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Vokietijos Vyriausybė 
Pateko Fašistų Rankosna

HITLERIS PASKIRTAS 
VALSTYBĖS KANCLE- 

RIUM.

Bet reikalingos didžiumos 
parlamente reakcininkai 

neturi.
met, žinoma, Reichstagas 
bus paleistas ir Hitleris ga- 

Vokietijos vyriausybė jau lės valdyt Vokietiją pats 
fašistų rankose. Šį panedėlį vienas.
Adolfas Hitleris, vokiečių Kaip į tai reaguos pažan- 
fašistų vadas, sudarė naują gioji vokiečių tautos dalis, 
ministerių kabinetą, vietoj dabar da sunku pasakyti.So- 
buvusios generolo šleiche- cįalistai ir komunistai, ži
no valdžios, kun mėgino noma> nekuomet diktatūrai 
valdyti kraštą diktatoriškai.' nepritars. Jie gali organi-

Generolo Šlecherio dikta-’zuoti generalinį streiką ir 
turą Vokietijoj išgyvavo vos suparaližiuoti visą kraštą, 
tik 56 dienas ir subliūško. I Gali kilti naminis karas. 
Šleicheris, norėdamas dik-' Hitleris senai jau yra pasa- 
tatoriškai kraštą valdyti, ne-! kęs, kad paėmus fašistams 
gavo Reichstago pritarimo, i valdžią, “priešų galvos vo- 
todėl pareikalavo, kad pre- Į liosis dulkėse.” Matyt, jis 
zidentas Hindenburgas duo-' pamiršo, kad gali ir jo gal- 
tų įsakymą Reichstagą pa- va nusiristi.
leisti. Hindenburgas su tuo 
nesutiko ir Šleicheris perei
tą sąvaitę su visu savo kabi
netu rezignavo. Hindenbur
gas tada pakvietė baroną 
von Papeną ir liepė pamė
gint, ar negalės jis sudaryti

Maskva Kritikuoja
Amerikos Imperia

lizmą.
Maskvos laikraščiai kriti- 

naują kabinetą, kuris turėtų į ^uoja Jungtinių \ aisti jų im- 
parlamento didžiumos pri- penalizmą pietų Amerikoj, 
tarimą. Hindenburgas pa-'£Pac valstybės sekretoriaus
brėžė, kad jis būtinai nori 
tokio kabineto, kuris galėtų 
dirbti su parlamento pritari
mu.

Bet von Papenas negalėjo 
to padaryti, nes, kaipo tau
tininkas, jisai visiškai netu
ri Reichstage pritarimo. To
dėl jisai atsivedė pas Hin- 
denburgą rudmarškinių fa
šistų vadą Hitlerį ir patarė, 
kad Hindenburgas pavestų 
jam sudaryti naują kabine
tą, nes Hitlerio partija 
Reichstage dabar yra sti
priausia, fiors absoliučios 
didžiumos ir ji neturi. Hin

Plėšikas Turėjo 19 
Meilužių.

Meksikos mieste policija 
sugavo plėšiką Ormando

denbnrgas padavė Hitleriui ?rtJz> kuris iš PIėšilm? už
ranką ir pasakė: na, jeigu|>a'Mav0 zm0"? 
jau taip, tai buk tamsta Vo- Pasahnni motenJ- Klekvle- 
kiet. kancleris ir pamėgink
sudaryti naują vyriausybę. 
Bet tuo pačiu laiku Hinden
burgas pastatė išlygą, kad į 
naują kabinetą turi įneiti ir 
dviejų kitų reakcinių srovių 
atstovai, būtent, tautininkų 
vadas Hugenbergas ir plien- 
kepurių lyderis Seldte. Hit
leris su tuo sutiko, ir kabi
netas tuojaus buvo sudary
tas.

Hitlerio rudmarškinių 
puolamieji būriai, kurie yra 
uniformuoti ir išlavinti kaip 
tikra kariumenė, tik su me
diniais šautuvais, tuojaus į- 
taisė Berlyne džiaugsmo de
monstraciją ir atėjo pasvei
kinti Hindenburgą.

Hitlerio paskirtasai nau
jas vidaus reikalų ministe
ris, Dr. Frick, pareiškė, kad 
naujas kabinetas valdysiąs 
kraštą prisilaikydamas res
publikos konstitucijos. Ta
čiau tie jo žodžiai nėra joks 
įstatymas. Vasario 7 d. susi
rinks Vokietijos Reichsta
gas (parlamentas) ir tuomet 
galės viskas pasikeisti. Jau 
dabar yra kalbama, jog fa
šistai reikalaus, kad Reichs
tagas išleistų patvarkymą, 
duodamas Hitleriui teisę 
valdyti Vokietiją per šešis

mėnesius be Reichstago įsi- 
! kišimo. Bet fašistai Reiche-j 
Stage didžiumos neturi ir ši
toks jų reikalavimas vei
kiausia bus atmestas. Tuo

Stimsono įsikišimą į Peru- 
vijos ir Colombijos ginčą 
dėl Leticijos uosto. ”Prav- 
da” rašo: “Nėra abejonės, 
kad Amerikos atvira inter
vencija apsunkins konflik
tą. Ji taipgi pagilins nesuti
kimus tarp Jungtinių Valsti
jų, kurios palaiko Colombi- 
ją, ir Anglijos, kuri stoja už 
Peruviją.”

nai jų turėjo pasisamdęs at 
skirą butą ir visas jas lan
kydavo vis kitokiu laiku. 
Kad joms nieko nestokuotų, 
jis kas sykis darydavo vis 
didesnius ir drąsesnius už
puolimus, iki ant galo su
galvojo vieną tikrai pramu- 
štagalvišką užpuolimą, ir čia 
jis buvo suimtas. Dabar pa
aiškėjo. kad kiekvienai sa
vo meilužei jis buvo privo- 
gęs brangiausių drapanų, 
rakandų ir kiekviena turėjo 
po radio imtuvą, kurie taip 
pat buvo vogti. Policija sekė 
jį per 6 mėnesius.

NUMUŠĖ $1,685,000 PRO
HIBICIJOS IŠLAIDŲ.

Hooveris reikalavo prohi
bicijos palaikymui per atei
nančius metus $9,599,900 
Slapieji kongresmanai buvo 
nusistatę šitą sumą visiškai 
išbraukti iš biudžeto, nes vi 
si jaučia, kad prohibicija 
bus atšaukta. Tačiau fanati
kai tam pasipriešino. Tuo
met šlapieji užsispyrė bent 
neduoti pinigų prohibicijos 
šnipams ir degtinės “įrody 
mui” pirkti. Ir čia jie laimė
jo. Prohibicijos Biuro fon 
dui nukirsta $1,685,000 lė 
šų.

Nori Išgaut Insultą 
Iš Kanados.

Vienas Insullas yra pabė
gęs Graikijon, antras Kana- 
don. Insullai buvo sudarę 
Jungtinėse Valstijose milži- 
rišką sindikatą visuomenės 
,nonSTns kontroliuoti ir pri
siskolinę milionus dolerių 
pabėgo. Šios šalies valdžia 
norėtų grąžinti juos atgal, ir 
jai reikalaujant, abudu buvo 
areštuoti. Bet Graikijos teis. 
mas atsisakė “savajį” In- 
sulą išduoti, nes jis nusive
žė tenai $10,000,000. Dabar 
bandoma išgauti tą, kuris į 
Kanadą yra pabėgęs. Jo iš
davimo klausimą Kanados 
teismas spręs 6 kovo. Tuo 
tarpu Insullas tenai išleistas 
po $55,000 kaucija.

Išsprogdino Fašistų 
Agento Namus.

Pereitą sąvaitę Philadel- 
phijoj buvo išsprogdintas i- 
talo di Silvestro namas. 
Bomba užmušė d i Silvestro 
žmoną ir sužeidė nemažiau 
kaip 12 kitų žmonių. Polici
ja mano, kad tai anti-fašistų 
darbas, nes di Silvestro yra 
Italijos fašistų agentas ir 
karštas Mussolinio rėmėjas. 
Nelabai senai jis buvo 
Italijos fašistiškos valdžios 
konsulas Amerikoje, o da
bar “Italijos Sūnų” organi
zacijos vyriausis viršinin
kas. Jis tik pereitą sąvaitę 
sugrįžo iš Italijos ir už dvie
jų dienų jo namuose sprogo 
bomba.

FRANCUZIJOS VYRIAU
SYBĖ ATSISTATYDINO.

Pereitą sąvaitę Francuzi- 
ioj sugriuvo ministerių ka
binetas su Paul-Boncour’u 
priešaky, nes parlamentas 
atmetė jo išdirbtą biudžeto 
sąmatą. Vyriausybė savo są
matoj reikalavo apdėti pi
liečius didesniais mokes
čiais. Parlamentas tą reika
lavimą atmetė, ir dėl to ka
binetas rezignavo.

RUSAI DAVĖ $15,000,000
VERTĖS UŽSAKYMŲ 

VOKIEČIAMS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad šiomis dienomis Sovie
tų valdžia užsakiusi už $15,- 
000,000 įvairių mašinų įvai
riose vokiečių firmose. Vo
kietijos valdžia garantuoja 
savo fabrikantams, kad So
vietai už tuos užsakymus 
užmokės.

2,000 ŽMONIŲ UŽSNIG
TA CALIIFORNIJOS 

KALNUOSE
Paskutinėmis dienomis 

Pacifiko pakraštį užgriuvo 
sunki žiema. San Bernardi
no kalnuose, pietinėj Cali- 
fomijoj, sniego pūgos už
klupo apie 2,000 turistų ir 
jie dabar negali iš sniego iš
sikasti. Pūgos tenai siautė 
per 17 dienų be pertraukos. 
Negeriau ir Nevadoj. Yose- 
mite’o klonyje prisnigo 12 
pėdų sniego.

IŠPLĖŠĖ $9,000.
Dobson, N. C.— Nakties 

laiku vagys čia įsilaužė į 
vietos banką, susprogdino 
geležinę spintą ir pavogę 
$9,000 pabėgo.

De Valera Laimėjo 
- Rinkimus.

išrinktas 
Airijos prezidentu.

Pereitą sąvaitę Airijoj bu
vo renkamas parlamentas ir 
prezidentas. Rinkimus lai
mėjo revoliucionierius Ea- 
mon De Valera, kuris stoja 
už nutraukimą visų ryšių su
Anglija ir įkūrimą laisvos Gracijai vadovauja komu- 
Airių Respublikos. Jo opo- nlsta1’ tod.el J1 Puol.ė demon- 
nentas Cosgrave, kuris sto- ?trantus visu savo žiaurumu, 
jo už Airijos respubliką po h žinios sako, kad 190 de- 
Anglijos globa, rinkimuose monstrantų buvo areštuotų, 
buvo sumuštas. Naujo par- TarP suimtųjų buvusios 23 
lamento sąstatas, turimomis moterys. \ ienas policmanas 
iki šiol žiniomis, yra toks: .buvęs sužeistas. Puldami si- 

De Valeros partijos 70 į demonstraciją, policma- 
Cosgrave partijos 42
Centro partijos 9 
Nepriklausomųjų 9 
Darbiečių 7
Neprikl. darbiečių 1

Japonai Atrėmė Ki
niečių Ataką.

.. , . , Japonų karo vadovybė
. ^?rs ^*1 da . ne galutiniai Kinijoj giriasi, kad pereitos

Viso labo 138

rinkimų daviniai, bet kelios 
vietos šion ar ton pusėn 
daug skirtumo jau nepada
rys. De Valera veikiausia 
turės absoliučią didžiumą. 
Taigi išrodo, kad Airija da-
bar nuo Anglijos visai atsi- )(j^ atkaklaus mūšio kinie- 
mes* čiai buvę priversti trauktis

Neiv Yorke Išdina- 
mituofa Pieninė.
Pereitą subatą Bronx’e, 

New Yorke, buvo išdinami- 
tuota “Glenwood Farms 
Milk Products” firmos pie
ninė. Ekspliozija išvertė 
vieną sieną ir suardė stogą. 
Langai išbyrėjo netik pačioj 
pieninėj, bet ir kitose trobo
se toj apylinkėj. Policija 
spėja, kad bombą bus padė
ję konkurentai, nes pasta
ruoju laiku tarp pieno kom
panijų prasidėjo atkakli 
konkurencija ir kainų kapo
jimas.

Bankieriai Nori 
Sunaikyt Fordą?

Detroito streikas esąs pini
guočių sąmokslas.

Detroito automobilių pra
monėj kilo streikas. Sustrei
kavo Briggs kompanijos 
darbininkai, kurie gaminda
vo Fordo automobiliams lie
menis (bodies). Dėl šito 
streiko turėjo sustoti visos 
Fordo dribtuvės, paleisda- 
mos iš darbo apie 100,000 
darbininkų—40 tūkstančių 
pačiame Detroite ir 60 tūk
stančių kituose miestuose.

Briggs kompanijos dar
bininkai reikalauja daugiau 
algos, lygios mokesties vy
rams ir moterims, panaiki
nimo akordinio darbo ir pri
pažinimo unijos komitetų 
dirbtuvėse. Streikuoja iš vi
so apie 8,000 žmonių, šį pa
nedėlį įvyko net susirėmi
mas su policija ir keliolika 
pikietuojančių streikierių 
buvo suimta, kuomet jie 
pradėjo mušti vieną streik
laužį.

Bet Fordas viešai pareiš
kė, kad šitas Briggs kompa
nijos darbininkų streikas 
nesąs joks streikas, bet ban
kininkų sąmokslas pakenkti 
jo, Fordo, pramonei. Kaip

Chicagoj Areštuota
190 Demonstrantų.
Pereitą subatą Chicagoje 

buvo daug triukšmo ties Ja
ponijos konsulato namais. 
Susirinkę keli šimtai žmo
nių pradėjo protestuot prieš 
Japonijos imperializmą ir 
veržimąsi Kinijon. Policijai 
pasirodė, kad šitai demon-

nai turėjo apsaugoję savo 
galvas plieno šalmais.

savaitės pabaigoje kiniečiai 
didelėmis jėgomis atakavo 
japonų pozicijas ties Čiu- 
menkau (Devynerių vartų 
perėjimą), Didžiojoj Kini
jos Sienoj. Po trijų valan

atgal.

SUIRUTĖ AUSTRIJOS 
SOSTINĖJ.

Austrijos sostinėj Vienoj 
sustreikavo taksių vežikai, 
protestuodami del gazolino 
pabranginimo. Šimtai veži
kų suvažiavo į miesto centrą 
ir palikę tenai savo automo
bilius nuėjo sau. Pasidarė 
nepaprasta situacija. Visos 
gyviausios miesto gatvės ta
po užblokuotos, taip kad ne
galėjo pravažiuoti nei ga- 
tvėkariai, nei kiti vežimai. 
Tvarkai daryti buvo pašau
kta kariumenė.

žinia, beveik visos mažesnės 
automobilių kompanijos yra 
kontroliuojamos Wall Stree
to piniguočių. Fordas yra 
aršiausis jų konkurentas. 
Dabar jisai sakosi buvęs jau 
pasirengęs išstatyti naujo 
modelio automobili, kuris 
butų daug geresnis ir piges
nis už visus kitus. Taigi, 
kad prie to nedaleidus, jo 
konkurentai papirkę Briggs 
kompanijos darbininkų va
dus, kad šie apskelbtų strei
ką. Ir dėl to streiko ištikrų
jų turėjo sustoti visos Fordo 
dirbtuvės.

Šituo Fordo pareiškimu 
susidomėjo net Washingto- 
no senatas ir galimas daik
tas. kad bus paskirta sena
to komisija šitam skandalui 
ištirti.

SIŪLO NUKIRSTI KONG- 
RESMANAMS PO $2,500

ALGOS.
Kongresmanas Whitting 

iš Mississippi valstijos pada
rė pasiūlymą, kad Atstovų 
Butas sumažintų savo na
riams algą nuo $10,000 iki 
$7,500 metams. Bet vargiai 
tas pasiūlymas praeis.

Japonija Sakosi Sovietų 
Rusijos Nesibijanti

“Želigovskijodą”
Pietų Amerikoj.

Tarp Peruvijos ir Colom
bijos (pietų Amerikoj) kilo 
karo stovis. Pora metų at
gal tarp tų dviejų repsubli- 
kų buvo pasirašyta sutartis, 
kuria Colombija gavo Leti
cijos uostą iš Peruvijos. Pet 
pereitą vasarą būrys gink
luotų peruviečių įsiveržė 
Leticijos teritorijon ir tą uo
stą užėmė iš naujo, taip 
kaip Želigovskis yra pada
ręs su Vilnium. Colombija 
padėjo protestuoti, bet pe- 
ruviečiai nieko sau iš to ne
darė ir iš Leticijos miesto 
nesitraukė. Todėl paskuti
nėmis dienomis Colombija 
nusiuntė ties tuo uostu ke
liatą savo karo laivų. Peru
vijos valdžia dabar pranešė 
Tautų Lygai, kad ji esanti 
priversta eit “ginti savo tau
tiečių, kurie visuomet gy
venę ir dabar gyveną Letici
jos mieste.” Savo sutarties 
su Colombija ji visai nelau
žanti, nes atiduoto Colom- 
bijai miesto ir teritorijos ji 
atgal nereikalaujanti, tik ji 
turinti “savo tautiečius” te
nai “apsaugoti.”

Lygiai taip sakė ir lenkai, 
užgrobę Lietuvos sostinę. 
Taigi galima sakyti, kad 
pietų Amerikoje šiandien 
kartojasi antra “Želigovski- 
jada”.

Išveja 15 Aktorių Iš
Amerikos.

Imigracijos valdininkai 
pereitą sąvaitę užklupo ak
torių koloniją Hollywood’e 
ir rado tenai dirbant prie 
filmų gaminimo 15 svetim
šalių aktorių, kurie buvo į- 
važiavę čia kaipo svečiai ir 
neturėjo teisės uždarbiauti. 
Visus juos norėjo tuojaus a- 
reštuoti ir deportuoti, bet jie 
išsiprašė, kad to nedarytų, o 
jie išvažiuosią geruoju. Val
džios agentai su tuo sutiko 
ir dabar tie aktoriai skaito
mi “liuosnoriai tremtiniai’. 
Imigracijos viršininkai pa
reiškė, kad daugiau tie “sve
čiai” jau nebusią Amerikon 
įleisti, kad ir kažin kaip jie 
prašytųsi.

JURA PASIĖMĖ 3 VA
SARNAMIUS MAINE’O

PAKRAŠTY.

Per audrą pereitą sąvaitę 
ties Kennebunk, Me., paki
lusi jūrių banga nukėlė nuo 
pamatų ir nusinešė į jūres 3 
vasarnamius.

SUBANKROTAVO $300,- 
000,000 FILMŲ KOMPA

NIJA.

Šiomis dienomis New 
Yorke paskelbtas Para- 
mount teatrų ir filmų kom
panijos bankrotas.' Savo lai
ku ji kontroliavo šimtus te
atrų ir buvo viena didžiau
sių filmų gaminimo kom
panijų Amerikoje. Jai f i 
nansuoti sudėta $300,000,- 
000. Jos įkūrėjais buvo žy
dai Zukor ir Laskv.

PASIRUOŠUS BENT Ka 
KIAM PRIEŠUI PASI

TIKTI.

Bijosi tiktai Sovietų orlaivių 
užpuolimo iš Vladivostoko.

Japonijos karo mašina 
dabar yra tiek stipri, kad ji 
gali bent kokį priešą pasi
tikti. Taip pereitą sąvaitę 
pareiškė Japonijos parla
mento aukštesniuose rūmuo
se karo ministeris Sado Ara- 
ki.

Kalbėdamas apie Japoni
jos karo jėgas, gen. Araki 
šį sykį jau užsiminė ir apie 
Sovietų Rusiją. Jisai pabrė
žė Stalino žodžius, pasaky
tus anądien komunistų susi
rinkime Maskvoje, būtent, 
kad “piatiletkos” planą su
trukdęs reikalas nukreipti 
sunkiąją Rusijos pramonę į 
ginklų ir amunicijos gamy
bą.

Šitas Stalino pareiškimas 
turi reikšti vieną iš dviejų, 
sako japonų karo ministe
ris : “Arba Rusija bijosi Ja
ponijos užpuolimo, arba ji 
ruošiasi pati pulti Japoni
ją”. Kaip ten galų gale ne
būtų, Japonija esanti pasi
ruošus “kiekvienam reika
lui”, pridūrė šitas japonų 
džinga.

Tai yra pirmas atsitiki
mas, kad Japonijos valdžios 
narys viešai parlamente kal
bėtų apie galimą karą su So
vietais. Šita jo kalba sukėlė 
japonų politinėse sferose 
daug nerimo. Dabar atsi
minta, kad gen. Araki yra 
vienas plėšriausių Japonijos 
imperialistų. Jau 1904 me
tais, kuomet Japonija karia
vo su Rusijos caru, gen. Ara
ki būtinai reikalavo, kad 
japonų armija užimtų visą 
Sibyrą.

Dabar šitas militaristas 
vėl viešai prabilo apie karą 
su Rusija. Parlamente jisai 
pasakė, kad Japonija tu
rinti padidint savo oro lai
vyną iki vieno lygio su So
vietais. Jis pripažįsta, kad 
orlaiviais Rusija dabar pra
lenkia visas kitas šalis. Ir 
todėl jisai bijosi, kad kilus 
karui rusai gali užpulti Ja
poniją iš oro. Atlėkti oru iš 
Vladivostoko į Osaką esą 
labai lengva, o čia esąs kaip 
tik svarbiausis Japonijos in
dustrijos centras. Osakoj 
gaminami ginklai ir amuni
cija. Taigi, kad apsaugojus 
šita punktą nuo galimo su
naikinimo, japonams esąs 
reikalingas stiprus oro lai
vynas, kuris galėtų pasitikti 
priešą ore ir atmušti jį.

Ar bus karas, ar ne, bet 
šitos kalbos aiškiai parodo, 
kad santikiai tarp Rusijos ir 
Japonijos labai įtempti, kad 
viena kitai nepasitiki ir kiek 
galėdamos ginkluojasi. 0 
šitokioj atmosferoj tik ir 
gimsta tautų konfliktai.

APVOGĖ AUKSORIŲ 
KOMPANIJĄ.

