žiuodamas i Čekiškę apart 2 
gaspadinių nieko daugiau 
neatsivežė; bet pakibinkim 
ji dabar! Vargu jo turtą 13 
padvadų išveštumėm.

Prieš kiek laiko čia apsi
gyveno, plikas kaip tilvikas, 
vargonininkas Šukys. Jis 
tuoj įsirašė į čielą puskap4 
“šventakupriškų” draugijų 
r pradėjo visose veikti. Ir 
uojaus visų dėmesys nukry 

oo į Šukį. Visi, kas tik turė
jo šiek-tiek susitaupęs 
skambučių, nešė juos Šukiui 
;r dėjo kaip. į banką. Šukys 
< m ogus mandagus, visus ku
rie tik atnešė pasidėti į jc 
‘banką” pinigų, gražiai pa 
glostė. Dabar jis nusipirkę 
iki, du sklypu žemės mieste 
y, pasistatė gražų namą, į 
'įtaisė didelę krautuvę, ap
sivedė gražią žmoną ir švil
pauja pianinu pritardamas 
Vakarais, kada Šukys ima 
pianinu skambinti ir švil 
nauti, prie jo durų susirenka 
žmonių. Bet Šukys ne toks 
iau dabar prastas žmogus 
tai jis jų nei i vidų neisilei 
džia. J. Kastytis

į i

Turbut niekas pasauly nėra tiek daug fotografavęsis, kiek Italijos diktatorius Mussolini. 
Štai ir čia: Italijos darbininai užpylė slėni, išdžiovino pelkes, oMussolini su savo fašistais mar- 
šuoja per ta vietą ir pastatęs fotografus liepia šią savo marširuotę nutraukti, kad galima butų 
pasirodyti da syki “didvyriu” laikraščių puslapiuose. Tai yra žmogaus savmylybė, jo dvasios 
menkumas.

Skandalas Kauno 
Restorane.

Šiomis dienomis Kauno 
restorane “Pale-Ale” šoko 
keli artistai, kurie fox-troti- 
pes meliodijas dainavo ang- 
’iškai. Atsirado vienas “tau
tiškas patriotas”, kuris pa- 
’eikalavo, kad artistai dai- 
luotų lietuviškai, nes čia e- 
ant Lietuva. Artistai jo ne- 
aiprato ir dainavo angliš
kai toliaus.
‘patriotas”

Arba kaip škaplierininkas 
prigavo dievobaimingą

davatka.

vusi 100 litų, bet jai turint 
tik 69 litus cent. sutikusi 
ir už juos padaryti kas rei-

Utenoje šiomis dienomis i reikalu Kumelienę
buvo sprendžiama Įdomi by-' pri
la dėl aborto. Kaltinamųjų ’ "
uolan buvo pasodintos E-
nilija Kumelienė, žinoma 
ioj apylinkėj akušerė, ir 

Ona Motiejūnaitė, 40 metų 
imžiaus tretininkė, dievo
baiminga davatka.

Teismo salėj ant stalo pa
statytas kryžius, padėta e-

ALYTUJE NET 6 KUNI-, KUNIGO BROLIS GAVO 
GAI ĖDA ŽMONIŲ 3 MĖNESIUS KALĖJIMO.

DUONĄ. Rokiškio taikos teisėjo
T, . - „ a kameroj buvo tokia bvla.Kunigų visose Alytaus Ti^oc 

bažnyčiose yra šeši. O mi
rūsiam žmogui ne visuomet 
lengva Kasti žemėj vieta.

Dėl to turbut ir žmonių 
tikėjimas Alytuje nyksta. 
Žmonėse plečiasi laisvama

Juozas Kiesylis, kun. Kie- 
sylio brolis, iš Beičių kaimo, 
vieną vasaros vakarą nuėjo 
pas savo simpatiją i» sako: 
'“Veronika, įleisk”. O Vero
nika atsako: “Neleisiu”. Ta- 
da Juozas Kiesylis įeina į

nybės dvasia ir piliečiai tik prieangį ir žiuri—stovi jo
____  __o_ laukia, kada bus Įvesta ei- konkurento dviratis Kiesy-
Tuomet šitas ■ metrikacija. Tada su ijg dvirati pasiima. Rytą pil.

