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HAVAJŲ SALOSE KILO 
BAISUS SKANDALAS.

HAVAJIEČIAI IŠŽAGINO 
AMERIKOS KARININKO

ŽMONĄ.
Teismas kaltininkus išteisi

no. Amerikiečiai vieną jų 
ten pat sušaudė.

Havajų salose kilo baisus 
skandalas. Spalvuoti vietos 
gyventojai sukilę prieš balt- 
veidžius amerikiečius gatavi

BAISI PADĖTIS 
LENKIJOJ.

VISA TAUTA SKAR
MALUOSE.

Sako, Sovietai Verčia 
Lenkus Būti Savo 

Šnipais.
Nelabai senai lenkų karo 

teismas sušaudė 7 žmones
8fi00ft00 Bedarbių. Ikaipo Sovietų šnipus. Su- 

/v™ šaudytų gimines ir pazjstami 
„ Daugiau kaip 8,000,000 ,pradėjo protestuoti, kad su
žinomų Jungtinėse valstijo- šaudytieji buvo tikri lenkai 
se dabar neturi darbo. Tai jr su šnipinėjimu neturėjo 

-v,ra„.dldziaHS1;’ bedarbių njeko bendra. Dabar lenkų 
skaičius visoj Amerikos isto-' valdžia aiškinąs. Sako, bol- 
rijoj. Po nepakeliama skur- gevikai pradėjo steigti ko-

Tautišlcoj diktatūroj arkliai 
parsiduoda po 00 centų.

Washingtonas Rėmė
Diktatorius Pietų 

Amerikoj.
Jungtinės Valstijos suki

šo visokioms pietų Ameri
kos valdžioms paskolomis 
šimtus miiionų dolerių. Kai

Žinios iš Berlyno sako, dabar beveik visos tos sko

W ASBINGTON AN ATMARŠAVO 
DAR 10,000 DARBININKŲ.

do našta šią žiemiu suklupo Jektyvius tikins ir 
tūkstančiai vyrų ir moterų, skelbti, kad tuose ūkiuose

----------------------------„------- kenčia nedavalgę, susa-Įatjaį geraj ūkininkams gy-
šivos sudraskyti. Amerikos Į sulaužyta dvasia ir be. venasi. Paklausę šitos pro- 
laivyno jurininkai stovi su
kulkasvaidžiais pasiruošę 
“tvarką* daryti.” Baltvei- 
džiai taip įbauginti, kad bi
josi ir gatvėse pasirodyt. Jų 
moterys visai neišeina. Wa- 
sh’ngtono senatas įsakė tuo- 
jaus ištirti padėtį.

Viso šito triukšmo istorija 
yra tokia. Tūlas laikas atgal 
Honolulu mieste buvo ame
rikiečių balius. Dalyvavo 
daugiausia laivyno karinin
kai ir šiaip valdininkai su 
savo moterimis. Laivyno lei
tenanto Massie jaunai žmo
nai nusibodo šokti ir ji išėjo 
viena pati namo. Ją pasivijo 
automobilius keli havajie- 
čiai, japoniško kraujo žmo
nės, pagrobė ją ir nusivežę 
ūž miesto į krumus išžagino.
Kaip ji vėliaus teisme pasa
kojo, iš viso ji buvo iškone
veikta 6 kartus iš eilės. Ka
dangi ji nenorėjo jiems ge
ruoju pasiduoti, tai jie ją ap
mušė, apdraskė, net sukru
vino.

Parvykus paskui namo ji 
pasakė apie tai savo vyrui.
Penki havajiečiai buvo areš
tuoti. Buvo teismas, bet pri- 
saikintųjų suolas visus suim
tuosius išteisino. Tuomet iš
gėdintos moteriškės vyras 
leitenantas Massie, jo žmo
nos motiną, Mrs. Fortescue 
ir du jurininkai, da teismu? 
neišsiskirsčius. išviliojo i 
lauką vieną išteisintųjų ha- 
vaįiečių, Joe Kąhahawai, ii 
čia pat ant vietos jį sušaudė 
Tai buvo kerštas.

Dėl šito užmušimo ir su
kilo havajiečiai. Vieną už
mušėjų policija sugavo, o ki
tus. tris laivyno vyriausybė 
laiko ant karo laivo. Hono 
lulu mieste eina isteriška a 
gitacija prieš Amerikos ka 
rir inkus. Spauda ir kunigą 
reikalauja, kad užmušėja' 
butų atiduoti teismui ir nu
bausti mirtimi. Kuo tas vis
kas pasibaigs, da nežinia.

jokios vilties ffceityje. Jie! pagandos, kai kurie lenkai 
jau niekad neatsignebs ir (ištisais kaimais persikėlę 
nepakils iki to laipsnio, kur,Rusijos pusėn. Bet bolševi- 
jie buvo pirma”. Taip sako tamsesniuosius lenkus 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green.

Rusija Išsižadėjo 
Besarabijos.

Iš Bucharesto pranešama, 
kad tarp Rusijos ir Rumuni
jos tapo pasirašyta sutartis, 
kuria Sovietai išsižada der
lingos Beserabijos žemės ir 
pripažįsta ją Rumunijai.

Prieš didįji karą Besara
bija buvo Rusijos gubernija, 
bet po karo Anglija, Fran- 
cuzija, Italija ir Japonija nu
tarė atplėšti ją nuo Rusijos 
ir atiduoti Rumunijai kaipo 
atlyginimą užtai, kad Rumu
nija padėjo joms Vokietiją 
sumušti. Rusija šito smurto 
tuomet nepripažino ir iki 
šiol vis skaitė Besarabiją sa
vo žeme. Taigi dėl Besara
bijos nuolatos bijotasi naujo 
karo. Dabar gi šitas klausi
mas nupuola.

grąžinę atgal, o daugiau 
prasilavinusius paėmė į sa
vo propagandos mokyklas ir 
išmokinę šnipinėt, kad su
grįžę Lenkijon jie galėtų 
teikti bolševikams informa
cijų apie Lenkijos gelžkelių 
stotis ir kitokius dalykus. 
Taigi prie tokių šnipų pri 
gulėję ir tie septyni sušaudy
tieji.

Kaip Suomiai Balsa
vo Prohibicijos 

Klausimą.
Atėjo papildomų žinių a 

pie tai, kaip Suomijos gy
ventojai balsavo prohibici
jos klausimą. Suomijoj pro- 
hibicija būvą įvesta taip 
kaip ir Amerikoj. Bet gyve
nimas parodė, kad ji neįvy
kinama. Žmonės daro deg
tinę namie ir geria. Tas ken
kia žmonių sveikatai ir vals
tybės iždui. Taigi leista pa
tiems gyventojams nuspręs
ti klausimą: palikti prohibi- 
ciją, ar panaikinti? Balsavo 
iš viso 774,487 žmonės, iš

<ad niekur Europoj nėra to
no baisaus skurdo, kaip da
bar Lenkijoj, kur viešpatau- 
a tautininkų diktatūra. Nors 

valdžia meluodama giriasi, 
kad Lenkijos ekonominė 

lė “gera” ir kad žmonės 
esą “viskuo patenkinti, fak
tas yra toks, kad ūkininkai 
eina tiesiog iš galvos. Pe
reitą vasarą derlius buvo 
mastas ir valstiečiai neturi 
rana pašaro gyvuliams. To
dėl visus gyvulius, kurie tuo 
tarpu nereikalingi, jie par
duoda. Bet nėra kas perka, 
darbiniai arkliai Silezijoj 
ant Slionzko) parsiduoda 

po 60 centų. Gęresni arkliai 
atiduodami už 1 dolerį. Po
rą eržilų anądien buvo par
duota už $1.50. Turistai, ku
rie atvažiuoja iš Lenkijos į 
Vokietiją, sako, kad vokie
čių skurdo negalima suly
ginti su lenkų ubagyste. Vi
sa lenkų tauta vaikščiojanti 
skarmaluose.

Kas bus ateinantį pavasa- 
kuomet prisieis dirbti 

aukai,o pas ūkininkus nebus 
arklių, tai sunku ir įsivaiz
duoti.

lininkės atsisakė mokėt nuo
šimčius, tai Washingtone ki
lo triukšmas ir Kongresas 
pradėjo tyrinėti, kodėl tos 
paskolos taip gausiai buvo 
dalinamos.

Atsakymą Į tai duoda Li
moj leidžiamas Peruvijos 
dienraštis “EI Comercio”. 
Tos paskolos buvo duoda
mos politiniais sumetimais, 
sako šitas laikraštis. Wa- 
shingtono valdžia negalėjo 
nežinoti, kad finansinė būk
lė pietų Amerikoj bloga, te- 
čiaus ji rėmė visokius dik
tatorius, manydama pasida
rysianti tuo budu draugų. 
Bet tai buvo klaida. Pasis
kolintais pinigais diktato
riai galėjo nekurį laiką lai
kytis valdžioje ir smaugti

JUOS ATVEDĖ KUN. 
COX IŠ PITTSBURGHO.

įteikta Kongresui peticija 
reikalauja $5,000,000,000

Karaliaus ir Mussoli-\ 
nio Bombos Sulai- ! 

kytos.
Šį panedėlį į Neapolį atė- paskolos kovai su 

jo iš Amerikos laivas ir at- , Pereitą sąvaitę į Washing-
vežė daug siuntinių, tarp'toną atvyko antra “Alkanų- 
kurių vienas buvo adresuo- jų Eisena”. Ją atvedė iš 
tas Mussoliniui, o du pačiam Pittsburgho protestonų ku- 
Italijos karaliui Viktorui E- nįgas Cox. Iš viso buvo 10,- 
manueliui. Policijos eksper- bedarbių.
tai nusprendė, kad tuose Kiek anksčiau tokią eise- 
siuntiniuose yra bombos, ir ną buvo suruošę komunis- 
suėmė juos. Visi nužiūrėti tai. Dėl to jos neįsileido nei 
siuntiniai buvo išvežti į nuo- prezidentas Hooveris, nei 
šalią vietą ir tenai policijos Kongresas. Ir bedarbiai grį- 
bombų specialistai juos ty- fo nieko nepešę, net savo 
nnčs. peticijos niekam neįdavę.

Kunigo Coxo procesija ši
tuo žvilgsniu turėjo geresnį 
pasisekimą. Ją priėmė ir 
prezidentas, ir Kongreso at-

Argentinoj Prasidė
jo Sukilimas.

Leningradas Patvino
Pereitą subatą iš Lenin

grado atėjo žinių, kad tą, 
miestą apsėmė potvinis. Šė- kurių 337,418 buvo moterys.
lusios paskutinėmis dieno
mis audros Baltijos Juroj 
orivarė į Nevos upę tiek van
dens, kad upė išsiliejo iš 
krantų ir patvino visos že
mesnės Leningrado vietos. 
Kai kurie fabrikai busią 
vandens sugadinti. Neva pa
kilusi 8 pėdas aukščiau pa- 
orastos aukštumos.

$150,000,000 NUKENTĖ- 
J U ŠIEM S NUO BANKŲ 

PAŠALPAI.
Maine’o valstijos kongre- 

smanas Beedy įnešė Wa 
shingtone bilių, kuriuo rei
kalaujama, kad butų įkurta 
federalinė korporacija sv 
$150,000,000 kapitalo, iŠ 
kurio butų duodama pasko
la tiems žmonėms, kurių

£inigai tapo uždaryti ban- 
ose.

HONDŪRO REVOLIU
CIONIERIŲ VADAS 

UŽMUŠTAS.
Iš Hondūro pranešama 

kad pereitą sąvaitę tenai 
prasidėjo revoliucija. Revo
liucionieriai atakavo San 
Francisco Vojoa miestą. Ko
voje buvo užmuštas revoliu
cionierių vadas pulkininkas 
Lopez. Tuo pačiu laiku pasi 
rodė revoliucionierių būriai 
ir kitose Hondūro apielin- 
kėse. Visi jie veikia vienu 
planu. Prie šito bruzdėjimo 
prisidėjo dar darbininkų 
streikas bananų laukuose. 
Darbininkai metė darbą, nes 
Amerikos kapitalistų United 
Fruit kompanija nukapojo 
jiems algas.

Už prohibicijos palaikymą 
paduota 217,208 balsai arba 
28 nuošimčiai. Už įstatymo 
pakeitimą, taip kad butų ga
lima gaminti lengvą vyną ir 
alų. balsavo 10,947 arba ne
pilnai pusantro balsuotojų 
nuošimčio.Gi už visišką pro
hibicijos panaikinimą balsa
vo 546,332 arba 70 ir pusė 
nuošimčio

Tuo budu prohibicijos į- 
statvmas Suomijoj tapo pa 
naikintas.

HARTFORDE PASIKORĖ 
LIETUVIS.

Pereitą sąvaitę Hartforde 
pasikorė Jonas Vaznonis. 40 
metų amžiaus lietuvis. Pa- 
caruoklis buvo rastas Keney 
parke. Savžudystės moty
vas nežinomas. Jis dirbo 
Gray telefono kompanijoj 
ir turėjo neblogą darbą. Iš 
Lietuvos buvo kilęs nuo Ra
mygalos, Panevėžio apskri
čio; tenai dar gyvena jo 
motina ir du broliai. Velio
nis buyo nevedęs.

La Paz apielinkėj, Entre stovai ją pasveikino. Žino- 
Rois provincijoj, Argenti- ma, iš tų priėmimų ir pa- 

demokratiją. Bet dabar dau- noj, pereitą sąvaitę prasidė- sveikinimų bedarbiams nė
jo naujas sukilimas, kuriam daug naudos, nes darbo 
vadovaują trįs Kennedy bro- jiems vistiek neprižadėjo, 
liai, nuverstojo prezidento Hooveris jiems pasakė: 
Yrigoyeno šalininkai. Jų “Man smagu pasveikinti 
dvare, netoli La Paz miesto, Pennsylvanijos bedarbių at
buvo slaptas revoliucionie- stovus. Aš labai užjaučiu jū
rių susirinkimas, apie kurį sų sunkenybes. Federalinė 
policija tečiaus sužinojo ir į vyriausybė išleidžia biliono 
važiavo suimti. Bet pakeliui dolerių virš savo paprastų iš- 
policijos būrį pasitiko gink- laidų, kad pampinus bedar- 
luoti revoliucionieriai ir biams darbo. Dabar aš esu 
pradėjo šaudyt. Po smar-, padavęs Kongresui savo pro- 
kaus mūšio policiją buvo gramą nedarbui palengvin- 
priversta pasitraukti, palik- (ti, ir jeigu tas planas bus pri-

SAMALILANDE UŽMUŠ
TA 200 ŽMONIŲ.

Į francuzų globojamąjį 
Samalilandą įsiveržė 600 
karių iš Abisinijos ir užpuo
lė vietinius gyventojus. 
Francuzų kupranugarių kor
puso platunas užpuolikus at
mušė, bet kovoj krito 200 
žmonių.

PER MIŠIAS PABĖGO IŠ 
BAŽNYČIŲ VISI ŽMONĖS

Pereitą sąvaitę Peruvijoj 
buvo žemės drebėjimas. Že
mė pradėjo siūbuoti kaip tik 
tuo laiku, kuomet bažnyčio
se ėjo mišios. » Persigandę 
žmonės pradėjo galvatrūk
čiais bėgti iš bažnyčių, nes 
bijojo, kad griudamos baž
nyčios jų neužmuštų.

MEKSIKOS KUNIGAI 
KOVOJA

Meksikos federalinis dis- 
triktas yra apribavęs kuni
gų skaičių —ant 50,000 gy
ventojų gali būt tiktai vie
nas kunigas. Katalikų kuni
gai pasisamdė 300 advokatu 
ir dabar iš visų parapijų tie 
advokatai siunčia teismams 
peticijas, prašydami, kac 
teismai neleistų valdžiai ši 
tokio nutarimo vykinti. A- 
pygardų teismai šitas petici 
jas atmeta, todėl kunigai da
bar yra pasiruošę eiti į vy 
riausį šalies tribunolą. Be 
vargiai jie ir tenai ką nors 
peš.

ČILĖJ APSKELBTAS 
GENERALIS STREIKAS.

Kraštutinės grupės Čilės 
respublikoj apskelbė šį pa
nedėlį generalį streiką prieš 
valdžią, reikalaudami pa- 
liuosavimo politinių kalinių, 
kurie buvo suimti per pasku
tinį sukilimą Copiapoj ir pa
leidimo kongreso. Valdžia 
betgi streiką uždraudė. Ko
kios' to buvo pasekmės, ra
šant šią žinią da neturim in
formacijų.

VAIKAI IŠ KERŠTO SU
DEGINO 8 ŽMONES.
Ohio valstijoj policija su

gavo du vaiku automobilius 
vagiant ir pradėjo juos ka- 
mantinėt, ką jie daugiau yra 
padarę. Jauni piktadariai 
prisipažino, kad kerštaujant 
pereitą pavasarį jie padegė 
vieną namą, kur sudegė 8 
žmonės.

guma tų diktatorių jau nu
versta ir Amerika nebegau
na nei procentų už savo pa
skolas.

Baisus Atsitikimas 
Rusijoj.

Traukinys sutriuškino 50 
sužeistų žmonių.

Rusijoj buvo baisus atsi
tikimas. Susikūlė du trauki
niai ir toj katastrofoj tapo 
sužeista 50 žmonių. Bet ne 
čia dar visas baisumas. Bol
ševikai sužeistuosius suran
kiojo ir suguldė ant gelžke- 
lio, kad atėjus pagalbos 
traukiniui galima butų grei
čiau juos sudėti į vagonus ir 
nuvežti į ligoninę. Bet kaip 
pas rusus niekur nėra tvar
kos. taip ir čia buvo. Atūžė 
traukinys su medicinos pa
galba sužeistiems, ir per vi
sus sužeistuosius pervažia
vo. Visi jie buvo sutriuškinti 
ir nebuvo kam nei medici
nos pagalbą teikti.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
KARČEMNINKĄ.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ke plėšikai užpuolė slaptą 
karčemą ir liepė karčemnin- 
kui McGowanui stovėti iš
kėlus aukštyn rankas. Tuo 
tarpu pasirodė policmanas. 
Plėšikai ėmė šaudyt. Kar- 
čemninkui per krutinę perė
jo 5 kulipkos ir jis buvo už
muštas ant vietos. Du bandi
tai pabėgo, o trečias sugau
tas.

dama keliatą žmonių užmu
štų ir sužeistų. Paskui poli
cija pasišaukė talkon kariu- 
menę su orlaiviais. Orlaiviai 
numetė į sukilėlių pozicijas 
12 bombų ir apšaudė revo
liucionierius iš kulkasvai- 
džių. La Paz mieste taipgi 
buvo triukšmo. Sukilėliai 
užėmė vieną policijos nuo
vadą ir 4 policmanus užmu
šė. Bet paskui revoliucionie
riai čia buvo nugalėti ir 93 
jų suimti. Argentinos val
džia nusiuntė Urugvajaus 
vyriausybei protestą, saky
dama, kad šitas sukilimas 
buvo suplanuotas Urugva
juje.

ŠEŠIŲ POLICMANŲ UŽ
MUŠĖJAI NUSIŠOVĖ.
Pereitame “Keleivio” nu

mery rašėm, kaip Youngų 
broliai Missouri valstijoj nu
šovė 6 policmanus, kurie no-

$22,000fl00fl00 Nuos
tolių Ant Wall 

Streeto.
Per 1931 metus Wall

Streetas turėjo $22,326,041,- 
000 nuostolių. Tai reiškia, 
tiek nukrito vertė akcijų, ku
rios parsiduoda New Yorko 
biržoj.

1931 metų pradžioje uz- 
rekorduotų New Yorko bir
žoj šėrų vertė buvo $53,- 
311,836,000, o 1931 metų 
pabaigoje ji buvo nukritus 
jau i k i $26,693,836,000 
Vien tik gruodžio mėnesy 
šėrų vertė nukrito arti 4 ir

imtas, mes tikimės, kad da
lykai pagerės.”

Tai ir viskas.
Bedarbių komitetas įteikė 

Kongresui savo programą 
nedarbui prašalinti. Jame 
reikalaujama, kad Kongre
sas užtrauktų $5,000,000,- 
000 paskolą, išleisdamas 
valdžios bonus,taip kaip ka
ro metu buvo leidžiami “li- 
>erty” bonai karui finansuo
ti. Už 5 bilionus dolerių ga- 
ima butų organizuoti viso
kius darbus ir tūkstančiai 
ledarbių gautų užsiėmimo.
Dešimties tūkstančių žmo

nių miniai nakvynė buvo pa
rūpinta tuščiuose Washing- 
ono namuose, o valgyt duo- 
a iš kariumenės virtuvių. 
Keli šimtai bedarbių neturė
jo kuo sugrįžti atgal į Pitts- 
lurghą, tai iždo sekretorius 
Melionas apmokėjo jų kelio
nę atgal.