Newarke vagys įsilaužė 
nakties laiku į Eastwoodo 
auksorių firmos ofisą ir iš
sprogdinę seifą išnešė už 
$8.000 auksinių daiktu.

f



Xntr— Puslapis

TEN, KUR VIEŠPATAVO 
BAŽNYČIA IR KARALIUS 

SU GENEROLAIS.
Rašydamos apie vėliau

sius Įvykius Ispanijoj, “Nau
jienos” sako:

“Kol Ispaniją valdė kara
lius, bažnyčia ir armijos gene
rolai, tcl jos gyventojai buvo 
laikomi tamsybėje. Alfonso 
monarchija, kurią revoliucija 
nuvertė prieš pusantrų metų 
laiko, paliko kraštą su 45 nuo
šimčiais analfabetu!

“Kiek apšvietos buvo seno- nerupi, aiba ji visai ne- 
joje Ispanijoje, tai ji buvo pa- i* ^UllO galo \ llmų
sklidusi beveik išimtinai tik j xa<luot. Pavyzdžiui,,JO> kon- 

miestucse. Ispanijos sodžiuje'^esas eina bažnyčion meis- 

viešpatavo nepermatoma tani- tl^.^Nejaugl Šitie žmonės ti
kisi poteriais Vilnių įsva-sa, kaip viduramžiuose. Retas 

kuris sodietis mokėjo skaityti, 
ir jeigu jisai skaitė tai tik 
maldaknyges arba kitokius 
‘švento’ turinio raštus, ku
riais tamsią liaudį aprupinda- . w
vo legionas kunigų, minyku piaus krašto katalikus, taigi 
ir minyškų.

“Užsienių korespondentai, 
keliaudami po Ispaniją, rašo, 
kad žmogus, atvykęs šiandie į 
kaimą, už kelių dešimčių mai
lių nuo sostinės Madrido, pasi
junta, tartum patekęs į gyve
nimo sąlygas, kokios buvo
prieš penkis šimtus metų arba i P?Pi?ži?’» Pavestąjį
daugiau. Kaimo gyventojai ne tintu laiko sato rankose.
buvo iki šiol matę ne tik nau
josios gadynės išradimų, kaip
elektrikos šviesa, bet net tokiu toJal .mulkinę Lte-
paprastu dalyku, kaip svietiš j‘uv05 f Vilniaus gyvento- 
ko turinio knyga arba teatras. J05- Juk Jie ,’r P®1/? ge™ S«- 

“Iš to gali kiekvienas numa- Pianta. kad kalbėdami po- 
nyti. kaip žmonių laisvė aakš- milus ir sveikindami ,Sraeto- 
tai jungiasi su apšvieta. Visoki n®,bel P0P>ezn» J* Vilniaus 
klerikaiiški auksaburniai paša- nekuomet neisvaduos. Ko- 
koja. kad kataliku bažnyčia k,ems, tuo/ne‘ »® ®m5 tas
šviečianti žmones. Bet tai yra 
netiesa. Kunigai griebiasi švie
timo įrankio tiktai tada, kada 
jie pamato, kad liaudį gali 
jiems paveržti ‘bedieviai’. Bet 
šis pavojus dvasiški jai atsiran
da tiktai tenai, kur yra laisvė. 
O tenai, kur laisvės nėra, baž
nyčia ne tik žmonių nešviečia, 
bet jos švietėjus persekioja, 
susidėdama šitam tikslui su 
despotiška valddžia.

“Taip ji elgėsi Ispanijoje, ir 
dėlto ta šalis, kuri seniaus bu
vo stipri ir turtinga, pasidarė 
viena tamsiausiųjų Europoje. 
Analfabetų (nemokančių skai
tyt ir rašyt) nuošimčiu Ispani
ją pralenkia tiktai jos kaimynė 
Portugalija, ir seniaus gal ją 
pralenkdavo cariškoji Rusija.

“Taigi Ispanijos respublikai 
tenka .dabar atlikti milžiniš
kas darbas: apšviesti liaudį. 
Nuo to laiko, kai karalius Al
fonsas buvo išvytas, jau tapo 
atidaryta 10.000 liaudies mo
kyklų. Per šiuos metus tiki
masi atidaryti dar 20.000 mo
kyklų. Su valdžios pagelba, be 
to, miestų inteligentai organi
zuoja liaudies teatrus sodžiui, 
rengia paskaitas, steigia kny
gynus ir t.t.

“Ačiū laisvei. Ispanijos žmo-,
nėms pasidarė prieinama ap-i 
svietą.”
Tai yra tikra tiesa. Ko

mentaru čia nereikia.

KAIP JIE “VADUOJA” 
VILNIŲ.

Šiomis dienomis Kaune 
buvo sušauktas “Vilniui Va
duoti Sąjungos” kongresas. 
Vykstantiems Į kongresą 
“vaduotojams” gelžkelių 

bilietų kaina buvo nupiginta 
60 nuošimčių. Vadinasi, 
kongresą rėmė pati valdžia. 
Na, o ką tas kongresas pa
darė Vilniaus “išvadavi
mui”?

Visų pirma, susirinkęs 
bazilikoje kongresas sukal
bėjo poterius.

Paskui, nuėjo prie karo 
muziejaus ir uždėjo vaini
kas ant kai kurių paminklų.

Toliaus, pasiklausė “tau stogo ir nusilaužė rankos al- 
.. nusiteikusių” veikėjų kunės kaulą dviejose vieto-jMfe I se.

Žmonių Pinigais Pastatytas Tvenkinys.

Po to, nutarė pasveikinti 
“tautos vadą” Smetoną ir 
nusiųsti tokį pat pasveikini
mą “šventam tėvui” i Ro
mą.

Padaręs visus šiuos žy
gius, kongresas pavalgė, iš- 
sigėrė ir išsiskirstė.

O Vilnius kaip buvo po 
lenkais, taip ir pasiliko.

Iš šitų kongreso “darbų” 
aiškiai matyt, kad “Vilniui 
Vaduoti Sąjungai” tikras 
Vilniaus vadavimas arba vi-

duoti?
Antras dalykas, pasveiki

no popiežių, kuris yra pada
ręs su Lenkija konkordatą 
ir tuo konkordatu visus.Vii-

ir gyvenančius tenai lietu
vius, yra atidavęs Lenkijai 
valdyt.

Jeigu jau pono Biržiškos 
kompanija sveikino popie
žių, tai logiškai ji turėjo nu
siųsti pasveikinimą ir Pil
sudskiui, kad jis taip tvirtai

Bet geriausia butų, kad 
tie Vilniaus pseudo-vaduo-

monkey-business’ 
lingas?

KUPIŠKIO LAISVAMA
NIAI PRAŠO PARAMOS.

Lietuvos laisvamanių 
draugijos Kupiškio skyrius 
savo atsišaukime “Lietuvos 
Žiniose” prašo paramos. Sa
ko:

“Dabar visų dėmesys nuk
reiptas į ekonominį krizi. dėl 
kurio daugiausia ir dejuojama; 
tuo tarpu visai pamirštas kul
tūrinis krizis, kuris yra dar 
baisesnis; negu ekonominis. Y- 
pač smunka kultūriškai kai
mas ir miestelin biednuomenė. 
kurie beveik visai nebepajėgia 
nusipirkti literatūros, o jos 
veltui pasiskaityti retai kur 
gauna. Neturėdami kuo geres
niu užsiimti, ypač rudenį ir 
žiemos metu. pripranta kortuo
ti. girtuokliauti, o skaityti at
pranta ir visai pamiršta.

“Laisvamanių etinės kultū
ros d-jos Kupiškio skyrius, no
rėdamas aprūpinti kupiškėnus 
knygomis ir laikraščiais. įstei
gė Kupišky, Vilniaus g. 11 Nr. 
biblioteką. Tačiau, deja. kol 
kas maža teturi literatūros. 
Pris. adv. L. Purėnienė prad
žiai paaukojo 40 knygų. Tikė
damiesi. kad atsiras ir daugiau 
kilnaus budo žmonių, norinčių 
ir galinčių paremti musų. ku
piškėnų. kultūros židinį, krei
piamės į pažangiąją visuomenę 
prašydami paremti musų kny
gyną. jei ne lėšomis, tai kny
gomis. už kurias visiems auko
tojams busime labai dėkingi. 
Siųsti į Kupiški. P. Vaitiekūno 
vardu.”

Butų gerai, kad Amerikos 
lietuviai, kurie turi nereika
lingų knygų, nusiųstų jas 
Kupiškio laisvamaniams. 
Laikomos bakse ar ant len
tynos šitos knygos čia guli 
be naudos, o tenai jos švies 
žmones.

Pilietis KrapauSkis, kilęs 
iš MažaiČių k., Židikų v., 
dirbdamas prie naujai stato
mos bažnyčios, nukrito nuo

čia parėdytas milžiniškas 
nių pinigais. Pakinkyta vandens 
trąšas, šiomis dienomis šitos 
veltas ir 3 senatoriai, kuriu atv

Musele Shoals tvenkinys, kuri federalinė valdžia pastatė žmo- 
jėga čia gamins pietinėms valstijoms elektrą ir farmeriams 
įmonės pažiūrėti buvo nuvažiavęs busimas prezidentas Roose- 

aizdai čia parodyti.

ARGENTINOS “RYTO
JUS” SUSTOJO?

“Argentinos Žinios”, ku
rios vadina save ‘tautiškos 
minties savaitraščiu”, 1-ma- 
me šių metų numery rašo:

“Lietuviškų išgamų banda 
tiek nususo, kad ir savo šlamš
to ‘Rytojaus’ jau kiek laiko ne
beišleidžia. Rytoj inių bolševik- 
palaikų gizelis Ulevičius dabar 
jau jieško kam pardavus ‘Ry
tojaus’ raides. Jis 28 d. gruo
džio 1932 m. lankėsi Paisakulio 
restorane N. Internacional ir 
siūlė pil. D. raides pirkti. Reiš
kia, kad oras bus visiems šva
resnis. kuomet šaika kojas pa
kratė.”

“Rytojus” buvo Argenti
nos lietuvių komunistų laik
raštis. Ji redaguoti vienu 
tarpu buvo nuvažiavęs iš 
Brooklyno Rokas Mizara. 
Būdamas prie “Rytojaus” 
Mizara vadinosi “Rasoda”. 
Bet ir jam tas darbas nesise
kė. Beje, Argentinoje buvo 
lietuvių Įkurtas ir socialisti
nės dvasios laikraštis; jis 
buvo gana gabiai vedamas 
ir buvo švariausias sąvaitra- 
štis iš visų lietuviškų leidi
nių Pietų Amerikoj, bet ir 
jis neišsilaikė.

Matyt, Argentinoje da 
nėra tinkamos dirvos lietu
vių spaudai.

Keista Liūtų Me
džioklė.

Tūlas Denver M. Wright 
užsimanė čia pat, Ameriko
je, Įsitaisyti tokią liūtų me
džioklę, kaip Pietų Afrikoj. 
Jisai nupirko porą prijau
kintų liūtų ir nugabeno juos 
ant salos Mississippi upėj. 
Sala nieko neapgyventa ir 
apaugusi tankiais krūmais.
Į tuos krumus tie liūtai ir 
buvo paleisti. Wrigbt su sa
vo sunumi ir draugais tikė- 

, josi turėti Įdomų sportą. Bet 
liūtai buvo taip jaukus, kad 
nenorėjo Į krumus eiti. Jie 
lindo prie medžiotojų, no
rėdami su jais žaisti. Vienas 
jų vis kišo jiems savo galvą, 
kad jam pakasytų tarpe au- 

isų. Wright su savo draugais 
; ėmė svaidyt liutus akmeni 
mis ir pagaliais, norėdami 
juos Įpykinti ir nuvaryti to
lyn, kad galima butų “me
džiot.” Bet liūtai suprato tai 
kaipo žaislą ir vyzgindami 
vuodegomis pradėjo gaudyt 
svaidomus pagalius. Tik la 
bai Įskaudintas vienas liūtas 
supyko ir raumodamas šoko 
ant Wrighto. Tada pasipylė 
šūviai ir abudu liūtai buvo 
užmušti. Pagal Dievo išvaiz
dą sutvertas žmogus yra 
žiauresnis kraujagerys, ne
gu laukiniai žvėrys.

Vaikas sykį pirštus nusidegi
nęs gali ugnies bijoti, bet nie
kad nebijos spekuliantas.

Heywood Brown.

DEIVIS. SO. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIAI IR 
DIKTATŪRA.

Amerikos lietuviai daug darys gražaus kapitalo. Gi 
kuo yra prisidėję prie Lie- Lietuvai ir Amerikos lietu- 
tuvos atstatymo. Tai yra ne-Adams, kurie rėmė tų karije- 
ginčijamas faktas. Nesenai ristų sumanymą, teks didelė 
važinėjęs prof. M. Biržiška špyga. Tačiau doleriai be 
pas amerikiečius smetoninės sarmatos viliojami. Tuks- 
kompanijos vardu yra pa-įtančiai jau išviliota ir vis 
reiškęs: “Kad ne amerikie- daugiau reikalaujama, 
čiai, vargu Lietuva šiandien • Tenka stebėtis nepapras- 
butų nepriklausoma valsty-! tu musui žmonių duosnumu.
bė.’ Lietuviški fašistai užsuko

Bet lietuviški lito patrio- gramofoną apie busiančią 
tai amerikiečių nuopelnus tarptautinę parodą Chicago- 
Lietuvai Įvertina tik tada, je, ir čia bandydami pasi- 
kada pritrūksta jiems pini- pinigauti. Ir ką gi toje pa- 
gu orgijoms kelti “Ramovė- rodoje mes galime parody
jeTaip, Amerikos lietu
viai nesigailėjo dolerių, mo
ralės ir materialės paramos, 
kad sukurus laisvą demok
ratinę Lietuvos valstybę. 
Nors ir nepilna ta žodžio 
prasme, visgi Lietuvą gali
ma buvo vadinti demokrati
ne valstybe iki 1926 m. Sei
mo rinkimų. Su 1926 m. sei
mu Lietuvos liaudis buvo 
bepradedanti gyventi laisvu 
demokratiniu gyvenimu.De- 
ja, neilgai. Da nesustiprėju
sią demokratiją staiga puolė 
litų patriotai, išvaikė tautos 
išrinktą atstovybę—seimą. 
Įvedė karo stovi, cenzūrą, 
žodžiu, viską pavedė ko
mendantų, šnipų ir policijos 
sauvalei. Asmens, žodžio, 
spaudos. susirinkimų ir 
streikų laisvė atimta ir su
minta. Tai tokie, trumpai su
glaudus, faktai. Na, o ką
mes amerikiečiai, darome? darni badą, bet čia ameri
Ar mes ryžtamės savo bro
lius ir draugus Lietuvoje iš
laisvinti?

Su skausmu tenka konsta- v°Je butų ir Amerikos lietu-
tuoti, kad mes nieko neda
rome. Stebėtis tenka iš A- 
merikos lietuvių, kad padėję 
sukurti nepriklausomą Lie
tuvą, jie pamiršo ją. Kaip 
nemalonu, tiesiog gėda pri
siminti 1930 m. DLK. Vy
tauto garbinimo metus. Pa
saulis kratos nuo carų ir ku
nigaikščių, o Amerikos lie
tuviai po 500 metų ėmė kelti 
Vytautą iš grabo!

Arba vėl, Biržiškos atsi
lankymo proga, neva dėl 
Vilniaus, kiek kelta trukš- 
mo! Argi galima rimtai ma
nyti, kad Vilnių galima at
pirkti pinigais? Ne. Vilnių 
atvaduoti yra kiti keliai. 
Kalbėti apie Vilniaus atva
davimą, tuomet, kuomet 
pats Kaunas neatvaduotas, 
yra gryniausia nesąmonė. 
Bet Amerikos lietuviai tiki 
toms nesąmonėms!

Arba štai, kaip naiviai A- 
merikos lietuvių žiūrima i 
Dariaus ir Girėno “tėvynės 
meilę”, jų užsimojimą iš
garsinti Lietuvą orlaiviu 
nuskrendant i Kauną. Išgar
sins! Daleiskime, kad jiedu 
Atlantiką ir perskris, tai 
tuomi išgarsins ne Lietuvą, 
bet patys save, ir iš to pasi-

ti? Gal iškabinti tautiškos 
“pramonės” klumpes, kultu
ves, porą autų ar kokių pri
mityvių mezginių? Kokia iš 
to nauda Lietuvai, kad de
monstruosime savo atsiliki
mą nuo kultūros? Kad musų 
kraštas yra atsilikęs nuo 
progreso, pasaulis ir be Chi
cagos parodos puikiai žino, 
tai kuriems galamas leisti 
tūkstančius dolerių ant vė
jo?

Amerikos lietuviai duos- 
nųs ir nepaprastai, duosnųs, 
bet ne tenai, kur reikia. Jie 
pila pinigus visokiems biz
nieriams, kurie moka gra
žiai “tautiškais reikalais” 
prisidengti, o tuo pačiu laiku 
kovotojai už laisvą darbo 
demokratinę Lietuvą pūdo
mi kalėjimuose, didžiausią 
skurdą kenčia ištrėmime ir 
imigracijoje, dažnai kentė-

kiečiai šykštus—per nelyg 
šykštus! Laisvės kovoto
jams, kurie nori, kad Lietu-

viui nebaugu gyvent—tiems 
kovotojams krizis, cento nė
ra...

Draugai amerikiečiai! 
Lietuvą garsinti re’kia ne 
vyžas statant i parodas; 
ne snukio daužymu šmelin- 
kui ar Kamerai: ne Ameri
kos politikierius savo pikni
kuose vaišinant; ne fašistų 
“skymus” remiant, bet nu
verčiant diktatūrą Lietuvo
je! Išlaisvinimas tautos iš 
uzurpatorių sauvalės ir at
statydinimas laisvos darbo 
demokratinės Lietuvos, iš
garsins ir pakels Lietuvą ci
vilizuoto pasaulio akyse. 
Taigi, kam rupi Lietuvos 
tauta ir jos gerovė, visi tie 
susipraskime ir pradėkime 
darbą į geresnį rytojų. Ties- 
kime draugišką ranką kovo
tojams už laisvą, soc’alisti 
nę darbo demokratinę Lie
tuvą. Žaiginių Jonas.

AUSTRALIJOS LAUKI
NIAI NUŽUDĖ 11 

ŽMONIŲ
Iš Australijos pranešama, 

kad Naujos Gvinėjos apskri 
ty laukiniai čiabuviai nužu
dė du baltveidžiu valdinin
ku ir 9 saviškius, kurie ėjo 
su valdininkais.
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PASAULIS STOVI PRIEŠ 
DIDELIUS {VYKIUS

Didžiosios valstybės ėmė padariusi tokj žingsnį Rusi- 
grupuotis naujam karui. I jos pakurstyta. Rusija senai 

varžosi su Anglija už ekono
mines rinkas Azijoj. ŠitojKaip bombos sprogimas 

anądien sukrėtė diplomati
nį pasaulį žinia, kad Rusija 
atnaujino draugiškus santy
kius su Kinija. Per trejis 
metus jųdviejų santykiai bu
vo nutraukti. Šita žinia kaip 
žaibas nušvietė Tolimųjų 
Rytų padangę, atskleisdama 
tenai bauginančius karo de
besius. Ženevoje, kur susi
rinkę buržuazinių valstybių 
diplomatai verda politinę 
smalą, šita žinia padarė la
bai didelio Įspūdžio.

Tiesa, diplomatiniai san
tykiai tarp valstybių yra nor
malus dalykas. Tų santykių 
nebuvimas reiškia abnorma- 
lę ir pavojingą padėti. To
dėl dėl Rusijos ir Kinijos 
santykių atnaujinimo nerei
kėtų jaudintis. Tačiau tas 
atnaujinimas gauna nepa
prastos reikšmės iš to fakto, 
kad jis buvo Įvykintas prie 
ypatingų apystovų, būtent 
tuo momentu, kuomet Tau
tų Lyga ėmėsi svarstyt Man- 
džurijos klausimą. Kuomet 
Europos imperialistai atsisė
dę prie stalo su Japonijos 
imperialistais ėmė svarsty
ti klausimą, ar Japonija turi 
teisę grobti Kinijos žemes, 
ar ne, ženevon atvažiavo 
Sovietų Rusijos atstovas Li
tvinovas ir padavęs Kinijos 
atstovui Yenui ranką parei
škė, kad nuo šiol Rusija ir 
Kinija gyvens draugiškai.

Japonų diplomatai tuo- 
tem pareiškė, kad dabar jau 
apie nepuolimo sutarti su 
Rusija negalį būt nei kal
bos. Dabar jau Japonija tu
rinti ruoštis karui, nes ji ge
rai atsimenanti, kad ir 1904- 
1905 metų rusų-japonų ka

VISKOpoBISKĮ
$60,000 tuščiai ambicijai 

patenkinti.
Viena “aukštos klasės” 

leidė, Miss Katharine Cor- 
nell, nori būt scenos “žvaig
ždė”. Bet nei vienas teatras 
nepripažįsta jai aktoriškų 
gabumų. Taigi ji suorgani-

ras buvęs* Slaptos ^RuriioZ trupę ir Pasiiyžo Pati ras Duvęs slaptos kusijos- wilf9,9 “Tuntam*”
Kinijos sutarties rezultatas. 
Taigi, patyrimo pamokinta, 
Japonija dabar turinti ruoš
tis “taikos palaikymui Toli
muose Rytuose.”

Tarp Europos diplomatų 
Ženevoj dabar yra pašnabž
domis kalbama, kad prie 
atnaujinimo draugiškų san- 
tikių su Sovietais Kiniją pa
raginęs Amerikos valstybės 
sekretorius Stimsonas. Tai 
esąs Amei.kos triksas prieš 
Japoniją. Ir daugiau da ne
gu tas, Ženevoj pradėta kal
bėti, kad dabar Rusija ir 
Kinija mėgina Įtraukti savo 
sąjungon Jungtines Valsti
jas. Jei tas pasisektų, tai Ja
ponija butų visiškai izoliuo
ta. Iš visų pusių ji butų ap
supta trijų milžinų: Ameri
kos, Rusijos ir Kinijos.