• sliubais ir pakasynomis ma- Jurevičius, neberadęs d vi
zai kas pas kunigus kreipsis, račio. pranešė policijai, ku- 
ir tiems dykaduoniams ateis rj padarius kratą, dvirati ra-

didelipaėmė
■tiklą nuo alaus ir paleido 
’uo į šokėjus, bet nepataikė 
'okėjams, o pataikė vienam 
s publikos. Administracija 

’ššaukė policiją. Policinin- 
as tvarkos ardytoją man- 

lagiai paprašė nuovadon. Į

sausi laikai.

PANELĖ VYRUI IŠ PAŠA 
LŲ PERSKĖLĖ PAKAUŠI.

do Kiesvlio darže, bulvėse.v 7

Teismas Kiesyli nubaudė ° 
mėnesiais kalėjimo. j

ai reagavo rienas nilietk pat Kalėdas Lygu‘ai reagavo vienas pilie&s, miesteĮv pil. Jonui Mor-
mns, padėjęs revoiven ant j
stalo, palakė, kad tvarkos 
ardytoją imąs savo globon. 
°oiicininkas iššaukė budin-

mon kažkas iš užpakalio
smogė kirviu Į galvą. Mor-

,,. - i , . . kūnas susmuko vietoje, o i poiic. vaidininką. bet ir piktadaris pabė?0 BJet’

silaikydama Kumelien. per
spėto slaptumo, nes už to
kius darbus esą labai bau
džia.

Tas jai puikiausiai sekėsi, 
nes jos. kaipo tretininkės, 
niekas ir nemanęs niekur Į- 
tarti.

Čia Motiejūnaitė pertrau-
vangelijų knyga, ir visokie į kia savo pasakojimą ir pra
eitos bylos dokumentai. įšo teismą dovanoti, kad ji 

Kumelienė kaltinama tuo,'?01“'?3; įmelavusi sakyda- 
kad padariusi Motiejūnaitei ra’ Įmetusi e-
įborta, sunaikinusi negimu- ?eran. Gemalą ji ne ežeran
n kūdiki, o Motiejūnaitė . °, Padavasl savo
kaitinama tuo, kad leido meilužiui, kuris sakęs, kad 
Kumelienei toki nusikalti-!P?k^s Mojime. Tai esąs 
mą atlikti. ' į vienintelis byloj jos melas,

Kumelienė ginasi, kad ji 
aborto nedariusi. Bet Motie-

ines nenorėjusi

'-.t

TARNAS UŽMUŠĖ TAR
NAITĘ

Grabučių kaime, Šilu
tės ap. tarnavęs už berną pas 
ūkininką šnelą 17 metų E- 
valdas Misiulaitis nužudė 
Emiliją Plantušaitę, 30 m. 
amžiaus, kuri pas Šnelą tar
navo tarnaite. Ji buvo- tą va
karą nuėjus į tvartą karvių 
milžti. Atėjo ir Misiulaitis. 
Pradėjo prie jos lysti. Plan- 
tušaitė pasakė: “Tu esi 
dūmas vaikas” ir, pagaliau 
nusiavusi nuo kojos klumpę 
metė Į ji. Prasidėjo mušty
nės. Masiulaičiui pavyko 
Plantušaitę apversti ir grie
bęs bulvių kasimui nagiu- 
kus drožė jai i gaivą. Bemu- 
šdamas numetė ir sudaužė 
žibintuvę. Tamsoje dar du 
smūgius sudavė jai, bet kur 
pataikė, nežinąs, šeiminin 
ko Šnelo nebuvo namie. Mi
siulaitis areštuotas.

DIDĖJA KONTRABAN
DOS GABENIMAS.

Kybartiečiai įvairiais bu
dais stengiasi iš Vokietijos 
parsinešti kontrobandos ke
liu visokių prekių. Daugiau
sia nešama įvairus konja
kai, likeriai ir k. gėrimai 
šilkas, ypač kojinės, vaisia- 
ir 1.1. Prekės stengiamas' 
kuodaugiausiai paslėpti, pv. 
užsiuvama Į paltą ir t.t. Bet. 
gudrus gabentojai, dar gud
resni muitinės tarnautojai— 
apžiūri iš “panagių.”Kartais 
kliūva ir nekaltam—sakysi- 
me, išardo paltą ir nieko 
neturinčiam, ką padarysi, 
jeigu kas nors muitininkams 
tūlą įskundė kontrobandą 
nešant. Kai kas neša ir ke
liasdešimt^ metrų šilko, mat. 
šilkas labai plonas, apsivy
niojus apie save kad ir 30 
metini beveik nieko nežymu. 
Kartais šitaip pergabena
mas šilkas atsiduria ir Kau
ne, bet ir čia jį gali sučiupti 
bepardavinėjant.