Bedarbiai, kurie grįžo 
Pittsburghan trokais, buvo 
aip nuvargę, kad juos rei
kėjo prie trokų virvėmis pri
rišti, kad neiškristų. Kai ku
riems jų nušalo rankų ir ko
jų pirštai. Daugelis jų sirgo 
nuo šalčio ir bado.

KALINYS GAVO $100,000 
UŽ IŠRADIMĄ.

San Quentin kalėjime 
(Califomijoj) kalinys vardu 
Harold Marks, kuris už plė
šimą yra nuteistas kalėti nuc 
3 metų iki viso amžiaus, iš
bado neatrakinamą spyną 
už kurios patentą jis gavc 
$100,000.

BEDARBIAI ŠTURMUO
JA LIMOS ROTUŽĘ.
Peruvijos sostinėj Limoj 

pereitą sąvaitę susirinko mi
nia bedarbių ties rotuže ir 
pradėjo kelti triukšmą ir 
daužyti langus. Policija kar
dais susirinkusius išvaikė, 
bet rotužės langai buvo visi 
išdaužyti. Policija sako, kad 
tai buvus komunistų demon
stracija. *

rėjo juos suimti. Dabar jau
nebėra ir jų. Jie buvo apsup- pusės bilionų dolerių.
ti Texas valstijoj ir visi trys ----------------
nusišov ė. i VIENU YPU UŽMUŠĖ 3

STIRNAS.
PASTATĖ ŽMOGŲ PRIE Iš Atlantos pranešama 

SIENOS IR SUŠAUDĖ, kad tūlas Dixon tenai išėjo 
New Yorke policija rado ■ medžioti ir pamatęs tanku-

prie vienos dirbtuvės sienos į myne ožį, paleido ton vieton 
sukniubusį žmogų su pen-porą šūvių granulkomis. Ka- 
kiomis skylėmis galvoje į da jis nubėgo į tą vietą pa- 
Sprendžiant iš kulipkų žen- ■ žiūrėti, kas atsitiko su tuo o- 
klų muro sienoje, tas žmo- žiu, ožys gulėjo nušautas, 
gus buvo pastatytas prie šie-1 truputį toliau gulėjo da dvi 
no, o jo užmušėjai šaudė su- stirnos, kurių Dixon šauda-
stoję apie jį pusračiu. mas visai nematė.

$5,648,300,000 Apy
vartoj.

Gruodžio pabaigoje Jung
tinėse Valstijose apyvartoje 
buvo 5,648,300,000 dolerių. 
Taip praneša iždo departa
mentas Washingtone.

Pradedant 1932 metus, 
Jungtinėse Valstijose pini
gų buvo iš viso $9,422,512,- 
000. Iš tos sumos daugiau 
kaip 4 bilionai dolerių buvo 
ižde.

Aukso pradedant šiuos 
metus Jungtinės Valstijos 
turėjo $4,461,354,000 ver
tės.



1 Antrai Poslapis

Kur Gyvena Išmesti Ii Namų AngHakaūai.
Spaudos Režimas

DĖL KO UŽDARĖ KUNI-jpieras kišeniuje. Todėl jie 
G U “RYTĄ”? apskundė ji tuo jaus, kaip tik

Apie tai, kad Lfetuvos'^KJ^.^,^"“- 
valdžia uždarė kunigų dien-i", - K.b,Jir Liti hn»
rasti “Rvta” mes savo laiku daugiausia baLų 11 gah h?1M? ’

nik° aP>»‘ padariau 
priežastys. vidaus įeikaių L . nekalbėjom. ji ga. 
mimstens Rusteika sake, jog ,.jo buti paduota- daug

liau, arba ir visai nepaduota
—tai neturi nieko bendra su

‘Rytas” uždarytas dėl to, 
kad padėdavęs “Kat. Akci
jos Komitetui” varyt ‘‘prieš
valstybinę propagandą”. 

Pasirodo tečiaus, kad tair^uuv negudrug įr jfc nįe_
ne tiesa. Katalikų Akcijom į .. dn_. J 
Komiteto išleistas “Biuleti- kam aklų neaPdums- 
nis No. 4” rašo apie tai štai
ką:

"...tikroji ‘Ryto’ uždarymo 
priežastis, musų žiniomis, ši: 2 
d. spalių buvo policijos šventė, 
paradas ir tit. Apie šią šventę 
‘Rytas’ trumpai parašė, kad pa
radą priėmė vyriausybės atsto
vai. P. Rusteika ir k. nepasiten
kino tuo, bet parašė ir atsiuntė 
‘Rytui’ žinutę reikalaudamas, 
kad ją įdėti. Joje rašoma, kad 
paradą priėmė Jo Ekselencija 
ponas Respublikos prezidentas 
ir ponas Vidaus Reikalų Minis- 
teris Rusteika. Ir dėl šių dviejų 
‘garbingų’ žodžių buvo uždary
tas ‘Rytas’“.

Vadinasi, laikraštis nu
baustas užtai, kad neįdėjo 
“poniškų” titulų Smetonai ir 
Rusteikai.

“VIENYBĖS” BLOFAS

“Naujienos”, “Keleivis” 
ir “Sandara” paskelbė žinią, 
jog fašistai įskundė valdžiai, 

esant “nihilistu”, 
jis negalėtų gauti pilnų 

pilietiškų popierų ir todėl 
negalėtų užimti SLA. sek

retoriaus vietos.
Šitoks kandimas iš pasalų ^'!a Paįar?'s. Sa!« v.lsaJ 
» žlvVJtnc Harhas i. tnrfal dzimdziskai kanjerai. Tarp 

pažangiųjų Amerikos lietu-yra šlykštus darbas, ir todėl 
kai jis išėjo aikštėn, skundi
kams pasidarė nejauku. Ju- 
došiaus broliais, mat, nenori 
būt net ir fašistai.

Dabar jau jie norėtų nusi
plauti nešvarias savo rankas 
ir tam tikslui sugalvojo šito
kį blofą: “Naujienos”, “Ke
leivis” hr “Sandara” meluo
ja. Kodėl meluoja? Ogi to
dėl, kad Vinikas padavė 
prašymą pilietybei gauti tik 
31 gruodžio, o jie jau 28 
gruodžio rasė, kad jis įskųs
tas. Vadinas, meluoja nesu
sitarę.

Šitaip aiškina “Vienybės” 
pisoriai.

Bet fašistų vuodegos čia 
blofuoja nepagalvoję. Juk 
p. Vinikas galėjo būt įskųs
tas daug anksčiau, negu jis 
padavė aplikaciją dėl pilnų 
popierų. Apie jo įskundimą 
“Keleivis” turėjo žinių da 
pora sąvaičių pirmiau, negu 
tai buvo paskelbta musų 
spaudoje.

Lietuviški juodašimčiai,
kurie vadina save “tautinin- kad žvalgyba jo nesekios. Iš 
kais”, šitokiais skundais yra! kur gi jie žino žvaflgybos 
jau pasižymėję ne vieną sy- planus, jeigu jie neturi su ja
kį. Karo metu jie skundė 
valdžiai musų laikraščius, 
organizacijas ir kalbėtojus. 
Da prieš karą jie buvo Į- 
skundę Bagočių esant “a- 
narchistu”, kad pakenkus 
jam gauti advokato teises. 
Kaipo “įrodymą”, kad jie iš- 
tikrųjų yra “pavojingas” 
žmogus, jie pristatė su savo 
skundu visus jo laiškus ir 
atvirutes, kokias jis buvo 
jiems kada nors rašęs raudo
nu rašalu. Ir tuomet “vieny- 
bininkai” nelaukė su savo 
skundu, kuomet Bagočius 
bus prileistas prie “baro”, 
nes tada jau butų gal pervė- 
lu, bet įskundė jį kokiais 
metais iš kalno.

Tai kodėl gi jie dabar tu
rėti laukti, pakol p. Vinikas 
paduos savo aplikaciją pilie- „ . Pereitą subatą Washing-
tybei gauti? Juk jų skundas tai kas gi gali pasitikėt tono seismografai rodė 
’ u nieko nereikštų po to,[“Vienybės” redakcijos “už-[smarkų žemės drebėjimą už 

i jis turėtų pilietybės po- [ tikrinimais?” ! 2,850 mylių.

p. Viniko įskundimu.
Taigi, “Vienybės” blofas

A. VANAGAITIS SKUN
DŽIA “NAUJIENAS”.
“Naujienos” rašo:
“Daugelis ‘Naujeinų’ skaity

tojų teiraujasi, ar p. A. Vana
gaitis iš tiesų apskundė ‘Nau
jienas’. Daugeliui; matyt, at
rodo tiesiog netikėtina, kad tas 
asmuo butų galėjęs šitaip pa
sielgti prieš laikrašti, kuris per 
metų metus ji garsino. Dėl tų 
draugų paklausimų tenka pasa
kyti, kad ‘N-bos’ tikrai yra ap
skųstos.

“Vanagaitis skundžia ‘Nau
jienų’ Bendrovę, redaktorių P. 
Grigaiti ir vieną redakcijos 
darbininkų. reikalaudamas 
$25.000 ‘atlyginimo’. Skundiko 
bylą užvedė adv. Antanas A. 
Olis (senojo Olszewskio sūnūs) 
ir viena advokatų firma, ku
rion priklauso ir p. Mulks,”

Jeigu p. Vanagaitis tikisi 
tokiu negražiu budu pralob
ti, gauti už dyką $25.000, tai 
jis storai klysta. Skusdama? 
“Naujienas” jisai elgiasi ly
giai taip, kaip tas čigonas, 
kuris norėjo nukirst šaką, 
ant kurios pats sėdėjo. Šita

vių jis su savo bizniu dau
giau nepasirodys.

KALBA ŽVALGYBOS 
VARDU.

Sugrįžęs iš Berlyno stud. 
P. Dargis pasakė andai “Tė
vynei”, kad jis norėjęs iš 
Berlyno nuvykti Lietuvos 
pasižiūrėti, bet bijojęs, kad 
fašistų žvalgyba neikištų jo 
į Varnius, nes po to, kaip 
Brooklyno “Vienybė” ap
skelbė jį “plečkaitininku”, 
Lietuvos žvalgybininkai bu
vo net Berlynan atvykę jį 
kamantinėti.

Brooklyno “Vienybė” da
bar Nr. 154, 1931 m. siūlo 
p. Dargiui leidimą važiuot į 
Lietuvą ir sako:

"...mes užtikrinam p. Dargi, 
kad jis gali nors ir šiandien va
žiuoti Lietuvon ir jo ten žvalgy
ba nesekios ir Į Varnius nesiūs."

Vadinasi, “Vienybės” re
daktoriai kalba žvalgybos 
vardu. Jie užtikrina Dargi,

ryšių? Gal jie teiktųsi tai 
paaiškinti?

Bet nežiūrint ką žvalgybi
ninkai kalba, tikėti jiems ne
galima, nes jie meluoja ir ap
gaudinėja. Štai, “Lietuvos 
Žinios” praneša, kad vienas 
politinis emigrantas, būtent 
Juozas Kazlauskas, gyven
damas Berlyne kreipėsi į 
Lietuvos vidaus reikalų mi
nisteriją su paklausimu, ar 
valdžia jo nebaustų, jeigu 
jis dabar sugrįžtų Lietuvon? 
Ministerija atsakė, kad ne
baus. Bet kaip tik Juozas 
Kazlauskas sugrįžo, jį tuo- 
jaus suėmė ir nuteisė ketu
riems metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Jeigu šitaip žmogų apga
vo pati ministerija, aukš
čiausia žvalgybos instancija,

No. 2, Sausio 13 <1^ 1932 m.KELEIVIS, tO. BOSTON

ši vieta randasi Pennsylvanijos valstijoj, netoli Covedale miestelio, kur kasyklų, baronai iš 
metė iš savo namų streikuojančius angliakasius. Per vasarą išmesti darbininkai gyveno su sa
vo šeimynomis būdose, kuries • čia matosi kairėj paveikslėlio pusėj; bet dabar, atėjus žiemos 
šalčiams, vienas krautuvninkas pastatė jiems iš lentų keliatą barakų. Ir čia žmonės skurs per 
žiemą, nežinodami ko susilauks pavasari.

“msU\°Sksa^o*&.!Penas P. Durnai, Prašome Pasiaiškinti.KAMS AUKSAS,
DARBIAMS SAUSA 

DUONA.
“Lietuvos Žinios” prane

ša. kad Kalėdų šventėms 
valdžia uždarė Kaune vi- 

|sas vargdienių valgyklas — 
uždarė jas nuo 22 gruodžio 
iki 8 sausio, iš viso 16kai die
nų. Tam laikui vargdieniam 
išduota po 6 svarus juodos 
duonos, po 2 svaru mėsos 
ir po svarą lašinių.

O tuo tarpu buvusiems 
Lietuvos dvarininkams po
no Smetonos valdžia išmo
ka šimtus tūkstančių atly

ginimo už tas žemes, kurias 
Steigiamas Seimas buvo nu
savinęs. Pavyzdžiui, ruso 
Naryškino dvarų įpėdinei, 
Onai Naryškinaitei, kuri da
bar gyvena Londone, iš-
mokėjo 
200,000 
100,000 
vėliaus.

Tai ve, ką daro “tautiški” 
šaldros išvaikė žmonių rink
tąjį Seimą!

grynais pinigais 
litų dabar ir dar 
litu žada išmokėti

D-RAS S. MATULAITIS 
IŠTREMTAS I SOLOVEI

KAS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad d-ras S. Matulai
tis, kuris dėl savo komunisti
nių įsitikinimų turėjo bėgti 
iš Lietuvos į Maskvą, dabar 
buvo komunistų ištremtas į 
Soloveckas Salas Baltoj Ju
roj.

S. Matulaitis, amerikiečio 
d-ro F. Matulaičio brolis, vi
suomet buvo žinomas kaipo 
revoliucinių pažiūrų žmo
gus. Jis yra parašęs keliatą 
knygelių smarkiai pliekda
mas kunigus ir valdžią.

Per karą jis buvo Rusijoj. 
Sugrįžęs po karo Lietuvon, 
apsigyveno Mariampolėj. 
Klerikalų valdžia 1925 me
tais padarė pas jį kratą. Bu
vo paskelbta, kad pas jį ra
do daug komunistinės lite
ratūros ir net sprogstamo
sios medžiągos.Kunigų žval- 

jgyba jį areštavo, bet uždė
jus jam 6,000 litų kaucijos, 
paleido iki teismo. Tuo pasi
naudodamas d-ras S. Matu
laitis ir dūmė Rusijon.

Matyt, iš pradžių jis mo
kėjo bolševikams įtikti, nes 
jie jį paskyrė profesorium 
gudų mokslo akademijoje 

į Minske. Bet tenai būdamas 
(jisai susipyko su Angarie- 
čiu (Zigmu Aleksa). Anga- 
rietis iskundė jį esant “men
ševiku”.

Kiek tas skundas buvo pa
matuotas, mes nežinome; 
gana to, kad bolševikų žval
gyba (G.P.U.) Stasį Matu
laiti areštavo ir išgrūdo j 
Soloveikas, kur viešpatauja 
amžina žiema, baisus šalčiai 
ir nėra jokios civilizacijos.
2,850 MYLIŲ NUO WA- 

SHINGTONO DREBĖJO

Tarp Amerikos sandarie- 
čių pradėjo darbuotis tūlas 
p. P. Daniušis. Jisai sako 
jiems prakalbas, renka au
kas, sakosi buvęs Seimo at
stovu, Kretingos apskrities 
viršininku, paskui fašistų 
buvęs uždarytas į Varnius, 
ant galo paleistas su ta sąly
ga, kad išvažiuotų iš Lietu
vos, ir dėl to tirėjęs važiuo
ti Amerikon, palikdamas

Tai ištrauka iš “Kovos”. 
Mes p. Daniušio praeities

Lietuvoje savo ūkį, mažus 
vaiVna ir kitką .J18 PatS

kinti, ar tiesa, kas aukščiauvaikus ir kitką.
Jeigu visa tai tiesa, tai p. 

Daniušis yra politinis kanki
nys ir vertas visų paramos.

Bet štai ką apie jį rašo 
“Žemaičių Balse” (1931 m. 
25 birželio nianery) p. L. 

Noreikis, buvusis Valstiečių 
Liaudininkų Mažeikių Aps
krities Centro Komiteto pir
mininkas :

“Musų mažeikiškis ponas 
partijos instruktorius Pov. Da
niušis, beinstraĮrtuotfcnns Kre
tingos apskritį? vieno valstie
čio dukrelei ir mažytį pastoro- 
jo, nors pats buvo vedęs ir tu
rėjo vaikučius, kiuriais, te
čiaus nesirūpina. Per tai p. Da
niušio žmona ir su pasauliu tu
rėjo be laiko skirti* P. Daniu
šis, mažus vaikučius pametęs, 
kažkokią amerikonę tuojau pri
siviliojęs, išdūmė Amerikon, 
nes Lietuvoje buvo riestai. Gi, 
viešpatie brangus, skaitau A- 
merikos lietuvių laikrašti ‘San
darą’ 1931 m. 18 numerį, ku
riame aprašoma, jog p. Daniu
šis Amerikoje ne darbą dir
bąs, bet su prakalbom važinė
jąs... duosnius musų brolius a- 
merikiečius ‘lakštingalos’ gies
melėmis vilioja, gražiai vieši ir 
lengvai doleriukus sau kišeniun 
braukia...”

Taip rašo “Žemaičių Bal
se” buvusis liaudininkų va
das Mažeikiuose L. Norei
kis.

O štai ką apie p. Danius} 
kalba’Lietuvos politinių e- 
migrantų Berlyne leidžia
moj “Kovoj” (1931 metų 
gruodžio numery) J. Dgn:

“Ot blofina. tai
“Amerikos ‘Sandaroj’ 46 nr. 

randame trumpę p. P. Doniušio 
gyvenimo ir darbų aprašymą. 
Sužinome, kad p. Doniušis ‘da
lyvavo aukštose politinėse sfe
rose’, kad jis via ‘Naujosios 
Gadynės žemaičių Knygnešys’, 
ir kad jis yra... politinis emi
grantas. Na, galima Mofinti, 
bet kam taip perdaug? Musų 
žiniomis, p. Doniušis, išėjęs iš 
Varnių, virš metų laiko gyveno 
ramiausiai Viekšniuose, o nusi- 
bodėjęs Viekšniais, drožė Ame
rikon. Tai kode! ‘poL emigran
tas’ ir kam kalbėti apie kokias 
tai iš Varnių paleidimo ‘sąly
gas?’ Apie p. Doniušio ‘atkak
lumą ginant demokratiją’ ga
lėtų kai ką pasakyti prašymas, 
kurį jis iš Mažeikių kalėjimo 
parašė fašistų valdžiai. O gal ir 
km. Jarutaitis nsatsisakyt kai 
ką paporinti ? Mes, žinoma, ne
turime supratim* kokoimis re
komendacijomis- ginkluotas pi 
Doniušis atvyko Amerikon, bet

Šiauliuose išeina trys sa- Kitokios kripties spauda 
vaitraščiai. Vienas iš jų yra [Lietuvoje labai suvaržyta ir 
“Musų Momentas”, bespal-i persekiojama. Spaudą cen- 
vis bulvarinis laikraštukas, ’ zuruoja karininkai-komen- 
kuris užsiima vien tik plet-! dantai, kurie dažniausiai 
komis; jo bendradarbiai sa- nieko spaudoj neišmanyda- 
vinasi kitų autorių raštus, m i, braukia jiems nepatiku- 
kuriuos išvertę iš užsienio sius straipsnius. Net Murav- 
laikraščių pasirašo savo var- jovo laikais nebuvo, tokio 
dais arba savo slapivardė- biauraus spaudos režimo, 
mis, gi pats rędaktorius-lei- kaip dabar. Komendantai 
dejas laukia iš dangaus ma- kiek įmanydami spaudžia 
lonės ir prašo Dievo, kad despotiškom replėm. 
Voldemaras vėl sugrįžtų į Dabartinė valdžia žiuri į 
valdžią, nes tuomet tikisi iš kiekvieną pažangesnį laik- 
jo gauti pašalpos, kaip kad rasti, kaip į “provokacinę” 
kitą kart, Voldemarui mini- literatūrą, ir todėl smaugia 
steriaujant, buvo duosniai kaip įmanydama ištartą 
šelpiamas. Dabar “M. M.” y- šiek-tiek laisvesnį žodį. 
ra pasiutusiai prasiskolinęs; Šiais metais Šiauliuose 
ir gyvena vien tik viltimi, pradėjo eiti trečias pažan- 
kad kada nors paims sostą gios minties savaitraštis, 
geras “dėdė” ir išvaduos iš! “Naujienos”. Nors “Naujie- 
nemalonių kreditorių. nos” ir neseniai pradėjo ei-

Savo turiny “M. M.” rašo ti, bet savo atviru žodžiu ir 
vien tik apie šlykščią krimi- mintimi užkariavo daug 

rikiečiai, rodos, turi patyrimų [ nalogiją ir smarkiai išpučia skaitytojų ir jų tiražas per
su visokiais gražiagaudžiais ir, kiekvieną, truputį netaip augo anuos du, iš seniau lei- 
bloferiais, o vienok visokiems ’ žengtą darbininkų žingsnį.džiamus savaitraščius. 
‘Žemaitijos Knygnešiams’ ten [ O jei kuris nors, kad ir že- “Naujienos” užsibriežė 
dar yra vietos! Tiesiog stebė- miausios kategorijos tamau- [ sau tikslu kovoti su visais 
tina. J. Dgn.” tojas daro nedovanotinų šu- [ fašistų blogais darbaus,

nybių, tai šis laikraštis nu- Pradėjo drąsiai skelbti 
tyli. (laisvą mintį, ginti darbinin-

Antras savaitraštis, “Šiau-' kų reikalus ir t.t. Bet toks 
rėš Lietuva”,leidžiamas tau- laikraštis musų valdovams 
tininkų komiteto. Šis laikra- labai nepatiko ir pradėjo ie- 
štukas skelbiasi save provin- škoti progos jį pasmaugti, 
ei jos oficiozu ir iš kailio ne- Tokia proga atsirado. Nese- 
riamas giria dabartinę fa- niai A. Smetona parašė atsi- 

šistinę valdymo formą ir šaukimą “į tautą”, kuri pri-

atestacijos. kurias jis pats sau 
‘Sandaroje’ išstato, nėra ir su
puvusio dvilekio vertos. Ame-

paduotose citatose rašoma,
ar ne

ALABAMOJ KALINIAI 
BUS PLAKAMI TOLIAU.