Japonija tuo tarpu gąsdi
na buržuazines valstybes 
bolševizmu, kuris dabar ple
čiasi Rytuose. Sako, kai 
Kinija galutinai susivienys 
su Sovietų Rusija, tuomet 
bolševizmas galės užlieti vi
są pasaulį. Dėl to jai, Japo
nijai, turi būt duotos Kuosos 
rankos veikti Kinijoj, nes 
tik ji viena galinti sulaikyti 
tenai kilancią raudonojo pa
vojaus bangą.
Pasaulis žiuri Į šitą Japoni

jos gąsdinimą bolševizmo 
pavojum kaip į paprastą 
propagandą. Vis dėlto Fran
cuzija ir Anglija linksta ja
ponus remti. Galimas daik
tas, kad ir Olandija prie to 
prisidės. Jeigu jau ne dėl ko 
kita, tai bent dėl bizniškų iš- 
’kaitliavimų. Kaip žinia, 
Rusija stengiasi visais gali
mais budais konkuruoti su 
kapitalistinėmis valstybė
mis. Vos tik šiomis dieno
mis Persija atšaukė visas 
save aliejaus koncesijas an
glams. Ir tai Įvyko tuojaus 
po to, kai Rusija susidrau
gavo su Kinija. Taigi atvirai 
yra kalbama, kad Persija

kovoj Anglijos liutui, žino
ma, reikalingi talkininkai 
Azijoj. Bet vienatinis stip
rus talkininkas gali būt tik
tai Japonija.

Todėl dabar matome šito
kį valstybių grupavimąsi:

Viena grupė: Rusija, Ki
nija ir Amerika.

Antra grupė: Japonija, 
Francuzija ir Anglija (o gal 
ir Olandija).

šitoks valstybių grupavi- 
masis paprastai neišvengia
mai veda prie karo. Ir dabar 
jau kalbos apie karą karto
jasi kas sykis vis dažniau. 
Japonai sako, kad rusai ruo
šiasi prie karo, o rusai sako, 
kad japonai planuoja už
puolimą. Būdamas dabar 
Ženevoj • Litvinovas pareiš
kė, kad japonų atsisakymas 
pasirašyti nepuolimo sutar
ti esąs labai reikšmingas. 
“Tas reiškia, kad Japonija 
ruošiasi už kelių metų stoti 
Į karą”, paaiškino Rusijos 
užsienio reikalu komisaras.

Taigi išrodo, kad pasaulis 
stovi prieš labai rimtus Įvy
kius. Tolimuose Rytuose 
renkasi didelė audra. Ji ga
lės nušluoti visą žemės pa
virsi.

pastatyti veikalą “Lucrece’ 
parašytą sulyg Shakes- 
pear’o poema.Vadovaujamą 
rolę pasiėmė pati. Ir veika
las buvo New Yorke pasta
tytas. Bet mažai kas atėjo 
jo žiūrėti, ir panelei Cornell 
pasidarė $60,000 nuostolių. 
Bet ji sakosi pinigų nesigai
linti, nes ji tuo patenkinusi 
savo ambiciją.

Baisiai tuščia turėjo būt 
ta jos ambicija, jeigu Į ją su
lindo tokia krūva pinigų!

Išmestas už durų “priėmė 
rezignaciją.**

Columbijos universitetas 
išvijo tuos bedarbius inži
nierius, kurie buvo priimti 
to universiteto globon ir 
pradėjo skelbti fašistišką 
“technokratijos” teoriją. Iš
mestas už durų, vyriausis 
“technokratų” vadas, inž. 
Harold Scott, pasakė uni
versiteto viršininkams: “Jus 
nesutinkat su musų teorija, 
reiškia, jus iš musų organi
zacijos pasitraukiat. All- 
right, aš priimu jūsų rezig
naciją !”

Šitokios arogantijos tur
būt negalėtų parodyt nei 
pats Mussolini.

“Aš imsiu kyšius atvirai.”
Vienas atstovas Massa- 

chusetts legislaturoj padarė 
Įnešimą, kad legislatura su
mažintų savo nariams atly
ginimą 25 nuošimčių: vie
toj dabar mokamų .$2,000 
metams, jis pasiūlė mokėti 
$1,500. Politikieriai tam pa
sipriešino. Vienas jų pasa
kė: “Jeigu jus sumažinsite 
mano algą, tai aš imsiu ky
šius atvirai.

Reiškia, dabar jis atvirai 
kyšių neima, bet kai niekas 
nežiūri, tai... Well, aš saky
čiau, algą reikia numušti; 
geriau tegul tokie kyšinin
kai ima kyšius atvirai, negu 
slaptai.

f
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Km skaito ir ražo 

Tu duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU
DIDELĖS MUŠTYNES ŠEN ADOMO 

LIETUVIŲ PARAPIJOJ.
Gabena Maistą Aukso Jieškotojams.

Km nieko neveikia 
To niekM nepeikia

Žmonės sako, kad riaušes 
išprovokavo kunigai.

Mar-Lin, Pa.—Sausio 15 
dieną Šenadoryje buvo bai
sios muštynės bažnytinėje 
svetainėj. Sakoma, kad toj 
batalijoj dalyvavę apie' 
5,000 lietuvių. Mano kaimy
nas, Tarnas Gelbuda, dabai* 
gavo nuo savo giminių iš še
nadorio šitokį laišką:

“Malonus giminaičiai, 
Tarnas ir Marijona Gelbu- 
dai! Kadangi jus buvot pas 
mus pereitą nedėldienį, 15 
sausio, tai apie viską pasi
kalbėjome ir daugiau apie 
tai nieko nerašysiu. Čia no
riu tik pranešti jums, kad 
tą nedėldienį musų bažnyti
nėj svetainėj buvo didelės 
muštynės. Kai aš jumi paly
dėjau ant buso, tai pareida
mas namo užėjau Į bažnyti
nę salę pažiūrėti parapijos 
susirinkimo. Salė buvo pilna 
žmonių, abiejų pusių: senų 
parapijonų ir ‘karaliukų’. 
Jau buvo pusė po dešimtos, 
kaip jaunas kunigėlis atėjęs 
‘karaliukams’ kažin ką pa
šnabždėjo ir "išėjo. Tuojaus 
po to prasidėjo kova. Mušė
si ant syk net trijose vieto
se : svetainėj, koridoriuje 
ir ant stryto. Smarkiausia 
batalija buvo salėj. Matyt, 
kad ‘karaliukai’ buvo jau 
iškalno tam suorganizuoti ir 
pasiruošę, nes atėjo apsigin
klavę bonkomis ir kitokiais 
dalykais. Ir ataką jie pradė
jo visi ant syk, kaip pagal 
vieną komandą. Gi musų 
žmonės beginkliai ir neno
rėjo savo rankų terlioti, tai 
daugumas jų tuojaus pradė
jo trauktis tolyn ir prasišali
no. Bet atsirado ir drąses
nių, kurie nenorėjo apsileis
ti užpuolikams, ir jeigu tuo
jaus nebūtų pribuvus poli
cija, tai ‘karaliukus’ butų 
išdusinę. Nepasiliko vietoj 
nei šventųjų paveikslai, nei 
jų rėmai, nei krėslai—vis
kas buvo paleista Į darbą.

“Tai ve, kokios ‘meilės 
artimo’ mokina musų kuni- 
ga\ .

Šitaip rašo šenadorio pa- 
rapijonas, ir aš gavau leidi 
mą šitą jo laišką paskelbti 
spaudoj. laiške vadinami 
“karaliukai”, tai kun. Ka
raliaus šalininkai.

A. J. Banišauskas

Nuo Redakcijos: Kiek 
mums žinoma, kova Šena
dorio lietuvių parapijoj eina 
dėl parapijos turto valdymo. 
Aukščiausis teismas yra pri
pažinęs, kad žemiškus tur
tus gali valdyti patys para 
pijonys, bet kunigai nenori 
šio “svieto marnasčių” iš sa
vo rankų paleisti. Del to jau 
buvo muštynių ir seniau. 
Dabar jos vėl pasikartojo. 
Sakoma, šitose muštynėse 
sužeista keliolika žmonių.

GREAT NECK, L. I. N. Y.
Šiuomi pranešu gerbia

miems draugams ir pažįsta
miems, kad mano sūnūs Ta
rnas Plakštis, po vienuolikos 
sąvaičių ligos, užbaigė savo 
gyvenimą pačiam jaunystės 
žydėjime, 27 metų amžiaus 
Mirė sausio 14 d., 1933 m. 
Jersey City, N. J. ligonbuty- 
je. Likosi palaidotas Kalva
rijos kapinėse Brooklyne, 
sausio 17 d., 1933 m. Tariu 
nuoširdų ačiū visiems gimi 
nėms, draugams ir pažįsta 
mfems, kurie atsilankė ati
duoti paskutinę pagarbą ir 
kurie palydėjo skaitlingu 
buriu, kaip iš namų taip ir 
į kapines, ir užsuraminimą 
nubudime. Pasiliekame nu
budusi visa mus šeima.

Tarnas Plakštis.

BALTIMORE, MD.
Komunistų prakalbos.

Sausio 16 d. komunisčių, 
arba kaip jos save vadinasi, 
darbininkių 28-ta kp. su
rengė prakalbas. Kalbėtoja 
buvo Karosienė, nesenai su-; 
grįžusi iš Rusijos. Buvo ir 
Žaldokas, bet nebuvo laiko 
jam kalbėt. Ant Žaldoko 
kūno mėsos rodos jau nėra, 
tik skūra laiko kad kaulai į 
nesubyrėtų. Karosienė var
gino publiką apie 3-tą va
landų. Komunistas Balsys 
bemaž visą laiką snaudė.Vi- 
si komunistų kalbėtojai ne
pamiršta išgirti Rusiją, bet 
taip naiviai, kaip Karosienė 
gyrė, tai dar nebuvau gir
dėjęs. Ji pasakojo, kad prie 
sunkesnių darbų darbinin
kams kas antrą valandą 
duoda išsigert po stiklą pie
no. Kas nori žinoti, tai ži
no, kad dabar bolševikų Ru- j 
sijoj mažiems vaikams nėra| 
užtektinai pieno, o Karosie-į 
nė plepa, kad ir fabrikų dar
bininkams duoda pieno, ir 
kas antrą valandą.

Apie moteris ji pasakojo, 
kad šios eidamos į dirbtuvę 
nusineša vaikus ir paduoda 
ten priežiūrai; ten vaikus iš
prausta, aprengia, eidamos 
gi namon parsineša švarius 
ir aprengtus. Reiškia, sulyg 
Karosienės pasakų, kad iš j 
namų moters nuveda vaikus 
purvinus ir nudriskusius, 
prieglaudoj apvalo. Čia pa
sirodo, kad ponia Karosie
nė pati nežino ką ji šneka. 
Kalbėtoja iš Karosienės 
menka, liogiškai priparodyt 
dalyko negal, bet agitatorka 
nebloga. Išgyrė ir bolševikų 
partiją, kaip žydas savo kro- 
melį, nors ir blogiausios rū
šies ta voras, bet įrodinėjo, 
kad geriausios ir tiek. Tvir
tino ji kiek galėjo, kad tiktai 
komunistai kovoją už darbi
ninkų reikalus. Ji nupasa
kojo, kad Rusijoj laisvė da
bar žydi pilnoj šviesoj, ne
są jokios priespaudos. Po 
prakalbų Z. Gapšys davė to
kį klausimą: “Kalbėtoja pa
sakojo, kad Rusijoj žmonės 
turi pilną laisvę ir ten nėra 
jokios priespaudos, tai ko
dėl tik už pakritikavimą 
Stalino, Trockį ištrėmė į 
Tuirkiją?” Kalbėtoja mik
čiodama atsakė: “žinoma, 
trockiniams zurzėtojams so
vietuose vietos nėra.”

Ot. jums ir bolševikiška 
laisvė! Jeigu drįso pakriti- 
kuot Staliną, tai “zurzėto- 
jas”. Na, o kodėl ponia Ka
rosienė Hooverį netik kriti
kuoja, bet ir daugiau ką pa
sako, o vienok jos neištrėmė 
nė į Turkiją, nė į Rusiją?

Aš nenoriu šiuomi sufa- 
natizėjusių komunistų per
tikrinti, tik paduodu “Ke
leivio” skaitytojų žiniai, ko
kias nesąmones Karosienė 
pasakoja.

Draiginas buvo papuolęs 
bėdon, bet išsilaižė.

Nors jau žinia suvėluota, 
bet visgi nors trumpai pa
brėžiu. Draiginas, stambus 
kriaučių kontraktorius, ki
taip pasakius, iš kriaučių 
prakaito pralobęs, o kaip 
pralobo, tai pradėjo jį mylė
ti mergos, o jis jas. Vežėsi 
gražią lietuvaitę, panelę B., 
ir buktai jam nematant ji 
nusišovė. Bet Baltimorės lie 
tuviai kalba ką kitą. Kaip 
ten tikrai buvo, tai žino tik 
Draiginas. Kriaušius.

Tuli žmonės gyvena tik todėl, 
kad jie neverti šermenų išlaidų.

Edward Doyle,

»

Orlaiviai nusileidžia ant Island Lake ežero, 400 mylių i šiau
rę nuo \Vinnipega, Kanadoj, ir palieka maisto žmonėms, kurie 
iškeliavo Kanados šiaurėn aukso jieškoti. Tenai labai dideli šal
čiai ir labai daug sniego.

Naujas Lietuvių Kliubas Uzsibriežū 
Didelį Darbą.

PITTSBURGH, PA.

I “Keleivis” visai nuplyšta.
Kada aš paraginu tuos 
draugus patiems užsirašyti, 
tai jie tuoj atsako: “O kur 

{gauti 2 doleriu? Nėra pini- 
Įgų. Kada pradėsime dirbti, 
{tada užsirašysime.” Tai ma- 
į tote, kokie dabar laikai. Dėl 
to aš ir manau, kad dabar 
nebūtų išmintinga laikraštį 
didinti.

KAS GIRDĖTI PO GARSI AJA 
CHICAGA?

i BASANAVIČIAUS BIUS 
TAS JAU CLEVELANDE.

Švedų-Amerikos laivų linija 
atgabeno jį iš Lietuvos 

nemokamai.
Clevelando miestas yra

Pittsburgiečiai pradėjo 
pasigęst žinučių iš savo pa
dangės. O jų čia yra. Nors 
daugelis fabrikų vos kruta, 
kiti stovi visai, bet gyveni
mas vistiek eina savo keliu.
Vieni dejuoja, kiti linksmi- ' paskyręs plotą žemės, kur į- 
nasi. Draugijos rengia pa-. vairios tautos turi taip vadi-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J. Novogrodskhu. —Ačiū 
už pinigus ir pastabas. Tik
ra tiesa, kad dauguma ko
respondencijų yra asmeni
nio pobūdžio, ir kad balių 
aprašymas, kopūstų bei deš
rų išgirimas—ne visiems į- 
domųs dalykai. Bet sunku to 
išvengti. Lietuvių darbinin
kų gyvenimas yra labai pil
kas. nuobodus. Krikštynos, 
vestuvės ir baliai, kad ir su 
labai prozaiškais kopūstais, 
yra beveik vienatinis to gy
venimo pamarginimas, vie
natinis musų žmonių pasi-

rengimus viena po kitos. Y- namus kulturinius darželius.1 linksminimas.. Dėl to apie 
pac pasižymi Radio Kliu- Tokj darzel? tenai turi ir lie- - t uf f
bas. Kiti jau net pyksta, sa-,tuviai. •. .

~ Lietuvos valdžia šitam nimo veidrodis,
j ir jis turi atvaizduoti gyve-.ko, kitoms organizacijoms,

jau nėra nei progos ką pa-; darželiui dovanojo d-ro 
rengti, nes perdaug visokių Basanavičiaus biustą, o lie- 
parengimų. Tveriasi ir nau- tuvių sąjunga, kuri tuo dar
ios organizacijos. Vienos želiu rūpinasi, ateinančia {linkėjimus, 
kad tik pasirodyt, kad turėt vasarą perduos jj Clevelan-! A Kullkauskui _ už g. 
vardą, o kitos kad gyvuot ir, do miestui.
kurt. Prie tokių reikia pris-: Atvežtas Basanavičiaus 
kaityt Lithuanian Country biustas yra nulietas iš bron- 
Clubą, kuris nusipirko far- zo, kopija to biusto, kuris 
mą netoli nuo Pittsburgho ir stovi Karo Muziejaus sode- 
mano statyt naują namą šo- lyje, Kaune. Be abejo, dau- 
kiams, svetainę, kad butų gelis Amerikos lietuvių yra 
galima vasaros laiku pasi- jau matę jį tenai, 
linksmint nuosavoj vietoj. švedų Amerikos Linija 
Šituo daugiausia rūpinasi paėmė biustą iš Klaipėdos 
Lietuvių Vaizbos Butas, ku- ant savo laivo ir atvežė į 
lis turi jau 77 narius. i New Yorką dovanai.

Šiais metais daugiau susi-{ Nekuriu tautų darželių or- 
rupinta ir Pittsburgho Uni- ganizacijos neturi jokių pa- 
versiteto Lietuvių Kamba- minklų, bet italams padova-

mmą teisingai.
W. Shemyotui.—Ačiū už

karpą ačiū.

“Naujienų” ir “Vilnies” by-i 
les. Socialistai imasi darbo.

Sausio 21 dieną Cbicagoj 
turėjo būt svarstoma Vana
gaičio byla prieš “Naujie
nas”, bet Į teismą neatėjo 
nei pats Vanagaitis, nei jo 
advokatai, todėl byla tapo 
atidėta “Naujienos” apie 
tai rašo:

A. Vanagaičio byla prieš 
“Naujienas” buvo iškelta 
gruodžio mėnesį 1931 m. 
dėl tilpusio dienraštyje 
straipsnio. Bet nei skundi
kas, nei jo advokatai teisme 
nepasirodė; tik apie 10 va
landą ryto atėjo jų pasiunti
nys į teismo kambarį ir pra
šė bylą kokiam trejetui sa
vaičių atidėti, nes jie esą ne
pasiruošę ją nagrinėti. Byla 

, tapo atidėta.
Šitoji byla kilo iš to, 

kad “Naujienose” prieš me
tus su viršum laiko buvo pa
kritikuota p. Vanagaičio 
vaidinimų “artistiškumas”, 
kuriuose jisai išjuokė visą 
eilę žinomų visuomenėje 
asmenų. P. Vanagaitis pa
reikalavo iš “Naujienų” 
bendrovės ir redaktoriaus 
Grigaičio $25,000 atlygini
mo už “šmeižimą”. Dau- 
giaus kaip metus laiko ta 
byla užvesta, o Vanagaitis 
su savo advokatais da nėra 
“pasiruošęs” ją nagrinėti.

Susirinkimas taipgi nuta
rė susižinoti su socialistų 
partija ir patirti, kokio nusi
statymo partija laikysis at
einančio pavasario rinki
muose. Nutarta, kad kuopa 
imtasi energingo politinio 
veikimo ne vien rinkimuo
se, bet ir visame judėjime.

Susirinkimas įvyko sau
sio 19 d., “Naujienų” name, 
ir jame susirinko didokas 
buiys draugų.

Tarp kito ko, kuopa išrin
ko naują 1933 metų valdy
bą, į kurią, be kitų, įeina 
drg. A. Kundrotas—organi
zatorium, drg. Mankus — 
nutarimų raštininkas, drg. 
J. Vilis—finansų raštininku 
ir drg. V. Pačkauskas— de
legatu į Cook apskričio so
cialistų partiją.

Kriminaliame Cook aps
kričio teisme, prieš teisėją 
Michael Feinberg, pereitą 
sąvaitę atnaujintas ilgai ati
dėliotas “Vilnies” bylos 
svarstymas. Apskustieji ti
kisi, kad svarstymas bus il
gas. “Vilnis” kaltinama dėl 
“kriminalinio užsipuolimo” 
prieš vieną finansinę įstai
ga.

Pagelbėjo Rankai,
'rako Ponia \w\.akou«ka

*T'*t scrir? do meto turėjio neapsa- 
kojrai r_x. L4, nujojau įvai
rius l-r mmtu . plaute: :os ir mottis. 

1 L: EM-k— n<agrlbėjo. Paga
nu išcaad. jas dvi b.»nkas Inkaro 

« -i : ! .» v:>» skausmai prany
ko. A> dabar cmj \:*uškai '•veika, 
a a stebėtinai geram vaistui 1‘ain- 
Eapelierini.*’

S. N.
Plriladc’pr.-a, Pa. *

W1IH-EXPELLER

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos centralinė kuopa Chica
go je turėjo metini susirinki
mą ir nutarė kuo greičiausia 
susižinoti su bedarbių ko
mitetais ir drauge su jais 
veikiant, aprūpinti bedar- 

Į bius ir jų šeimynas parama 
ir reikalingomis informaci
jomis.

SLA. 238 kp., Brighton 
Park, rezoliucijoje reikalau
ja, kad Dr. M. Vinikas butu 
sekančiu centro sekreto
rium. Tas paaiškėjo paskuti
niame susirinkime, kuris į- 
vyko sausio 6-tą d., Gra- 
monto svetainėje.

rio įrengimu; visos didesnės 
draugijos daro parengimus 
ir pelną skiria to kambario 
įrengimui.
Lietuvių Studentų Kliubas, 

kartu su kitų tautų studen
tais, rengia didelį balių di
džiausioj Pittsburgho sve
tainėje, Siria Mascua. Įžan
ga porai $2.00. Balius bus 
27 d. vasario. Pelnas bus ly
giai padalytas tokių kamba
rių įrengimui tarp tų tautų, 
kurių studentai dalyvauja 
baliaus rengime. Lietuviams 
vertėtų paremti šį darbą.

Negalima praleisti nepa
minėjus ir lietuvių komunis
tų darbuotės. Po L. M. D. 
valdybos rinkimų, komunis
tai per “Laisvę” suklyko, 
kad vienas “reakcijonierius 
iššluotas.” Matote, pirminin
kas tapo išrinktas naujas— 
tai J. Pociūnas, kuris niekad 
nėra buvęs komunistu ir tur
būt nebus. Tai koks čia skir
tumas tarpe jo ir buvusio p. 
Gutaucko? Ot, kad komuni
stai butų prašalinę J. Virbi
cką, žinomą tautininkų-san- 
dariečių darbuotoją, tai ga
lėtų pasidžiaugt. Ir jie statė 
savo žmogų, p. Vičiną, bet 
jis gavo vos 15 balsų prieš 
Virbicko 92 balsu. Tai paro
do, kokios čia komunistų 
spėkos. Bet per “Lasivę 
blofuoja ir jau.

Negeriau jie laimėjo ir

nojo Italijos valdžia Virgi- 
liaus biustą. Koresp.

WINNIPEG, KANADA.