KAUNO DARBININKAI 
UŽDIRBA TIK 6 CENTUS

I DIENĄ.
“Lietuvos žinios” prane

ša, kad prie Kauno miesto 
viešųjų daidių Aukštoj Pa
nemunėj sustreikavo dar
bininkai, reikalaudami, kad 
iiems pakeltų atlyginimą. 
Dabar jie per dieną uždirba 
rik 60 lietuviškų centų, tai 
vra, 6 centus Amerikos pini
gais, todėl su šeimynomis 
jie negali pragyventi.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad “Birutės” saldai 
nių fabrikas Šiauliuose eina 
prie bankroto. Skolininkai 
reikalauja skirti jam “resv 
veri”, arba, kaip Lietuvoje 
sakoma —“administraciją.”

I o

'iam pareikšta tie patys ar
gumentai.

Į incidentą įsimaišė dau- 
liau iš publikos. Vienas a- 
lygardos teismo narys pa
reiškė, kad tvarkos ardyto
ms turi būt nuvestas į poli
ciją ir kad policijai negali
ma trukdyti eiti pareigas, 
bet į tai reagavo vienas teis
mo tardytojas, kuris prisidė- 
io prie to, kuris ėmė ginti 
tvarkos ardytoją ir pasisakė 
mąs jį savo globon. Polici
ja atsidūrė padėty, kad ar
ba turėjo eiti į rimtą konf
liktą, arba jos autoritetui 
gręsė pavojus. Policija nuo 
piežtesnių žygių susilaikė 
ir laukė, kol pilietis išeis. 
Šiaip jis nėjo, nors policija 
griežtai, bet mandagiai rei
kalavo.

Kadangi šis incidentas su
darė labai pavojingą pre
cedentą, tai pradėtas stro
pus tardvmas.

’icijai pavyko jo asmenybę 
išaiškinti. Tai pasirodė tūla 
nanelė Čeluorytė, kuri prisi
pažino užpuolusi Morkūną 
vedina keršto, nes turinti su 
juo sąskaitų. Morkūnui jos 
smūgio padarytas sunkus 
sužalojimas.

ŽMONĖS MATĖ, BET NE 
IŠGELBĖJO.

Papilė. Ventoje ties mies
teliu norėdamas pereiti plo
nu ledu nuskendo Fermos 
kaimo gyventojas Kramen- 
ko. Velionis ilgai kovojo su 
mirtimi akyse būrio žmonių, 
bet niekas negalėjo suteikti 
pagalbos.

įunaitė, kaip dievobaiminga 
mergelė”, prisiekusi sakyti 

teisybę, meluot nedrįsta ir 
oirisipažįsta, kad Kumelienė 
rikiai jai operaciją padariu
si.

“Pasakysiu visą teisybę, 
aip kaip prieš pono Dievo 

stalą atsistojusi,” sako da
vatka. “Aš buvau nėščia nuo 
save mylimo jauno vaikino. 
Jis toks jaunas, gražus, die
vobaimingas, šv. Pranciš
kaus škaplierius nešioja, tal
eri aš jį pamylėjau, nu, ir 
atsitiko nelaimė. Kaip aš 
jam pasakiau, kad aš jau 
nėščia, jis labai nusigando 
ir norėjo pasikarti. Aš jo 
pasigailėjau ir nuraminau, 
kad nesikartų, o viskas bus 
gerai. Nu, ir nuėjau pas Ku
melienę, kad padėtų iš bė
dos išsigelbėti.”

Kumelienė iš jos reikala-

savo meilu
žiui gėdos ir galimo jo pasi
korimo.

Išklausęs abiejų pusių, 
teismas nusprendė: Ku
melienę nubausti dviem me
tais sunkiųjų darbų kalėji-* 
mo, o Motiejūnaitę 6 mėne
siais kalėjimo, bet Motiejū
naitė nuo kalėjimo atlei
džiama ta sąlyga, kad dau
giau tokių dalykų nedarys. 
Jeigu ji ir vėl “nelaimės” 
susilauks, tai tuomet reikės 
ir šiuos 6 mėnesius atsėdėt.