Moterų balsuotojų lyga 
Alabamos valstijoj kreipėsi 
į gubernatorių su patarimu, 
kad tos valstijos kalėjimuo
se butų panaikintas kalinių
plakimas. Gubernatorius jgąvaitės, kad kuriam nors jų ščiai spausdino tik drebėda 
betgi srtą patanmą^atmetė. J nebutų surašytas protokolas mi dėl savo egzistencijos, o 

už girtuokliavimą arba triu-spausdinusių savo noru — 
kšmo kėlimą. O kai kurie labai mažai buvo). Rezulta- 
vietoj plunksnos pavartoja te Kauno karo komendan- 
ir peilį (apie tokį įvykį ne-į tas uždraudė leisti “Naujie- 
seniai musų spauda turėjo 1 nas”. Nežinia, kaip bus to- 
progos parašyt). Prie redak- liau, bet tuo tarpu 30-to 
cijos susispietę įvairus pien-J “Naujienų” numerio skaity- 
burniai, kurie neseniai baž- • tojai negavo.
nytkaimių gatvėmis varinė- j Ar tai ne smurtas, gerbia- 
jo ripką, o dabar pasipūtę mieji?! Ar taip turi buti de- 
vaiksčioja Šiaulių gatvėmis' mokratiško j laisvoj šaly?!.. 
ir su pasididžiavimu vadina • Ko mes sulauksime, jei

Kaliniai bus plakami ir to
liau. Gal būt, kada nors ir 
tas pats gubernatorius gaus 
rykščių. 5 <

JUROJE.
Jurą aš gerai pažįstu, 
vieną kartą keliavau, 
pasakyti čia aš drįstu 
apie jurą ką žinau...
Kai pradėjo laivą supti, 
nebeliko to žmogaus, 
kas neimtų “ožio lupti” 
lyg nuo pertekliaus alaus...
Žiuri pro kajutės langą, 
liūdna darosi akims...
Lyg prarysi visą bangą, 
lyg tave kažin kas ims...
Buvo moterys gražiausios, 
dingo grožis jų staiga: 
susflamžę ir niauriausios, 
flirto vargšėms jau gana...
Buvo frantai sulaižyti, 
su kaklaraiščiais gražiais— 
nebegalima matyti 
jų ant denio vakarais...
Jurininkai juokias tyliai — 
jiems nekenkia ir audra... 
kiekvienai plaukimo myliai 
naujo juoko jiems gana...
Rodos, duotum milijonus, 
kad parodytų krantus... 
Kai pažiūri ponias, ponus, 
pamanai: kažin kas bus?!

lyg be kojų abiejų...
Jura—miela motinėle, 
jura—trauk tave galai!... 
Susipylė, susivėlė, 
sienos, durys ir langai...

Arėjas Vitkauskas.
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pačius valdovus. Bet, deja, valėjo perspausdinti visi 
Lietuvoje mulkių kas kart Lietuvos laikraščiai. Bet ka- 
vis mažėja ir šio laikraštuko' dangi tas atsišaukimas grie- 
balsas lieka šaukiančiu ty- žtai prieštarauja pažangios 
ruošė. minties principams ir tiesai,

“Š. L.” bendradarbiai la-tai “Naujienos” to atsišauki- 
bal “pavyzdingi”. Nėra tos mo nespausdino (kiti laikra-

save “žurnalistais” (net vi- mums atimama ir žodžio lai- 
zitines korteles išsispausdi-' svė?! Ne, ponai valdovai! 
no su “žurnalisto” titulu)! Dabar ne carizmo gadynė... 
nors nieko nėra parašę, iš-(Kiekviena priespauda iššau- 
skyrus skelbimus, kuriuos kia pasipriešinimą —aksijo- 
tiesiog nachališkai išreika-ma! Kiekvienas veiksmas 
lauja iš prekybininkų bei turi ataveiksmą — fizikos 
pramonininkų. Tai tokie ’ dėsnis. Todėl nenuliuskite, 
musų “tautiškos” spaudos ponai, kuomet frontas pasi- 
bendradarbiai. (keis!... Vargo Vaikas.

Smetonienė Varanti šmugelį Červoncais.

Dėlto buvus panaikinta Var
nių stovykla ir komunistams 

duota Lietuvoj daugiau 
laisvės.

- Lietuvos klerikalų (KAK) 
“Biuletinis No. 4” rašo:

Visi atsimename, kada 
vasarą norėjo atsistatydinti 
Lietuvos pasiuntinys Rusijo
je p. Baltrušaitis. Dalykas 
toks. Ponia Smetonienė, 
Zaunius ir kiti sudarė kom-

Laivas—mažas pagaliukas, Į paniją pasipelnymo tiks-
laivas mėtomas bangų, lams. Kur nors užsienyje 
o keleivis—kaip., viščiukas, Į supirkinėja rusų červoncus, 

kur tekainuoja Červoncas 12 
—20 litų. Tie supirkti čer-
voncai įpakuojami į diplo
matinį pakietą ir siunčiami 
Rusijon Lietuvos atstovui. 
Diplomatinis pakietas esti 
neliečiamas. Ponas Baltru
šaitis gautus červoncus turi 
iškeisti musų valstybine va
liuta į valstybinius pinigus. 
Rusai norėdami išsaugoti 

tsavo červoncą nuo kritimo, 
moka pilną vertę. Būtent 52 
litus. Tuo budu ši kompani
ja daug uždirba. Bet ru
sams tai daug kaštuoja. Jie 
supirko ir pagrasino šią ne
švarią šmugelystę iškelti 
aikštėn. Tuomet p. Baltru
šaitis norėjo atsistatydinti,

bet p. Smetonienė ir p. Zau
nius rusus nuramino paža
dėdami komunistams duoti 
daugiau teisių. Bolševikai 
sutiko ir toliau leisti šmuge
liuos p. Smetonienei ir Zau
niui červoncais, jei bus pa
naikinta Varnių koncentra
cijos stovykla, ir jei bus bol
ševikų prekybos atstovybei 
duotos taip vadinamos dip
lomatinės teisės L y. je? Ru
sijos prekybos agentai ir jų 
namai nebus liečiami. Tai 
bolševikams ir duota. Bolše
vikams tokių teisių pasaulyj 
niekur neduoda, nes žino, 
kad jie savo krautuvėse lai
ko ir platina komunistinę li
teratūrą. Dabar supranta
ma, kodėl laike rinkimų į li
gonių kasas katalikams dar
bininkams nedavė leidimo 
susirinkimui, o komunistai 
laisvai rinkosi, agitavo ir 
rinkimuose laimėjo. Juk ko
munistai ir savo laikraštį 
“Žaibas” viešai leidžia, o 
katalikų dienraštis “Rytas” 
uždarytas. “Liet. Aidas” nei 
vienu žodeliu prieš bolševi
kus neišsitaria. Savieji kra
tomi, kemšami į kalėjimus, o 
tie, kurie mums-nepriklauso
mybę tyko išplėšt, gali veikt 
laisvai.
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slaptis pradėjo aiškėti.
Strelkauskas pareiškė, kad 
jis neskolinęs Delinikaičiui 
jokio revolverio, ir kad De
linikaitis pats tą revolverį, .... 
rodęs žmonėms spykyzėj po semk. čia šventos misios su 
šaudymo.

Akyvaizdoje šito pareis- nimas 
kimo Delinikaitis susilpnė
jo ir prižadėjo pasakyti tik-

-------- -------- ..---------.Jisai P.^ipažino komunija8; .
voje po šieninku revolverį ir Pne kaltes ir paaiškino, kad skiepe> bačka su pašėlusiai 
paėmė jį apklausinėjimui, j šovęs Kavetkų ir jo šventu vandeniu. Vanduo ne

paprastas, ne toks kaip iš

Waterbury buvo areštuo
tas Jonas Delinikaitis, 37 
metų amžiaus lietuvis, kurį 
policija kaltina nužudymu 
Jono Kavetkaus (gal Kviet- 
kaus?). Kavetkus buvo nu
šautas ant vietos, o jo žmo
na Ona, 50 metų amžiaus 
moteris, buvo sužeista.

Delinikaitis gyveno An- 
sonijoj. Policija rado jo lo-

PHILADELPHIA, PA. Į BALT1MORE, MD. j Nesenai buvo minėta 
Misijos ir misijos, o duonos į Lietuvių salė ir kiti dalykai, metų sukaktuvės nuo sve- 

Kaip rengėmės statyt sve-!t?inės atidarymo. Nerašy- 
Musų šventoj bažnytėlėje tainę 1919-20-21 metais, tai,siu, kas buvo rengta, tik pa

buvo misijos. Misijonrerius;pardavinėdami Šerus sakėm,'žymėsiu, kiek per 10 metų 
buvo net iš Kauno. Taigi , kad pasistatysim gražių sve- į biznio padaryta. Pabaigoje 
per visą laiką (nuo 20 gruo-Stainę prieš turčiaus sodą. į 1920 metu L. S. B. ižde buvo 
džio iki 3 sausio) atlaidų , Tiesa, tada buvo gražus ko-!?oft po.. in

revolveri'buvo tiek, kad nors viedrais kio ten turčiaus sodas, ap-N • • • ' •
} 1 semk. Čia šventos mišios, su mūrytas iš visų 4-rių pusių; blzmo

pamokslais ir palaimini- aukštoms sienoms; bet po. w_____
mais, čia brostvų pašventį- kelių metų tas turčius sodą į patį laiką $347,866.02. ižde ^į^u mokslo 

zupelnais atlaidais į pardavė, ir išgriovė, išpar-jlieka tik $496.55. Iš pribu- srity, rišti juo 
ir kvadragėnais, čia vėl iš- davė istoriškus senovės n&-;vusių>?. pinigų per tą laiką 

mus, ir per pastaruosius ke-jsj.c;'

10 Įsikūrė Studentų ir Profesionalų
Draugija Connecticut Valstijoj

mdų
aukštoms sienoms; bet po,^3.77 Bm^per tę j"

Gruodžio 27 d. buvo New universitete; vice-preziden- 
Havene sutverta Lietuvių tu Pranas Zdanis, ekonomi- 
Kolegijos ir Profesionalų jos studentas Yale universi- 

metų iš Draugystė (Lithuanian Col-!tete; kasininku Dr. Jonas 
pribuvo kge and Professional Asso-Stanislovaitis iš Waterbu-

pažintis iš viso gyvenimo su 
o tenai,

Suimtas Delinikaitis ilgai į Oną dėl to, kad jų namuose 
gynėsi. Kai policija klausėjo Pąti susieidavo su kitais
kur jis gavo tą revolverį, jis; vyrais. ____________ , _________
pasakė, kad pasiskolinęs jį Tada policija suimtąjį tam kišamas po nosia šven 
Waterbury iš Antano Strel-;Strelkauską paliuosavo, o,tas katekizmas ir kitokios

sinkos, bet švento Ignaco. 
Jei kam to da neužtenka,

kausko. Policija tada suėmė 
ir Strelkauską ir pastatė jį 
prieš DelinikaStį. Tada pa-

Delininkaitį laiko kaipo tik
rą tos žmogžudystės kalti
ninką.

DAYTON, OHIO.

Šmeižtas ar teisybė?
, “Keleivio” 51-me nr. til

po korespondencija iš Day- 
tono, kurioje buvo aprašy
ta S.L.A. 105 kp. jubilėji- 
nis vakaras, atsibuvęs 21 
lapkričio, kurio kalbėto- 

jum buvo p. J. Bačiunas. Ir 
štai, “Dirvos” 52-rame nr. 
jos reporteris jau gvoltu 
šaukia, kad minėtoj “Kelei
vio” korespondencijoje yra 
šmeižiamas p. Bačiunas. Ar 
gi tiesos pasakymas yra 
šmeižtas? Korespondencijo
je buvo parašyta tiesa, nie
kas neperdėta: p. Bačiunas 
nekalbėjo, kaip buvo žadė
ta, bet skaitė apie Lietuvos 
ūkio pramonę — kiaules, 
žąsis, avis ir t.t. Aš ir dabar 
pakartoju: tokia paskaita 
buvo ne laiku ir ne vietoje.

Toliaus, “Dirvos” reporte
ris rašo netiesą, jog tam tik 
ra grupė norėjusi vakarui 
pakenkti, atsisakiusi net 
programe dalyvautu Čia 
“Dirvos” reporteris turbut 
pats apie savo “skymą” kal
ba... SLA. 105 kuopa buvo 
nutarusi tą vakarą rengti ir 
padengimui lėšų — po 10c 
įžangos imti. Bet kitą susi
rinkimą “Dirvos” rep. atsi
vedė savo suagituotų žmo
nelių ir neteisėtu budu per
varė savo užmanymą — į- 
žangos jokios neimti. Mat, 
jam rūpėjo kuodaugiausia 
žmonių sutraukt, tik ne tam, 
kad jubiliejų atatinkamai 
pažymėt, o tam, kad savo 
kandidatą daugiau išrekla
muoti. Todėl sekančiame

lį programą išpildyts Vana- nors
“trupė”. Tokis prane- 
žinoma, vaiką sulai-

knygutės. žodžiu, Dievo 
mylista tau brukama iš visą 
pusių, tik spėk ją imti ir 
spėk pinigus mokėti Nes 

visas tavoms šventas,
bet viskas kaštuoja pinigą, 
taip kaip ir krautuvėj pas 
žydą.

Kai klausai visų tų misijų, 
tai rodos, kad nusileido 
“Dievo karalystė” ant že
mės ir pasibaigė visi var-

x - A- .. .. ~s atmokėta Pirmai Lie-lius metus tenai stovėjo ap-L • - , •• - Kleista ir vaikų nutūpta žL'bf* Buvojimo ,r Skėli
me. Spalių mėnesio pabai- nim- uendiovei $o-,500. 
goj (1931 metais) atvažiavo i Tai
žmonės su dideliais gari- did 
niais kasykliais ir pradėjo j kad Bcnč-ovė 
kasti žemę kaip tik priešais L . . . ., -Lietuvių svetainę. Tuoj su- ?ureJ°’ Pnbuto, tiek
judo-sukruto prie tos vietosi11' tamokejo. Bendrove dai 
gyvenantis lietuviai ir kiti;! turi skolų gana daug, bet 
“ką čia budavos, kas čia kaip minės 20 metų sukaktu- 
bus”? O gi sužinota, kad ves, tai tikimasi, kad visa 
kokia ten kompanija statys skoia bus Jau išmokėta, 
didelę gazolino stotj. Reiš
kia, didžiausi trokai ten va
žinės ir smirdins gazolinu 
per dienas ir naktis.

Svetainės Bendrovė, apie- 
linkės gyventojai ir dvi baž
nyčios užprotestavo. Nors 
jau buvo pradėtas mūryti 
pamatąs, sustabdė. Reiškia, 
laimėjom. Ką toliaus ta 
kompanija darys, kol kas

gaicio 
Šimas,
kė nuo prisirengimo. Bet 
štai vakaro vedėjas persta
ta vaikutį skambinti. Vaiko 
tėvas tada buvo priverstas
pasakyt, kad vaikutis nepri-gai. Rodos, dabar jau nieko 
sirengęs, nes nėra kviestas, žmogui nereikės, tik
Bet “Dirvos” pakalikas drį- atiduok kunigams savo 
sta net tą vaikutį į politiką ‘ laiminęs ,
maišvti sakvdam/kad vai Ir dauSells UlP padare. Bet nežinia, bet gazolino stoties aisy , sa y ams, kad val-,kai parėjo namo, tada pama-j jau nevalia statyti. Kadaise 
kas ar tėvai vakaro progra-.tė, kad nuo tų misijų niekas čia žydėjo puikiausios gėlės, 
mą “boikotavę”. Kur čia re-,nepakitėjo. Vargas kaip bu-.kvepėjo oras, o dabar butų 
porterio žmoniškumas arvo, taip ir pasitiko. Reikiadvokęs gazolinas. Gerai, 
nors kokia logika? Juk tą anglių, reikia duonos, o pi- kad vyriausybė paklausė 
vakarą rengė pati kuopa ir ,n^ Jau nėra. [žmonių protesto ir neleido
visi nariai atsilankė, nes no-l J" TC-’M paStatytl
rejo, kad vakaras gerai pa
vyktų, kad butų galima nors « 
išlaidas padengti, ir tas pa
vyko. Tik vieno “D.” repor
terio skymas nepavyko, dėl 
to jis ir bėgioja po stabas, 
lyg muilą nurijęs.

Jis save vadina “nenuil
stančiu” kuopos veikėju. Ga
na jau, gana, su takiais “vei
kėjais”. Kad jis yra nenuil
stantis skandalistas, tai tie
sa. Jis vieno skandalo nepa
baigęs, 3au kitą pradeda.
Jau ne pirmą kartą vietinė 
kuopa su juom nemalonumų 
turi. Nesenai kuopa turėjo 
net pas advokatus ir į Cent
rą kreiptis, kad jį numalši
nus. Nariai geraširdžiai vis 
manė, kad jis kada nors su
sitvarkys, tai ir vėl apsiėjo 
su juom kaipo su organiza
cijos nariu. Bet pasirodo, 
kad su juo negalima susikal
bėti. Kas tik S/hetonos ne-

kuopos susirinkime rimtesni garbina, ant tų jis ugnim
• • ____ _________________-________ X— 4<T>.____ £2___—nanai “Dirvos” reporterio 

politikai pasipriešino ir pa
sakė. kad su kuopos nutari
mais šitaip žaisti negalima 
ir originalis kuopos nutari
mas (su įžanga) pasiliko ga
lėję. Tas “Dirvos” reporte
riui labai nepatiko ir jis 
pradėjo po stabas bėgiot lie
žuvaudamas ant sau nepa
tinkamų žmonių.