SufabrikuotM melas.
Maskvos klapčiukų lei

džiamas Toronte šmeižtala- 
pis “D. Ž.” giriasi, kad jo 
redakcija gavusi iš Winni- 
pego socialdemokratų ir 
valstiečių liaudininkų laiš
ką, kuriame jie sveikina tą 
laikraštuką.

Man rodos, kad tai yra 
pačios “D. Ž.” redakcijos 
sufabrikuotas melas, nes 
kiek man žinoma, nei vienas 
socialdemokratas iš Winni- 
pego nėra tokio laiško jiems 
siuntęs, o aš pažįstu čia be
veik visus socialdemokratus.

Jeigu “D. Ž.” redakcija 
ištikrųjų tokį laišką yra ga
vusi, tai tegul ji paskelbia 
jo autorių vardus. Pakol ji 
to bepadarys, aš sakysiu! 
kad ji meluoja.

j. Nėrogrodskis.

SKAITYTOJŲ
BALSAI.

Sake, užtenka “Keleivio” 
»ykį į sąvaitę.

Drg. X Čaškoris iš Phi- 
ladelphijos rašo:

J Į Daugelis “Keleivio” skai
tytojų pataria ir pageidauja. 

Lietuvių Tautiškų Kapinių ^ad Keleivis
* •.susirinkime, kur per metinį Į?a.8 ? ar ' ?3vait§.

mitingą tapo priimta nauja A asn2r^yau zmoti, kokia
konstitucija ir komunistei tuo?et :Jei"
pažaboti. Tai tiek šiuom daugiau kaip $2, tai dau-
kartu. Kitą sykį pranešiu g*.118 ^itų p™r*
daugiau. Pittsburghietis. ff1 su “Keleiviu” persiskir-

________ ti, nes pne dabartinės be-
PHILADELPHIA, PA. darbės sunku ir $2.00 užsi-

Kurie užeidavo pasiimt “Ke- mokėti, o ką jau sakyti, jei- 
leivį” ant 102 So. 2-nd Street, gu reikėtų daugiau! 
dabar toji krautuvė persikėlė į Aš dabar nespėju “Kelei - 
naują vietą. Dabar “ Keleivį” vf” perskaityt, kaip kiti iš 
galima gaut po num. 302 Chrfa- manęs paima ir taip vienas 
tian Street, Philadelphia, Pa. .SU kitu dalinasi, pakol mano

KELEIVIO’’ KALENDORIUS 
1933 Metams.

SLA. 63 kp., Burnside, 
sausio 6 d. įvykusiame susi
rinkime Tuley Park svetai
nėje nutarė pagaminti re
zoliuciją ir pasmerkti Pildo
mosios Tarybos darbus. Na
riai pageidauja, kad sekre- 
torium butų išrinktas Dr. M. 
Vinikas.

gi U melu 
įdomus.

•Keleivio“ Kalendorius vra labai

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie taį, kas 
yra "Paukščiu Kelias“.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtu? 
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 Nevvtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai ?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas“?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Is 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.
Mokestį galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi Įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampu iš Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

SLA. 208 moterų kuopa 
numato,, kad 1933 metai 
bus reikšmingi jos gyvavi- 
jme, ypatingai dėl Pasauli
nės Parodos, ir todėl pasku
tiniame susirinkime, kuris į- 
vyko Bismark viešbutyje, 
matė reikalo išrinkti padi
dintą valdybą.

Į ją įeina: pirm. p-lė L. 
Gaižaitė, 1-ma vice-pirm. p. 
Zimant, 2-ras vice-pirm. p. 
E. Šatkauskas, nut. rašt. p-lė 
A. Bernotaitė, fin. rašt. p. 
Miksha, ižd. p. Norkus, iždo 
glob. p. Tūlis ir p-lė A. Sta- 
nish, org. p. O. Kiras ir kor. 
p. O. Gricius.

Garfield Parko Lietuvių 
Vyra ir Moterų Pašelpinis 
Kliubas pereitais 1932 me
tais pelnė $630.00. Viso 
kliubas turi su paskolomis 
$3,630.00.

253 Broadway

KELEIVIS

• South Boston, Mass.

LYNN, MASS.

SLA. 127 kuopos vakarėlis.
Ši kuopa buvo surengus 

koncertą ir šokius 21 sau
sio. Žmonių prisirinko pilna 
salė. Koncerto programoje 
gražiai pasirodė dainininkė 
Ona Valeckiutė iš So. Bos
tono, Valentina Zvonek su 
armonika ir Elena Sirbikiu- 
tė, maža mergaitė, kuri dai
liai pašoko. Išrodo, kad iš 
jos bus tikra artistė. Longi
no Buinio orkestrą iš Cam- 
bridge’aus linksmino publi
ką visą vakarą.

Paėmus viską bendrai, 
vakarėlis buvo labai gražus 
ir visi buvo patenkinti. Nors 
ši kuopa da jaunutė, bet kad 
jai vadovauja inteligentiški 
ir mandagus vyrai, K. Prey- 
tis ir A. Čebatorauskas, tai 
jiems ir sekasi viskas.

Suvalkietis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

NE PRAEITĮ GARBINKIM, BET į SSR. Abėcėlės Lo- 
I ATEITĮ ŽIŪRĖKIM. ’ tynizacija.

"Lietuva tėvynė musj.. draugijos suvažiavime pas- 
is praeities tavo sūnus te sti- kaitų, jisai išvardijo visą 
prybę semia.” Taip gieda eilę istorinių faktų, kurie 
musų tautininkai kepures patvirtina hypotėzi. jog 
nusiėmę. Jie garbina praeiti, žmogus ir beždžionė yra ki
Jie didžiuojasi netiktai tais 
laikais, kuomet Lietuva bu
vo nepriklausoma valstybė 
ir turėjo savo kunigaikščius, 
bet ir tuo faktu (jei tai išti
krųjų yra faktas), kad lietu
vių tauta yra “seniausia” iš 
visų tautų.

Kiek šitas tvirtinimas yra 
istoriškai teisingas, mes čia 
neargumentuosim. Daleis- 
kime, kad taip yra, kaip mū
siškiai patriotai nori kad 
butų. Jeigu jau senovė jiems 
taip maloni, tai galime žen
gti da giliau j praeiti. Gali
me leistis evoliucijos laip
tais žemyn ir žemyn, net iki 
tos vietos, kur “seniausis” 
musų tautos botis pirmu kar
tu atsistojo ant pasturgali- 
nių kojų. Galime net įsivaiz
duoti, kad Pithecantropus 
Erectus buvo pirmutinis mu
sų tautininkas. Bet ar gali
ma tuo didžiuotis? Juk tai 
pastato mus greta gorilos, 
gibono ir kitų antropoidų. 

—Tegul bus pagarbintas, rių Grigaiti ir advokatą Jur- Kokia gali būt garbė būti 
Maike! ! gelioni? Aš girdėjau, kad beždžionės ainiu?

—O ka daugiau pasakvsi, jiedu neprastai dainuoja. .. ,.
tėve? ' | -Man rodos, kad tu čia Ne, vyrai, protingas zmo-

—Pasakvt, Maike, aš tu-!klysti, tėve. Aš juos senai » i- 
riu labai daug. ale nieko ge- pažįstu, bet da niekad ne- 1S ne&a E Protingas žmogus 
ro. Visų pirma, tai mano ge
neroliška uniforma da neiš
pirkta. Teisybė, aukų nuo
savo frentų jau gavau ir bu
čiau galėjęs išpirkti, ale 
kaip nuėjau ir apžiurčiau, 
tai mano džiogas jau tuščias, 
o iame buvo gerų liekarstvų, 
Maike. Tikra ruginė buvo 
užpilta ant tautiškų trejų- 
devynerių, kurių buvau par

girdėjau, kad tiedu butu kur “ri kaip galima te
nors dainavę. Jiedu vra ge- !aan“° ,‘°5 Praeities ateito-

- ™ hnti. Kultūros ir civilizaci-ii kaibctoisi, bet ne rtaim* • iv j • a.• i • J jos kelias veda į ateitį, o ne
-Jes, Maike, jie dainuo- i Plaeitj. 

ja. Štai, pasiklausykim, ką
—O iš kur tu. tėve. žinai? apie praeitį sako tokie rimti 

mokslininkai, kaip New 
New Yorko Gamtos Istori
jos Muziejaus vedėjas, Dr.

—Taip gazietos rašo.
—Kokios?
—Ogi “Vienybė”. Šiur,

Maike: aštuntam jos nume- Gregory. Skaitydamas aną
sitraukes nuo paties Tarei- ry, antram puslapy juodu dien Amerikos mokslininkų
los iš Vaterburio. Vedlug to. 
Maike. aš atsisakiau ir mun- 
dierą su šoble priimti. Sa
kau. pakol mano džiogas 
nebus vėl pilnas, patol aš jo 
nepriimsiu. O ne sako. kad

ant balto parašyta, kad Gri
gaitis. Jurgelionis ir da koks 
ten Džiulius Mickevičius lie
tuviškose svcdbose traukia 
“Bcže caria chrani”,

—Tai var melas. tėve. ir

lę iš bendro kamieno. Ne
žiūrint kad tamsunai ir fa
natikai šoka prieš tai pies
tu, istorinių faktų niekas ne
gali nei užginčyt, nei .sunai-

lės. Beveik pusė tų tautelių 
prieš revoliuciją arba visai 
neturėjo savo rašybos arba 
labai sunkiai pritaikomą ra
šybą (jeroglifai).

Po revoliucijos prasidėjęs 
kultūrinio pakėlimo darbas 
jau parodė savo rezultatus. 
Dabartiniu metu 134 tautoskinti. Nors ilgas progreso . x 

kelias jau pusėtinai žmogų 'au turl »'<> ras>’ba: “
nuo tos senovės atitolino, 
nors civilizacija pakeitė jo 
rubus ir sušvelnino išvaiz
dą, bet jo sielos gilumoje 
vistiek dar atsispindi bež
džioniškas būdas. Ir negali
ma tuo stebėtis. 
Dr. Gregory, nes

sako Dr.
‘per nesu-

tautos per paskutiniuosius 
metus gavo pirmą sykį savo 
rašybą.

Rašybos išsiplėtojime 
svarbų vaidmenį suvaidino 
perėjimas į lotynišką abėcė
lę. Dabar Sovietų Sąjungoj 
lotynišką abėcėlę vartoja 68

alcaitytnmna milionus metų tautos, kurios iki šiol naudo- 
žmogaus bočiai buvo vagys josi arabų, kinų rašyba arba 
ir plėšikai. Net ir šiandien jo visiškai jos neturėjo. Jau 
veide, po dirbtine šypsena, lotynizuota kalmukų, turkų 
slepiasi aitrus senovinio ma- tadžikų, lezginų, kurdų, in- 
malo dantys. Taigi nestebė- gušų, dunganų, kinų ir kitų 
tina, kad mus plėšia grafte Šiaurės tautų tašybos. 
riai, raketeriai ir galvažu- Tų tautų apgyvendintuose 
džiai.” rajonuose visas susirašinėji-

m . , . .. , .. mas vedamas lotynų abecė-
kaJP toji se- je daugeliui tautų sudaryta

nove, iš kunos musų patno- stenografija.
tai nori sau stiprybę sem- .... . . , ,t i v r • v įsiems prieinamos loty

niškos abėcėlės įvedimas lei- 
Nors Vincui Kudirkai rei- do žymiai sustiprinti kultu- 

kia pripažinti kreditą už jo rinio darbo tempus. Pritai- 
gerus norus išjudinti lietu- kant naująją abėcėle 1929 
vių tautą iš jos letargo, bet metais buvo likviduotas 
jo parašytas Lietuvos him- 1520 tūkstančių neraštingu- 
nas yra nevykęs. Ypač neti- mas, 1931 m.—6 milijonų, 
ksli ta jo vieta, kur jis pata- šiais metais likviduojamas 
ria Lietuves vaikams semti 9 milijonų žmonių neraštin- 
sau stiprybę iš senovės, gumas,kas sudaro 49.2 nuoš. 
Himnas turėtų šaukt tautą Į visų kultūriniai atsilikusių 
ateitį, o ne į praeiti ją siųs- rajonų gyventojų.
ti. Iš praeities jokios stipry
bės niekas nepasisemė ir ne- 
pasisems. Šviesesnio ir lai
mingesnio gyvenimo mes 
galim susilaukti tik ateity, 
taigi ir žiūrėkime į ateitį.

Iksas.

“Dienos Naujienos*

DVI STOVYLOS.
I. Pardavėja klauso.

Jos žingsniai pavargę ir 
nėra gražiausia. nestiprus; sunkiai ji pramer-

Padaryte iš balto marmu- kla »vo raudonas Makštie-
,.. --- - , • rn nniidiiUivė rtnvi ant ša- nas’ kad neužmigus beei-mazko nekilo kscioja. o trecia, nuo jaunų ro, puiki deive stovi ant sa- nant. g raudonos bet 

. Ot. Maike. savo dienu jie yra revoliu- hoko putojo jr plačia, pra- nesenai
būtum įseies ant lo-

jis buvo jau tuščias, kaip aš į melas trygubai žioplas. Visu 
ji pas iuos palikau, ir todėl j pirma, tie žmonės niekad 
pilnas jau nedali būt. Ir taip, Į nedainuoja: antra, po lietu- 
Maike, me; iš naujo susiro- i viskas “svodbas” jie nevai- 
kavom ir be
nanias faita.......... ... ...... ---------- ------- ,................... ..
kad tu būtum išėies ant lo-! cionieriai ir caro valdžios merktomis akimis ziun į te-.

Iš visų stovy  lų sodne Ve-;

Pastabos Iš Musų 
Spaudos.

“Keleivio” Nr. 3 iš Brook- 
lyno pranešama, jog “Vie
nybės” patepti tautininkai 
(atžagareiviai) rengė “liau 
dies” vakarą. P-nas Lietuvis 
(korespondentas) pažymi 
tų “tautininkų” netikslu
mus, bet man štai kas Įdo
mu : “tautininkai” rengė 
“liaudies vakarą”, o toje pa
čioje “Vienybėje” keletą 
kartų, seniau ir dabar, liau 
dies darbai išjuokiami, iš- 
koneveikdami. dargi ir žo-

iario. tai dabar galėtum tuos ' naikintojai, taigi sakyti, kad rasų. apibertų rožėmis ir le- I*® liaudls buv0 Prake'-
kaziminkus oatraukt ant, iie dainuoja cara garbinam bjcmis. _ » kiama. nes jis esąs is rusų
šorio, o kai dabar ta piliozo- »' himnų, yra labai ir labai Alėjoje pasirodo devymo- ; į , ’ • Y , '• £ į1 paimtas, ir kad Lietuvos
pija studijuoji, tai nei tau žiopla. likos metų mergaitė. Jos 1 erdv«> vabtiečm, lmudimnkai
oažitko. nei man Sakiau, —Jes, Maike. ir zakristi- veidas spindi džiaugsmu, a- *v' * v • ” • , • ^izmu vadovaujasi, o da-
kad mokinkis ant kunigo ar- jonas man dygiai taip tlu-kys spinduliuoja gražia. Akimirksni ji stovi taip bar žiuriu: patys patentuoti
ba ant gero loiario. tai šian- močijo. Na. ale jeigu taip. sveika gyvybe. Ji prieina nejudomai. Ir kiekvienas tautininkai rengė “liaudies
dien mudvipm abiem butų ; tai pasakyk tu man. kodėl Venerą. praeivis prieš norą paklau- vakarą, ar tai kad pritraukti
gerai. ‘ ari “Vienybės” redaktoriai Drąsiai užšoka ant pako- ?la sav§s* daugiau žmonių, darbiniu

—Tau, tėve. niekad nebu- turėtų toki durna melą i sa- jo—ji vieno ūgio su deive. —Kuri gražesnė, ta, ką iš kų, ar gal jau pati “Vieny
tų gerai. Jei tu daugiau turė- vo gazietą rašyti? Nejaugi Ji džiūgauja. Alebastro vaško, ar ta, ką iš kūno me- bes” vadovybė suliaudėjo
tum pinigų. tai dažniau pa- be neturi nei tiek razumo. medžiagos ranka apkabina džiagos?
^itrėrtum ir dažniau i bėda kad suprast, jog žmonės iš ji deivės marmurini kaklą,
patektum.

—Maike. tu manės per
daug nekritikuok. Kaip aš 
turiu daugiau trobelių, tai 
pradedu daugiau mislyt.

—Sakvk: galvot, ne “mis
lyt”.

—Okei, Maike, aš galvo
ju.

—Apie ką?

tokio rašymo juoksis? prispaudžia savo gražias ko-
—Kiek pas juos proto, tai ralų lupas prie jos lupų. 

ne mano dalykas, tėve. Gali Akimirksni ji stovi taip 
būt kad tokie žmenės rei- nejudomai.
kalingi, nes jeigu jų nebūtų. Ir kiekvienas praeinantis 
tai pasaulis neturėtų iš ko pro šalį klausia savęs: 
juoktis. —Kuri gražesnė? Ta, ką

—Ai beč jur laif, Maike, iš akmens, ar ta, ką iš kūno 
i kad taip yra! medžiagos?

—Apie bizni. Žinai, Mai- $500,000.000 BEDARBIŲ II.

Vertė Vitkauskas.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.

Įvairenybes
MOKSLININKAI SAUKS KAUNE 

UŽKEIKTAS DVASIAS?

Nauja Mašina Padangėmis Skraidyt.

ke, aš figeriuoju. kad mudu 
turėtume surengti gerą kon
certą. Dabar, matai, kon
certų mada. “Vienybė” ren
gia koncertus, “Laisvė” ren
gia koncertus. “Draugas” ir 
“Darbininkas” taipgi rengia 
koncertus. Rengia juos faši
stai, bulševikai ir katalikai. 
Ir išrodo, kad visi padaro 
nešlektą bizni. Na, tai kodėl 
mudu negalėtume tokiu spa- 
sabu pasidaryti sau grašio?

—Gal fai ir neblogas su
manymas, tėve, bet gerą 
koncertą suruošti, reikia ir 
gerų jėgų. gerų artistų. O to
kių žmonių pas mus daug 
nėra.

—O kaip tu rokuoji, Mai
ke, kad pasikviestume iš Či- 

“Naujienų” redakto-

PAŠALPA1. Už storo veidrodinio stik-i
Senatas Wasbingtone pra- lo madų sankrovos parodo-į 

dėjo svarstyt LaFollette- mame lange stovi gražuolėj 
Costigane bilių, kuriuo rei- nulipdyta iš vaško ir apka- 
kalaujama paskirti $500,- binėta prabangos dalykais. 
000,000 tiesioginei bedarbių Lupos negyvenimiškai 
pašalpai. Biliaus autoriai ti- raudonos lyg kad ką tiktai ir 
kiši, kad iu sumanymas se- dar pervirš nuteptos; veidas 
nate praeisiąs. —geltonokai išblyškęs; pla-

-------------- čiai atmerktos akys sustin-
GENGSTERIty MUŠTY- gę, nemato; bet už vis bai- 

NĖS KALĖJIME. sesni antakiai —eilė šiurk-

MOKESČIAI VISUR.

štai, Sacharos tyruose yra pa
statyta gazolino stotis automo
biliams bei orlaiviams. Biznio

Bet kad ji butų suliaudėjus 
tai to visai “Vienybėje” ne
matyti : greičiausia ji tą pra
mogą pavadino “liaudies 
vakaru”, kad apgauti Broo- 
klyno ir apielinkės žmones.

Great Meadows kalėjime, ščių plaukų, toli atsiliekan- 
New Yorko valstijoj, pereitą čių vienas nuo kito. į
sąvaitę susimušė gengste- Viduje, pusiau tamsioje!tenai maža, bet valdžios mokes- 
riai. kurie dar laisvėj būda- sankrovoje ponios perka į-įčri rinkikas vistiek tą stotį Af- 
mi New Yorko mieste vedė vairius kaspinus. inkos tyruose surado ir prikibo
tarp savęs karą. Pakol kalė- —Panelė, — sako stora Prie J08 savininko, kad užmokė
jimo sargai juos perskyrė, 3 ponia pardavėjai, —paduok mokesčius už parduotąjį ga-
gengsteriai buvo taip . pei- tamsta dar iš parodomo lan
kais supiaustyti, kad jų gy- go karmininės spalvos kas- 
vybei gręsiąs pavojus. pinų.

žoliną. Arabas atsisako mokėti, 
todėl valdininkas neduoda jam 
gazolino pardavinėti.

“Darbininko” Nr. 5 yra 
idėta korespondencija iš 
Hartfordo. Ten rašoma, jog 

iVVS. skyriaus pirm. V. M 
j Čekanauskas prisiekdino 
• naują valdybą jo paties pa 
gaminta malda. O korės 
pondencijose “Keleivio” ir 
“Tėvynės” Nr. 3 iš Hartfor 
do'yra aprašyta SLA. 12^ 
kp. metinis susirinkimas, ir 
pasakyta, kad buvęs pirm 
V. M. Čekanauskas, negalė 
damas “įvesdinti” naujos 
valdybos, suardė susirinki 
mą ir pats išbėgo; mat, Pild 
Taryba buvo paskyrus “įve 
sdinti” kitą narį, A. Mašio
tą.

Kiek žinau, tai “įvesdini 
mai” yra daromi vien tik 
bažnyčiose prasižengusioms 
nekaltoms mergelėms, arba 
moterims po gimdymo. Ar 
tinka tai pemėgdžioti mušt 
pasaulinėse organizacijose 
aš abejoju.

Laikraščių skaitytoja*.

DANTŲ SVARBA.

Rašo dr. C. Z. V’eželis.

Dantys yra svarbiausias musų 
kūno dalis. Jie vaidina svarbų 
vaidmenį žmogaus sveikatos pa
laikyme. Vienok ar tik ne ma
žiausia dėmesio į juos atkreipia
me. žmogus lyg ir nežino turįs 
dantis, kol jie nepradeda griūti 
ir skaudėti. Jei skausmas pa
kenčiamas, leidžia jiems kirmy
ti ir negalvoja, kad tai kenkia 
sveikatai.

Kramtyt maistą su sukirmy- 
jusiais dantimis beveik visai ne
galima, o nesukramtytas mais
tas vidurius apsunkina.

Maistą sukramtyti dar ne
pakanka. Reikia jį gerai burno
je palaikyti, kad sumaišius su 
seilėmis, ypač krakmolinį mais
tą. Maisto sumaišymas su seilė
mis burnoje pagreitina virškini
mą viduriuose. Maisto virškini 
mas prasideda burnoje. Nuo to 
daug pareina vidurių virškini 
mas.