KLAIPĖDOJ NUTEISTAS 
ŽMOGŽUDYS.

Šiomis dienomis Klaipė
dos prisiekusiųjų teismas 
nagrinėjo Henriko Neuman- 
no bylą. Neumannas nužudė 
84 metų amžiaus senę Mi- 
siulienę ir paėmė iš lovos 
546 litį Teismas Neumanną 
nuteisė kalėti iki gyvos gal
vos.

LEDU“JAUČIAUS PO 
MIRĘS.”

Vos tik apsiklojo Zarasų 
ežerai plonu ledu. sportinin
kai neiškentė ir pradėjo 
čiuožti. Čiuoždams ant upės, 
ledui lūžūs, ikrito B. Loren
tas ir pasinėrė po ledu, kol 
nuniaukęs nuo įlūžimo vie
tos 8-10 metrų, nugara išmu
šė ledą ir išsikėlė viršun. Iš 
baimės nepajiegė net šaukti 
pagelbos. Kol žmonės jį pa
stebėjo vidury upės įsikibu
sį į leda ir kol jį ištraukė, 
praėjo daugiau, kaip pusė 
valandos. Užklaustas, kaip 
jautėsi po ledu, atsakė:

—Jaučiaus kaip miręs. 
Baisiai iš visų pusnį kažkas 
spaudė, vis kėlė viršun: dė
ka to, išmušiau ledą ir pa
gavau gurkšnį oro. Plaukda
mas no ledu maniau, kad iš 
manęs jau timpas bus—nusi
juokė.

Ne tik Lorentas, bet ir 
keletas mokinių jau buvo 

'imaudę”-

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jūs nugalėti;. 

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.)

BREMEN
EUROPA

Greičiausi garlaiviai ant 
vandens. 7 dienos j

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisie

kimas iš Bremenhaven į
LIETUVĄ 

Del informacijų kreipkitės:
252 Boylston St., Boston

NORTH CERMAN
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M.KELEIVIO"
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZ1MNA:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio ti’rieto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
■paadoa reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
•paaukavę, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadwav 
So. Boston, Mass.
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GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu apali ootp puikių paveikslų, 
223 pobL didžio, apie 150 įvairių eilių. tiskauių

dekhmuot
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knygoje yra trijų rusiu eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kaltoje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1-25.

Kiekvienas turėtų papuošti save knygynų minėta knyga. 
Kiekviena* nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigu* geria 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

attf pamatyt 
visą Lietuva

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo Įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order'iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

1 !



Aštunta* Puslapi* No. 4, Sausio 25 d., 1933 m.

Vietinės Žinios
Policija Šturmuoja Komunistus.

GENGSTERIŲ KARALIŲ Curley galįs laikyti majoro 
NUŠOVĖ LIETUVIS? vietą ir namie nebūdamas.

Anksti šio antradienio ry- Bostcno majoras Curley
tą Bostone buvo nušautas tikisi, kad užėmęs preziden-
gengsterių -karalius'’ Char- !° vi,etat Rooseveltas duos 
r 2 . t- - - o jam kokio nors ministerioles Solomon. Jį nušovė 3 vy- vietą nes per rinkimMS
rai, bet kas jie per vieni, dauar už Roosevelta dirbo ir 
niekas tikrai nežino. Solo da$20,000 rinkimų vaiui pa
monas mirdamas jų neišda 
vė, nors manoma, kad ji; 
iuos gerai žinojo. Taigi po 
licija areštuoja daug nužiu 
retų žmonių. Tarp kitų j 
jieško ir vieno South Bosto 
no lietuvio, kuris yra žino
mas kaipo gengsteris.

Skandalas valstijos 
policijoj.

Keliolika metų atgal Mas
sachusetts valstijos kapitali
stai užsimanė Įkurti piliečių 
pinigais valstijos policiją 
kovai su streikais. Dabar tos i 
policijos departamente kilo! 
skandalas. Pasirodė, kad 
kaip eiliniai policininkai, 
taip ir aukšti viršininkai da
rė visokias suktybes, vogė 
pinigus, ėmė kyšius, klasta-

lukavo. Už tokia auka. ži
noma, Rooseveltas turės 
iam atsilygint kokią nors 
riebia vieta Washinertone 
Bet Bostono politikieriai 
dabar pradeda kalbėti, kad 
ir Washingtonan išvažiavęs 
Curley maiorvstės iš savo 
rankų nepaleisias, nes nesą i 
tokio Įstatymo, kuris draus-! 
tų Bostono majorui gyvertti 
kitur ir eiti kitas pareigas. 
Paprastiems piliečiams var 
žyt Įstatymų yra gyvas pra
garas, bet politikieriam 
kontroliuot Įstatymų nėra.