“Dirvos” rep. sužiniai me
luoja sakydamas, buk ne- 
kurie nariai atsisakė to va
karo programe dalyvauti. 
Tikrenybėje buvo taip: “D.” 
rep. būdamas parengimų ko
misijoje, buvo pakvietęs na
rį V. programe pagroti ir 
V. mielai sutiko. Bet vieton 
muzikos, vakaro vedėjas 
perstatė V. prakalbą sakyti, 
nors gerai žinojo, kad V. nė
ra jokiai prakalbai prisiren
gęs ir ne tam kviestas, čia, 
matomai, norėta narį V. su
kompromituoti ir išjuokti. 
Bet jųjų nelaimei, V. pakal
bėjo rimtai ir gana atsakan
čiai. Tai matote kodėl V. 
muzikaliame programe ne
dalyvavo: jis nebuvo tam 
perstatytas. Tas reporteris 
buvo kvietęs ir nario V. 12- 
kos metų vaiką, kad pianu

spjauna ir "Rusijos garbin 
tojais” pravardžiuoja. Mat, 
jis savo apšvietą semia iš 
“Dirvos” ir “Vienybės”, o 
kai “Keleivį” ar “Naujie
nas” skaito, tuos jis “bolše
vikais” vadina. Bdt vieton 
kitus “tautiškumo” mokyti, 
tegul “D.” reporteris pasi
žiūri, ar daug tautiškumo 
savo lizde turi. Pats po sta
bas lakstydamas giriasi, kad 
jo duktė jau rengiasi tekėti 
už svetimtaučio kumštinin
ko. Tai koksai čia skirtu
mas tarpe Ivanovo, Fritzo, 
Joškės ar Beidžieibo? ’ Ir 
toks žmogus nori da kitus 
tautiškumo mokyt.

Reikia pastebėti,, kad 
“D.” rep. su pasigėrėjimu 
“Keleivį” skaito, tik neužsi
prenumeruoja, nes Smeto
nos garbintojui tas nepritik
tų. Tai-gi jam dar noriu 
primint, kad jeigu ne “Ke
leivis” ir “Naujienos”, kurie 
mus ateivius šviečia, tai ne
tik pats “D.” reporteris ba
rus alkūnėmis trintų, bet mes 
visi net ir tokios organizaci
jos kaip SLA. neturėtum.
Todėl širdingai jam patariu 
“Keleivį” užsiprenumeruoti, 
fašizmo negarbinti ir kitų 

paskambint, bet vėliau pra- žmonių nešmeižti, 
nešė, kad to vakaro muzika-1 SLA. 105 kp. Narys.

tclė
parado, kad padaryta 

biznio apyvarta, bet 
skolų daug

Zigmas.

MENDON, M1CH.
F&rmeriai čia gano galvijus 

ir aria laukus.
Pas mus buvo šiltas visas 

ruduo ir taip pat graži žie
ma. Sniego ir šalčių visai 
nėra, taip kad dabartiniu 
laiku ūkininkai čia aria lau
kus ir gano galvijus ganyk
lose. Ūkininkams^ toks oras 
tikra palaima, nes nereikia 
daug pašaro nei kuro. Gai 
la tik, kad čia nedaug yra 
lietuvių farmerių Ūkių čia 
galima nusipirkti už labai 
prieinamą kainą. V. M.

ir kultūros ;New Haven. Kad draugystė 
juos su panašiom!gyvuos ir plėtosis, buvo ma- 

draugijom Amerikoj ir Lie-įtyt iš prisirašusių entuziaz- 
tuvoj, kad padarius tuos ry- i mo ir skaitlingo aukšto mok- 
šius tampresnius ir progai \ slo žmonių atsilankymo, 
pasitaikius, lietuvių tautai Numatoma keturis kartus 
naudingų darbų nudirt. !į metus susirinkti įvairiuose 

Apsvarsčius konstitucijos; Conn. miestuose. Sekantis 
ir įstatų projektą, preziden- į susirinkimas įvyks balan-
tu išmiktas, Juozas Rimavi-idžio 9 d., Waterbury. Bus 
čius (Raymond), filologijos į vėliau pranešta, kur susirin- 
studentas Princetono(N.J.) ikimas rasis.

TORRINGTON, CONN. j vienas senis, kuris gauna iš
Bedarbių ielpima,. Dva»mė1dirbtuvės pen»«9. bet išsi- 

baudžiava. Lietuviški j prašo drapanų ir paskui jas
biznieriai. parduoda. Pats mačiau, kaip

Musų miestelis mažas, 
bet bedarbė didelė. Mieste
lio ponai giriasi, kad jie šel
piu 600 bedarbių. O šelpi-

jis pardavė siutą vienam be
darbiui už 50 centų. O kitą 
dieną žiuriu, jis jau nešasi 
kitą siutą iš krautuvės. Ri

mas toks: sėdėk 2 sąvaitesįtas senis parodė man gautą 
namie (jei turi), o trečią są-pš miesto raščiuką ir sako, 
vaitę gausi padirbėt apie 40 į pažiūrėk, kiek jie čia užrašė 
valandų. Be to, miestas turi man čeverykų. Sakau, vieną
senų drapanų krautuvę, kur 
bedarbiai gali gaut palai

kių drapanų nemokamai, tik 
reikia gauti iš miesto ponų 
raštelį tam tikslui. Kitą to
kią krautuvę užlaiko “sala- 
veišiai”, kur dalija rubus be 
jokių raštelių. Tūli gudruo
liai iš to naudojasi ir daro 
biznį. Pavyzdžiui, čia yra

porą. Senis ėmė keikti. Jis 
reikalavęs dviejų porų. Ąš 
jam paaiškinau, kad tai da
ryt nepridera. Turi, sakau, 
nuosavą namą, automobilį, 
turi da porą dirbančių, tai 
kam tau tiek daug čeverykų 
iš miesto prašyt? Juk tai 
skriauda bedarbiams. O jis 
kaip ims mane plūst. Ką tu 
čia, sako, mane mokinsi! Aš 
jau, girdi, 40 metų Ameri
koj gyvenu, tai tu manęs ne
mokyk.

Dabar noriu pasakyt žo
dį apie dvasinę baudžiavą. 
Musų moterų draugija čia 
parsitraukia kunigą, užper

ka mišias ir varo visus ant 
mišių kaip 5 iš ryto. Taip bu
vo 16 gruodžio. O jeigu nei
si, tai pakels peklą, uždės 
pabaudą. Gi nuėjus ant tų 
mišių reikia da įmesti į ku
nigo mašną 50 centų. Taigi 
patarčiau moterukėms šito
kį paprotį panaikinti, nes 
kultūringi žmonės tokių da
lykų senai jau nusikratė. 
Draugijos konstitucija, kuri 
reikalauja šitokios baudžia
vos, turėtų būt kuo greičiau
sia pataisyta, Skyriaus II 
10-tas ir 12-tas punktai visai 
išbraukti.

Dabar biskį apie lietuviš
kus biznierius. Juos taipgi 
palietė nedarbas ir visuoti
nas krizis. Kai kurie skun
džiasi, kad reikės krautuves 
uždaryti. Jie skundžias, kad 
lietuviai neremia savųjų biz
nierių. Tas tiesa. Aš pats 
mačiau, kad musų žmonės 
eina pas svetimtaučius pirk
ti. Bet tam yra priežastis. 
Gruodžio 23 dieną aš su sa
vo drauge eidami pro Fulton 
krautuvę matėm languose 
prikrauta visokių daiktų, ir 
pažymėtos ant jų kainos bu
vo daug žemesnės, negu mu
sų lietuvių krautuvėse. Pa
vyzdžiui, rūkytas kumpis 
(smoked ham) pas Fultoną 
buvo 15 centų svarui, o pas 
musų biznierius 20 ir 22 cen
tai. šviežias kumpis pas sve
timtaučius 9 centai svarui, o 
pas lietuvius—14 centų. Ir 
taip beveik viskas pas lietu
vius apie 30 procentų bran
giau, negu pas svetimtau
čius. Taigi, gerbiamieji biz
nieriai, nekaltinkit musų 
žmonių, kad jie eina pas 
svetimtaučius pirkti. Par
duokite savo prekes ta pačia 
kaina, kaip svetimtaučiai, 
tuomet mes eisime pas jus 
pirkti. Tuomet bus ir jums, 
ir mums geriau.

Jono Brolis.
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SUNKUS BUVO VELNIUI GYVENI
MAS SENIAUS.
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Dabar ji* išgudrėjo. Net pra- įbergo vyskupas sudegino 
lotą Olšauską į savo kilpas'600 žmonių. Viureburgo vy-’ 

pasigavo. iskupijoj buvo sudeginta per
Velnias, kaip ir žmogus, ri^nerius inetus ^)0 žmomų. 

turi savo istoriją. Dievas ............

Socializmo Idej os Lie- 
tuvoje Nenugalimos

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas, tėve. Iš kur taip 
bėgi?

—Einu, vaike, iš vyčių 
mitingo.

—O apie ką jus mitinga- 
vot?

—Parašėm dideli protestą 
prieš paliokus, kam jie muša 
žydus Vilniuje.

—O ką tai reiškia?
—Tai reiškia, Maike, kad 

mes nenorim, kad paliokai 
muštų žydus musų stalyčioj.

—Bet Lietuvoje žydus ir
gi muša, tėve. Kauno prie-

žmogų sukurė pagal savo pa
veikslą, o velniui dar ir ra
gučius pridėjo. Tik pats 
žmogus iškreipė Dievo tvari
nius. Baltieji žmonės visada 
piešia velnią juodos spalvos, 
juodaodžiai velnią piešia 
baltos spalvos, o geltono- 
džiai irgi turi savo velnią, 

į bet kokios jisai spalvos? Nu- 
, gi taip pat baltos spalvos, 
j negi bus geltonos spalvos 
■ velnias, kaip jie patys ir jų 
Dievas.

Seniausias velnias, koki 
mes žinom, yra Belzebubas. 
O jis buvo chaldėjų ir babi- 
lioniečių Dievas. Šventaja

me rašte, jei ir kalbama a- 
oie valnią, tai suprantama 

j Belzebubas. Žydai, nekęsda
mi babilioniečių. ji praminė 
prakeiktuoju Belzebubu.

Lietuviai velnią težino

O Ispanijos inkvizicija ge
riausiai kovojo su velniais, 
daugiausiai sudegino eretikų 
arba šiaip žmonių, kurie ko
kiu naujumu pasižymėjo. I- 
talijos Komo provincijoj tik 
oer metus sudegino 1000 
žmonių, o kitose to paties 
krašto vietose teisėjų žiau
rumas pasiekė žmonių kant
rumo ribas ir sukėlė juos 
Drieš vyriausybę. Ten kan
kindavo nekaltus žmones į- 
metę i kalėjimus, neduodavo 
valgyti, kūną degindavo i» 
reikalaudavo žinių apie vel
nią. Degino ir kankino nelai
minguosius ligonius ir Švei
carijoj. Ženevos mieste, kur 
valdė vienas vyskupas. Ten 
per tris mėnesius buvo nu
žudyta 500 raganų, vadinas, 
nervingų, isteringų moterų, 
kurios buk regėjo velnią ir 
<u juo susižinojo. Ir visa tai 
buvo daroma Dievo garbei.kaip piktąją dvasią, kipšą, j ka<| ;k sliraažinU ve£io į 

šėtoną ir vKO blogo pnezas-j lvbe Pcpiež,:ai leisdavo i
ti. Krvziokai versdami lietu-• , . vi ą-, i žmonesvius j katalikų tikėjimą, la
bai kankindavo i

tam tikrus laiškus 
.prieš raganas. Kunigai ir 

. .. , žmones, §venįjejį—abiejų lyčių vie-
kraštą naikindavo tai ir bu- H f 'suga!v0&vo taųm tik. 
vo sakoma, kad velnias daz- ,.aį velniui
mansiai pasirodęs tik pasi- Tokiu maWu rasim vis‘ose

kitataučius. Ir taip yra, tėve, 
visose šalyse, visame pasau
ly. ‘ •

—Olrait, Maike, tegul jie
sau smaugia vieni kitus, ką _
tu kėrini. Bet už lietuvystę velnio vaizdą gavo, kai pata- 'Kaip paprastieji žmonės 
tu visgi gali užsistot. Tu tu- po katalikais. . netikės velniais ir jų išvarv-

. gaurus tas velnias, ku- mu, ap;e juos kalba mal- 
ns atkeliavo su knksciony- dose» o kunigai tai tik ir 
be. Jis įlindęs i žmones, juos kalbėdavo apie tai.

—Būt patriotu Maike t j Į nH^detl’ kltus zm°- Kovoti su velnio galybe
,,,_TuLpatJ?0Au’- Mai5e’ U1!nes apkerėti. padėjo pa5auUnė valdžia,

Katalikų bažnyčia paskel- policija, kariuomenė, kara- 
. . bė mirtiną kovą velniui. Kas liai ir imperatoriai ir kiti ga-

džiau, tėve, kad kiekviena (jį buvo pagautas turis rei- liūnai. Vienu žodžiu, krikš- 
tauta susideda is dviejų į kalų su velniu, buvo bau- čionybė užkrėtė velnio liga 
priešingų klasių. O tos kla- ūžiamas mirtimi. Degindavo visą krikščioniškąjį pasaulį, 
sės negali viena kitos mylė-' ant laužo, kankindavo. Ir pa- Senovės knygose yra ap-

ri būt lietuviškas patriotas.
—Bet pasakyk, tėve, ką 

reiškia būti patriotu?

reiškia mylėt savo tautą.
—Bet aš tau tik ką nuro-

vertęs i vokietuką.
Pagaliau lieutviai tikresni

enovės bažnytinėse knygo-

miestv Slabadoj nelabai se- tJ’ nes reikalai yra griez- gaudavo daug tokių žmonių, rašvta nematytos baiseny- 
nol r;i-roc tai priešingi. Pavyzdžiui, rlanonansia mokslininku sp- hps kurias fnnmpt darvdavnnai buvo tikras pogromas į- 
taisytas. Bet tuomet jus ne- 
protestavot prieš žydų mu
šimą. Tai kodėl dabar taip 
susirūpinot jų likimu?

—Matai, Maike, tu moky
tas. ale durnas. Tautiškos

priešingi, ravyzdziui,; daugiausia mokslininkų, se- bes, kurias tuomet darydavo 
Lietuvos tautininkai skaito nų moterų ir šiaip eretikų, nelaimingiesiems ligo- 
save patentuotais patriotais Nesijuokit, gerbiamieji skai- niams. kovodami su velniais, 
o ar jie myli visus lietuvius? tytojai. Tada, kai rodė skry- Dešimtys ir šimtai tūkstančių 

—Šiur, kad myli. nutėj Jėzaus Kristaus kvapą žuvo ilgai baisiai kankinami
—Klysti, tėve. Aš tau ga- ;r teologijos fakultetai gal- ir jų dargi niekas negailėda- 

lėčiau iaskaitvt visą eile .vodavo metų metus ar daug vo. Dažniausiai tai buvo
palitvkės tu visai nesupran- žmonių, kuriuos tie patriotai velnių galėtų sutilpt ant ada- žmonės iš žemesnio luomo, iš
a* rrv •■>• • i i   _ _ T cmoinrūlin taria notiirtinm: in • YTicmLri rrranai

Įspūdžiai iš XUI-tojo Lietu
vos Socialdemokratų Parti

jos Suvažiavimo Kaune.
Nelabai senai Kaune įvy

ko Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Tryliktasai Suva
žiavimas.

Kaip “Socialdemokratas” 
praneša, tas suvažiavimas 
daugelį nudžiugino, sužadi
no naujų jėgų, naujo pasiry
žimo, naujų vilčių ir taip pat 
daugelį apvylė. Nudžiugino 
suvažiavimas visus darbinin
kų klasės draugus, nes dar 
kartą parodė, kad socializ
mo idėjų Lietuvoje, kaip ir 
visame pasauly, eilės ne tik 
įerėtėja, ne tik nemažėja tų 
kovotojų pasiryžimas ir drą- 
;a, bet. atvirkščiai, tas eiles 
įuolat papildo nauji ir nauji 
darbininkų klasės būriai, ku
rie varo draugu pradėtąjį 
larbą dar didesniu pasiryži
mu ir pasiaukojimu. Suva
žiavimas dar kartą pabrėžė, 
kad Lietuvos Socialdemok
ratų Partijos, to Lietuvos 
darbininkų klasės avangar
do, jokia jėga nei nugalėti, 
įei nusilpninti negali.

Suvažiavimas daugelį ir 
apvylė. Apvylė jis visus tuos 
tamsybių apaštalus, kurie 
visose pakampėse karkina a- 
oie socializmo sunykimą 
Lietuvoje, apie “partijų su
žlugimą”.

Suvažiavimui skirtoji salė 
papuošta trimis raudonias 
plakatais su darbininkų 
klasės Šukiais: “Visų šalių 
proletarai, vienykitės!” “Te
gyvuoja Socialistinis Darbi
ninkų Internacionalas'"“Te
gyvuoja socializmas!” Sta
las prezidiumui taip pat at
atinkamai papuoštas. Dar 
toli prieš suvažiavimo pra
džiai skirtą valandą jau gau
siai renkasi draugai iš įvai
rių Lietuvos vietų, atstovai 
ir svečiai. Susitinka seni pa
žįstami, drauge kovoję nuc 
enų laikų socializmo kovos

Iiokai muštų. Mes norim juos komi tenai dėl to, kad jie pa- žiems esant, ganant dvaro dėl retai teįlvsdayo. Visur ir nugalimo pasiryžimo ašara 
patys mušti. Vedluk to mes vojingi tiems, kurie stovi arklius, velnias ateidavo ta- visuomet buvo taip, kad vėl- suvilgo blakstienas, prisimi-
ir parašėm protestą prieš prie valdžios. Taigi matai, bokinių mainyti, kai miške niai įsikraustydavo į silpne- nūs bendras kovas, bendrus
Pilsudskį. Nuo musų žydų, tėve, kad patriotizmas yra klaidindavo ir kitokius špo- smuosius. į vargšus. ! reakcijos smūgius, žuvusius
sakom, šalin. Mes patvs niekas daugiau, kaip tik ao- sus darydavo. . Naujieji laikai betgi vėl- draugus... Nemaža ir jaunų
jiems kailį išdirbsim, kaip gaulinga priedanga, kuria Mes čia nors trupmai pa- niui ragus milaužė._ Dabar socializmo armijos kovotojų,
Vilnių atgausim. Ar dabar viešpataujanti klasė dengia kalbėsim, kas buvo tas vėl- tik didelė davatkėlė tiki, kad neabejojančių, griežtai sto-
supranti? savo šunybes. įnias iš esmės, kaip tas juo- velnias jos dūšelės atsitūpęs jančių į vyresniųjų draugų

—Tai vadinasi “tautiška' —Maike. tu užgavai ma- das v-ko’ k?ipi Še?mis b,e™^' pradėtąjį darbą,
politika?” ro unara <a ir aš skaitau <a nes Dairiais laikais vargino žėlis kitą kartą jos vainike- p ‘k*no unarą. oa u as skaitau sa- . ano^im uA rioUr raganau
^aike! Tai Pa-‘ve h

-Bet tai yra zoologiškas dintis kuo tik nori, bet Ui nemam"-
patriotizmas tėve. S krt Mok. S«pr.t„.
-° kas Ui yra zoologis-. sekti paskui tave. _ .e|n-(i yr3 tjky.

-Na, tai gud nait, Maike. kunigai. Jie pirmieji pakas?
—Tai yra keturkojų pa- —Lik sveikas, tėve

ke-prctys. tėve. Stipresnis 
turkojis visada norį nu-‘URUGVAJUS NEMOKĖS 
skriausti silpnesnį, ypač ka-i SKOLŲ,
da tas silpnesnis yra sveti-'
mos veislės.

—O koks.
patriotizmas?

Maike,

mokratinę respubliką, o su 
fašistais dedas tie, kurie ma
no, kad krizis išnyks tada, 
cai bus panaikinta respubli
ka ir kai į Vokietiją sugrįš 
kaizeris Vilhelmas. Bet į so
cialdemokratų eiles fašistai 
įsibrauti negali, socialdemo
kratų frontas prieš juos kie
tas ir vieningas, ir socialde
mokratų nugalėti dabar nie
kas negali. Tiesa, kai kur 
socialdemokratai laikinai 
gali būti sutrukdyti. Visur 
gali būti darbininkų judėji
mui statomos kliūtys, bet so
cialistinės idėjos niekas ir 
niekad neįveiks (Karštas 
pritarimas).

Aprimus salei, prie prezi- 
duimo stalo pasirodė Latvi
jos Socialdemokratų Darbi
ninkų Partijos pirmininkas 
draugas Fridrichas Menders, 
atvykęs į tryliktąjį suvažia
vimą pareikšt Latvijos drau
gų žodį. Draugas Menders 
taip pat patinkamas karštais 
plojimais.

Aš pavestas suvažiavimą 
oasveikinti Latvijos Social
demokratų Darbininkų Par
tijos ir Profesinių Sąjungų 
vardu. Mes labai džiaugia
mės, kad po ilgo laiko jus, 
draugai, suvažiavote čia ap
tarti savo reikalus.