Kuo daugiau kąsnosime, kuo 
ilgiau maistą laikysime burnoje, 
cuo daugiau jį su seilėmis su 
maišysime, tuo lengviau vidu
riams bus suvirškinti. Kitaip 
rietėją viduriai. Supuvę ir sky 
ėti dantys nuodija kūną.

žmogus, pasijutęs nesveiku, 
eina pas medicinos gydytoją, 
turis duoda vaistų, kad užmušti 
mikrobiškus gyvulėlius, arba 

sunaikinti nuodus, kurie eina iš 
supuvusių dantų ir surūgusio 
pilvo, kuriuos ligonis gauna į vi
durius ir visas kamaraites 
i cells).

Blogi dantys ir užkietėję vi
duriai sumažina kūno spėkas ir 
tuo budu greitai pagauna Įvai
rias ligas.

Žmogaus kraujuje yra balti 
tuneliai. Jų uždavinys yra su
naikinti bakterijas, kurios įsi 
gauna į kūną ligų gaminimui. 
Dėl to reikia turėti gerus dan 
tis, nes su blogais, sukirmyju
stais ir sukiužusiais dantimis, 
negalima gerai sukramtyti mai
sto ir tuomet sumažėja kūno at
sparumas. Sumažėja ir baltieji 
kūneliai, kurie taip smarkiai ka
riauja apginti ligonio gyvastį. 
Tai ištikimiausia armija, kuri 
visad kovoja, nežiūrint kaip 
sunkiai žmogus serga.

Sukirmyję dantys ne tik mus 
vargina skausmais, bet ir kito
kių nemalonumų daro. Pavyz
džiui. dančiui biskį pradėjus 
skaudėti, kiek pagydžius, susto
ja. Sustoja kuomet gyvis (ner
vas) numiręs. Gyviui numirus 
apie jo šaknis pradeda pūliuoti 
arba atsiranda votis ir tuos pū
lius kraujas išnešioja Į visas 
kūno dalis, duodamas priežastį 
reumatizmui, širdies, inkstų, a- 
kių, nervų ir kitoms ligoms.

Savo praktikoj turėjau viso
kių atsitikimų. Kartą raštinėn 
įeina vyras ir moteris su lazdo
mis. Maniau, kad jie mediko jie
ško. Vienok atsakė, kad medici
nos gydytojas juos čia atsiuntė 
Apžiurėjus ligonę, pasirodė, kad 
ji turi blogus dantis. Patariau 
visus ištruakti. Sutiko. Užgy
džiau smegenis, padariau dantis 
ir nuo to pasibaigė moters var
gai. Daugiau krukių nebereikė
jo.

Kitas pavyzdys: vyras apie 
32 m. amžiaus pajuto, kad akys 
silpnėja. Kreipėsi pas akių gy 
dytoją. Davė jam vaistų, akinius 
liepė dėvėti. Vienok tai nepagel
bėjo. Vėliau gydytojas pastebė 
jo, kad jis turi kelis supuvusius 
dantis, kuriuos pašalinus, akys 
pasitaisė.

Trečias pavyzdys: vyras atei
na pas mane su paraližuotu vei
du. Apžiurėjus burną, suradau, 
kad jis tur du dantis su voti
mis. Dantis ištraukus, votis 
pranyko ir veidas atsitaisė. To

kių pavyzdžių yra daug. Bet čia 
užteks tų kelių, kad įrodyti, kas 
dėl blogų dantų gali atsitikti ir 
tad gerai ri švariai dantis užiai- 
cant, galima butų išvengti apie 
50 nuošimčių ligų.

Suprantama, kad ne tuomet 
yra laikas galvoti apie išvarų 
dantų užlaikymą, kada jie skau
da. bet tuomet, kaip greit jie iš
dygsta ir ne vien kiekvieną va
karą bei rytą, juos prižiūrėti, 
bet nueiti pas dantų gydytoją 
bent du kartu į metus, kad ap
žiūrėtų ir išvalytų, nes patiems 
žmonėms sunku pastebėti ma
žus išpuvimus.

Norint turėti gerą sveikatą, 
reikia turėti gerus dantis.

Lietuva Įvedė Užsie
nio Prekėms Įvežti 

Leidimus.
Lietuvos valdžia paskel

bė naują muitų įstatymą ir 
sąrašu prekių, kurioms įvež
ti reikalingas bus leidimas.

Gauti leidimus Įvežti iš 
užsienio reikės šioms pre
kėms: 1) druskai, 2) cuk
rui, 3) fosforo trąšoms, 4) 
geležiai, plienui ir skardai, 
5) akmens anglims, 6) ce
mentui, 7) medvilnės verpa
lams ir siūlams. 8) popierai 
ir kartonui ir 9) vilnoniams 
audiniams.

Šioms prekėms ivežti lei
dimus duos tam tikra užsie
nio prekybos komisija, kurią 
sudaro du finansų ministeri
jos, vienas užsienio reikalų 
ministerijos, vienas žemės 
ūkio ministerijos ir vienas 
prekybos ir pramonės rūmų 
atstovai.

Kam tie leidimai reikalin
gi?

Valdžia aiškina šį klausi
mą taip:

Normaliu laiku visoks su
varžymas yra neigiamas, 
bet dabar, kai eilė valstybių, 
su kuriomis Lietuva pre
kiauja, yra Įsivedusios tai 
kontingentus, tai valiutų su
varžymą ir Lietuvai tapo ne
išvengiami tam tikri suvar
žymai. Kitose valstybėse 
veikiant suvaržymams, o 
Lietuvoj ne, atsitinka taip, 
kad su kai kuriais kraštais 
Lietuvos užsienio prekyba 
tampa visai neįmanoma, nes 
Lietuvos prekių jie neįsilei
džia arba labai ribotai įsi
leidžia, o patys Lietuvon iš
veža kiek nori. Taigi iš tu 
kraštų, kurių prekybos ba
lansas su Lietuva yra pasy
vus, jiems norint sąrašan į- 
trauktų prekių importuoti, 
bus reikalaujama kompen
sacijų: vežat Lietuvon, ir iš 
Lietuvos išvežkit.

Prekių Įvežimas daugiau
sia bus varžomas iš Čeko- 
koslovakijos, nes Čekoslova
kija, kaip Lenkijos ir Fran
cuzijos bičiulė, iš Lietuvos 
beveik nieko neperka, o 
Lietuvon įveža savų prekių 
labai daug.

Toliaus, suvaržymas bus 
taikomas prieš Sovietų Ru
siją, Belgiją ir kitas vals
tybes, kurios Lietuvoje per
ka nedaug, o įveža daug.

Sąrašan įtraukta tik apie 
10 prekių, bet jos yra pirmo 
būtinumo.

Iš prekių sąrašo galima 
daryti apibrėžtą išvadą, kad 
Lietuvos užsienio prekyba 
orientuojama Anglijon, ku
ri iš Lietuvos daug išveža be
kono, sviesto, kiaušinių.

Beje, Anglijoj irgi sie
kiama to, kad tie kraštai, 
kurie Anglijai daug ką par
duoda, ir patys pirktu Ang
lijoj.

Visai galimas dalykas, 
kad greit Kaunas praturtės 
viena draugija nepaprasto 

pobūdžio. Tam tikruose in
teligentijos sluoksniuose no-

KUO VIRSTA KERŠTAS.

Taikos teisėjas Jonavoje 
sprendė charakteringą by
lą. Gaižunų stoties viršinin-

rima įsteigti oas mus “Psi- • w ? ... T
chinių tvrinėjimų draugija”, asmeniškai susipyko su Le- 

_ . - vanavicium. Kjtokiu budu
lokni organizacijų esą- negalėdamas su juo “atsi- 

ma visoj v akam Europoi.Jų skaityti”, parašė slaptą ra
uksiąs studijuoti... d va- portą policijai, esą Levana- 
sias. Mat, yra .mokslininku virius vra pavojingas Lietu- 
^tam ju garsusis anglų fizi- vai pilietis ir nori iškrėsti 
kas Lodsre), kurie palaiko kokią nors šunybę gelž. sto- 
taio vadinamąjį “meta-osi- ty, kad tuo pakenkus stoties 
chikos” mokslą apie paslap- viršininkui. Policijos virši- 
tingus psichinius reiškinius., ninkas viską patikrinęs to 
Jie tvirtina, kad mirusiųjų padaryti (ištremti, kaip jis 
žmonių dvasios pasirodo į- i norėjo) nerado reikalo ir 
vaidais budais. j byla atsidūrė teisme.

Jų nereikia maišyti su spi-1
’ritistais, nes aniems dvasių 
šaukimas greičiau pramoga 
ir priemonė nervams ku-' 
tenti. Meta-psichikai yra 
rimtesni žmonės ir stengiasi

KELEIVIS, SO. BOSTON

Turbut niekas taip greitai neprogresueja, kaip aviacijos technika. Kas sykis išrandama 
vis nauji ir geresni lėktuvai, štai, čia parodytas naujos Sikorskio konstrukcijos laivas, kuris 
gali ir oru skraidyt ir vandeniu plauktL Jį nusipirko filmų gamintojas milionierius Howard 
Hughes, užmokėdamas $43,000. Sakoma, kad jį pastatyti kaštavę $50,000.

Sveikatos kampelis
PAKLAUSIMAS:

Kaip ištaisyti guzuotas kojas?

Nuo mažens ant mano kojų

i

it»»i«
į
t

J

ATSAKYMAS:

Patarlė sako: “Del durnos 
galvos—kojoms nepakajus”.

Nors guzų išaugimas ant ko-prie didžiojo piršto yra išaugę . ....
, i- • • ~ i • • • jos nykščio sąnario ne visuometkauliniai guzai, šie nelaimingi J . . . . ,pareina vs priežasties mažų ba

tukų, tečiau apie devyniasde-guzai kasdien mane vargina, y- 
patingai jei daugiau tenka vaik
ščioti, juos baisiai gelia. O ant
ra, jaučiu nuo visų gėdą, nes ba
tukuose, nors ir didžiausius ne
šioju, visuomet išsimuša guzai.

šimts devyni nuošimčiai šios li
gos priklauso nuo to, kad pane
lės dėvi 4 saizo smailius bate
lius ant 8 saizo kojyčių. Ne tik 
panelių kojytės, bet ir šimta-Pati esu “graži“ (kiti taip sa- ............................. .

kok blauzdas turiu pavydėtinai 
gražias, bet viską sudarko Įky
rus guzai. Kad jų kaip nors at
sikratyčiau, rodos, numesčiau 
sunkią naštą.

i Kada pasiskundžiu

ščiai dėl smailių ir permažų ba
tų pradeda ilgainiui aukštyn ne
štis. Tą reiktų žinoti visiems 
jaunuoliams.

Būdami mažų čeverykų su- 
savo vy- veržit, kojos pirštai pradeda

surarti argumentų savo pa 
žiūroms apginti.

Įdomu, kad Kauno ne
skaitlingi spiritistai labai 
nepatenkinti tokios konku
rencijos pavojum ir pasi
stengė sutrukdyti minimos 
draugijos steigimą.

—Kaltu aš neprisipažįstu, 
—pareiškė p. Levanavičius, 
—nes nežinau už ką mane 
kaltina. Ar kad aš esu pa
vojingas pilietis? Mane vi
si gerai žino, kad esu tikras 
lietuvis — patrijotas. O p.

Teismo Valdininkas
Apvogė Moterį.

“Dienos Naujienos” rašo:
Šiomis dienomis moteris 

vardu Kleineckienė per var
žytines nupirko Šiaulių val
sčiuje esanti Slepkų dvarą 
už 31,000 lt. Varžytines 
vykdė teismo antstolis Skau- 
sgirdas.

Kleineckienė atvyko pas 
antstoli norėdama įnešti už 
nupirktą dvarą paskutinius 
pinigus, 17,326 lt. Antstolio 
nerade namie, tai 16,326 li
tus padavė sekretoriui, o li
kusį tūkstantį žadėjo prista
tyti banke. Sekretorius pi
nigus perdavė raštininkui 
Simonui Mašlikinui, prašy
damas, kad šis kartu su 
Kleineckiene nuvyktų Liet. 
Bankan ir ten juos padėtų 
depozitam Mašlikinas pini
gus susidėjo portfelin ir sy
kiu su ja nuėjo bankan. Iš 
ten Kleineckienė nuėjo at
nešti likusio 1.000 litų, 
Mašlikiną paliko banke pa
laukti.

Kai ji grįžo, Mašlikinas 
padavė pinigus kasininkui 
sakydamas, kad čia yra 17,- 
326 lt. Kasininkas suskaitęs 
terado tik 8,361 lt., todėl pi
nigų nepriėmė. Grįžus atgal 
pas antstoli apie įvykį buvo 
pranešta krim. policijai, ku 
ri atvykusi padarė pas Maš- 
likiną kratą ir terado 8,361 
lt., vadinas, truko 8,875 lt.

Kvočiamas Mašlikinas ai
škinosi, kad nežinąs kur ga 
Įėjo dingti pinigai. Jis ma
nąs, kad juos kas nors iš 
portfelio banke ištraukė. Jis 
suimtas ir perduotas teismo 
tardytojui.

PASIKORĖ JAUNAS 
VYRAS.

GRAŽĮ VIETA ANT RENDOS 
arta GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
. South Bostone. 5 kambariu stuba su

Sku*ų kaime, Panemunė- visais naujais Įtaisymais. Yra 2 ak
lio valsčiuje, šiomis dieno- ?.eme> s'rrazus sodas, naujos vw- , • •' i , tmvcios ir perinimui namas. Yra 2mis pil. Masiulis nuėjo į klo- karų garažus. Netoli State read. 
jimą ir užsinėręs aht kaklo pardav,mo sužinos:^ pas
pakeliamą, pasikorė. Na- mrs. a. valanchus 
miškiai iŠ sykio pasikorusį 303 Cant!>" Street, Randolph. Mass.

PUIKI PROGA
66 akerių farma, 7 ruimų stuba 

naujai pertaisyta, visi naujoviški į-

WASHINGTONE SUDE
GĖ ČEKŲ ATSTOVYBE.

Pereitą subatą Washing- 
tone užsidegė čekoslovaki- 

Stepanovas savo laiku įžei- i°s pasiuntinybė, kun ran- 
dęs musų kariuomenę, nesi- ^asi puošniausioj miesto da- 
drovėjo įžeisti nei Respub- Kadangi tą dieną buvo 
likos Prezidentą. ”Na vsiech labai didelis vėjas, tai ugna- 
naplevat”. jis sakydavo, £esiai buvo sušaukti iš visų i norėjo slėpti ir sakė, kad u- 
nors už visokius įžeidimus Washingtono dalių, nes bi-į mai miręs. Mat, nenorėję tu-; 
buvo net baustas. Jei jis man jotasi, kad ugnis neišsiplėto-! rėti negarbės. Saužudystės 
skolingas ir piktas, tai nerei- įr nepasiektų kitų trio-i priežastis esanti nesveikata, 
škia, kad jis turi teisės ma- bėsių.
ne melagingai įskundinėti.

Stepanovas sugniužo. Iš 
viso paaiškėjo, kad stoties 
viršininkas su lietuviais ne-

SUNKU SUVARŽYTI 
SINDIKATĄ.

Kaune yra susidariusi

UŽPUOLIMAS VAŽIUO
JANT VIEŠKELIU.

Vieškelyje ties Labuna 
vos dvaru, du nežinomi vy

rui, kad man juos skauda, kad gauti chroniško suerzinimo, o 
negaliu toli vaikščioti, jis, varg- vėliaus ir Įdegimo visų sąnario 
sas, net negali Įsivaizdinti, kad apvalkų. Tas ilgainiui peri ina ir 
mano kojos nenormališkos; sa- į kaulų galūnių pakitę imas. 
ko: “Guzai, tai ne liga, daug Kaulų galūnės, sudarančk i tam 
kas juos turi.” tikrą sąnarį, pradeda purpti, di-

Tiesa, sutikau kelias moteris dėti ir galop tas išpurpimas su- 
tokias pat nelaimingas, kurios kaulėja, padarydamas tikrus 
irgi skundėsi guzų įkyrimu, ir kaulinius guzus.
sakėsi, kad ir daug kainuotų, bi- Tokioms sąnario atmainoms 
le butų galima jų atsikratyti. besidarant, žinoma, būna labai 

Todėl kreipiuosi Į Jus, gerbia- daufc skausmo ir kitų nemalonu- mieji. A5 tikiu, JM« turite -> kuri, kariai, yra Ubai 

kas tai yra moteriškei turėti ne- sunku nusikratyti.
normališkas kojas, o tokių ne-1 Kaip nuo to pasigydyti?.. Vi- 

rengimai. elektra, telefonas, etc. di- nelaimingų moterų yra neviena, supirma, nešiok tamsta bste-
aoieiinkė, prie pat gražaus žuvingo bet tyliai laukia, kenčia, ar ne- liūs su žemomis kurtomis ir la- 
ežero; arti gero kelio ir miestuko, atsiras kas padėtų.... i bai plačiais galais. Galima ban-
Kreipkitės ypatiškai arba iaišku.(5> Malonėkite ką nors patarti dyti uzvirtusj ant pirštų nyksti 

frank Jokūbaitis “Keleivio” Sveikatos kampelyje mechaniškai atitaisyti, Įdedant
-__ -_________________________ Laukiu. Moatrealiete. } tarpupirst} tam tyčia padarytų

NORIU IŠMAINYT NAMUS 
ANT FARMOS. 

ir Lotas yra Clinton, Ind. i 
pėdų pločio, 180 pėdų ilgio, I

. , _ . . . _ viena stuba mūrinė. 9 ruimų, kita!
\aiz\t\nemis. seka \aizyty- šluojančius iš Kauno Jos- me<Lnč 5 ruimų. Kam nusibodo ant! 

lutu nes> J°se dalyvauja ir nepri- vaįn;u miestelio gyvento iu- farmos ir id<>™u<*
telpa leidzia neorganizuotų zmo- Raganą Maušą ir Benjami- george bakas cukraus fabrike sumažėjo sios ir sukaulejusios, tai šitos

tai"kas'jau" kalbėtrPrašau "j”, varžytynėse dalyvauti. Vaksą ir iš jų atėmė 65 m..darbas ir daugumas darbi- būda. nieko nepagelbės. T«met
J Dabar atatinkamose jstai- jjtug | geras reikale Į ninku nustojo dirbę. Darbui be operacijos tamsta normabš-

sugyvena. Jis ir iš tarnybos grupė vyrukų, jų tarpe yra rai ginkluoti, vienas peiliu, ■
dažniausia tik savanorius ir studentų,, kūne verčiasi kitas revoiveriu užpuolė va- S»E
teatleidžia.

iš korkų ar roberio kyliukų, ku
riuos galima laikyti vietoje ap
tvėrus nykštį limpamojo plaste- 

i rio kaspinėliais. Bet jei sąnario

DARBININKŲ SKURDAS 
MARIAMPOLŽJE.

Šiuo laiku Mariampolės kaulų galūnės jau yra padidėju-

mane išteisinti—pareiškė Į - ,, • , v •pabaida Levanavičius—ne« gose S1S klausimas labai su‘ -----------------------------------
pauaigą ijt:vdii<iviciu&, įitv nif4.nniain norima ši rpikn-

mUmS lą sutvarkyti. Be to, daly PAJIESKOJIMAI
. ‘ ............ vaujančius varžytinėse nu- ______

Teisėjas Levanavičių iš- matoma apdėti mokesčiu.
teisino. Išeidamas tarpdury __________

geras reikale
Daug metų patyręs ūkininkas, jie

ško pastovaus darbo už gaspadorių, 
taipgi galiu eiti j partnerius su vyru 
arba motera. Našlys. Taipgi 5 metų 
kolegijos mokslo, lietuvis, suprantąs

________ ūkio darbą, ekspertas, (poultry) ša-
Jieškau seno pažystamo FRANK koj. nori gaut darbą ant ūkės už ga- 

BUDRY, jis yra ženotas. paeina iš spadoriu Vedęs. Atsišaukite:

sumažėjus iš fabriko atleisti kos išvaizdos kojos nesulauksi, 
kai kurie darbininkai. Jų , Su pagalba operacijos tą galima

viršininkas pusiau lupų ta
rė: “Dar aš jį vistiek pa
mokysiu.”

RADO LAVONĄ BE 
GALVOS.

New Yorko valstijoj, ne
toli Croton-on-the-Hudson, 
molio duobėj, miške, rastas 
jauno vyro lavonas be gal-

Kauno gubernijos; virš 40 metų am
žiaus, apie 5IĮ pėdų aukštumo, vir
šugalvis praplikęs, nuolat nešioja a- 
kinius. iš amato barzdaskutys Turiu 
svarbų reikalą, prašau jo paties atsi
liepti, arba kas žino kur jis randasi, 
prašau man praneškit šiuo adresu(5) 

A. BAČĖNAS
R 7, Box 184 Coldwater, Mich.

Pajieškau VINCO TAMULYNO. a- 
pie 8 metai atgal jis gyveno Nevv 
Philadelphia. Pa. Iš čia jis persikėlė i
W. “

P. D. BARAKAUSKAS,
Allegan. Mich.

UŽPUOLIMAS ALKSNI 
NIŲ KAIME.