Užklupo džentelmonų 
smuklę.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Apie 2,000 komunistų anądien NewYorke Įtaisė demonstra
ciją ties busimojo prezidento Roosevelto namais, kuomet turėjc 
tenai konferenciją su demokratų lyderiais iš Kongreso. Komu
nistai atėjo su plakatais, reikalaujančiais darbo. Policija tuo
jaus puolė juos mušti ir skirstyt. Paveikslėlis parodo karščiau
si kovos momentą.

Pabėgo 5 deportuojami ' Sugavo 3 plėšiku*.
kaliniai. S Everette 3 jauni banditai

Iš imigrantų kalėjimo užpuolė gazolino stotį plėši- 
East Bostone pereitą sąvaitę mo tikslu ir peršovė savinin- 
pabėgo 5 ateiviai, kurie bu- ką Johnsoną. Vėliau visi 
vo areštuoti ir laikomi de- trys jie buvo sugauti Spring- 
portavimui. Gavę kažin kur fielde.
plienui piauti piuklą ir kito-

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 
kamp. lnman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.
kių Įrankių, jie išplovė trijų YVashingtono gatvėj au- 
durų ir vieno lango grotas tomobilius susikūlė su pašto 
ir paspruko, išsinešdami troku. Kilo ugnis, kuriai už
kartu visą savo mantą. gesinti reikėjo šauktis ugna- 

— . gesių. Troko vežikas buvo
Apiplėšė ant streetkario. smarkiai sukrėstas.
Netoli North Stationo ga--------------------------------------

tvėkary pereitą sąvaitę ban- r...................................

ditai apiolėšė n-le Gladvs » Mnkiikl/i ‘Norton, kuri dirba Stiles • LUOKyKlū
Furniture kompanijai už
knygvede. Jai buvo atimta 
$112 pinigais ir daug čekių.
Du vyrai prispaudė ją prie 
sienos, kai gatvėkario durys 
atsidarė, ir iššoko laukan.
Pakol ji apsižiūrėjo, kas at
sitiko, plėšikų jau nebuvo.

Da toli iki $5,000.000.
Bostono visokios labda

ringos organizacijos bend
romis jėgomis dabar renka 
iš piliečiu aukas bedarbiams 
šelpti. Užsibrėžta surinkti 
$5,000,000. Bet eina jau an
tra sąvaitė, kaip aukos ren
kamos, o da nesurinkta nei 
vienas milionas. Išrodo, kad 
užsibrėžtos sumos sunku 
bus pasiekti.

Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti dabar Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
namus. Namie esu kožną dieną 
nuo 7 iki 0 vakare. (-)

VALENT. PALTANAVIČIUT6 
912 E. Broad»ay S. Boston, Mass. į 

Tel. So. Boston 1963J.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Seollay Sąuare, Room 22 

BOSTON Telef. lafayette 2371 
arba Somerset 2014-J 

Specialistas Kraujo, inkstų ir
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWREN'CE, MASS,

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
315 E St. prie Broadway So. Boston

Reikalauja tyrinėti vaikų 
apsaugo* draugiją.

\ alstijos atstovų buto na- Bureau būtinai reikalauja, 
lys William Dolan reikalau-!kad visiems miesto tarnau
ja, kad valdžia ištirtų vaikų tojams butu nukapota 15G 
apsaugos draugiją, vadina- aĮgų, vietoj dabar “liuesu 

noru” aukojamų 61 5 pro
centų. Biuras nurodo, kad 
per trejis depresijos metus 
visi yra baisiai nukentėję: 
biznieriai bankrutuoja, pra
monės darbininkų algos nu
krito per pusę, be to. milio- 
nai žmonių visai nedirba, o 
tuo tarpu miesto tarnautojai 
gauna karo laikų algas ir tas 
algas majoras lupa iš pilie
čių. *

mą “Massachusetts Society 
for the Prevention of Cruel- 
ty to Children”. Jis nurodi- 