Su dideliu susijaudinimu 
ir skausmu mes sekėme jūsų 
pasisekimus ir pralaimėji
mus. Jūsų laimėjimai ir pra
laimėjimai yra musų laimė
jimai ir pralaimėjimai, (cen
zūros išbraukta) jus stovite 
atsakingose darbininkų ko
vos pozicijose....

Mes su draugu Višnia at
vykom iš to krašto, kur ką 
cik pasibaigė rinkimai į Sei
mą. Nors mes per šiuos rin
kimus vietoj 26 atstovų^ pra- 
vedėm tik 21, bet dėl šito 
oralaimėjimo nenusimenami 
mes netekom tik tų pakelei
vių, tų smulkesniųjų valstie
čių sluoksnių, kurie prie so- 
ialdemokratų tik laikinai 

prisišliedavo. Musų Partija 
neišardyta, ji tebėrd pakan
kamai tvirta ir vieninga ir 
nenustoja kovojusi už darbi
ninkų klasės reikalus. Socia
listinis judėjimas nesustoja, 
bet darosi gyvesnis, įsąmo
nindamas vis labiau darbi
ninkų sluoksnius.

Be to d a suvažiavimą 
sveikino žodžiu ir raštu visa 
eilė kitų svečių.

Taigi susipratusius Lietu
vos darbininkus šitas suva
žiavimas žymiai sustiprino 
moraliai ir pridavė jiems 
daugiau ūpo kovoti. Bet re
akcininkai nusiminė, nes pa
matė, kad jie apgaudinėjo 
save kalbėdami, jog “parti
jos jau išnyko”, o liko tik 
viena tautininkų partija su 
savo “tautos vadu” Smeto
na priešaky, šitas suvažiavi
mas parodė visiems fašis
tams ir jų pakalikams, kad 
socializmo idėjos Lietuvoje 
nenugalimos.

Garsių Žmonių 
Išsireiškimai.

“Tam tikromis apystovo- 
mis kiekvienas kvailys gali 
būti diktatorium.”— Buvu- 
sis komunistų “napoleonas” 
Trockis.

(aplodismentai). Pažymi, 
kad Lietuvos Socialdemok
ratų Partija ne kartą sunkiu 
ir krifingu laiku buvo pa
remta Internacionalo ir ypač 
draikų latvių. Skelbia Try
liktąjį L. S-D. Partijos suva
žiavimą atidarytą (Karšti 
plojimai).

Iš suvažiavimo dalyvių 
prasiveržia Internacionalo 
garsai. Visi sustoję gieda 
proletariato himną. Tiek me- 
ų negalėję skambėti viešai. 
Internacionalo garsai iš kar
to lyg ir nedrąsus, bet pama
žu išauga darniomis galin
gomis darbininkų kovos 
bangomis, kurių virpėjimuo
se skaidrėja šviesios socialis
tinės ateities perspektyvos.

Tad kovon ik galo!
Žus pasaulis skriaudos!
Internacionalas
Žmoniją išvaduos!
Po to buvo išrinktas suva

žiavimo prezidijumas ir pra- 
idėjo suvažiavimo sveikini

mai.
Pirmutinis sveikina suva

žiavimą Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo Vyk
domojo Komiteto vardu drg. 
A. Krispien'as. Internacio- 
įalo atstovą suvažiavimas 
-utinka didžiausiomis ovaci
jomis. Drg. Krispien’o lupo
mis tarptautinis proletaria- 
:as pirmą kartą tiesiog pra
bilo į Lietuvos darbininkų 
atstovus:

Aš sveikinu suvažiavimą 
Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo ir Vokiečių So
cialdemokratų Partijos var
iu. Visų šalių socialdemok- 
atus riša bendros idėjos. 

Kiekvienoj šalyj socialdemo
kratai gali turėti skirtingus 
kovos metodus ir taktiką, 
atitinkamus savo krašto są- 
’ygoms, bet mes turim ir 
bendrų intemacionalių rei
kalų, nes sėkmingai kovoti 
?u kapitalizmu ir jį pašalinti 
galime tik susiorganizavę in 
ternacionaliniu mastu.

Dabar visame pasaulyje 
siaučia aštrus ekonominis 
krizis, kuris labiausiai liečia 
darbininkų klasę. Aštriau
sias krizis yra aukštai išsi- 
olėtojęs pramonės šalyse, 
bet jis neaplenkia ir šalių, 
kuriose vyrauja žemės ūkis. 
Ne vistiek, kokia vyriausybė 
stovi prie valdžios.

Aukštai išplėtotos pramo
nės šalys, kur gausingas ir 
sąmoningas proletariatas, 
ookariniu laiku tuos kraštuo 
socialdemokratų vadovauja
ma darbininkų klasė prisiar
tino prie angos tų įvykių, ka
da valdžią turi perimti į sa 
vo rankas darbininkai. Bet 
kapitalistai sukaupė paskuti 
nes savo jėgas atsilaikyti 
prieš pirmyn žengiančius or
ganizuoto proletariato eiles. 
Paskutiniai Anglijos įvykiai 
rodo, kaip ten kapitalistų 
klasė kovoja su darbininkais 
sudarydama ir palaikydama 
vadinamają“nacionalinę vy
riausybę”. Vokietijoj prieš 
darbininkus kapitalistai su 
organizavo fašistinę nacio
nalsocialistų organizaciją. 
Ši Vokietijos fašistų organi
zacija savo eiles padidino 
tada, kai ėmė reikštis aš
triausias krizis. Jie aiškina 
tamsiems gaivalams, kad de 
sunkios dabarties Vokietijos 
būklės kalti esą socialdemo
kratai. Bet kalti ne social
demokratai, o kapitalistinės 
sistemos prieštaravimai. Vo
kietijos fašistai į savo eiles į- 
traukia buvusius junkerius, 
dvarininkus, nubiednėjusius 
dėl markės žlugimo ir tą jau
nimą, kuris išauklėjamas 
priešrespublikoniška dvasia, 
Socialdemokratai gina de

suvaziavimas 
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atstovai iš 33 vietų ir 27C 
svečių. Visų nuotaika paki
lusi. Visus apima ne tik 
džiaugsmas susiėjus po tiek 
metų bendrai svarstyti dar
bininkų klasės reikalų,—vi
si jaučia čia pat pasireiš
kiant tarptautinio proletaria
to solidarumą, vieningą vei
kimą, vieningą savo klasės 
reikalų supratimą: suvažia 
vime dalyvauja atvykę tarp
tautinio proletariato atsto
vai — Socialistinio Darbi 
ninku Internacionalo Vyk 
d omo jo Komiteto atstovas ir 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partijos centro komiteto na
rys Arturas. Crispienas, Lai 
vijos socialdemokratų at
stovas Menders, Estijos so
cialdemokratų įgaliotinė Al
ma Ostra-Oinas ir daug kitų!

Drg. St. Kairys atidarė su- 
važiavima ir pasakė turinm 
gą prakalbą, nušviesdamą? 
tuos sunkius kelius, kuriais 
teko Lietuvos darbininkams 
žengti pastaruosius šešerius

NAUJAS KINIJOS 
PREZIDENTAS.

kelbė kovą velniui, prista
tė daug bažnyčių, maldyklų 
ir sugalvojo Įvairiausių ce- 
remcnijų ir visa tai prieš 

vyriausybė velnią.
parlamentą Žinoma, yra kvailų Vel

su prašymu, kad šis nutartų Bet yra labai atkaklių 
visus mokėii- ’’’ gudrių. Jie puola dau-

Urugvajaus 
^vo kreipėsi i savo

—Aš, tėve, nesu joks pa- -usPen^JGt\
tnotas.

—Kodėl?
—Todėl, kad aš nejaučiu 

jokio antagonizmo kitų tau
tų žmonėms. Aš ž i u r i u 
i pasaulį socialisto akimis.

—Olrait, Maike, tai tu 
man išvirozyk, ką tu matai 
ant svieto, kai tu žiuri socia
listo akimis.

—Aš matau, tėve, žmo
nes pasidalinusius į dvi skir
tingas klases: vienoj pusėj 
stovi turčiai, kitoj betur
čiai. Tarp šitų dviejų klasių 
eina labai pikta kova. Tau
tybės šitoj kovoj niekas ne
žiūri. Lietuviški buožės šau
do lietuvius darbininkus, o 
lenkų ponai smaugiai lygiai 
lenkus darbininkus, kaip ir

mus užsienio 
skolų, nes dėl visasvietinio, 
krizio Urugvajus neturi pi
nigų.

BITĖS DIRBA KAIP 
VASARĄ.

Thomasville, Ga.— Šioje 
apielinkėje kol kas da nebu
vo žiemos. Oras šiltas vieto
mis žydi gėlės ir bitės pra
dėjo rinkti medų, kaip vasa
rą.

VOKIETIJOJ 5.666,000 
BEDARBIŲ.

■■ mokeji _ _
kreditoriams gausia tuos, kurie daugiau

sia Dievui tarnauja. Ve. ė- 
mė musų šventąjį pralotą 
Olšauską ir sugundė pa
smaugti savo mylimą Ust- 
janauskienę. Žinoma, Čia tu
rėjo būt labai senas ir pavo
jingas velnias, nes apie Ol
šausko sugundvma 'kunigai 
visai nekalba. Turbut bijosi, 
kad jiems tas velnias tokio 
šposo neiškirstų. _ i

Viduramžiais kariavo su 
tokiais velniais, kuriuos da
bar vadinam nervingumas, 
isterija ir pan. Tik viename 
Tryro mieste Vokietijoj bu- šis kinietis išrodo kaip Ame- metus, po paskutinio Parti-

cVoc “T’nr>lr» Q«*w%** i«a/Iinoai • . ___ jr*__ •_ _ _ ____

“Diktatūros partijon visa
da stengiasi pralįsti visokie 
sukčiai, niekšai, begėdžiai ir 
oasipelnymo mėgėjai.” — 
Buvusis Sovietų Rusijos dik
tatorius Leninas. -

Berlyno žiniomis, dabar- vo gyvi sudeginti septyni rikes “Uncle Sam”, bet vadinasi 
tiniu laiku Vokietijoj, yra tūkstančiai žmonių už susiži- Lm Šen. jis yra naujas Nan- Socialistinio Darbininkų In 
5.666,000 bedarbių. Tai yra nojimą su velniais (Skaityk kingo valdžios prezidentas, už- ternacionalo atstovą drg. A. 
316,000 daugiau, negu mė- “Stebuklai ir paslaptys” N. ėmęs rezignavusio Can Kai-šeko Krispien’ą (karšti plojimai) 
nuo atgal. Rubakinas). Vienas Bam- vietą. draugus latvius su estais

jos suvažiavimo. Sveikina “Aš sutinku klausyti Die
vo tiktai viena sąlyga: tene- 
sodina jis man ant sprando 
despotų.”— Vokiečių poetas 
Heine.
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SLAPTA TAUTININKŲ 
KONFERENCIJA NEW YORIE

FAŠISTAI ORGANIZUO-, ištraukti. Tada buvo pasiū
lyta, kad vietoj GriniauslJAS1 PRIEŠ PAŽAN

GIUOSIUS.

PALENGVINIMAS GAVIMUI
“RE-ENTRY PERMITŲ

Vyriausias 
Komisijonierius

Imigracijos j to gavimui bet kurioje Imi- 
neseniai gracijos Stotyje, kad ir ne 

buvo paskelbęs įsakymą,' savo apylinkėje, ir iš ten 
kad visi svetimšaliai, kurie asmeniškai atsiimti. Bet jei 
nori laikinai išvažiuoti iš asmeniškai negalėtu an-

likacijos nsdiioti.čių tiktai Bačiunas. Bačiu-L; nradedant šu”šiais Nau- J’*0’"*11-| ■ • • L. p f- /"** i V I ai Q ĮgĮ QO įaisP Metais turės asmenii- i^StoH^fn^i Wa™hin5n-
Pl»n“»- i,e L?\lna Jam 11 ,<ai nUvykt > arčiausi4 Imi- na) naštų. nridėdam*s Affi-

zada traukti teisman. ke savo kandidatm-ą is- gracijos stotį ir tenai pa- Savita, kodėl atvvVti negs- 
Pereitą nedėldienį New tJ?.ukt*- Fa?^st?1 suP.ykę Pra’iuoti savo aplikaciją (pra- ii. Vvras, reikalaudamas 

Yorke buvo slapta tautinink. ..eJ° .~?guzįui. krinti, kad §ymą) gavimui Re-Entry Re-Entry Perimto savo 
konferencija, kur susirinkę J*s jnsuek.beime. busiąsis-1 permjto (Grįžimo Leidi- žmonai, ar vaikams gali 
visi šulai tarėsi, kaip atšilai- JI U ėjimas). Po trisdešimties die- teikti aplikaciia natsai vie-kyti prieš sočiai kandi- d,ų nas. Bd.ln.tti..

viršininku rinkimuose. Vie- .^-EntryPermibT atsiimti
m i ‘ 11 *—s kuriem tek-

Finigai Jūsų 
Kisemuje:

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
Lišcniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus j jūsų kišenių.

Mark

PAJIESKOJIMA1.
MARCELĖ ZAMBACEVICIUTĖ,

44 kAspinwall Road, Dorchester, Mas*., 
pajieškau brolio Juozo ir Vinco Zam- 
bacevičių, paeina iš kaimo Jūrės, Ru
dos parapijos, taipgi pajieškau pus
brolių Žieminių įš Rumkių kaimo, Ru-

i
o Ap trapi jos, Suvalkų gub. Kas žino 
užFajie randasi, malonėkit pranešti. 
* (2)

Trade PAIN-EXPELLER*
Jreg. J. V. Pat. Biure. .

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, ** 11 
uždarbio išgales. Tai yra geriausias lmimentas is visų žinomų luu« 
mentų. Išima gėlimą, sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail
susių muskulų TUOJAUSJ “*
Kaina 35c. ir 70c. - • . • • Parsiduoda Visur

• Tikrasis tori INKARO viilbafarMt.

MARCELĖ JUŠKIUTĖ — Lapins
kienė, pajieškau kūmų, Kraujelio Ka
zimiero ir Motiejaus, pirmiau gyve- 

_no Brooklyne. Taipgi pajieškau Pauk- 
"ių, suėjom į pažintį ir gimines pas 
lailius ant North Forth st., Brook

lyne; tada jie gyveno New Yorke. 
-Prašau atsišaukti, kurie žinot, malo
nėkit pranešti. (6)

MRS. M. LAPINSKIENĖ 
2000 So. Halsted St., Chicago, III.

.F*

1 * • 4- 4
nas balsų skaitymo komisi- * į• ~ 2įjgZ (Tokiu budu. kai kuri
jos narys raportavo konfe- ° kafg?iniJir Račių- u važinėti du kartu net po 
3, !?,dei—SI - “U savo kandida-1 kokius 200 ar 300 mylių, 

visus “tautiniai” nusistačiu- Kuras’-.° J!S persnmsiąs

NEDAUGIAU KAIP $«?,-
250,000 PREZIDENTO 

RINKIMAMS.

MILVVAUKEE ŽYDELIS AREŠTUOJA PALEISTUS 
GAVO RUSIJOJ DARBĄ. IŠ VARNIŲ POLITINIUS.

Žydelis vardu Silverman Šiomis dienomis Panevę- 
turėjo Milwaukee mieste žy žvalgyba padarė eilę kra- 
mokyklą, kurioj mokydavo tų pas tuos žmones, kuriuos 
iaunuolius aptiekorystės. įtarė priklausant prie komu-

Senatorius Nye iš North Bet Wisconsino valstijoj iš- nistų partijos, ir keliatą as- 
Rq -inni g . . , , Prieš tokį svetimšalius Dakotos įnešė Senatan bilių, ėjo įstatymas, kad kiekvie- menų areštavo. Beveik visi

sius kandidatus. Jisai sakė, tfa£°clum. f astsiai iaoasu- apsunkinantį patvarkymą kad prezidento rinkimams nas vaistininkas turi baigti 4 areštuoti nesenai buvo palei- 
galutiniai nominacijų pasipylė daug protestų, ku- nei viena partija negalėtų metų universiteto kursą. Dėl sti iš Varnių “Sibyro”.

iniai esą tokie: ?. kandidatu NetPaklausęs Imigracijos leisti daugiau pinigų kaip to visos privatinės vaistinin-

LEVANORA SKULAVIČIUTĖ pa- 
jieško brolio Igno Skulavičiaus, Gad- 

',j.vaišių kaimo, Seredžiau* parapijos, 
kadaise jis gyveno Mass. valstijoj. Da
bar girdėjau gyvena Detroite, Mich. 
Malonėkit atsišaukti arba kas apie jį 
žinot malonėkit pranešti, už ką Pusiu 
abaį dėkinga. Aš guliu miesto ligo- 
linėj tai pranešdami kreipkitės šiuo 

antrašu: (2)
A. MALINSKAS

1300 W. 26 St. Cleveland, Ohio

kad
daviniai

Į prezidentus: 
Bagočius 1,950. 
Gegužis 1.460. 
Grinius 1,380. 
Bačiunas 910. 
Bolševikas 690.

Į vice-nrez.:
Grinius 2.500. 
Mikalauskas 1.800 
Vokietaitis 1,200.

I sekretorius: 
Vinikas 2,600. 
Jurgeliutė 1,850. 
Bolševikas 710. 
Čekanauskas 650.

Į iždininkus:
Gugis 3,100. 
Tareila 1,470. 
Ix>patto 1,120. 
Bolševikas 680.

Į iždo globėjus: 
Januškevičius, 
Bdkanas,
Stungis,
Mockus,

, Kamarauskas, 
Bolševikai.

Komisijonierius dabar iš- $5,250,000. Korporacijų au- kystės mokyklos turėjo užsi-1žadėjo jam galimų ir^nega-i^.^^ patvarkymui pa- kaujamos sumos bent ku- daryt. Užsidarė ir Silverma-
limų (Lietuvos 
paramų. Bačiunas sakė, kad

MOTERIS JIEŠKAU 
DARBO.

Nepaisant koks darbas, prie stubos, 
ant akės, ar prie siuvimo. Galiu dirbtaisvmą, kuriuo paliuosuo-riam kandidatui turi būt no. Pereitą rudenį Silverma-,

• • •• u rami nuo akmeniško važinė- skelbiamos viešai. Už kiek- nas išvažiavo Rusijon, įr; visokį darbą. 7 metus esu dirbus prieįei US bus paliktas Vienas.l 411111 u . ..............v • j siuvimo moteriškų ir vaikų rūbų anttai kandidatuos: o jei su Ge- ’™o į Tmitrracijos Stotis šie viena prasižengimą turi būt dabar jlS raŠO iš Leningrado, Į mašinų spėka varomų. Kam reikalin-.j 
gužiu svkiu. tai Bagočius hvetimsaliai: atsakingi patys kandidatai Į kad jam tenai nuvykus, bol- tokia

Pajieškau Antano Einorio, iš Miego
siu kaimo, Papilio parap., Biržų apsk. 
913 metais važiavom sykiu ant laivo 

iš Bremen, Vokietijos. Rodos jis ap
sistojo Baltimorėj, Md. Meldžiu atsi
šaukti, norėčiau susirašyt. (2)

VLADAS VISTEJUNAS
465 Windsor st., Cambridge, Mass.

Pajieškau Juozo Volungevičiuko, jis 
gyveno pirmiau Ansonia, Conn., o da
bar girdėjau gyvena už Chicagos, 
Nebraskoje. Kas žinot kur jis randa- 

1 Oak Grove, White Ctoud, malonėkit pranešti arba pate lai
Atsisankia, tunu svarbų reikalą. (4) 

'•t* — IGNAS BRAŽINSKAS
15T>each St. Worcester, Mass.

ševikai tuojaus ji pasamdė 
kaipo ekspertą dirbti vaistų 
laboratorijoj Leningrade.

busiąs išrinktas, todėl ge-| j visi tie, kurie atvyko į Prezidentus- 
nau garbingai pasitrauksiąs Ameriką*po 1924 m. liepos 
Fašistai pradėjo ji net kolio-h dienos
ti, vadindami “yellow” (gel- ' .
tonu. bailiu), bet dalykas 2. Visi tie, kūne yra įsi- Laikraščių pranešimu, A- _______

i neatsimainė. registravę sulig l929 m. į- bo laivų dirbtuvėse užsakyti policijos ir streikuojančių
Tada nutarta atsiklausti statymo, sumokėjusie $20 ir suomių karo laivynui 2 ma- darbininkų. Du sužeistųjų

susirinkusiųjų “sentimento” gavę registracijos korta. ži karo laivai po 4,000 tonų jau mirė. Po muštynių suim-
!—kuris gaus daugiau balsų. | 3 Ateityje visi tie kurie talpos. Nore šitie laivai ne ta 40 žmonių.