Plungės valse. Alksninių vos. Netoli tos vietos randa- 
<m. buvo užpultas dviejų si viešas namas prie kelio, 

nepažįstamų asmenų Pr. kur piniguoti žmonės susi-
Vaitkus. Plėšikai Vaitkų su- renka su moterimis nakti- __  ___ ___ _ __ ____
ikc kieme, einant iš tvarto mis paūžti. Policija spėja, tai atlyginsiu. Prašau taipgi ji p; 
ir čia primušę ir surišę įvilko kad tą vyrą kas nors nužudė (5)
į kambarį ir reikalavo ati- m nuplovęs galvą nusivežė, p. o. Box 193 silver Creek. pa 
duoti 700 litų, kuriuos esąs kad niekas negalėtų jį pa
gavęs iš valdžios už parduo- žinti. 
ą žemę geležinkelio staty

RADIO PARSIDUODA
Vėliausias, 1933 Console modelis, 

kainavo $85. vartotas 6 sąvaites, par
duodu už $15, nes turiu išvažiuoti. 
Radio vra South Bostone. Rašykite:

MRS SHAW
73 Bass Point Rd., Nahant, Mass.
PARSIDUODA VIšTV FARMA
Su visais Įrengimais ir 1200 vištų,

Virginia. Turiu į jį TabTi* “svarbų , P™ •**'
reikalą Kas žino kur jis dabar ran. 1 . ^tkrika telefonas. Pardav.mo
dasi, prašau man tuoj pranešti, asuz įp meŠ.’BERTh’a'RAKAUSKIENĖ 

p 1 W. Lartcis Avė. Box 37, B 
Vineland, N. J.

tarpe yra atvažiavusių iš to
limesnių Lietuvos vietų, ku
rie dabar, sustojus darbui, 
atsidūrė labai sunkioj būk
lėj. Anksčiau, darbui ei
nant, jie gyveno, prie cuk
raus fabriko pastatytam 
bendrabuty. Ir dabar dalis 
jų dar gyvena bendrabuty, 
tik labai skurdžiai. Kai ku
riems tenka net badauti, 
nes visus anksčiau uždirb
tus pinigus jau seniai pra
valgė. Kiti norėtų ir namo 
sugrįžti, bet nesudaro kelio
nei pinigų.

prašalinti, bet tokios operacijos 
tik kaulų bei sąnarių chirurgi
jos specialistams turėtų būti pa
vestos. Geriausiai bus, jei tam
sta nueisi Į McGiel University 
Orthopedic Kliniką Montreale, 
Kanadoj. Ten tamsta tikrai gau
si tinkamų patarimų, ką reikia 
daryti, kad šio nemalonumo nu
sikračius.

Sv.

SENATORIUS NUŠOVĖ 
INŽINIERIŲ.

Santiago mieste, Čili res
publikoj, tarp inžinieriaus 
Orrego ir senatoriaus Maža 
įvyko susišaudymas. Inži 
nierius buvo užmuštas, o se 
natorius mirtinai sužeistas. 
Kaip rodos, ginčas kilo dė 
politinių nesutikimų.

Pa jieškau brolio PRANO G1RDZI-; 
JAUSKO, Vadžgirio parapijos, Ra-; 
šeinių apsk. Jis seniau gyveno Bur- *

mui. Kankinant Vaitkų iš jo užsinuodue ra-S^i,"į'SSu ^prS^tt^S!
išgavo 300 litų, o tada puolė # “ Jv dideliai dėkir.ga. Jeigu ši žinia jį pa- Į
ir sumušė jo žmoną ir vėl iš reikolaUia KreOSOtO. ’"k5I.S,7”GiPRDZijA?stuTc'n 
OS reikalaVO pinigų, ši su- Per dauir metu musu geriavs' 01189 Charlevoix Street 

mušta nurodė vietą kur ji
)aslėpusi pinigus. Plėšikai 
dar pasiėmę 90 lt. pasišali
no. Vaitkus nė vieno iš tų 
plėšikų nepažino

Per daug metų musų geriavs' 
daktarai naudojo Kreosotą kokioj 
nors formoj nuo kosuliu, persišaldy
mų ir bronchitis. Nes jie žinojo, kad 
yra didelis pavojus leisti joms užsi- 
senėt.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Montreal, Car.ada.

žymių negalėjęs policijai 
nurodyti.

IŠPIOVE 2,000 KINIEČIŲ.
Japonų žiniomis, Fuhsino 

mieste “piliečių gvardija 
užpuolusi ir išplovusi 2,000 
kiniečių savanorių, iš kurių 
buvęs sudarytas to miesto 
garnizonas. Kas toji “pilie
čių gvardija”, japonų žinio
se nepasakyta.

Pajieškau brolio Juozo Gozevičiaus. 
paeina iš Kurliandijos, pr.skutiniu 

I kartu gyveno Cleveland, Ohio Kas 
Čreomulsion su Krecsatu ir šešiais Į žino kur jis randasi, prašau praneš

ti. busiu dideliai dėkingas, arba pats 
malonės atsišaukti. (6)

KARI, GOZEVIČIA 
535 W. 32 Street.

ir ioklU svarbiais mediciniškais ele-
• ® mentais greitai ir pasekmingai pra

dina visus kosulius ir šalčius kurie 
kitaip galėtų padaryt daug bėdos.

Čreomulsion yra galingas gydymui į --------------------—--------------------------- į
visų šalčių ir kosulių nežiūrint kaip' Pajieškau vaikino ar našlio be vai- 
jie butų užsisenėję, vienok jis yra vi- i kų tikslu apsivesti, nuo 33 iki 45 m. Į 
sai nepavojingas ir priimnus vartoti. ■ —-

Jūsų vaistininkas garantuoja Creo- 
mulsion ir sugražina jums pinigus, 

nepagerėsit po vartojimo

Chicago. III.

DREBULE UŽMUŠĖ 
BERNĄ.

Pupasodžių kaimo vie- ^,g« Jųs 
nuolika iaunu draugu belei- Čreomulsion kaip nurodyta. Saugo- sudėjimo, svaiginimų nevartoju, šva

, . į. . ... kitės kosulio ar šalčio kuris užsitę-!ri, gera gaspadinė. (6)sdami Dzirmiskių miške šia. Visados turėkit Čreomulsion antį MRS. MARY MILLER
drebulę, užmušė Antaną Ki- ranto greitam vartojimui. (Adv.) 7210 So. Westem avė. Chicago, III. 
zelį, pavyzdingą ir populia
rų šio kaimo jaunikaitį. Jo 
laidotuvėse dalyvavo kelio
likos važiuotų šeimynų ir a- 
pylinkės kaimų jaitiimas.
Daugelis merginų gailiai jo 
varkė.

ir kad butų pasiturintis, nes man , 
biednas gyvenimas nusibodo. Biedni į 
prašau nerašykit. Aš esu našlė. 33 m., į 
linksmo budo, gerai atrodau, gražaus'

KNYGŲ BARGENAS

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa. 

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikioto. 

Darbą atliekamo
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAL

ITALIONIŠKI AKORDIONAI
(vairią raitą. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordiomas kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 T-land Avė. F41, Chicago

Atkf<rrFRCC

giBsiBiMaaHoas

Chas. B.
bchaisku & Sw

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrėbus paruoštam nuo $75 

iki prakilniaosių.
Reikalui esant kreipkitšs prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

(sitėmykit telefoną South

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkiui puai- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoti- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint I 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 

Keleivio” prenumeratoriams, ka
ria turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitoma po Se. 
už žodį, išskiriant pajMfeojkaaą 
apsivedimų, kuria skaitomi pa te. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 60c.
Už pajieškojimus giminią 
draugų skaitomo po Se. už Mi. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ka 
rie tur užsiprenumeravę latinaN 
už pajieškojimus gimhtių ir 
rų skaitome tik po le. už fa 
Pajieškojimai ra paveikslu 
nuoja daug brangiau, nes ka 
ja padarymas klišės. Todėl noriai 
talpint pajieškojimą ra paveiksiu, 
reikia prisiųsti fotografiją ii 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad

n až
labai

ksi- 
nupiginta

“AUŠROS” KNYGYNAS dabar 
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti iias 
kaina:

Lalio žodynas—Angliikaa Lietoviikas, 835 puslapių už $4.00 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

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

414 puslapių, už ................................ $ 1 .*,0
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už........... $4 00

“Aašros" Knygyne yra šimtai kitą knygą kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigarnyčios, ir t.t. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui.

“AUSROS” KNYGYNAS 
3653 So. Hobted Street Chica(o, IU.

k"71 
svarbias Ypatingai pigiai ir gražiai 

gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius ją 
reikalams spausdinius. Todšl ra viaokiail 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO*’ 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gorų 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mas*.

ba pajieškojimas greitai tOptą, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti. 

KELEIVIS 
lt* BR0ADWAY,

SO. ROETOH,

t



v* ««««•• ■»» » ..........«’■■■■ ------ ---------- ...........

Sėstas Puslapi* SO. BOSTON No. 5, Vasario 1 d. 1933

LIET. ATSTATYMO BENDROVES 
SEIMAS.

Prieš Jį Sukilo Žmonės.

Šių metų 10 sausio New! Bendrovės “smegenimis", 
Yorke vėl buvo sušauktas kuris nuvažiuoja i Chicagą 
LAB. šėrininkų metinis sei- Bendrovės lėšomis ir “pai 
nias. Nors pribuvo viso apie duoda" p. Bačiunui Atstaty- 
70 dalyvių, vienok kvoru- mo Bendrovės Šerų už; 
mo nesudarė ir todėl reika- $5000.00. Bet p. Bačiunas 
lingu nutarimų padaryti ne- nemoka pinigais.o duoda už 
buvo galima. Kvorumui bu- tai $5000.00 vertės šėrų savo; 
vo reikalinga 17,797 balsų, Lithuanian Publishing kom- 
o seime asmeniškų ir su Įga- panijos. Račkauskas už tai • 
Mojimais susidarė tiktai 11,- gauna iš Atstatymo Bendro-1 
458 balsai: reiškia, truko vės * “reguliari komišiną", j 
6,339 balsų. $500.00. j

Kaip jau žinom, praeitų Bačiuno “Lietuvos" ben- 
1932 metų seimas, kaip ir drovė greit bankrutuoja ir 
daugelis kitų pirmiau, nei- Atstatymo Bendroves ran- 
vyko dėl tos pačios priežas- koše pasilieka Bačiuno šė- 
ties, ir Bendrovės reikalai rai be jokios vertės. Bet p. 
pasilieka tiesiog chaotiškoj Bačiunas ir dabar turi'At- 
padėtyje. Jei dabar da yra statymo Bendrovės šėrų už 
kiek neprarastų ir neišeik- $5000.00, o Račkauskas — 
votų pinigų, tai toliaus šito- $500.00 komiso. Reiškia, 
kiai betvarkei besitęsiant, Atstatymo Bendrovės šėri- 
galimas daiktas, kad už me- ninkams tas “biznis" kašta- 
tų-kitų Bendrovė mirs natų- vo $5500.00 ir už tai nieko 
rale stagnacijos arba išsiei- negavo, išskyrus beverti po- 
kvojimo mirčia. piergali su gražia auksine

o . ........ žvme ir su p. Bačiuno para-Seime nusivvlę senmnkai 1 1
darė direktoriams daug už- ‘
metinėjimų, nors ištikrujų Kiek panašių “biznių ’, 
dabartiniai direktoriai ne- kurie, galimas daiktas, iš 
turėjo nieko bendra su šios legalio atžvilgio yra “O.K., 
Bendrovės organizavimu ar- buvo padaryta, kol kas ne- 
ba jos turto išeikvojimu, iš- žinia. Regis, nuo sausio 
skyrus gal tik tų faktą, kad 1?32 m. Bendrovės direkto- 
dabar via užlaikomas sekre- rium yra adv. F. J. Bago- 
torius ’ A. B. Strimaitis su čius, ir Bendrovės šėrinin- 
gana augšta alea. Ar jis rei- kai ir abelnai Amerikos lie- 
kalingas, tai yra gana rimtas tuviai laukia, kad jis, kaipo 
klausimas. ' direktorius, turėdamas pri-

Kiek seime pasirodė, tai ėjimą prie knygų, surastų 
Bendrovės turtas buvo išeik- visus šios Bendrovės "istori- 
votas finansuojant Lietuvoj skus" faktus ir paskelbtų 
bankus, “Nemuną", “Dubv- viešai. Regis, kiek metų tam 
są", “Ringuvą" ir kitas ben- atgal, kun. Gudaičiui esant 
droves, o čionai Amerikoj— Ats. Bendrovės pirmininku, 
Progress Shoe bendrovę, jis yra parašęs jos istoriją, 
kur šeimininkavo Clevelan- kuri yra dabartinio sekreto- 
do inžinierius Žiuris; “Lie- riaus A. B. Strimaičio ži- 
tuva” Publishing Co., kurią nioj. Amerikos lietuviams 
valdė p. Bačiunas: “Resor- butų įdomu tą istoriją pasi- 
cino" kotnp., ir Į kokį ten skaityti, ir manau, kad p
L i. *  • T T- T» *11 99

Į Kas bus toliaus su musų 
organizacija, kad patys S.L. 
A. teisių dabotojai (P.T.) 
nepaiso S.L.A. konstitucijos 
ir neigia ją? Netik aš, bet 
ir kiti S.L.A. nariai prieš to
kius darbus P. Tarybos ne
turime tylėti, bet griežtai 
protestuoti.

Juozas Miliauskas
SLA. 286 kp. narys.

Po P. Jurgeliutės sekantis 
kandidatas paskutiniuose 
rinkimuose (seime) gavęs 
daugiausia balsų i sekreto-' 
riaus urėdą.

čia matome Įvesdinant naują Nikaragcs prezidentą Saca
są, kuris nesenai buvo išrinktas. Amerikos ginkluotiems juri
ninkams rinkimus kontroliuojant. Bet kaip tik Amerika savo 
jurininkus atšaukė, Nikaragos žmonės tuojaus prieš Sacasą su
kilo. Dabar Nikaragoj apskelbtas apgulos stovis.

PROTESTAS PRIEŠ SLA. PILDOMĄJĄ
TARYBA.

NETIKRI DVIL1ČIAI.

Viena moteriškė iš Ky
bartų norėjo, nežinia ty-' 
čiom ar ne, sumokėti krau-, 
tuvėj Eitkūnuose už pirktus! 
vaisius netikru dviličiu. Bet1 
akylus krautuvės savininkas 
tuoj pastebėjo pinigo netik
rumą ir tuoj pat apie tai pra
nešė čia pat buvusiam gele
žinkelio policininkui, kuris 
negalėdamas moteriškę are
štuoti (užsienis), tik jo pa
klausė ar ji neturinti dau-

ŠTAI LAIKRASfIAI VISIEMS
Vieninteli* bešališkas informacinio pobūdžio dienraštis:

“DIENOS NAUJIENOS”
Metams 36 litai; pusei metu IK lt.; menes. 3 litai.

Turtingiausias savaitraštis 
“DIENA”

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

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

Priedų tarpe yra Levo Tolstojaus romanas “Karas ir Taika” (8 
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.

» Užsisakykit tuojaus. Adresas:
AKC. B—VĖ ŽODIS

Laisvės Alėja, 70 Nr. Kaunas, Lithuar.ia.
Kurie norit su šiais laikraščiais susipažinti—atsiųskit savo adresą.

KNYGOS GAUNAMOS “Kl 
KNYGYNE.

Apie Dievą. V elnią, Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

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

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

ir geras perstatymui. Kaina .... 15e.

3F3 vio”

“American Home Builders” 
bevertį dabar namą Harri 
šone sukišta apie $29,000. 

Visus tuos “skymus

Strimaitis taipgi neras rei
kalinga tylėjimu saugoti ne
kuriu musų buvusių ir esan
čių “veikėjų" “aukštus fi- 
nansiškus darbus", kurie

Šiuomi protestuoju prieš 
SLA. Pildomosios Tarybos 
tarimą ir balsavimą, kurie 
atlikti P. T. suvažiavime 
gruodžio 30 ir 31 d., 1932 
m. ir 1 ir 2 d. sausio, 1933 
m., sekretoriaus klausimu.
Tie tarimai ir balsavimai y- 
»*a priešingi SLA. konstituci
jai.

SLA. konstitucija (pusla
py 19, skyriuj V, paragr.
10) sako: “Pildomosios Ta
rybos bile narys už nepildy
mą priedermės gali būti 
prašalintas nuo savo vietos
dauguma Piki. Tar. narių anmokamaš
balsu ir jo vieta apskelbia- ' f.
ma tuščia: Pildomoji Taty-|”er P“™? 4_ .
ba turi visas atsitinkančias 'JA?A?
tuščias vietas užpildyti ir nanų ,rrav£on

metų dirbdamas APLA.
(nacionalės organ.) sekre
toriaus darbą, kur teko susi
pažinti su Pennsylvama In
surance Departmento ista- . 
tais ir patvarkymais. Delei kaltinančio nerasta. Moteri 
kvalifikacijos P. Tar. netu- į šk.ė ir jos vyrasiš arešto pa 
rėjo pagrindo ir negalėjo tą iei?ti. Moteriškė sakosi ne

giau pinigų. Moteriškė sakė- Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-
si daugiau neturinti. Tą patį d!ia- J>a,’?1š* 5*? Juokm-. & „ - -F 4 gas veikaleils. Dalyvauja 2 vyrai irvakarą, pranešus minėtam 2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
policininkui apie įvykį Ky- ^ygotėje. Kama.................. 25c.
bartu m. policijai, buvo pa- Tragedija trijuose aktuose.
, ‘ • -a a - Neikai^s perstato nužudymą caro

daryta minctOS mOtCriSKCS Aleksandro II. Labai puikus ir nesun-
namuose krata. Bet nieko k?ai perstatomas veikalas. iš- 
, t , viso reikalaujamos tik 28 ypatos.

So. Boston, 1913, pusi. 61............. 25c.

kandidatą atmesti. Pildomo
ji Taryba turėjo kitą kokį iš- 
rokavimą, kaip jau minėjau, 
politišką.

Aš, kaip ir daugelis SLA.’

tikrą dvilitį gavusi grąžos.

tomai, sugalvojo Bendrovės Amerikos lietuviams taip 
vereja,, Karazos Račkatąs- brangiai kainav0. 

kas, Jonas Strimaitis ir kiti.
Ir taip, matomai, musų pir- Šių metų birželio mėnesį 
mųjų “patriotų" iščiulpta bus šaukiamas specialis šė- 
Bendrovė velka savo kojas, rininkų seimas. Iki šiol savo 
nei gyva, nei mirusi. pakaitų neišdavę. šėrininkai

Šitokiais budais buvo pa- t,ur\tasa pakaitas įduoti, i- 
sipelnvta iš gerų žmonių, ku- įant judaryt tuos 6339 truk- 
rie Lietuvos atstatymo obal- balsus- ®et balsus
siu sudėjo šiai Bendrovei a- Pata’bna ^pavesti ne vie- 
pie pusę milijono doleriu. nam P-.,?ac.™naI’ kalP dau‘ 
Faktai yra tokie: Bendrovės «Pma lkl Į?1 dare- 
tvėrėjai ėmė riebias algas; E?pm? direktoriams, kaip S. 
be to, kolektavo po 10 nuoš. ^įsonas »■ Bamngton , N. J
už parduotus šėnis, ir prie to kurs >Ta JdeJ|s sa™ s20.°® 
da ėmė aukštus komisus už Pimgų. adv. F J. Bagociui 
tvėrimų visokių bendrovių ,s.S"; kurs ?ur\sel?
Lietuvoj ir Amerikoj. Nega- J? I11,00 0.® A. S.
na to. jie dar už “suorgani- Jieciokas iš Neįtark, N. J., 
žavimą” šitos Bendrovės pa- P Juozas Ambraziejus iš 
siėmė sau kelis tūkstančius Brooklyno (komisijos na- 
šėrų dovanai, kuriuos vėliau ty®), ktine, matonmi. lupi- 
jie išpardavė patriotiško u- naal kiek galėdami dar At- 
po pagautiems Amerikos sta^n,I° Brovęs likučius 
lietuviams. Taigi labai dide- sutvarkyti ir serimnkams da
lė Bendrovės turto dalis bu- nors k,ek ^elbeti'. 
vo suvalgyta tos Bendrovės 
tvėrėjų. O kada tie tvėrėjai 
viens po kitam nuo Bendro
vės vairo pasitraukė, tai šė- 
rininkams beliko jau tiktai 
neapčiulpti “kauliukai".

Kazys Sidabras,
LAB. šėrininkas.

SULAIKĖ PLĖŠIKĄ.

Žagarės valse. Grafaičių 
km. Kaziui Gurskiui važiuo- 

Kaip buvo veikiama, paduo- jant su savo žmona namo, 
siu vieną konkretų pavyzdį: kely* užpuolęs revolveriu 

Lietuvos Atstatymo Ben- ginkluot?* plėšikas Pa™ka-
drovės pirmomis gyvenimo av? at,du.otl P1"1^: Gurs- 
dienomis ChicagojT pakri- apakins kad pinigų ne
ko Olševskio tuomet je). turi. plėšikas atęme is jo ki-
džiama “Lietuva”. Ją pasi- knygutę ir nuo grąn

- r dmeles nutraukė auksini lai-ėmė leisti Olševskio buvę
zeceriai Juozas J. Bačiunas krodj, o iš jo žmonos atėmė 

45 lt. pinigų. Vėliau sudair Jonas P. Pajauskas. Šer- 
nas buvo išmestas i gatvę, o v«? 
jo vieton TJetuvą” reda- ve,d« Pab<«0- 
guoti buvo pastatytas p 
Balevrčius-Balutis. Bačiu

vęs Gurskiui revolveriu per

Krim. policijos vald. pa
stangomis nustatyta, kad tą

nas su Pajausku suorganiza- apiplėšimą papildė Juozas 
vo ir inkorporavo taip vadi- Kvedaras, gyv. Žagarėje. 

“Lithuanian Publish- Kratos metunamą
ing Co.” ir pardavinėjo šė- Gurskio 
rot. Susižinota su Račkaus- volveris 
ku, tuom laiku Atstatymo tas.

pas ji rastas 
laikrodėlis ir re- 
K ved aras sulaiky-

i nartai gavusieji daugumą 
balsų paskutiniuose rinki- 
muse turi pirmybę užpildy
mui tokios vietos, jei yra ga
nėtinai kvalifikuoti."

Vaduodamasis viršm’nė- 
tu konstitucijos paragrafu, 
aš sakau, kad P. T. žinojo 
gerai, kas daugumą balsų 
gavo po buvusios sekr. P. 
Jurgeliutės paskutiniuose 
balsavimuose (seime) ir 
kam pirmybė užimti sekre
toriaus vietą priklauso. Bet 
kodėl P. T. nepasielgė sulig 
SLA. konstitucijos nurody
mo? Kodėl P. T. nesuteikė 
pirmybės sekretoriaus vie
tos tam kandidatui, kuriam 
oirmvbę konstitucija nusa
ko?

Minėtam savo suvažiavi
me P. T. nepaisė konstituci
jos, bet elgėsi diktatoriškai, 
atmesdami konstitucijos nu
rodytą kandidatą be jokios 
priežasties ir pastatydami 
mažiau gavusį balsų kandi-1 
datą V. M. Čekanauską, irt 
M. J. Viniką, kuris praeitam! 
SLA. seime visai kandidatu J 
nebuvo (kaip seime paaiš-į 
kėjo, delei nepdietybės ir 
suspendavimo pastaruose 2- 
juose metuose).