^e~ nėja, kad ši draugija nėra
ne-East Dedham gatvėj, 

toli policijos nuovados, 
deraliniai prohibicijos a- 

vo dokumentus, girtuoklia-. gentai užklupo gražiai itai- 
vo, ištvirkavo, ir vis už sytą spykyzę, kur susirink -
žmonių pinigais. Dabar guldavo gerti Bostono džentel- ,1UUVI>1 VC11W
bernatorius Ely Įsakė tos pa- monai. Smuklė buvo antram i jį butų išleidusi labdarin 
cįos ?^hC1J-S- si aukšte, o Įnėjimas iš apačios , Riems tikslams. Esą, yra
skandalą ištirti ir prasikal- buvo uždarytas šarvuotomis J faktiškŲ įrodymų, kad iš vi-

jokia labdaringa Įstaiga, 
kaip kad ji save skelbiasi. 
Sako, ši draugija negalinti 
Įrodyti kur bent vieną centą

Reikalauja kapot algas.
Bostono miesto Research OPTOMETRISTAS

tusius atstatyti. Tai yra juo- durimis, už kurių visuomet 
kingas Įsakymas. Tartum sėdėjo sargas ir iš vidaus 
pats viršininkas nežino, kad žiurėjo per skylutę, kokie 
už tokias suktybes reikia žmonės ateina. Nežinomu
sukčius bausti.

Jonas Kulis lankėsi.

į nejleisdavo. Bet prohibici
jos agentai ji apgavo. Vie
nas jų pasakė, kad jis esą

sų jos išlaidų nei vienas 
centas nėra duotas labdary
bei. Atstovas Dolan reika
lauja permainos Įstatymuo
se, kad visuomenė galėtų 
būti apsaugota nuo panašių 
išnaudotojų.

“Doro* brigada” uždarė 
teatrą.

Fanatikų organizacija, 
kuri turi pasistačius savo 
tikslu daboti visuomenės 
dorą, šiomis dienomis užda
rė Howardo teatrą, kur sen
berniai susirinkdavo pasi-

Pereitą sąvaitę “Kelei- >u 5ena$ “kostumeris”. i- 
vio” redakcijoj lankėsi p. sarSas Jam duns atidarė. Nuogos šokikės pigiai 
Jonas Kulis iš Chicagos. Jis kuomet sumarmėjo vidur apmokamo*.
važinėjasi po Ameriką par- 'Policija sužinojo, kad Bo-įžiūrėt nuogą šokikiu kišką, 
davinėdamas gyduoles ir Duo'e į antrą aukštą. Ten., j stone Vra 11 ofisą, kurie pri- Teatras uždaryta* 
užrašinėdamas laikraščius.!baras buv.° apdarytas ir ap-; į, šokiki ^ai. ■ į ■ ■
Skundėsi, kad Elijošiaus statytas visokiais gėrimais. riems susirinkimįm?.
“Universal" bankas užsida- Ra»ta ifl bonką visokią įm- yokie susįrjnkimai papras- Dovanojo 
rydamas nuskriaudė ir Ku- P°rtu°tų degtinių ir keli ga................................. f f . no,o

vienam

piškėnų Kliubą, kurio buvo Jlonai £ero alkoholio. \ įs 
tenai padėta daugiau kaip ' bas buvo konfiskuota ir are 
$600. Rodė ir knygutę. Sa- stuotl 4 asmenys.
ko, beveik visos lietuvių or- ; ~ ~ “
ganizaci jos savo pinigus lai- į Nubaudė girtą aktorką. 
kė “Universal” banke. Lie-

$1,000,000 Har 
universitetui.
Harvardo uni-

tai būna prie uždarų duru ir vardo 
merginos tenai šoka visiškai Buvusis 
nuogos. Tokių šokikių pro- versiteto pirmininkas, A. 
moteriai turi katalioge 116. Lorence Lovveil, paauka- 

>iuntinėiamos po visą vo įos mokyklos reikalamsJos

tuvių Socialistų Sąjungos 
$500 irgi žuvę tenai. Svečias 
papasakojo taipgi ir apie 
“Sandaros” vargus. Sako, 
zeceriai išvežę visas maši
nas ir raides už nemokėtas 
algas. Dabar “Sandara” sa
vo spaustuvės neturinti, sta
toma ir spausdinama pas ki
tus.

, , . , Xau« An<1!i|; nu? Au«H?- $1,000,000.* Jis buvo vienas
vValthamo teismas nubau- tos, Me. iki Providence, K. jg trįj„ žmonių kurie gu- 

I. Už vieną vakarą nuoga Fullerio pa-

Gaudo jaunas mergaites 
gatvėse.