* ’ _ lokei zIiaIznK iiinco Rus --------------

SUOMIAI STATOSI DU 
KARO LAIVUS. Gijono mieste, Ispanijoje, 

buvo didelės muštynės tarp

IŠSIDUODA KAMBARYS - -
Apšildytas, su šiltu ir šaltu vande

niu; norint pagamina ir valgį., 
žioje vietoje. Galima klausti ypatiš 
kai, laišku arba telefonu (3)

MRS EDV. TUM
30 Iiobeson St., Jamaica Plain, Mass. 

Tel. Endicott 7191

tas turės pasilikti, o kiti-tu- k dabar’gavę Re-Entry labai dideli, bet juose bus po 
•rėš pasttraukt.. Permitus sulig šiuo patvar’ P^’

Babavmo pasekmės bu-k bet reika]aus leidimo Sįme^,PLa^bS na 
vo tok.es: Baemnas gavo 22,|antru kartu b^StušS m£iT

'Grinius 8, o Gegužis 6 bal
įsus. Bet Gegužis griežtai at-| Tų trijų rųšių svetimša- 
įsisakė savo kandidatūrą iš- liai galės siųst savo aplika- .• 
traukt. Negalirtt prie jokio rijas (Form 631) Re-Entrv ^OllTia tiCKOnldluUO-

■ - .............................. ja Tą Išbandytą Vi-
durtų Gyduolę.

Chicago, Gruodžio 11 d.—Kiek lai-

(Form 631) Re-Entrv 
'“tolko” prieiti, nutarta iš-|Permito gavimui. kaip ir 
rinkti Specialę Komisiją is pirmiau, stačiai į Wa>hing- 
penkių, kurie mėgins kandi- roną paštu.

įdatus “geruoju, privatiškai .
Balsų skaičiaus „esuspė- perkalbėti.” J komisiją įnė- G. tie svet.msal.a.,_kime *4,^

jau užsirašyti, taip kaip ne-; jo Strimaitis, Trečiokas, Že- J atvyko į Amenką prieš lyą4 nepagelbėjo pakol aš pradėjau var- 
suspėjau užrašyti balsų i,mantauskas ir dar du, kurių Į m. liepos 1 dieną, arba tie, tot*
daktarus-kvotė.ius, bet pa-į vardų nenugirdau. I kurie neįsiregistrayo savo
duodu vardus iš eilės pagal Sekretoriaus klausimu ki-1 atvykimo legalizavimą, tu-
balsų daugumą:

Į daktarus - kvotėjus 
Bronušas, 
Stanislovaitis, 
Klimas,
Jonikaitis, 
Karalius.

TRINER10 
KARTŲ VYNĄlo tikra kostrenacija. Pa- rė» asmeniškai įteikti Imi-

skelbta, kad V iniKas dari gracijos Valdininkui savo jr j^bar aš patariu savo vaikams, kad
neturis pilnu pilietybės po- aplikacijas Re-Entry Permi- ir jie vartotų. Aš siunčiu savo padė-
•__ ‘ i', v-I ’ ką ir turiu viltį, kad ir visi tą daryspieių, bet Konstitucija rei-1 ___ • — (Jej jUSų Kartaus Vyno. Jūsų, Stella

Kowalska, Division st.” Trinerio Kar
tus Vynas yra stebėtina gyduolė. 
Prašalina prietvarą, pagelbsti virški-

!SUie^kat"kSr‘taitelrėmėjai’ k-urie Sasbiemji-
' rinkimų/o tikrieji rinkimai |™u'P^įaI? “P“ -ira,

baralms. | mnnnų o u^ej .u™ S300.000.00, ir kurie, mato-
Š:?!.?™,t?,.s.u^uktornnjn- m3,,į judins dangų ir žemę. -~J» % *

virškinimo traktą ir
oru juoku juodumu įmini-'-------- ~y-----e>- ------- -- |mai lUdmS dancU ir žeme sutvarko Ji. vangelis daktarų reko-

go tikslas buvo toks: pada- Akuoti vargiai pasiseks. Be L d’> . ,. .j* nasiHkti menduoja £. J*9 ’įus »Ptieirininkus
rvti sutartį tarp fašistų ir to. Jurgeliute^ pranese lais- Susivienijimo vadovybėj. ^bma ąrieKukėj, rašykit
sandariečių, kad “bendrui(Patl neatėjo), kad ji ne- Reuorterk O
frontu” einant rinkimuose į žada toliau kandidatuoti.1

į Jos Triner Co., 1333 S. Ashland avė 
Chicago. 111.

sumušti taip vadinamą “so-Į Trečiu kandidatu yra bolše 
cialistų šleitą”, o labiausiai v’ikas, o ketvirtu Čekanaus- 
Bagočių ir Gugi. kas, kurs taipgi neturi pilie-

Iš pažangiųjų sąrašo į tiškų popierų. Ką čia komi-’ 
sija darys, nežinia,

Priėjus prie iždininko 
klausimo, Lopatto, kaipo 
trečias kandidatas, sutiko iš
traukti savo kandidatūrą, 
kad palikti vieną Tareilą 
prieš Gugį. Jam buvo užtik 
rinta, kad jei Tareila šį šy
vį Gugio nesumuš, tad ki
tais rinkimais jis jau nebe 
kandidatuos, ir paliks lais
vą dirvą Lopatai.

Iždo globėjais nutarta 
remti Januškevičiuką ir Bo- 
tono Mockų, žmogų visai 

bemokslį, nes jis fašistuo- 
įantis sandarietis.

Daktaro kvotėjo klausi- 
nu greitai susitarta: Stanis- 
lovaičiui pažadėta nespaus
ti, kad atiduotų SLA. skolos 
8200.00^ todėl jis sutiko pa- 
itraukti Dr. Klimo naudai.

Balsų skaitymas pasibaigs t 
sausio 11, ir tada sekretorė { 
turės išsiuntinėti kandida- j { 
tams užklausimus. Nutarta } 
daryti spaudimą ant sekre- } 
torės, kad ji užklausimų ne- { 
siųstų bent per sąvaitę, ir { 
kad atsakymams duotų bent »

konferenciją nebuvo nei vie 
nas kandidatas kviestas, iš
skyrus Grinių, nes tikėtasi, 
kad šis eis Į derybas ir kom
promisus su juodmarški- 
niais, nes jis žinomas maž
daug kaip žmogus su labai 
lanksčiais principais: buvęs 
ilgą laiką vienas iš veikliau
sių ir itekmingiausių Liet. 
Socialistu Sąjungos nariu, 
Pildomojo Komiteto pirmi
ninkas ir “Kovos” adminis
tratorius (kol neatidavė bol
ševikams Stilsonui ir Vidi- 
kui), o dabar prisimetęs prie 
sandariečių ir jų vice-pirmi- 
ninkas, taipgi “praktikuo
jantis” katalikas, — mano
ma buvo jį panaudoti kaipo 
įrankį sumušti Bagočių. Su
sirinko viso 49 “veikėjai 
Jų tarpe Gegužis, Bačiunas, 
Grinius, Mikalauskas, Ka
marauskas. Raginskas, Lo
patto, Strimaitis, Tareila, 
Žemantauskas, Trečiokas, 
Strumskis, jr kiti “mažes
ni”. Pirmiausiai prieita prie 
eliminavimo kandidatų į 
prezidento vietą. Nekurie 
pasiūlė, kad Gegužis ir Ba
čiunas atsisakytų, paliekant 
tiktai Bagočių, Grinių ir bol 
ševiką. Griniui žadėta visi 
Gegužio ir Bačiuno balsai. 
Ant tokios kombinacijos 
Grinius sutiko. Bet Gegužis 
atsisakė savo kandidaturi

Naujausi lietuviški
11 REKORDAI COLUNBIA

LIETUVOS VIEŠBUČIO ORKESTRĄ 
16241F (Prezid. Smetona. Maršas. 16240F (Lietuvaitė. Polka 

(Krupnikas. Polka. (Močiutė. Vakas
V. DINEIKA ir J. PETRAUSKAS, VALST. DRAMOS ARTISTAI |

1C236-F (Adelės Polka—You rgaitis Armon. Solo 
(Daratos Polka

16244F (Kanklininkų Polka. 
(Senas Kanklininkus.

Muzika.
Muzika ir dainos.

FRANAS STANKŪNAS IR VIOLET TAMKIUTĖ 
16240F (Pavasaris Lietuvoje Fr. Stankūnas

(Kad aš augau pas tėtužį. ir Violet Tamkiutė.
1616F (Valio Dalgelė. K. Menkeliuniutė ir

(Geismai ir Svajonės. F. Stankūnas

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Kaziui Giliui. —Labai a- 
čiu už prenumeratą ir sklei
dimą “Keleivio” tarp savo 
draugų.

Viktorui Maneikiui. — Iš
rusų desiatinos išeina trupu
tį daugiau kaip du ir pusė 
amerikoniškų akre; tiksliau 
sakant, I desiatina yra lygi 
2.6997 akro.

K. Z.— Eilėse yra gražių 
minčių, tečiaus spaudai jos 
netinka, nes parašytos ne 
sulyg eiliavimo taisyklėm

Jono Broliui.—Jeigu tam
sta turėjai iš banko paskolą 
ant savo namo, o tas ban
kas užsidarė, tą paskolą vis
tiek reikės atmokėti. Ją rei
kėtų atmokėti net ir tokiam 
atsitikime, jeigu tamsta tu
rėtum tame banke pinigų 
pasidėjęs.

Komunistui. — Tamslta
tvirtini, kad tas lapelis, po 
kuriuo pasirašo Amerikos 
Komunistų Partija, yra ne 
komunistų padaras. Gali būt 
ir tamstos tiesa. Bet jeigu 
taip, tai kodėl gi pati Parti-' 
ja to nepasako? Juk jos var-į 
du tas kurstymas prie gink
luoto sukilimo buvo išleis
tas, taigi jos pareiga turėtų 
būt kuo greičiausia jį diskre- 
dituot, kad jis nesuklaidintų 
jos narių. O bet gi ji tyli. 
Taigi išrodo, kad tas lapelis 
ištikrųjų buvo jos produk
tas.

“MAGUS WOZAS” 
MAGIKAS.

Ar turite bėdų arba nesveikuojat ? 
Patarimai meilėje, biznyje arba ligo
je. Gydimas Hypnotizmu.

Susipažinkit daugiau apie nežino
mas paslaptis per musų mėnesinius 
paaiškinimus. (3)

Rašykit arba pamatykit ypatiškai.
“MAGUS WOZAS”

263 Kent Avė. Brooklyn, N. Y.

PARDUODU GERĄ 
FARMĄ

Gera žemė. 200 ekerių, geri namai, 
netoli nuo didelių miestų, skolos nė-

ajieškau Jono (John) Vitkausko, 
iŠ . Lietuvos kilęs nuo Pasvalio. Da
bar gyvena So. Bostone, bet nežinau 
adreso. Taigi, jis pats ar kas jį ži
no, malonės atsiliepti šiuo adresu:

ONA JIZONUKĖ
20 Pearl Terrace, Cambridge, Mass.

Pajieškau sesers Marjonos Brazai- 
čiutės—Kučauskienės, iš Lietuvos pa
einąs iš Marijampolės miesto, Suval
kų gub Karės metu ji gyveno Glas- 
gow, Škotijoje. Kas žino kur ji ran
dasi, prašau pranešti, arba pati ma
lonės atsišaukti: (3)

ANNA BRAZAIČIUTĖ 
' 419 Western Avė., Brighton, Mass.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsįvedimui merginos ar. 

ba našlės be vaikų, teisingo*, doros, 
nėgirtuokles ir netinginės, kuri mylė- 

ra. Sutikčiau mainyt ant garadžiaus «*’">y»»ską gyveninę, tarp 32, iki
arba Hotelio, kuris turi nedaugiau, 
.kaip viną mortgičių. Platesnių žinių 
klauskit per laišką arba ypatiškai. (2)

C. A. MOTEJUNAS 
• WILLIAMSTOWN, N. Y.

DIENOS DABAR YRA TIK 9:20, 
O nakties yra 14:40 valandų!

Aš manau, kad naktis yra labai 
nuobodi; tai jeigu taip, parsitrauk 
mano knygų katalogą, iš jo išsirinksi 
gerų ir pigių knygų. O kaip skaitysi, 
knygas, nebus nuobodu. Rašyk tuo
jaus! (2)

M. A. IGNOTAS
P. O. Boa 130 Ocean Gatt, N. J.

PUIKUS KALENDORIAI 
1932 M.

A. F. SM EETR A (4J
135 Newbary St-, Lawrence. Mas*.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kasių 

Pasirinksite Visokių
JONAS KERDIEJUS

663 FOURTH ST.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.

48 metų amžiaus. Geistina, kad turė
tų šiek-tiek turto. Su pirmu laišku 
prašau prisiųsti paveikslą, kurį pa
reikalavus sugrąžinsiu. Aš esu švarus 
vaikinas, turiu turto, mylėčiau su tei
singa drauge apsigyvent Amerikoje. 
Daugiau žinių suteiksiu per laišką.(2) 

JOE STANKUS
1921 Lorimer St. Denver, Colo.

Jaunas vaikinas, pajieškau apsive- 
dimui merginos arba našlės; pagei
daujama kad butų pasiturinti. Su 
pirmu laišku prašau prsiųsti paveiks
lą,. pareikalavus grąžinsiu. Atsaky
mą duosiu kiekvienai. T. S.

413 Highland st., E. Bridgevrater, 
Mass.

16221F (Aš už jūrių. 
(Kazokėliai.

A. Vanagaitis ir
J. Olšauskas

16198F (Paklausykit Jus Lietuviai.
(Kelias-Vieškelis. J.

J. Olšauskas su kanklėmis 
Olšauskas

PENNSYLVANUOS ANGLEKASIAI — ORKESTRĄ.
16209F (Paukščių Polka

(Liudvinavos Polka.
Lietuvių Mainerių 

Orkestrą ir daina.

16227F (Jurgio Polka.
(Ūkininkų Polka.

16188F (Vyras Pijokėlis.
(Pasakyk Panytele.

16228F (Elzbietos Polka. Worcesterio Liet. Orkestrą. 
(Našlaičių Yaka*. Albina Lietu v.

Pas mus galite gauti netik tuos rekordus, kurie garsinami, bet 
visus, kokie tik yra lietuvių, kalboje. Reika?audami katalogų, pri
siusite 2c štampą. Mažiau 6 Rekordų, per paštą nesiunčiame.
Mes priimam Lietuvos Psas* kaipo dalį mokesties aoa tų. kurie per
ka pas mos Radio. Pirkdaori pas mos Radio daug sotoupysite ir gau
site gerą patarnavimų.

RŪKYKITE 
GERIAUSIUS 

Over Globė Cigarus
Lietuvių Produktas 

Rankomis Padaryti. 
PABANDYKIT PERSITIK

RINIMUI.
Jei negalėtumėt gaut pas savo 
krautuvininką, rašykite tiesiog į 
dirbtuvę. (-)

OVER GLOBĖ CIGAR MFG.
37 Lothrop St.

STOUGHTON, MASS.

Z South Ashland 
Grill lim

" Joe Martin-Martnsevičins 
Lietuvis savininkas 

Lengvą Skanių Užkandžių 
ir Minkštą Įsigėrimą 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę laiko.

■6818 So. Ashland Are. 
CHICAGO, ILL.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 5t) centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

DOVANAI.

KNYGELĖ (katalogas). Kaip 
išmokti anglų kalbos, gramati
kos, biznio, aritmetikos, knyg- 
vedystės, laiškų rašymo, gra
žaus rankraščio, ir t-t., be lan- 
kymo mokyklos. Rašyk antrašu: 

LEVESKIS, 1336 W. 12tk sL,
Los Angeles, Calif.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
KANADOJE.

DRAUGAI:—

Už KANADOS DOLERI Bankai Suv. Valstijo
se išmoka tik 75 centus, tai didelė skriauda. Bet 
Suvienytų Valstijų Paštas, už Canadian Postai 
Money Orderį, išmoka pilną sumą.

Todėl užsisakant “Keleivį”, knygų, arba duo
dant paskelbimą, geriausiai išpirkti pastoje “In
ternational Postai MoneyOrder”. Siunčiant “Kelei
viui“ laišką su Money Orderiu, patartina para
šyt savo adresą atgal ir prilipyt už 3c. paštos 
markutę; nepridėjus markutės, vietos paštas lai
ško gali neišsiųsti.

" "t
Su augšta pagarba,

“KELEIVIO” ADM.
253 Broadway, So. Boston, Mass.

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pakus. 

Gvarantuojam Patenkinimą.
Kaldros ir patalai. Materijos šliu- 
binės musų speciališkumas. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPI FS-EU ROPE AN 
FEATHER CO.

54 Ckanncy Street. Boston, Mass. 
Kampas Bedford St., netoli Wash- 
ington St ir Jordan Marsh Depart

ment Storo.

COLUMBIA LIETUVIŠKI REKORDAI 
PALINKSMINS JUSŲ NAMĄ KIEK-į 

VIENĄ VALANDĄ

Dorą desėtkų dienų (pirmiau 
būdavo duodama tiktai 5 » 
dienos). Tokiu užtęsimu I 
norima duoti komisijai pro- ♦ 
gos “geruoju, privatiškai ♦ 
kandidatus perkalbėti.” «

Tokias tad politika.*? vari- » 377 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
ėja “senoji gvardija” ir jos u..,.—. ..............................................

GEO. MASILIONIS
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Korespondencijos
WORCESTER. MASS. ■ d vo, o jo moteris “tvarka”

Laivės , \ ilniea. ir A. kaip tiktai pradeda kalbėti 
L.D.L.D. vajus jau pasibai- lytų pažvalgu žmogus, tai 
gė, tai prasidėjo narių mė- draugė Svinkunienė rėkia, 
tymo vajus. Taip man paša- trepsi kojomis ir liepia savo 
kojo vienas sklokininkas. Juozukui atimti kalbėtojui 
Sako: “Gruodžio 27 dieną balsą. Bet oponentams ap- 
įvvko ALDLD. .11 kp. sus:- leidus svetainę, bimbiniai 
rinkimą- kuriam dalyvavo ?r neturėjo su kuom diskusuo- 
Bimbos leitenantas V. Bovi- tį.
nas iš Brooklyno. Į tą susi- Į)ai' noriu pridurti, kad 
rinkimą buvo sukviesta bimbiniai buvo pusėtinai ir 
daug bimbistų. \ ienas Bim- jsikaušę. Nors nedarbas, bet 
bos šalininkas padavė skun- Bimbos parapijonai be ru
dą ant trijų kuopos narių, ginęs “apšvietos” neapsiei- 
kaipo sklokininkų, priešingų na. J. Kazlauskas.
bimbizmui. j __________

“Po didelių ginčų bim-1
biniai nutarė duoti ‘nofą*' 
sklokininkams, kad atsiver
stų prie Bimbos dvasios 
šventos, o jeigu per 30 dienų

galbos nereikalavo, tai kam 
jų šauktis jai numirus?

Gal vyras darė tai tik dėl 
svieto akių, norėdamas pri
sitaikyt prie aplinkybių? 
Bet mes gyvename laisvoj 
šaly ir galime laidoti savo 
gimines kaip mums patinka, 
niekas negali mums to už-! 
drausti. Ar gi išmintinga! 
cuomet lenktis tamsybės sta-' 
bams ir da mokėti užtai 25- 
dolerius kokiam ten žmonių' 
mulkintojui už pusvalandi 
laiko, kuomet darbininkas 
turi visą sąvaitę lieti prakai
tą, pakol tokią sumą uždir
ba? Teisybės Žodis.