Kodėl P. T. paneigė SLA? 
konstituciją? Kodėl nepa
kvietė kandidato užimti se
kretoriaus vietą taip, kaip 
konstitucija nusako? Nega
na kad nepakvietė užimti 
vietą, bet net visiškai jokio 
pranešimo sekančiam kan
didatui nedavė ir savo suva
žiavime nebalsavo.

Aš esu įsitikinęs, kad P. 
Taryba politiškais sumeti
mais tatai darė ir kaipo po
litiškai kaip įsitikinusį narį 
bijojo ir bijo prileisti prie 
sekretorius vietos. Delko? 
Delei kvalifikacijos? P. T. 
žino (jei nežino, tai nenori 
žinoti), kad sekantis kandi
datas sekretoriaus vietai yra 
pilnai kvalifikuotas tam u- 
rėdui, nes su tuo darbu pil
nai susipažinęs per keletą

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

nariu darbininkų, nekovoju vartok dei wie Patruki™ seno ar 
UŽ riebiai apmokamą SLA. naujo. Dideli® ar Mažo. ir Jus busite 
sekretoriaus darba ir man ant ke,l° ku'pa4ntku!uųTuk’taB”ams

niMnm viof/yi Gaukit Dykai Ištyrimuipumoj vietoj. As prote- .
' Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W S 
Rice. 56-E Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos. 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 

! žaizda užgis ir jums bus greitai pa-
stitucines teises ir lygybę. 

Jeigu mes SLA. nariai ga!ba. Nepamiršk pareikalaut dykai
darbininkai nekovosime Išbandymui to gero Prietasso. Kam 

__ _______________ nešiot visa amžių pritaikytojų. KamPlleS neigejU.'' musų teisiu, rizikuot kad prisi'mestų gangrina nuo 
tai kas atsitiks toliaus SU mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 

OT A o nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrųmUbU SLA. organizacija . ;r moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
Kas bus toliau, kada Pildo- vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik- 

u „z. ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai mOJl Taryba netik nariu, bet yra Stebėtinas daiktas gydymui pa- 
ir Pennsylvanijos Valst. In- trūkimo. Rašykite tuojaus W. s. Rice, 
surance Departmento na- Irc”^e Street, Adams, n. v 
tvarkymus investment.klau
simu
Pild. Tar. pareikalaus 
pasižadu patarnauti ir pri- 
rodyt, kur ii nesilaikė Penn.
Insurance Departmento pa
tvarkymų investmentų klau
simu ir prakišo tūkstančius 
ir tukstančius dolerių SLA. 
pinigų).

Sverto Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Amerikos Maeoehaa. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa

pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pust .................. 10c.
PinBys Suva4žiotojaa, Vieno veiksmo

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

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

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir daklama-

žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusi. 23.............................. 10c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda tf 

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

Kaip Senovės Žmonės Peraistatydavo 
San Žemę.— Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščia* Mokslas arba Kaip Atsirado
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusk 10c

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

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

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
frr. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė

ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso- 

o nuvarė ant operacijos ? Daugvbė vyrų kiems apvaikšeiojimams. baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m..............25c.

cijų. Visokios temos: darbininkiškos,1 kun. Geo Towsend Ko*, D. IX, su- 
revoliucionieriškos, tautiškos, bumo- hctuvino F prdinand de S smogi t ia 25c._r—^-5 *9  ViaAC

IDR.J MARCUS
| Iš MASKVOS IR KAUNO , 
{ Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
{ moterų ir vyrų, kraujo ir odas. 

Elektriką ir 606 gydom* 
jei reikalas.

{261 Hanover St., Boston
} Tek Capitol 2257 Higfaiands 3315 j 
* Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. J 
J Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Žinynas. Knyga žinių iš 
historijos, etnografijos, _

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu- 

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-
Nojus galėjo surinkti į kelias die- dymų amatninkams, ūkininkams, dar

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- žininkams, šeimininkams ir kitiems, 
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392.
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi • Apdaryta .......... ........................ 33.00
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 1 Socializmas ir Religija. Labai įdomi 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti J knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
po tvano jnodveidžiai, raudonveidžiai . turėtų perskaityti kiekvienas katali- 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim-įkas ir socialistas. Parašė E. Vander- 
tai kitų klausimų, į kuriuos negali veide, vertė Vardunas. So. Boston,
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 pamo- 
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ..............  25c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikmtis Vyria;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt.......................... 15c.
Lietuvių šeimyną Isterija Juškevi

čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 
senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa................................50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c

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 nikę! 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 Dmnos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Busi. 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.......................... 32 00
Lietuvos Respublikos Istorija ir žem- 

lapm.—šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku knnigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva .li
kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 
kaip ji buvo apskelbta respubliką.
Pridėtas didelis spalvuotas 
parodo dabartinės Lietuvos

Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.—
Rankios 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 jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuven, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinto laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. ................... 26e.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikins nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Karna............................ 31.0®
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- paveikalai*. 61 pust

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mau.

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 .... 31.00 
Drūtais audeklo apdarais .... 3150
Byla Detroito Katalikų

. — Pirmų kartų katalikai ui- 
aodalistua 31 d. gruodžio, 1*11. 
kartų jie užpuolė socialistas 31 

1013 m. šioj knj ---------

«
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraščių.)

TAUTININKŲ ZUL1KAS MARMUUO 
NIS VISGI NUBAUSTAS.

Už suktybes jis gavo pusan-- 
tru metų kalėjimo ir jam 

atimtos teisės.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai ir Žmonės.

Tautininkų “neo-lituanin- 
kų” vadas Marčiulionis už 
savo suktybes vis gi gavo

LENTPJŪVIŲ DARBININ 
KAI SUSITARĖ SU 

DARBDAVIAIS.
Šiomis dienomis tyliai 

praėjo keli Kauno lentpiu-
džėlos. Jo byla buvo nagri- vių darbininkų streikai. Dar 
nėjama Kauno apygardos'Prieš šventes lentpiuvių sa- 
teisme 5 sausio. * įvininkai pranešė, kad ma-

Kriminalistu suolan tas’žins darbininkų atlyginimą 
ponaitis atsisėdo labai išsi-US—20 nuoš. Tai labai dide- 
dabinęs, kaip tikrai smeto- Hs atlyginimo mažinimas, y- 
niniam patriotui pridera. į Pač kad darbininkai ir šiaip 

Amerikos lietuviams šitas jau mažai uždirba. Todėl ir 
“veikėjas” irgi yra žinomas.

t BOSTON

(1) Senoviška šarvuotais šonais Jungtiniu Valstijų frigata “Consritution” plaukia Pana-

ŽMOGŽUDŽIAI NUŠOVĖ MOTINA 
IR SUNŲ.

Klaipėdos krašte plėšikai 
vėl nužudė du asmenis ir 
vieną sužeidė. Naktį apie 2 
valandą Pagėgių apskr., 
Piktupėnų bažnytkaimy du 
piktadariai per krautuvės

Juozapaičio, kuris prieš 
pusantrų metų buvo nukau
tas ant Tilžės tilto. Suima
mas Juozapaitis buvo sužei
stas. Pas jį rasta 3 rovelve- 
riai, įvairių raktų ir kitokių

langą įlindo i tos krautuvės įsilaužimo priemonių. Pas jo 
savininke Genio butą. Savi- bendrą rasti 2 revolveriai.
ninkas ir jo šeimą išgąsdin 
ti pradėjo šaukti. Piktada
riai paleido į iuos kelis šū
vius, kuriais vietoj buvo nu
kauti krautuvės savininko 
žmona Genienė ir jos sūnūs. 
Pats savininkas buvo sužei
stas. Piktadariai nepastebė- 

j jo nuošaliau gulėjusios Ge
imų dukters. Įvykdę žmog-

mos Kanalu iš \Vashingtono į Seattle. (2) Būrelis buvusiojo prezidento Tado Roosevelto Žudystes, jie pradėjo jieško-

Anais metais jis čia važinė
josi su savo sėbru Banaičiu 
ir rinko aukas tautininkų 
studentų namui Kaune. Jų 
“misiją” čia daugiausia rė
mė “Vienybės” štabas. Syki 
pasigėręs Brooklyne Mar
čiulionis pradėjo girtis savo 
patriotiškais žygiais ir tarp 
kita ko pasakė, kad toji 
bomba, ką anais metais bu
vo įmesta i m misterio pirmi
ninko Galvanausko miega
mąjį kambarį nakties laiku, 
tai buvęs jo ir jo sėbrų dar
bas.

Sugrįžęs iš Amerikos į 
Lietuvą, Marčiulionis išėjo Į 
advokatus ir beadvokatau- 
damas pradėjo daryti viso
kias žulikystes, nuskriaudė 
labai daug žmonių. Kai jo 
šunybės išėjo aikštėn, jis 
buvo pabėgęs užsienin, bet 
vėliau sugrįžo ir pateko i 
teismą.

Marčiulionis yra labai 
drąsaus ir akyplėšiško budo

draugu, susirinkusių prie jo kapo pagerbia jo atmintį. (3) North Carolinos pakrašty dega žiba
darbo inspekcija nepritarė 1,1 M™ ' ^°r.is Keilogą". Jc igula išgelbėjo kitas laivas.__________________________________

tokiems lentpiuvių savinin- r . ~
kų užmanymams. Jie buvo LietUVOS Žemes U KIS 
pakviesti į darbo inspekci.. .. . ... Turįs 350,000,000 Li-ją, kur jiems buvo pasiūlyta, ’ y
kad galima butų mažinti to- ' tlį Skollį.
kia tvarka: uždirbantiems Lietuvos Žemės Ūkio Ru- 
l. ? lt- dienai visai neina- muose veikia centralinis že- 
zmti, uždirbantiems virs 5 m^s uJqO sąskaitybos biuras, 
lt. iki 6 lt.—mažinti 5 nuoš.
ir uždirbantiems virš 6 lt.— sąskaitybą. Iš to skaičiaus 
mažinti 7 nuos. Lentpiuvių biuras parinko 354 labiau 
savininkai nuo tokiopasiu- tipingus ukius ir apskaičia- 
lymo griežtai atsisakė ir tuo vo ka(į kiekvienas dirbamos 
budu derybos nutruko. Bet žemės hektaras turis 91.35 
vėliau atskiros lentpiuvės ntu skolų.
pranešė kad jos sutinka de- jej §j biuro apskaičiavimą 
rėtis tokiomis sąlygomis. įtaikyti visiems Lietuvos u- 
Pirmiausia susitarta Ožin- kiams, tai išeitų, kad visi 

skio lentpiuvėj, kur uždir- musu krašto žemės ūkiai tu- 
bantiems iki 5 lt. atlygini- ri skolu 344,793,906 litų. 

nemažinamas, o už-

Lietuvoj Nepakelia-
Kaune išleista instrukcija AMS Skurdūs. 

kuria nurodoma, kaip kali- Negalėdami gyventi žmonės

žmogžudžiai buvo užda
ryti policijos daboklėj, bet 
jie išlaužė langą ir mėgino 
pabėgti, tačiau laiku paste
bėti ir sulaikyti.

Papildomai pranešama, 
kad abu yra Tilžės gyvento
jai. Juodu buk turėję suor
ganizavę plėšikų gaują, kuri 
paskutiniu laiku siautė Klai
pėdos krašte.

Piktupėnuos jų pašautas 
Genys buvo bankelio kasi
ninkas, buk pas save laikė 
daug bankelio pinigų. Ma
tyt plėšikai tai numatė.

ti pinigų ir kitų vertybių. 
Tuo metu mergaitė išlindo 
per langą ir pakėlė triukš
mą. Pradėjus rinktis žmo
nėms, piktadariai suspėjo 

; pabėgti.
Apie įvykį tuoj buvo pra

nešta policijai. Auštant Bi 
tėnų kaime pasienio policija 
pastebėjo įtartinus asmenis,

niai bus leidžiami sveikatai 
pataisyti, šeimos reikalams 
ir ųkk> darbams.

>»<*• 7-'?Stn!k^' P^kytą, kad rinuodijo p. Agota" K.'
lt- «5»skaitvbfl Tš to ckaičKiTK f e paleidžiamo kalinio ato- likdama tris mažus vaikus. , nticLnin i_

stogoms turės gydytojas Nusižudžiusi dėl skurdaus yaį pasienio policija tuos j- 
konstatuoti, kad tam kali- — > • tarimus du asmenis suėmė
niui atostogos būtinai rei
kalingos. Jei kalinys norės

nuodijasi ir žudosi.
“Lietuvos Žinios” rašo:
Kaune, Veiverių g-vėj nu-

gyvenimo sąlygų. netoli Tilžės tilto. Paaiškė-

mas
dirbantiems daugiau, maži
nama 6—8 nuoš. Be to, savi
ninkas pasižadėjo iki gegu
žės mėnesio nemažinti nei 
algų nei darbo

NEPOLITIKUOJA, TAI 
MUŠASI.

v* Tautininkai vis triubija,
dienu Lietuvoje dabar išny- 

Sičiai' Lygia.” tokiomk ikusi. P°litik«; -Taunuomenč
pat sąlygomis susitarta ir

tipas. Jis yra tipingas fašis- Soloveičiko lentpiuvėj. Ki
tas. Ir kriminalistų suole sė
dėdamas jis jaučiasi kaž
kokiu dideliu žmogumi. Prie 
kaltės jis prisipažįsta, bet 
su rezervomis. Teismas turi 
daugybę jo suklastuotų vek
selių. Marčiulionis prie vie
nų prisipažįsta, prie kitų— 
ne. Teismui tuos vekselius 
skirstant, Marčiulionis stovi 
prie teismo stalo. Čia jis su
sikerta su ekspertu Ilgunu ir 
kreipiasi į teismo pirminin
ką su protestu, kam Ilgūnas 
i jį, Marčiulionį, ironiškai 
žiuris.

Pirmas liudininkas prieš 
Marčiulionį buvo pastatytas 
tautininkas Gustainis, bu- 
vusis “Lietuvos Aido” re
daktorius. Jisai karta su 
Marčiulioniu ir Banaičiu 
kūręs fašistišką “Neo-Litua 
nią”. Gustainis paliudijo, 
kad Marčiulionis net jo var
dą suklastavęs rašydamas 
apgavingus vekselius (no
tas).

Toliaus liudijo “Kęstu
čio” viešbučio savininkė.pas 
kurią Marčiulionis sugrįžęs 
iš užsienio kelis mėnesius 
gyveno ir už kambarį neuž
mokėjo.

Siuvėjas Marciežinskis, 
kuris siūdavo Marčiulioniui 
puošnius rubus, liudija, kad 
jam Marčiulionis esąs sko
lingas 1,400 litų.

Bukauskas liudija, kad 
Marčiulionis jį apgavęs, su 
klastuodamas jo vekselį.

Teismas posėdžiavo ištisą 
naktį, iki 4 valandos ryto. 
Tai buvo bene pirmas atsiti
kimas Lietuvos teismų isto
rijoj, kad nakties laiku butų 
nagrinėjama byla

Marčiulionis nubaustas 
pusantriems metams grąsos 
kalėjimo, ir prie to jam at 
imtos advokato ir garbės 
teisės

visai nepolitikuojanti.
Bet kuomet politikuot už

drausta, tai žmonės gir
tuokliauja ir mušasi.

Štai, Malėtuose per Kalė
das nepolitikuojanti jau-

os lentpiuvės pačios atsisa- 
cė mažinti atlyginimą. Pa
našiai pasielgė ir “Intriliga- 
torius.” Tuo budu ir toj lent- 
niuvčj streikas baigtas. De- PaPĮ-
•imasi ir Levine Ientpiu-!flntos valstybę p. Ginei, 
vėj, kur taip pat tikimasisu- i į05“ pakele smar- 
atarti !kias mustynes. Apyvarton

Įėjo lazdos, peiliai, basliai 
ir kirviai. Rezultate apie 6 
asmenys sužeista. SukultaUŽPUOLĖ PASIENIO 

SARGYBINĮ.
Skuodas. Jokūbas Kada-;™ .trobc,s Ia"Sai- Vįnam 

Kulti km. su savo klmu ?alva ““P Praskelta>gis gyv
bernu Alseika ir Taučiu už
puolė einantį stoties link ne
senai paleistą iš tarnybos 
pasienio sargybini. Antaną 
Bindoką, ir ėmė “atsiskaitv- 

’ už praeitį. Mat, Bindo- 
kas, tarnaudamas policijoj, 
konfiskavo be leidimo laiko
mą Kadagio ginklą,už ką šis 
sumokėjo 100 litų baudos. 
Mušeikos suskaldė Bindokui 
galvą ir pareikalavo grą
žinti sumokėtą baudą. Bin- 
dokas, gelbėdamas gyvybę, 
atidavė turimus 50 litu.

kad be sąmonės gulėjo. Pe
trui Siciunui perplauta ran
kos sausgyslė. Tai ve, prie 
ko einama nepolitikuojan
čios jaunuomenės ir net su-

LAZAUSKIĖNĖ ŠOKO Į 
NEMUNĄ.

Kaune sutinkant Naujus 
Metus M. Lazauskienė susi
kivirčijo su savo vyru. Vy
ras labai užpykęs, pradėjo 
viską, kas į rankas pakliūva, 
daužyti, žmona negalėda
ma vyro suvaldyti, nuspren
dė nusiskandinti. Ir 1 vai. 
nakti šoko į Nemuną, bet

VAIKAS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

Šiauliuose, Vilniaus g. sun- netoliese buvę keli vyrai ją 
kiai sužeistas Leiba Šėrelis! ištraukė. Ji paguldyta mies- 
13 mt. amž. Nustatyta, kad jto ligoninėn.
tą nusikaltimą padarė Vik-į
toras Nikolajevas, 11 mt. 
Tą vakarą jis su draugais 
nutarė eiti žydukų mušti ir 
gatvėje sutikę Leibą Sėrelį 
einant su savo draugu ji už
puolė. Jam besiginant Ni
kolajevas, padirbtu iš dvi

UGNIS SUNAIKINO UKT- 
VERIO TURTĄ.

Kulių vals. Pažvelsių km. 
sudegė Pr. Uktverio jauja, 
2 arkliai, pašaras ir ūkio pa
dargai. Nuostolių padaryta 
apie 5,000 lt. Manoma, kad

račio siurblio durtuvėliif jį jauja buvo padegta. Padegi 
į galvą mirtinai sužeidė. me Įtariamas Justas Jonaus-
Nuvežtas Sėrelis 
mirė.

ligoninėn kas to pat kaimo gyvento
jas.

NORĖJO NUSINUODYTI 
ACTU.

Del sunkaus šeimyniško 
gyvenimo, Jadvyga Gaida 
mavičienė Kaune apsinuo

dijo actu, norėdama užbai 
gti savo vargus.

NYKSTA GRAŽIOJI MIŠ
KŲ GYVŪNIJA.

Kaišiadorių miškų urėdi
jos miškuose rastas negyvas 
briedis. Buvo manyta, kad 
nušautas, bet tam tikra ko
misija nustatė, kad briedis 
bebėgdamas pats užsimušė.

Įdomu, kasd prieš keletą 
metų tame pat rajone irgi 
buvo rastas negyvas brie
dis, kurio žuvimas irgi buvo 
nustatytas panašiomis ap
linkybėmis.

\BREMBN
EUROPA

Greičiausi garlaiviai ant 
vandens. 7 dienos j

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisie- 

krnfes iš Bremenhaven j
LIETUVĄ 

Del informacijų kreipkitės:
252 Boylston SL, Boston

north c e r m a N

k L O Y O

Žemaičių gatvėj, taip pat • k d b nah«re
------B------Kaune, pusę bonkos acto e- i ’ . . yu.°Pat)e?ę
išeiti iš kalėjimo šeimos ar sencijos išgėrus apsinuodijo ^e^dziai, kūne buvo įsi. 
žemės ūkio darbų tvarkyti, p. Galė Maksimovaitė. Ji I. butą. Vienas

esanti neturtinga ir kreinu- tun pasportą Ed-^“■^dama T-
galbos. Po to ji apsinu^i- ^,‘icTa TS pS fe 
jus. Greitosios pagalbos nu-

* of----7

tai tam tikrą komisija apie 
kalinį surinks žinių.

DAUG VYRŲ PAMETA 
SAVO ŠEIMAS.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad daugelis vyrų pas
kutiniu metu palieka šei
mas. Daugumoje tai yra 
darbininkai, kurie išvažiuo
ja neva darbo jieškoti, bet 
negrįžta ir šeimos atsiduria 
labai sunkioje padėty.

Išvengk Tą Baimę
Vbejojimą veikti taip, kaip veikia ti
ni vyrai ir moterys—nėra reikalo 
kankintis noo įtemptą nervų ir nn- 
dlpusios sveikatos. Didis Gydytojas 
Specialistas išrado preskrrpeija, kurią 
labar vartoja tūkstančiai. Ji parduo- 
’ama vaistinyčiose ir vadinasi

Nusa-Tone
kiekvienas butelis yra garantuotas— 
vienas Doleris užmokės už mėnesio 
treatmentą. Nusipirk buteli šiandien 
—nepraleisk vėl nemiegotas naktis 
Jeigu po priėmimai tą tabletkų per 
ividešimt dienų busite neužganėdin
tas, jūsų pinigai bus sugrąžinti—jus 
lieko nerizikuojate.

vežta į Kauno ligoninę. Gy
vybė pavojuj.

UŽ PLĖŠIMĄ —29 METAI 
KALĖJIMO.

Šiomis dienomis kariuome
nės teismas sprendė vienos 
banditų grupės bylą, kurie 
padarė 14 plėšimų ir vagy
sčių. Plėšikai kely sulaiky
davo žmones, atimdavo dai
ktus ir pinigus.

Vladas Šalunga nubaus
tas 15 metų kalėjimo, Meči
slovas Šemeta—8 metus ka
lėjimo, Jonas Mačiulis—5

PASINAUDOJO SVETI 
MA ŽMONA.

Čekiškė (Kauno apskr.J 
Lapkričio mėn. 27 d. Anta- 
navo km. gyventojas Jurgi- 
las, sutikęs iš miestelio ei
nančią jauną, Urbono Vin
co žmoną, parsiplėšęs že
mėn ir apdraskęs rubus, iš
žagino. Urbonienė pasi
skundė policijai, kuri pra
vedąs kvotą Jurgitą arešta
vo ir patalpino į Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimą.