Marion Coughlin, 15 me
tų amžiaus mergaitė iš Rox- 
bury, buvo pačiupta ant gat
vės ir prievarta Įmesta i 
automobili. Ją pačiupo vyri 
škis, bet automobilį valdė 
motelis. Pavežioję gatvė

mis, tečiau ją paleido, saky
dami, mergaitė esanti dar 
perjauna.

Daugiau kaip $500,000 
nemokėta už vandenį.

Bostono vandens depar
tamentas praneša, kad tūli 
namų savininkai esą nemo
kėję miestui už vandenį jau 
per du metu, būtent 1932 
ir 1931. Tokių senų skolų 
dabartiniu laiku esą dau
giau kaip $500,000. Majora: 
Curley liepė visiems to
kiems namams užsukti van 
deni.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviška Aptieka
AREX PHARMACY

l'žlaikom visokias gyduoles, ko
kios tik gydymui vartojamos. 

Turime žolių iš Lietuvos ir 
Palangos Treįanką.

Visokius vaistus prisiunčiame 
per paštą.

AREX PHARMACY 
1016 Cambridge Street, 
CAMBRIDGE, MASS.
(Prie Webster Avė.)

LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akin us, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

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

dė $40 aktorką Mariana
Fitzpatrick, kuri girta būda- šokikė gaunanti tiktai nuo skjrti nubalsavo nužudyti_  — — —— — T— — 1 - ———— _ _ _ _ _ _ „ C* T ZT v rv Imli *■ma automobilium važiavo 
Ji pasisamdė taxi. vežikui 
liepė atsisėsti užpakaly, c 
pati atsisėdo jo vieton ir 
nakties laiku važinėjo ke
lias valandas, pakol polici
ja pastebėjo tai ir sulaikė 
ją-

$5 iki $15. Žinoma, kelionės §acco įr Vanzetti.
lesąs apmoka tokių šokių ________
rengėjai. Policija dabar
tengiasi visą šitą organiza

ciją suimti.

Iš Plataus Pasaulio

Nusižudė “kidnaperis”. •
Pereitą sąvaitę valstijos 

kalėjime pasikorė gengste
ris Henry T. Keefe, kuris

NORIU MA1NYT 3 ŠEIMYNŲ 
NAM.) ANT FARMOS.

Netoliau kaip 20 mvliu nuo Bostono.
(->

MISS M. ZAMBACEVIčIVTĖ 
44 Aspinwall Rd. Dorchester. Mass.

METINIS BALIUS.
Sausio 28, subatos vaka

re, Liaudies dr-stė rengia 
puikų balių Liet. Žinyčioje, 
kamp. Atlantic ir 4th St., 
So. Bostone. Prašo visus da
lyvauti. Komitetas.

Telephone 
SO. BOSTON

1038

TeL Uaivėraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE:

STUDEB.AKER IR ROCKN'E ♦ 
Automobilių ir Trakų Agentūra, t

Taisome visokių išdirbysčių auto-1 
mobilius. •Taisymo ir demonstravi- ♦ 
m o vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Peter Trečiokas ir Joe Kapočiunas, • 
saviaauky.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provss,

Daro visus legalios dokoaieataa 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 27S3

Narna: Talbot 2474.

Tel. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DEN'TISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitaria.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

SBk9

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje

VOKIETIJA. GRAIKIJA.
Padėtis gerėja?—Ekono- Trūksta pinigų.— Darbai 

minė padėtis Vokietijoj da Graikijoj eina neblogiausia, 
gana tamsi, bet paskutinė- bet jaučiama didelis traku- 
mis sąvaitėmis pradėjo lyg į mas pinigą
ir blaivėti. Manoma, kad ar

PERSIKĖLIAU I NAUJĄ 
VIETĄ

Kada norėsi pirkt laikrodį, žiedą, 
. - .. , auksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkisjau per 12 metų užsiimdavo pas mane. Aš parduodu ir ant išmo- 

Taipgi parduodu radios, re- 
„ _ ,ir Oil Burnerius geriausiospersove tikrą savo broli. Pe- rųšies.

reitą rudenį jisai sulaikė au- Dabar mano ofisas randasi Lithua 
:omobilium važiuojančią 
moterį, revolveri Įrėmęs jai

nian Furniture kompanijos štore.
PETRAS KETVIRTIS 

326 Broadvay, South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 4618-W

šiausį krizį šalis jau pergy
veno.