Humoris
■H

KNYGOS GAUNAMOS “K1 
KNYGYNE

a M IVKT

WORCESTER, MASS.
Keistas vyro pasielgimas 

žmonai numirus.
Gruodžio 25 dieną mirė P. 

neprieis išpažinties ir už sa- Maleikos žmona. Jiedu gy
vo griekus nepadarys atgai- veno Leicesterio miestely, 
los, tai bus išmesti iš Dr-jos. nuosavam namely, bet gy- 
Bet sklokininkai sako, kad veno gana vargingai, nes 
išpažintin jau jie senai nūs- moteris jau kelinti metai sir- 
toję eiti ir jokių atlaidų nuo guliavo, o pats Maleika jau 
Bimbos nereikalaują, taip pora metų be darbo. Te- 
kaip Lietuvos komunistai. čiaus kai žmona mirė, jisai 
nereikalauja nuo Smeto-, nubėgo pas airišį Romos a- 
nos”. {genią ir užmokėjo net 25

Tai taip man sakė skloki- dolerius, kad tas palaidotų 
ninkas. ~~-

Gruodžio 27 d. tas pats 
Bovinas sakė, atsiprašant, 
prakalbą Lietuvių Svetai-

bažnvtinė-

nėje. Nuėjau ir aš pasiklau
syti. Kalbėjo žmogelis, kal
bėjo, bet nebuvo galima su
prasti, ką jisai norėjo pasa
kyti; gali būti, kad nei jis 
pats nežinojo. Šalia manęs 
sėdėjo vienas bimbistas ir 
vis plojo katukes.Aš klausiu, 
ką jisai ten kalba; o šis sa
ko: “aš irgi nežinau’.’’ Neži
no, bet ploja.

Toliau tas žmogelis bandė 
cituoti “Naująją Gadynę”. 
Net gaila buvo ir klausyti 
bei žiūrėti, kaip jis kamavo
si. Kol perskaitė keletą saki
nių, ėmė apie pusę valandos. 
Tai šitokie Bimbos “kalbė
tojai”. Worcesterio Sadaus
kas jau geresnę prakalbą 
pasakytų.

nabašninkę su 
mis apeigomis.

Jeigu šitaip pasielgtų koks 
tamsus parapijonas, tai ne 
butų nieko stebėtino: bet 
Maleikai buvo žmonės pra
silavinę ir nei jis, nei nabaš 
ninkė tikybiniems burtams 
netikėjo. O jeigu velionė 
būdama gyva kunigų pa

NORWOOD, MASS.
Komunistai bijojo kalbėtoją 

statyt.
Vietos ir apielinkės bolše- 

cikuojantis chorai čia buvo 
-urengę koncertą su šokiais 
egijonierių namo salėje, 
turbūt tikėdamiesi patraukt 
daug amerikiečių publikos. 
Bet ant rytojaus jau nieku
te jų skundėsi, kad “daug 
buvo išlaidų, o įplaukos 
menkos”.

Nesvarbu, kad komunistai 
•Įlindo i skylę”, bet keista, 
kad jie daug apie save ma
no. O da keisčiau, kad tie 
•revoliuciniai” choristai su 
Grybu priešaky pasirodė 
bailiais. Nes kai jie rengia 
tokius vakarus Lietuvių Sa
lėj, tai visuomet parsikvie- 
čia ir komunistą kalbėtoją; 
oet kai dabar nuėjo į legijo- 
nierių salę, tai kalbėtojo ne
statė. Matyt, pabūgo legijo- 
nierių, o gal bijojo ir polici
jos, nes šalia tos salės yra 
policijos nuovada. Tai štai 
jums ir revoliucionieriai!

Darbininkas.

*

Mizemui Jau “Velnias Juokiasi•»

Amerikos lietuvių bolševikų f Juk tuomet ji kiti piemenys pir-

apgavikams

“didysis vadas” Rokas Mizara 
(kiti vadina ji Mizerau) pyksta, 
kad svietas juokus iš jo daro.

Paprastai, kas pyksta, tas bū
na kaitas.

Bet Mizara negali būt kaltas, 
nes jis yra tasai “veikėjas”, ku
ris nežino ką daro.

Ir kaipgi jis gali ką žinoti, jei
gu jam kas kitas nepasako?

Man jisai gerai yra žinomas 
dar iš seno “krajaus”, todėl esu 
autoritetingas papildyti jo bio
grafiją sekamais faktais:

Kuomet Mizarukas dar kiau
les ganė Savilionyse pas ūkinin
ką Svirnelį tai vis reikėdavo jam 
pasakyti, ką jis privalo daryt.

Ryte šeimininkė jam vis turė
davo pasakyti, kad burną ir ran
kas nusipraustų.

Kerdžius jam pasakydavo, kad 
reikia tarbukę ir botagą pasiimti 
pirmiau, negu kiaulės bus išgy
tos į laukus.

Mizarukas jau iš mažens tu
rėdavo tokius “gabumus”, kad 
pats nieko negalėjo dasiprotėt, 
jeigu kas kitas jam nepasakyda-

DELHI, ONT. CANAfA. 

Skriaudžia darbininkus.

raturiniams” 
kelią.

Pašalpos draugijoj komu- 
Cia yra belgų kolonija ir nistai taip pat nepakenčia- 

jų apgyventa visa apieiinkė.' mai elgiasi. Jeigu atsistos 
Ūkininkai augina tabaką. įkalbėti koks rusas, tai jis ga- 
kuri iš jų superka tabako ii kalbėt visokias nesąmo- 
kompanija. Kompanija iš-i nes; bet kuomet atsistos lie- 
'naudoja ūkininkus, o ūki-; tuvis ir ne komunistas, tai 

Užtai aš ir nesistebiu, karininkai darbininkus skriau-; pirmininkas tuoj įžeidžia ir 
skolikininkai neina su Bim- džia. Sulygsta vienaip, o pa-;liepia sėstis, kartais net kri- 
ba, o pasirinko universiteto* skui elgiasi kitaip. Kaip tik minališkai narį apšmeižda- 
žmogų, poną L. Pruseiką. isunkiausius darbus nudirbsi, mas, sako, “esi darbininkų 

Reikia pasakyti, kad tar-tai jie suranda kokią prieka- išdavikas”, “žvalgybinin- 
pe Worcesterio sklokininkų hę ir atleidžia tave, o leng- kas” ir t.t.

tuomet stebė- 
“ gabumais” Jie

yra pusėtinai gabių žmonių. resniems darbams paskui
Publikos tose prakalbose pasisamdo jau per pus pi- 

buvo mažai, tik apie 120. ‘gesni žmogų. Negana to, jie 
Bedarbis, {da nutraukia ir užmokesni. 

__________ _ Ijaip atsitiko ir man pačiam.
WATERBURY, CONN. ‘TJaigi Įspėju lietuvius darbi-

Iš Limbinių diskusijų.
Sausio 3 d. vietos bimbi

niai buvo surengę diskusi
jas. Temą pasiskyrė: “Ar 
komunistai nedaro klaidos 
reikalaudami bedarbiams 
apdraudos?”

Reikia pastebėti, kad 
bimbiniai turi labai trum-

ninkus, kad be raštiško kon
trakto pas belgus niekas nei
tų dirbti.

A. Šimkus.

Pirmininką reikėtų pamo
kyt, kad pašalpinė draugija 
yra ne politinė partija, ir 
nariai čia turi būti visi lygus. 
Jis negali Čia elgtis kaip 
74askvos agentas.

Jaunuolis.

vo.
Visi kaimynai 

davosi Mizaruko 
sakydavo:

—Užaugęs Rokcikas bus ne
paprastas žmogus.— Vieni tvir
tindavo, kad jis bos kerdžius, 
kiti— Merkinės zakristijonas, o 
treti—kad kunigo bernas.

Bet Mizarukas nesuprato, kad 
tai buvo juokai. Todėl jis ir įsi- 
tikrino turis didelius gabumus, 
kuriais, užaugęs, pasaulį nuste
binsiąs!

Kadangi piemenuku jo niekas 
jau nenorėjo samdyti, tai jo ge
rasis senelis tėvas atvežė Roką 
Merkinėn “Narodnoj TJčiKščioj 
mokintis.

čia jis patapo Rochail Miza- 
revicz ir pradėjo studijuoti abė
cėlę. Tačiau jokiu budu jam ne
galima buvo įkalti į galvą, kuri 
raidė yra A ir kuri B.

Mokytojas ir geruoju ir pyk

W1NNIPEG, CANADA.

Chuliganiškas literaturnin- 
kų elgesys.

MONTREAL, CANADA.
Žodis torontieciui.

“Keleivio” 52-ram nume- tu°iu mušdavo Rokaus galvelę

na atminti • ka perskaito iš Čia >Ta draugijos: (1) pą atminu Ką perskaito b “pašaipos” (2) “Kultūros” 
“Laisves , tai uz poros mi- •

musijot e” juodžio 20 diena 
buvo ir siose diskusijose, «Kultura„ įkabino savo su- 
“no^Tskaitrt nX skdbim«- Komu-
ŽumSja. cXX "Si *

kas (“majoras”) d iškukuoja “Smetonoj
apie “šiušius”. Temos nesi- Smetonos
laikė nei vienas. Komunistų D

Krasnitskas “ap- Tai yra chuliganiškas dar-“majoras”
reiškė,” kad, girdi, darbi- bas, nes “Kultūra” yra gry- 
ninkai nėra nei piliečiai, nei nai kultūrinė organizacija ir 
kareiviai ir neturi savo tė- su Smetona neturi nieko 
vynės. -.„.bendra.

Pora asmenų buvo at?i- Literaturninkų chuligani- 
lankę ir ne iš komunistų, zmu ėmė piktintis visi rim- 
Vienas buvo sandarietis, o tesni darbininkai ir jų “Li- 
antras socialistas. Taigi so- teratura” neteko pusėtinai 
cialistas ir nurodė, kad be-/ narių. Tuomet jie sugalvojo 
darbių apdrauda nėra ko- bedarbių šelpimo draugiją, 
munistų išradimas ir jie be- kad patraukus savo pusėn 
reikalo ją savinasi. Bedar- bedarbius. Renka bedar
bių apdraudos senai jau rei- biafns aukas, rengia vakarė- 
kalauja socialistai, o komu- liūs, bet surinktų pinigų nei 
nisti tą obalsį tik pasisavi- vienas bedarbis da nematė, 
no nuo socialistų, kad gale- Laikas bu'ų jau šitokį biznįA — ,-4.^ Xr - - 4 1 1 .O 1 Y 1 • • •

ty tūlas Torontietis rašo a- 
pie tūlą Magdę, kuri išnau
dojanti vyrus, turėjusi To
ronto mieste meilužį, o da
bar išvažiavusi į Montrealą.

Tas torontietis turbut ne
turi ką veikti, kad kišasi į 
privatinius žmonių reikalus 
ir rašinėja apie tai į laikra
ščius. Ir kam jis rašo apie 
tokius niekus Į “Keleivį”? 
Jam daug geriau pritiktų 
kreiptis tokiais reikalais į 
kokią “Dirvą”.

Kai dėl tos moteries, tai 
ji nėra jokia vyrų išnaudoto
ja ir nei pas vieną nėra pra
šiusi pinigų. Torontietis la
bai nerimsta, kad ji išvažia
vusi į Montrealą ir turbut 
jau negrįšianti į Toronto. 
Bet jis klysta. Ji jau sugrįžo, 
bet pas ką, tai torontieciui 
nėra reikalo žinoti.

A. Belgas.

į rašomąją lentą, kad įkalti į jo 
smegenis abėcėlę, vienok visos 
jo pastangos buvo veltui.

Pagaliau mokytojas {tikrino 
tėvus, kad iš Rokaus nieko nega
lima padaryt ir patarė jį pasiųst 
atgal kiaulių ganyt.

Bet ir kiaules ganyti Savilio
nyse jo niekas nenorėjo. Sykiu ir 
negražu buvo vaiką vežti iš mie
sto atgal į kaimą —prie kiaulių.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.
Vartok ant bile Pat

Didelio ar Maža ir Jn
kelio koris suteikė 

Parankama.

Dykai
Kiekvienas patrukęs vyras ar 

toris tor toojaus rašyt pas W. S. Rice, 
52-W Main St, Adams, N. Y. išban
dymai dykai jo puikios netodos. Tik 
uždėk ant patrukusios vietos ir žaiz
da ožgis b* joms bus
Nepamiršk pareikalaut 
dyrina to gero Prietaiso, 

amžių priteik; 
kad prisimest,} 

patrūkimo, kuria 
nuvarė ant operacijos? 
ra ir moterų kasdien 
kam vien dėlto, kad 

Išbandyk
tai yra stebėtinas

Numuša valdžios
kams algą.

Ontario provincijos 
džia nutarė nukapoti

val-
savo

tų patraukti daugiau žmų- sustabdyti. Visi bedarbiai iri darbininkams ir tamauto- 
nių į savo bimbišką tinklą, dirbantįs turėtų sušaukti mi-| jams aįą. Tas paliečia 5, 

J. Svinkunas pirmininkė tingą ir užkirsti tiems “lite-iOOO žmonių.

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

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

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

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir

moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina...........................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose 

Veikalas perstatų nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 2$ ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61.............. 25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusi. 23........... .... ............ lOc.
"Salomėja", arba kaip buvo nukirsta 

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

nes. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bamlx>s spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoris; iški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................25c.

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

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos; darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m..............25c

Socializmą^ ir Religija- Labai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m................ .. ?2.00
Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—

Rankius 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 krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............. 35c.
žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m , pusi. 63 .............  25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..........................  I5c-
Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi

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

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. ..................20e.

štais užbadys.
Buvo bėda. bet atsirado ir iš

eitis: Merkinės “kanceliarijos” 
{ūsoriaus sargui (dvorninkui) 
reikėjo pagelbininko. Darbas bu
vo lengvas—“otehožą” valyti, 
kiemą iškloti, lėkštes mazgoti ir 
Lt

Po diplomatinių tėvo pažįsta
mų pastangų pavyko Miząruką 
įsukti “kanceliarijon” (valsčiaus 
raštinėn) už dvominko “pamoč- 
ninką”.

čionai Rokas brendo ir augo 
į tą “didelį vadą”, kurį dabar tu
ri Amer. lietuviai bolševikai—tą 
“didžiai gerbiamą draugą Miza
rą”

čia buvo plati dirva Rokui vy 
styti ir savo iškalbą ir bendrai 
visą vokalį talentą, nes buvo ar
ti bažnyčia, tai davatkos pradė
jo mokint jį rąžančių kalbėt ir 
gadzinkas giedot.

Jis greit išmoko klupsčiais eiti 
stacijas ir “Melskis už mus” gie
doti. Ypač gerai jam sekdavosi 
nurėkti žodį “Amen”.

Tuomet visos davatkos pradė
jo pranašauti, kad Mizarukas 
bus didelis kantorius.

Keista, bet gyvenimas dažnai 
kitaip surėdo. Nepaisant, kaip 
Mizarukas storoj os. o dalykai 

kitaip stojos. Nei kerdžium, nei 
kunigo bernu, nei zakristijonu 
jis negalėjo tapti, bet patapo 
bolševikų “didžiuoju vadu”!

O tai buvo šitaip.
Po nepasekmingos karjeros 

Savilion/se prie kiaulių ir Mer
kinėje prie “kanceliarijos”, Mi
zarukas atvyko Amerikon 1913 
m., ir čionai jis pienavo išbandy 
ti savo gabumus kitose srityse. 
Apsigyveno jis Nashua, N. H., 
kur jo brolis išprašė Rokui dar
bą “shoe-šapėj”. Jeigu niekas 
kitas iš jo neišėjo, tai gal nors 
šiaučius išeis—manydavo bro
lis.

Bet ir šiaučiaus amato jis ne- 
pajiegė išmokti! Metęs siaučia- 
vimą. Rokas atvyksta į So. Bos
toną ir išsiprašo darbą pas “Ke
leivį” už spaustuvės šlaviką. Jis 
tvirtino, kad šiame darbe esąs 
ekspertu, nes Merkinės “kance
liarijoj” ji atsakančiai išmokęs 
Tikėsit, ar ne, bet ir šluoti jis 
nemokėjo! O jeigu kokį kitą dar
bą bandydavo, tai arba sugėdy
davo, arba pirštus sau nusimuš 
davo.

“Keleiviui” jis buvo bėda. Iš
varyti gaila vyruko—kur gi jis 
vargšas dėsis? Laikyti jį irgi 
buvo nuostolis. Pagaliau pavy
ko nuo jo šiaip taip atsikratyt 
Bet iš “Keleivio” išėjęs jis jau 
buvo bent šiek-tiek aptašytas.

Vėliau “didysis” Rokas prisi 
plakė prie sandariečių Miko Pet
rausko ir pradėjo bandyti savo 
“kantoriškus” gabumus “Gabi 
joj“. Kaip vyras nesistengė, ta
čiau dainininku nepatapo. Apsi 
vylęs 5is nuėjo prie “Laisvės” ir 
čia gavo redaktoriaus činą. 
“Laisvėje” jo laimė laukė, nes 
čionai nereikia nei mokslo, nei 
žinojimo, tik drąsos.

Ir taip bemokslis Mizarukas 
šiandien komunistus mokina. 
Ko jis nežino, tai dabar jam 
Bimba pasako. Mūsiškiai komu
nistėliai jį savo “didžiuoju” va
du apsirinko. Ar užtai galima 
Mizarą kaltinti? Anaiptol ne. 
Juoktis? Cha, cha—iiur, kad 
galima! Merkinės Džiokeris.

Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Praga-
rą. Parašė Robert G tegersoil, gar-. K „ . G , _ Arba

siaust pasaulyje kalbėtojas ir B.O-, lyrir.ejimas, kur buvo pirmutinė 
įjos prietarų naikintojas. <2 pus- Į žmonių lopiini. Knyjia labaf pamoki-

laptą ....................................... .. . • • ^oc- nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

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

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatyslės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas napuolimas. šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
lcun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

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

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

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

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

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

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės bat pakeistas kapi
talizmas. Kaina ......................... 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVCJE?

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

išban- 
nešiot 

Kam ria- 
nuo 

ančios
*»- 

patra

gjrdy- 
:• tuojaus 

Main Street,
ant patrūkimo 
W.C. Rfce, Ine., 52

N. Y.
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(Nuo

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
M| korespondentų ir ii Lietuvos Laikraižių.)

įdomi Skulptūra.

KERŠTAS PASIBAIGĖ 
KALĖJIMU.

Zapyškis. Kauno apskr. 
Gaižėnų k. ūkininkas Vište
liauskas dar prieš dičf. karą 
buvo pavedęs ūkį savo žen
tui Naujokui, kuris apmokė
jęs uošvio skolas manė ra
miai gyventi. Bet su uošviu 
Naujokas negalėjo sugyvent 
—ir prasidėjo teismuose by
los. Didžiojo karo metu vie
nas ir antras šėrė vokiečių 
žandarus, vaitus, ieškodami 
“tiesos”. Karui pasibaigus, 
rodos, 20 metais, antra Viš
teliausko duktė antrukart iš
tekėjo už Žemaičio. Ar Že
maičiai mokėjo patraukt sa
vo pusėn tėvus Višteliaus
kus, ar Višteliauskai geriau 
pamylėjo savo antrąją duk
terį Žemaitienę, kad jie nuo 
žento Naujoko išsikraustė 
pas žemaitį į Kuodiškės k. 
Del to tarp abiejų žentų ir 
tikrų seserų kilo didelės by
los. Pelnė teismai, advoka
tai ir liudininkai, pakol vie
nas kitą iš gyvenimo išmėtė. 
Abu žentai ir tėvas, dieno
mis ir naktimis, iš ūkio vežė 
ką tik nugriebė ir taip jį nai
kino. Liko tuščios trobos, ku
rios 1927 metais vieną tam 
šią naktį sudegė. Taip pat 
sudegė kluonas ir klėtis, 
Trobų sudegime buvo įtarti 
Žemaičiai.

Policijai tardant, pasiro
dė, kad kalta yra Žemaitie 
nė su nepilnamete mergaite. 
Višteliauskas, kaipo senas 
žmogus ir būdamas arti mir 
ties, mėgino save kaltinti 
trobų sudeginime, bet ne
pasisekė. Lapkričio mėn. 23 
d. Kauno Apg. Teismas iš
nagrinėjęs šią bylą, rado Že
maitį ir jo žmoną kaltus ir 
nubaudė po 4 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo ir se
nąją Višteliauskienę pusant
rų metų kai. (dabar tėvas 
jau miręs).Žemaitienės dūk 
terį, kaip nepilnametę, ištei 
sino. Be to, iš Žemaičio už 
padarytus Naujokui nuosto
lius priteisė sumokėti 1600 
litų.