J. Kastytis.

pamatyt
visą Lietuvą^^ j

Skaitydami Dr. Margėm knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje J

Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
♦ turi net 429 puslapius ir daug paveikslu. Įrišta į stiprius 

metus, Jonas Ribakovas nu- | lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
baustas 1 met. papr. kalėji- ♦ Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė- 
mo. Tuo budu iš viso plėšikų • mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šaika gavo 29 metus kalė- ♦ šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: Į

nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

yrmo.
Kaltinamuosius gynė ad

vokatai Galvanauskas ir 
Kolodnas.

Į LIETUVA
PER HAMBURGĄ

Modeminis, patogus ir kitų neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš New Yorko. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINES KAINOS
Informaciją klauskite pas vietinį agentą arba

MAMBUIie-AMERI6AN LINE
fLSTON ST.. BOSTON

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

223
dnogelio spalvuotų paikių paveikslų, 

apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NFO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiaaftia ir tartingian*ia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviemw turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas mnipirltfs tą knygą pasidžiaugs Pinigus geriausia 
siųst “Mooey Orderiu". Popierinius galima siusti 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.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigas siųskit money order’ia 
arba registruotam* kriške.

Adresuokite:
DR. MARGĖMIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, 1LL
i m m ■ m m
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 LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite
“UETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Rankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVfc 38, KAUNAS, UTHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ l SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš pefftinio 
gyvenimo Lietuvos ir kito valstybių, {vairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVt 3g, KAUNAS, LITHGANIA.
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Vietinės Žinios1!
MIRĖ MYKOLAS 

MANELIS.
Audra pridarė arti $2,000,- 

000 nuostolių.
Šį panedėlį, 10. valandą Per tris dienas ir naktis 

vakare, pareidamas iž dar- pereitos sąvaitės pabaigoje

Šidlauską savo
Gazo •profimas sužeidė 

9

KAIP BUVO UŽMUŠTAS 
GENGSTERIŲ “KARA

LIUS”.

Nužudyta* podugnių valdo 
kaip tikra* ka-

ir paliko apie 
$2,000,000 turto.

Pereitam “Keleivio” nu
mery jau buvom rašę, kad 
Bostone tapo nušautas gen
gsterių “karalius” Solomo 
nas. Dabar paduosime anie 
tai smulkesnių žinių. Visi; 
pirma, kas yra “gengste
riai” ir ką reiškia jų “kara
lius?”

“Gengsterio” vardas yra 
kilęs iš anglų žodžio“gang” 
kuris ištaria “geng” ir reiš
kia gaują, būrį, šaiką, kuri 
gyvena iš piktadarybių. Pa
vyzdžiui, žydas Solomonas 
buvo šmugelninkas. Jis da
rydavo pinigus nelegaliais 
bizniais. šmugeliuodavc 
degtinę, narkotikus, užlai
kydavo naktinius kliubus 
pirkdavo ir parduodavo vo
gtus daiktus. Šitam bizniui 
jis turėjo daugybę pagelbi- 
ninkų. Jie saugodavo netik 
io biznį, bet ir jo asmenį. 
Jie užmušdavo jo konkuren
tus. Jis juos maitino, užlai
kė juos, bet tuo pačiu laiku 
ir jo gyvybė buvo jų ranko
se. Be ju jis negalėjo niekur 
žengti. Kai jis atvažiuodavo 
iš New Yorko į Bostoną, tai 
jis užimdavo visa viešbučio 
aukštą. Niekas kitas negalė
jo tame aukšte turėti kam
bario. tik jis ir jo pakalikai. 
Tai buvo tipinga “gengste- 
riu” kompanija. Bostone 
Solomonas turėjo du nakti
niu kliubu, vienas ju vadino
si “Cocoanut Grove”. o ant
ras—“Cotton Club”. Pir
mas, tai labai puošni vieta, 
kur susirinkdavo tiktai fra
kuoti. dekoltuoti naktiniai 
“Daukščiai”. čia daugiausia 
linksmindavosi su naktinė
mis moterimis ir pats Solo
monas. “Cotton Club’as” 
buvo jau prastesnė vieta; 
čia susirinkdavo tik prastes
ni gengsteriai. taip sakant, 
“juodadarbiai”. Aną naktį 
atsilankė čia ir Solomonas. 
Jis atsisėdo prie stalo su 
dviem merginom ir muzikai 
griežiant džiazą užsisakė 
vakarienę. Apie 2 valandą 
ryto atėjo tenai 6 gengste 
riai. atsisėdo Drie kito stalo 
ir išgėrė dvi bonkas degti
nės. Tuomet vienas ių atsis
tojo ir priėjęs prie Solomo- 
no stalo sako: “Čia yra mus 
šeši vyrai ir Skeets sako, kad 
tu turi duot mums 500 dole

, n “Nebūk kvailas ir nelįsk 
man į akis. Eik atgal kur tu 
priklausai!” atsakė jam So
lomonas ir numojo į jį savo 
ranka, kaip ir paprastam 
girtuokliui.

Tas nuėjo atgal prie savo 
“gengės” ir visi šeši suglau
dę galvas pradėjo pašnabž
dom kalbėtis. Tuomet vėl 
atsistojo tas pats gengsteris 
ir priėjęs vėl prie Solomono 
stalo sako: “Skeets nori ta
ve matyt”

Solomonas atsiprašė savo 
merginų ir atsistojęs nuėjo 
prie gengsterių stalo. Tuo
jaus vienas jų užėjęs iš už
pakalio įrėmė jam revolveri 
i nugarą ir liepė eit tiesiai į 
toileto. Solomonas žinojo, 
kad čia ne juokai Todėl nei 
žodžio nesakydami nuėjo 
tiesiai išeinamon vieton, o 
paskui jį visa šaika. Tarnai 
virtuvėj girdėjo, kad toilete 
eina smarkas ginčai. Solo
mono žodžiai skambėjo la
bai aiškiai: “Jus jau turit 
mano pinigus, tai kokio vel
nio jus daugiau nuo manęs 
norit?” Po kiek laiko vėl 
parigirdo jo balsas: “Tu,

prakeiktas žiurke, tu 
mano pinigus... Bet aš tave 
pamokysiu užtai, tu pama
tysi!”
“Ar tu mane pamokysi?!... 
u?! še tau, tu!...”

Ir pasigirdo du šūviai. 
Paskui da keli šūviai. Iš toi- 
’eto greitai išėjo keli vyrai 
ir puolė prie garderobos 
skyriaus savo apsiastų ir ke- 
ouriųų pasiimti. Kai kurie 
besiskubindami kepures pa
metė ir tuoj visi dingo.

Tuo tarpu iš toileto išėjo 
svyruodamas Solomonas.Ji 
priėjo prie savo stalo, nnsi 
"vėrė už kėdės ir sako: “Tie 
purvini žiurkės mane pasi
gavo...” Po tų žodžių jis su
smuko. Kliube kilo sumiši
mas. Peršautas gengsterių 
“karalius” tuojaus buvo nu

..... . o _ Po numeriu 61 prie Shaw-
— -. . . „ , . Šiomis dienomis So. Bo- mut ave gį panedėlį įvyko

bo mirė nuo širdies sustoji- visu pajunu nuo Kanados ir stono lietuvių vaistininkas smarkus sprogimas, sužei-l
mo Mykolas Manelis. Ve- New Yorko siautė baisi aud- p. K. Šidlauskas topo išrink- dęs vieną policmaną vieną

turi Honio kūnas pašarvotas oaą Bostono apylinkėj dau- tas Massachusetts valstijos ugnagesį ir 7 gazo ’kompa-
draugus Brazaičius, 35 Ken- gybė miestelių buvo užlieta demokratu partijos komite- nįJOS darbininkus, kurie bu- 
be-m^ Road. Dorchesterv. vandeniu, gatvėse plaukiojo ton. Tai bus bene pirmas vo nuvykę tenai jieškoti 

Volir«is buvo ramaus bu- laiveliai ir šimtai šeimynų lietuvis čia užėmęs tokią prakiurusių gazo vamzdžių 
do, bet labai darbštus ir ge- negalėjo išeiti iš namų. Au- žymią vietą demokratų par- Policija mano, kad sprogi
ni noru žmogus. Jis prigu- droš išvarytos iš jūrių van- tijoj. mas pasįdarė nuo prisirin-
toio prie SLA. kuopos, prie duo užliejo daug kelių ir įs-
lietuvių socialistų organi- vertė supiltus pylimus ap- 
zaciios ir prie visu kitu pa- ’fi’gojimui triobų nuo šito- 
7wiu draugini. Draugijose audrų. Daug namų buvo visuomet vra darbo. iSSgis- suardyto arba ir visai nune 

s”ririnkim»i. baliai ir J^a i jūres.TT”
piknikai:

tus, reikia dirbti prie bufetu 
arba virtuvei. Ir pirmutinis 
prie šitokiu darbų visuomet 
stovėdavo draugas Manelis. 
Būdamas paprastos sielos, 
bet lab»i draugiškos nuotai
kos ir linksmo budo. iis vi
suomet mokėdavo susirinku
sius svečius orajuokinti ir

reikia jšyiAŠiot į skaitomi į $2,000,000. 
i^nnrduot tikie-

Užkurta* plėšiką* nušoko 
nuo antro aukšto.

Maldene į Mvstic Teatrą 
ilindo nakties laiku plėšikas. 

Nuostoliai ap- Pajutęs vėliau, kad ateina

kusio skiepe gazo.

Muzikos Mokykla

belangėj, negu

policija, jisai iššoko per lan
gą nuo antro aukšto ir pabė
go-

Lietuviai! Kurie norite pamokinti

vežtas miesto ligoninėn ir ki.k^ena broliškai oritoti.
tenai mirė, neišduodamas 
vienok nei vieno gengsterif 
vardo.

Bet kliube visi juos paži 
sto ir policija turi visų jų 
vardus. Vienas jų esąs jau 
nas lietuvis iš South Bosto
no. Bet iki šiol nei vienas ju 
nėra suimtas.

Dabar pasirodo, kad So 
’omonas, kuris buvo kilęs r 
’iukšlyno, paliko apie 
$2,000,000 vertės turto. Ji 
pralobo pagalba gengsterių 
Jie žinojo, kad jis yra ji 
rankoje, ir todėl nuolato 
reikalavo iš jo pinigą Kat1 
ir milionus jis buvo susidė- 
ięs, bet taip gausiai dalytis 
su savo pakalikais jis neno
rėjo. Ir spėjama, kad dėl to 
jis gavo kulipkų.

Rasputinas ir carienė.
Pradedant su šia sąvaitę, 

Tremont Teatre, Bostone, 
bus rodomi judžiai iš Roma 
novų dinastijos Rasputinas 
ir carienė.

Paveikslas parodo kaip 
užbaigia caras savo gyveni
mą ir susidaro moderniška 
Sovietų valdžia. Paveikslai 
apima visą Romanovą val
dymą, perstoto aiškiausiai 
ant kiek silpnapročiai buvc 
caro šeimyna ir kokią įtek
mę turėjo caro šeimynoje 
tamsuolis Rasputinas. Pa
veiksle atvaizdinama teis
mų dokumentai kokios prie
monės buvo vartojamos 
prieš politinius Rusijos žmo
nes ir abelna priespaudr 
biednuomenės. Paveikslas 
pilnas įdomybių ir atvaiz
duojamas gabių scenoje spė
ka

Norwoodo trakai formalia' 
apkaltinti lietuvaitė* nu

žudymu.
Du Nonvoodo turkai, kai 

tinami dėl 9 metų amžiaus 
Anelės Keriutės nužudymo, 
pereito savaitę buvo atga
benti Dedhamo teisman, ku 
ris išklausęs policijos paro 
dymų, nutarė abudu kalti
namuoju atiduoti grand 
džiurei. Teisme abudu gy
nėsi esą nekalti ir vertė bė
dą vienas ant kito. Bet poli
cijos viršininkas parodė, 
kad suimtas vienas jų aiš
kiai prisipažinęs kaltas. Jis 
pasakęs: “Taip, aš ja pa
smaugiau. Aš labai gailiuos, 
bet dabar jau per vėlu.”

Apie šitą įvykį savo laiku 
“Keleivy” buvo jau plačiai 
rašyto.

Rado žmogų 
ant medžio.

TsL Porter 378*

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
i: 2-4 ir 7-* 
ir šventadieniam

ano 16 iki 12 ryte.
278 HARVARD STREET 

kamp. Inman st. arti Central skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Apžiurėjiaus ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir
Nervą Ligą.

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

Rašančiam šiuos žodžius 
‘■pko dirbti su draugu Mane
liu vienose organizacijose 
iau apie 20 meta bet nei 
karto neteko jį matyt supv 
Rūsį ar kam nors keršijanti. 
“Na. toi ka gi čia pykši! 
žmogus gal nesupranta, kad 
iis klysta”, sakydavo velio
nis. kuomet ji kas užgauda
vo ar jo darbui norėdavo 
kliudvti

Velionis buvo giliai įsiti
kinęs socialistas ir tokiu mi
rė.

Gaila gero draugo!

Poetas Tysliava atvažiuoja

Iš patikimų šaltinių mums 
teko girdėti, kad šiomis die
nomis Bostonan atvažiuos 
nesenai iš Lietuvos atvykęs 
poetas Tysliava. Jis čia mė
ginsiąs suruošti vakarėlį 
kuriame dalyvausiąs ir art 
Babravičius. Dabar p. Tys
liava vieši New Yorke.

Bostono
“•kylej**.

Bostono universitetui atie- 
iškos pramogos pereitais 

metas labai nesisekė. Foot- 
ball’o ir kitų žaidimų orga
nizavimas universitetui kaš
tavo $48,035.63, o pajamų 
davė tiktai $9,428.12. Apie 
>38,000 buvo nuostolių.

Sudegė Kazy* PaMbedo*.
Pereitą sąvaitę “lodžing- 

auzėj” Bostone sudeg 
Chas. Palubeckis, 38 metų 
ietuvis. Matyt, jis nuėjo 
gult su cigaretu ir jam už
migus užsidegė patalinė. Iš 
amato jis buvo kepėjas. Bu
vo vedęs ir paliko žmoną, 
kuri jį ir palaidojo. Vaikų 
neturėjo.

Netoli Naticko, miške, ša
lia kelio buvo rastas pasiko-' 
ręs ant medžio šakos neži
nomas vyras. Jis galėjo bu 
apie 55 metų amžiaus, 135 
svarų ir 5 pėdų 3 colių ūgio 
Taigi nedidelis ir sausas vy
rukas. Jo kišeniuje rasta tik
tai 35 centai

Pereito nedėldienio naktį 
Lynno policijos nuovadon 
atėio išsigėręs airvs manda
giai paprašė, kad ji uždary
tų belangėn už girtuoklys
te. Nuovados budėtojas ap
žiurėjo jį ir patarė eit namo. 
Sako, tu nesi taip jau girtas, 
kaip sakai.

Bet aš bijausi eit prie pa
čios. Čia man bus daug ra
miau.

Ir galų gale jį uždarė.

su plėšikai*.
Pereitą nedėldienį ant 

Ilue Hill avenue trys jauni 
vyrai ir viena mergina už- 
)uolė žydų kepyklą, išmu

šė akmenimis langą ir api
plėšę krautuvę pabėgo auto
mobiliuje. Mergina buvo 
apsirengusi leopardų kaili
niais.

Wakefieldo policija įsa- 
cė neribotam laikui visiems 

šunų savininkams laikyti sa
vo šunis namie uždarytus, 
nes pasirodė pasiutimo liga 
toj apylinkėj.
PERSIKĖLIAU fNAUJĄ 

VIETĄ.
Kada norėsi pirkt laikrodį, žiedą, 

auksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkis 
pas mane. Aš parduodu ir ant išmo
kėjime. Taipgi parduodu radios, re
kordus ir Oil Burnerius geriausios 
rųšies.

Dabar mano ofisas randasi Lithua- 
nian Furniture kompanijos štore.

PETKAS KETVIRTIS
32* Braadvay, South Boston. Maaa. 

Tel So Boston 4618-W

Proga Padaryt 
Didelį lidarbį.

Koris grali įdėt nemažiau kaip 
110,000, per mėtos gali uždirbti 
12000 ir daugiau

Kurie nori platesniu informaciją, 
klauskite laišku, sekančiu adresu:

CHAS NODOW •
14 ST. LŪKĖS RD. 

ALLSTON, MASS.

Mergino*
Šį panedėlį ant Tremont 

streeto plėšikas buvo užpuo
lęs dvi jaunas merginas, Me
tropolitan Life Insurance 
kompanijos tarnautojas, ku
rios nešė $2,650 kompanijos 
pinigą Merginos plėšiką at
mušė ir pinigus išgelbėjo Jis 
nutraukė tiktai kampą kon- 
verto, kuriame jos nešė pi
nigus.

$lJ(NMMNk
Nuo to laiko, kaip prasi

dėjo aukų rinkimas Bostono 
bedarbiams, iki šio panedė
lio surinkta jau $1,500,000.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome 
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darba* gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR 
565 Eighth st SftBrat

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas,

VIEŠA PADĖKA.
Šiuomi toriu nuoširdų 

ačiū visiems draugams ir gi- Į 
minėms, “Sandaros” kuo-’ 
pos nariams ir abelnai vi
siems kurie daljrvavo šerme
nyse ir palydėjo į kapus ve
lionį mano vyrą Kaži Palu- 
becką. Ypatingai ačiū bro
liams Petrui ir Vincui Mi- 
kulskiams ir marčiai Elenai 
Mikulskienei, kurie labai 
daug pagelbėjo ir dabar 
globoje mane sunkioje pa
dėtyje. Graboriui Akunevi- 
čiui taipgi ačiū už gražų pa
tarnavimą

Ona Palubeckienė.

SLA. 188 KP. ŠOKIAI. 
Vasario 4 d.,, ateinančio j

subatoj, nuo 7:30 vakare, 
bus puikus šokiai prie geros 
muzikos. Kas ateis, toi nesi
gailės, nes galės puikiai pa- 
ilinksmint. Įžanga 25c.

Kviečiame iš visos apie
linkės dalyvauti.

Komitetas.

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 kuponą 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 Good* Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mas*.

JOHN—ETHEL—L1ONEL

BARRYMORE
Garbinga Teatro šeimyna. Perstatys

RASPUTINĄ
IR RUSUOS CARIENĘ

Paveikslas Metro- Goldvyn-Mayer
Pamatysite kaip Lionei Barrymore atvaizdina stebukladarį Zoko- 
nšnką, koris hypnotizavo visą Rusijos imperiją — John Barrymore 
kaipo karalystės Princas—ir Ethel kaipo carienė. Trįs žymiausi 
Barrymorei visi kartu dalyvaus pirmą kartą scenoje.

Tremont Teatre
BOSTONE

Du sykiu per dieną 2:30 ir 8:30—Visos 
pietą 3*e—75e—*1.00. Vakarais 5*e iki $1.50.

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENA)! ŽMOGUI.
Toje knygoje yra puutbfc žtafca iš Aaateari- 
joo, FUobfi j« ir Hyginm.

Km skaitys tą knygą, ta* sužinos apie savo 
Irano mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina S2£t 

KELEIVIS
BmAa«Mmas i*O,

savo berniukus ar mergaites muzi 
kos, pradėkite leisti dabar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir j 
namus. Namie esu kožną dieną 
nuo 7 iki 9 vakare. (-)

VALENT. PALTANAVIČIUT* 
912 E. Broadvay S. Bastei 

Tel. So. Boston 1963J.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET,

* LAWRENCE, MASS.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
315 E SL prie Braadvay So.

OPTOMETRISTAS

JEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas gazą ir rakštie*, neramiai

VARTOKIT VAISTUS 
—SANGOSII^-

$1.00 bonka; jie prašalina vi 
tuos nesaugumus. Išdirbu

aptiekorius 
P. G1EDV1LA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS. 

Visokius vaistus prisiunčiu per 
paštą. Reikalaukit katalogo Dr.
Giedvilo Gyduolių.

SO. BOSTON 
1058 z

BAY VIEW
i MOTOR SERVICE *

STUDEBAKER IR ROCKNE } 
Automobili* ir Troką Agentūra.

Taisome visokią išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi-

j mo vieta:
• 1 HAMLIN STREET

ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

»Peter Trečiokas ir Joe Kapočiunas, Į 
Į savininkai. {

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
mv_ ■- - •- -*-«-V vnOKIM

Daro
317 E 
(Kampas Braadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South

Namą: Tafta* 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gydnolią. Nuo Patrakime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėną, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gą. Taip-pat visokią Žolių, Lnpelią, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
1M DORCHESTER STREET

Kampas Braadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2172 ir 279*

LIETUVY8

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

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broadvay. So.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 MasMtchusetta Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

TeL So. 
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą

tik
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisai “Keleivio" namo.

2S1 BBOADWAY, tarp C ir D at 
SO. BOSTON, MASS.

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
j Praktikoje

Kiekvieną 
diezą

80 Boylston st Little BUg. 
Utaminkais, Ketvertais ir Suim

toms nuo 4 iki 7 vaL vak.
South Bostone, 399 Broadvay

ATKISTAS

Little BUg. Boston

PARKWAY AUTO 
SERVICE

md FILLING STATION 
Taipgi Geriausią Taisymu Vipto.

Jeigu norite, kad Jašą automo
bilius ilgai laikytą, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jusą 
karas gerai trauktą, imkite 
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Celony Ave^

SO. BOSTON, MASS.
TeMoaas: Boutaa 9777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
UETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrą, moturair vaiką. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurią ir plančią Urą. Ekzaminuoja kraują, ilapu-

ir spiMdalus^M^ liAontorijoj. Suteikia patarimą laŪŪuSe kitur

I—4 P- ftj 7—dJ9 vak. TeL S. R. 3712.
496 EA8T BROADWAT SOUTH BOSTON.

Patyrimas Yra Didelio Mokslą
yra tikrai *»•

Nore stmkie uelei sloga botą Hei vysčiusi, mano vaistai su
telks stebttiną palengvmimą.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pu jus įsigalės ir 
paguldyt j lovą. Tada gali būt pnmkmėi Uogos. Tarškiu vi- 
sėdos eso Mėto vaistą savu nemesti, Pajotą kad pas jus pari- 
reiilda sloga, tuojaus vartokiu pagal anodam*.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes pristoaėtoam jams i 
musas ai I1A9. ParrikalaukiU psrsMkrinfamri.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.