BELGIJA.
Laukiama geresnių laiku.

—Belgijos parlamentas iš
leido naują Įstatymą finan
sinei būklei palengvinti. Bi
znieriai dabar laukia geres
nių laikų.

DANIJA.
Pelninga prekyba su už

sieniu.—Danija daug pelnė 
per 1932 metus iš prekybos 
su užsieniais. Šiaip jau gy
venimas sunkus.

ČEKOSLOVAKIJA.
Santikiai su Lietuva.—Če

koslovakija daug savo pre
kių Įveža Į Lietuvą, bet iš 
Lietuvos nenori nieko pirk
ti ; todėl Lietuva dabar nu
tarė suvaržyt importą iš če- 
koslovakijos.

RUMUNIJA. 
Pramonė nusmuko.— Per

; 1932 m. labai susmuko Ru
munijos pramonė su užsie- 

• niu. Tačiau eksportas buvo 
didesnis už importą.

KANADA. 
Sumažinta gamyba. —

Darbai Kanadoj visai suma
žėjo. Fabrikai vos tik juda 
Pramonė taipgi apmirus.

KINIJA.
Valdžios loterija. — Ki

nijos valdžia nutarė pasida
ryti pinigų per loteriją. Ji ti
kisi tuo budu sukelti gana 
kapitalo gelžkeliams ir or
laiviams.

JAPONIJA.
Ateitis tamsi.— Iki šiol

Japonijoj biznis ėjo neblo
giausia, bet ateitis esanti 
tamsi. Taip bent išrodo Wa- 
shingtonui.

šonkaulius liepė išvažiuoti
“ Ôo.^aVu?voXll-

ęs daug krautuvių ir užmu-’ Didelį L Ždurbį.
sęs policmaną, bet pasėdė
jęs truputi kalėjime vis išsi
sukdavo nuo sunkesnės bau
smės.

Nužudė 2 moteris ir gavo 
tik $5.

Pereitą sąvaitę Roxbury- 
je buvo suimtas juodveidis 
Crawford, kuris kartu su 
kitu juodveidžiu Virginijoje 
užmušė dvi baltveides mote
ris plėšimo tikslais. Jis ga
vęs iš to tik $5.

Kuris gali įdėt nemažiau kaip 
$10,000, per metus gali uždirbti 
$2000 ir daugiau.

Kurie nori platesnių informacijų, 
klauskite laišku, sekančiu adresu

CHAS NODOW
J4 ST. LLKE’S RD. 

ALLSTON, MASS.

PERKU BONUS.
Perku Lietuvos ir Lenki 

jos Bonus. Moku aukštą kai
ną ir cash pinigais. Praneš
kite kokį turite Boną ir kiek 
prie Bono dar yra kuponų, o 
aš duosiu atsakymą ir pa
siūlymą pagal dienos kur
są? Taipgi turiu didelę dra
bužių ir čeverykų krautuvę. 
Kas pirks pas mane drabu
žius arba čeverykus, nuo to 
priimsiu Boną už pilnus pi
nigus.

Krautuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
PETRAS BARTKEVIČIUS 
American Dry Goods Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mas*.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes ažlaikome 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 paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

j Kiekvieną
į dieną 
j 80 Boyiston st. Little BIdg. Boston 
j Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 

toms nuo 4 iki 7 vai. vak.
{ South Bostone, 399 Broadway
h—- ■ - . ———■—.

PARKfVAY 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. 
Telefonas: So. Boston 0777.

Somervillės policija suė
mė italą M. Fontaną, kaltin
dama jį nužudymu italo Sal
vatore Mamolo. Kaltinama- 
sai sakosi esąs nekaltas.

Revere “spykyzėj” aną
dien buvo nužudytas tūlas 
Michael Richardi. Sąrišy su 
tuo įvykiu policija suėmė 
North Ende 3 vyrus.

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje ksygoje 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 Broadvray So. Boston, Mas*.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—S49 vai. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADVVAT SOUTH BOSTON. MASS.

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

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

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

paguldys i lovą. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados nuo šalčio vstetą savo a amuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jum j 
namus ui $1*9. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
AFiIEKORIUS

373 BR0ADWAY SO. BoSTON, MASS.