SLAPTAS VOKIEČIŲ RI
TIERIŲ ORDINAS ESTI

JOJ IR LATVIJOJ.
Didieji estų laikraščiai 

“Postimees” ir “Paevaleht” 
deda plačius straipsnius a- 
pie slapto vokiečių ritierių 
ordino veikimą. Šis ordi
nas, pasak tų laikraščių, Į- 
steigtas vokietybei gelbėti 
Estijoj ir Latvijoj. Ordinas 
nepripažįsta sienų tarp tų 
dviejų valstybių ir vadina 
jas “hercogo valstybėmis’ 
Jis turi šiuo metu 1,800 na
rių. Ordino svarbiausias už
davinys auklėti tokius bal 
tiečius, kad jie, dėl savo auk 
štų idėjinių ypatybių, butų 
aukštesni už kitas Pabaltėje 
gyvenančias tautas ir kad jų 
įtaka šioms tautoms butų ne
ginčijama ir neatremiama. 
Ordino “broliai”, jei to rei
kalauja jų uždaviniai, turi 
būti pasirengę rizikuoti ir 
gyvybe. Paskutinėmis

AMERIKIETIS BUSIĄS 
NEPRIKLAUSOMOS BA

ŽNYČIOS VYSKUPAS 
LIETUVOJE.

“Lietuvos Žiniose” skai
tome šitokį pranešimą:

Iš tikrų šaltinių sužinota, 
kad nepriklausomos baž
nyčios reikalas nėra apleis
tas Lietuvoje; jis rimtai 
gvildenamas.

Tam reikalui turime ne
maža lėšų, su kuriomis jau 
galima pastatyti bažnyčią, 
deboniją su visu invento
rium ir nemažu žemės skly
peliu. Tam turima ir kuni
gas, kuris dabar dar gyve- 
įa Amerikoj, bet manoma, 
<ad jis grįš į Lietuvą ir už
ims nepriklausomos bažny
čios Lietuvoje vyskupo vie
tą.

KjįJBMSį^jKygsTON

Skulptorius Potter padarė įdomią trofeją, kuri parodo A 
menkos cowboyso tragediją. Smarkiai jodamas, cowboysas 
nukrito nuo laukinio arklio taip, kad viena jo koja pasiliko į- 
kliuvus į kilpą. Kar arklys bėgdamas jo neužmuštų, cowboy- 
sas traukia iš makšties revolverįnušauti savo arklį.

PER 25 METUS VYRAS
DĖVĖJO ANDAROKĄ,
NES METRIKOSE UŽ
RAŠYTAS KAIP MO

TERIS.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Kvėdarnos para
pijoje vienas vyriškis nuo 
)at mažų dienų dėvi moteri
škus rubus ir jį visi laiko 
moterimi. Esą jisai dėlto taip 
elgiasi, kad metrikuose per 
klaidą užrašytas moterišku 
vardu. Vadinasi, 28 metus 
taikėsi prie metrikuose įvy
kusios klaidos ir niekas apie 
tai nieko nežinojo ir iš apsi
ėjimo nepažino. Jeigu ne ji
sai pats, ir toliaus niekas a-

Dviguba žmogaus tragedija Gelgaudišky
Prieš trijus metus Gelgau

diškyje apsigyveno Jonas 
Naruševičius, apie 50 metų 
amžiaus amatininkas. At
vykdamas Gelgaudiškin, su 
savim atsinešė tik vieną kir
vį, ir oblių. Miestelyje išsi
nuomavęs butą — pradėjo 
verstis baldų gamyba, nes, 
kaip vėliau pasirodė, tai 
buvo geras tos srities specia
listas. Įvairius užsakymus

pie tai nieko nebūtų žinojęs. 1 atlikdavo pavyzdingai. A- 
pylinkės žmonėse įgijo pa
sitikėjimą, kaipo ramaus 
budo, rimtas ir sąžiningas a-

300 ASMENŲ DOVANO
TOS BEI PALENGVINTOS

BAUSMĖS. j matininkas. O vėliau prie
Kauno laikraščiai prane- nuolatinio savo amato įsigi-

sa, kad prieš Kalėdas ap
saugos ministeris dovanojo 
300 asmenų bausmes. Tie 
žmonės buvo nubausti admi- 
nistratyviai, vadinasi, be 
teismo, tik policijos ar kokio 
ten komendanto paliepimu. 
Kitiems bausmes sumažin
tos.

Tarp tų, kuriems baus
mės buvo dovanotos, yra ku
nigų “Ryto” redaktorius 
Radzevičius, liaudininkų va
das Tomau, inžinierius Viš- 
niauskas, A. Savickaitė ir 
kiti.

KAUNE 3,000 TARNAU
TOJŲ BE DARBO.

“Elta” praneša, kad 12 
gruodžio Kaune įvyko vi
suotinis prekybos ir pramo
nės tarnautojų sąjungos su
sirinkimas, kur buvo rapor
tuota, kad dabartiniu laiku 
Kaune 3,000 tarnautojų ran
dasi be darbo. Jų padėtis e- 
santi labai sunki.

O fašistai meluoja, kad 
Lietuvoje nesą jokių bedar
bių. -

ZARASŲ MIESTE PASI
RODĖ ZU1K1AL

Gruodžio 14 d. po Zarasų 
miesto gatves pradėjo strak
sėti zuikys. Matyt, nubodo 
jam miško gyvenimas, o gal

hercogo valstybės ordino” 
nepaprastas konventas.

ANODUUM NUSINUODI
JO DU VYRAI

Petras Baltušis, gyvenan
tis Žygaičių valsčiuje, Rui- 
kių k., pranešė Tauragės 
policijai, kad tame pat kai
me jo daržinėje ant šieno y- 
ra sudegęs nuo anodijos jo 
brolis Juoza9 Bartušis, 28 
metų amžiaus, ir netoli jų 
trobų griovyje prie vieške
lio gulįs negyvas Jonas 
Trakšelis, 38 metų amžiaus, 
kuris taip pat esąs sudegęs 
nuo anodijaus. Pravedus po
licijai kvotą ir padarius 
skrodimą, nustatyta, kad 
jie sudegę nuo anodijaus.

prieglaudos tarp žmonių.Bet 
žmonės pavojingesni už vil
kus. Jie tuoj šoko tą žvėrelį 
gaudyt ir bematant butų jį 
sudoroję, jeigu jis nebūtų 
pasprukęs atgal į mišką.

jo foto ir liuoslaikiais bei 
šventadieniais užsiiminėda
vo foto srityje ir patenkin
davo vietos gyventojų norus.

Taip dirbdamas ir taupy
damas įsigijo žemės sklypą 
ir pasistatė muro namą, ku
ris yra netoli plytų fabriko.

Bet, štai, gruodžio mėn. 8 
d. apie 12 vai., jo kaimynas 
užėjęs Naruševičiaus butan, 
randa kambarius atdarus ir 
ant stalo raštelį, kuriame pa
rašyta: “Gyventi nėra tiks
lo. Įrankius ir dalį savo na
mo pavedu Endriukaičiui.”

Rašysena, raštelio, pripa
žįstama esanti Narušėvi-

SAUGOKITĖS Ka 
SULIO IR ŠALČIO, 
KURIS UtSITĘSlA

Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 
priveda prie pavojingos bėdos. Jus 
galit juos sustabdyt dabar su Creo- 
mulsion, sušvelnintas kreozotas, ku
ris yra priimnas vartoti. Creomulsion 
yra naujas medikališkas išradimas ir 
jis veikia padvigubintu greitumu; jis 
palengvina ir gydo liga apimtą odą 
ir sulaiko gemalu augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, kai
po vieną iš geriausių vaistų gydymui 
pastovaus kosulio, šalčio ir kitokių 
gerklės nesveikumų. Creomulsion turi 
dar kitų gydančių elementų apart 
kreozoto, kurie palengvina ir gydo 
užnuodytą plėvę ir sustabdo irritaci- 
ją ir uždegimą. Kolei kreozotas pa
siekia skilvį jis susigeria į kraują ir 
tuonri sustabdo gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pasek
mingam gydymui pastovaus kosulio, 
šalčio, ir visokių gerklės ligų kitokiose 
formose, turinčių bendrą veikimą su 
kvėpavimu. Jis yra labai geras dėl 
sutvirtinimo visos sistemos po blogo 
šalčio ar “flu" Pinigus sugrąžiname 
jeigu jūsų kosulio ar šalčio nepalen
gvintų vartojant ji taip, kaip nuro
dyta. Klauskit pas jūsų aptiefcorių.

(»PU.)

ciaus.
Perskaitę tokį “testamen

tą”, kaimynai ir policija 
pradėjo ieškoti Naruševi
čiaus, bet niekur nerado.

Vėliau sužinota, kad jis 
išeidamas iš namų turėjęs su 
savim virvę. Iš to spėta, kad 
yra kame nors pasikoręs. 
Bet, gruodžio mėn. 9 d. apie 
11 vai., netoli Nemuno pie
voj rado jo vieną kaliošą ir 
pėdsaką link Nemuno. Tas 
leidžia manyti, kad palindo 
po ledu.

Taip Naruševičiaus dingi
mo žymių niekas ir neranda.

Bet, gruodžio mėn. 9 d. 
pasirodo vėl naujas paslap
tingumas. Visai netikėtai 
pradėjo degti jo namas. Ir 
Naruševičiaus namas ir 
daiktai sudegė visai. Liko 
tik muro sienos. Nuostolių 
padaryta apie 5,000 litų.

Padegimo kaltininkas ne
žinomas taip, kaip ir Naru
ševičiaus dingimas.

Naruševičius yra vedęs ir 
su žmona persiskyręs—ver
čiamas labai liūdno likimo. 
Būtent: jis turėjo jauną, gra
žią moterį, kurią 1922 me
tais pradėjo lankyti X. Apie 
tai sužinojęs vyras, pradėjo

savo žmoną persekioti ir pa
siryžo X. atkeršyti taip, kad 
jis šeimyninio gyvenimo ne
drumstų.

Ir štai, vieną vakarą tem-, 
stant grįžęs iš kaimynų ir ra
dęs kambaryj svetimą vyrą,1 
Naruševičius griebė kirvį ir 
žmonos akivaizdoje meilužį 
vietoj užmušė.

Vėliau paaiškėjo, kad 
Naruševičiaus buvo didžiau
sias apsirikimas, nes užmu
šė visai nekaltą pilietį Y, ku
ris buvo atvykęs pas Naru- 
švietę kambario — su Naru- 

i padaryti jo užsakyti baldai. 
•Neradęs Naruševičiaus na
mie, liko laukti pareinančio, 
ir sutemus — dar neapsi- 
šivetę kambario — su Naru
ševičiaus žmona užstaly kal
bėjosi.

Šio liūdno įvykio vertę 
suprato ir pats Naruševi
čius, kuris tuoj nuvyko po
licijom Už tą klaidą vėliau 
tapo nubaustas penkiais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo.

Bausmę atlikęs, Naruševi
čius norėjo su savo žmona 
susitaikyti, bet ši griežtai at
sisakė ir išvyko į Klaipėdą.

O Naruševičius dažnai sa
vo žmoną prisimindavo ir 
net apsiverkdavo, kad nega
lįs jos sugrąžinti, labai ją 
mylėjęs. Tas matyti bus pa
veikęs ir jo protą.

Visi gelgaudiškiai, nors ir 
žinodami jo liūdną praeitį, 
sąrišy su šių dienų įvykiu, 
Naruševičiaus gailisi, kaipo 
netekę vienintelio apylinkėj 
gero amatininko ir buvusio 
toj vietoj rimto ir jau už sa-

Skaudys skaudantis sanariai?
sustingę muskulai?

kalio išsimkimas. Vėliaus drebantis 
tkausmas! Vėl senes sustingimas ir 
skaudėjimas. Prašalink muskulų ir 
sonatų skaudėjimą.

Sloan's Lintmeflt tuoj palengvins. 
įkaitins kūną kcip saulės 'sviesa. 
Išvarys skausmą. Vartotas Ii mili
jonų namų. Gauk šrirį/ą bonką 
šiądien, 33 centai.

SLOAN'S Liniment

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

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

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

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

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kuri remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venelova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus—

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

l KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$Į79 Ikse
U. S. Kar* Mokesčiai Atskirai

visų musų laivų.
Dėl informaciją kreipkitės į lokalinius

M BOYLSTON ST., BOSTON

vo praeitį nukentėjusio žmo-. 
gaus.

Naruševičius iki šiam lai
kui dar nesurastas ir spėja
ma, kad bus pasiskandinęs.

ŠOKO Į ŠULINĮ.
Garliava. Birutės kaime 

neseniai vedusi jauna mote
ris S. susipykusi su vyru, dėl 
jo palankumų kitoms mote
rims, šoko šulinin.Bet laimei 
kieme buvęs tėvas sulaikė 
šokančią šulinin dukterį, nu
griebdamas už kojų. S. len
gvai sužalojo kojas.

PATS SAVE NORĖJO
KIRVIU NUKIRSTI

Kaune pil. J. Pyragius 
pats sau du kartu kirviu 
kirto į galvą.

Pyragius norėjęs nusižu
dyti dėl labai sunkių gyveni
mo sąlygų. Pyragius pagul
dytas miesto ligoninėje.

i3tav£hxyy£

I SESIAS DIENAS PER OKEANĄ!
Traapiaasia ir Paraakiaaria Kelionė per HAVRE Milžiniškais Laivais, 

PARIS Jan. 15 o» r. m.)
1LEDE FRANCE Jan. 30 (i2.es a. m.) Feb. 17(1205 a. m.)
Trumpiausia gelžkeHo keHonč per Francuziją. Visi keleiviai aprūpinti 
privačiais kambariais. Visur moderniški parankumai. Išsigėrimas ir 
šauniausia Francuzų valgis. Žemos kainos į visas Europos dalis

KreipkMis pas bile autorizuotą agentą, arka
FRENCH LINE

421 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

įdomus skaitymas.
£1 45 šaunių romancų,

formato.
Parašyta ganau rašytojo M.
Kaa myli dailiąją Kteraturą, patartina turėt 

šitą knygą auvo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina UAB.
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KELEIVIS
tU BROSBVAT, SOUTH BOSTON.

turint atatinkamą vadovą, ku- įPr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit 
ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
mus informuotų, kuris ne tik in- moksliškus straipsnius, bet ir 
formuotų, bet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas, 

tuo progresu, už jį kovoda- • Amerikietis, noris pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 

■Bsnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. "Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
"Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
bodu apsieiti be “Kultūros.”

“KoRura,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa-

su
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny- 

į. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai I kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kakures” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso-1 Aušros aL 15, Siaubai, Litkuauia

LIETUVOS

INI05
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio!

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVft 38, KAUNAS, LITRUANIA.

tuvos Ūkininkas
LA KARTA I SAVAITĘ

pasaulio. Iš poHtmio 
kitų vabtyttųr-Jyairių apysakų

Talpina įvairias nau j 
gyvenime Lietuvos ir 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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FEDERAL NATIONAL 
BANKO REIKALAIS.

t Įžeidė Peruvijos diplomato Blakių rinka pasitaisė: kai- Nusišovė Betgi jo* konsulas, kiai sirgo”, tai kaip jis ga-
„ . “Tr*” . , . «*ka° 500 «■"“”** I šį pariedėti išimtinoj mieJffi?
Per tris dienas ir naktis Kanitalktinėi biznio riste rto dalv Chestnut Hill kur - a2 tenai nu?x”be mievo lėbavo Pemviioa tyapitali.trnej Diznio siste- &to uaiy vnesinui tini, Kur 2^^? Kur gi buvo namis-

oe miego leoavo reruvijos mOj daiktų kainos priklauso gy vena Bostono anstokrati- - - - 6.............
diplomatas Mariano Laos ne nuo jų veltės, bet nuo pa- ja, nusišovė Belgijos konsu-
Lomer. Per tą laiką jis buvo cjniymo jr pareikalavimo las, Livingston Davis, kuris
majoių konferencijos ban- (supply and demand). Štai, gyveno puikiuose rūmuose.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Šią seredą yra šaukiamas už
darytojo banko depozitorių 

mitingas So. Bostone.
Uždarytojo Federal Na

tional Banko padėtis da ne
visai aiški. Kaip buvom aną
syk rašę, senieji banko vir- 
šir inkai daro pastangų ban
ką reorganizuoti ir atidalyti 
su nauju kapitalu. Tam tik
sli i buvo sudarytas iš stam
besnių depozitorių ir stock- 
ho derių komitetas, kuris šį 
pa ledeli turėjo susirinkimą 
Dalyvavo banko prezidentas 
Mulloney, Loganai ir kiti 
bu /usieji viršininkai.

'3irma buvo manoma, kad 
ba įkas bus galfma atidaryti 
nu -ašius i nuostolius pusę jo 
buvusio kapitalo, visą per- 
teklj ir sukėlus apie $3,000,- 
000 naujo kapitalo. Tai reik
štų. kad senieji stockholde- 
riai gautų vieną naują Šerą 
už du senu.

Bet valiutos kontrolierius 
iš Washingtono su tuo nesu
tiko. Jis pasakė banko di
rektoriams maždaug taip: 
Jų į. ponai, sulvg Įstatymais 
galit būt apdėti mokesčiu pc 
100 procentų už kožną šėra 
O jus norit išsisukti netik 
nuo to mokesnio, bet d a pa
silakti sau pusę senųjų serų. 
Nothing doing! Jeigu norit 
banką atidaryti, tai visi jūsų 
seni Šerai turi būt nušluoti, i 
nuostolius, o naujus Šerus 
jus turit pirktis už pinigus.

Šitoks kontrolieriaus pa
tvarkymas buvo skaudus 
smūgis seniems banko virši
ninkams ir visiems stockhol- 
deriams. nes jis panaikina 
visą jų kapitalą. Bet jis la 
bai geras depozitoriams, ne? 
visas banko turtas dabar jau 
skiriamas depozitorių ap
saugai.

Tai ką gi dabar senieji vir
šininkai mano daryti? Jie 
nori banką reorganizuot. Jie

:Kaip pavyko lietuvių Beno 
koncertas.

' Pereito nedėldienio va
kare So. Bostono Liet. Pil. 
Kliubo Benas turėjo save 
koncertą. Del blogo oro pub
likos atėjo nedaug. Benas 
.urės kiek nuostolių.

Programa buvo gera ii 
gana vykusiai išpildyta. Tu- 
ėjom progos išgirsti naują 

dainininką, Albiną Juodaiti, 
kuris nesenai atvyko iš Dėt 
■•oito. Jis dar jaunas vyru
kas, bet turi pusėtinai pra
švinta basso balsą, kuris 
• vamba švelniai ir Albinas ji 
gražiai suvaldo. Dainavo 
rejetą dainų, kurios publi
kai gana patiko. Tik jo žo- 
Ižių ištarimas turėtų būti 
geresnis, nes šiaip galima 
ouvo suprasti tik retą kurį jo 
lainų žodį.

St. Paura ir J. Antanėlis 
gražiai padainavo pavieniai 
r duetais. Ypač daina “Sve- 
ima padangė nemaloni” išė- 

’o pagirtinai ir publika pri
vertė juos pakartoti ją. 
Dainavo viena nauja daini

ninkė, kurios vardas nebuvo 
kelbtas ir nesant spausdin
am programui negalima 
)uvo sužinot kaip ji tikrai 
vadinasi. Kiek girdėjau, ji 
santi dain. Antanėlio sesu

lė. Programai paįvairinti ji 
buvo gana gera.

Kas link paties beno, ga
una sakyti, kad savo už
duoti atliko pagirtinai. Ke
letą sunkesnių veikalų su
grojo beveik vykusiai. Be
nas dar nesenai susiorgani 
zavo, tad geriau negalima 
nei norėti. Vietomis pasi
reikšdavo stoka švelnumo ii 
neganėtinas garsų suderini 
mas.

Beno vadas, F. Kriaučiū
nas, puikiai pagrojo kome- 
;u solo klasikišką polką: 
muz. F. Peterson taipgi 'vy
kusiai išpildė savo solo kor
netu. Judviejų duetas korne 
tais parodė, kad jie yra ga-

•riete ir pats iškėlė kelius ba 
liūs. Paskutinę naktį jisai 
kėlė puotą Copley-Plaza vie- 
buty šokikės “La Argenti

na” garbei. Apie ketvirtą va
landą lyto jisai užsakė pus
ryčius savo svečiams, kurie 
buvo da negulę nuo pereito 
rytmečio. Ant tų pusryčių 
jisai užsimanė pakviesti ir 
visus Bostono ir apielinkės 
miestų majorus. Pradėjo 
kambint jiems telefonu, 

kad būtinai pribūtų, nes vie
tos jiems prie stalo rezer
vuotos, krės’ai papuošti ir 
iiems parvežti į hotelį bu
siančios pasiųstos taxL 

Išjudinti iš šiltų lovų ma
jorai pradėjo per telefoną 
protestuoti, kad tokiu laiku 
.rukdomas jų miegas, bet į- 
dlinksminęs Peruvijos dip- 
'omtas jiems diplomatiškai 
oaaiškino, kad jis jau trečia 
naktį nemiegojęs, o vis dėl 
to lėbaująs, nes to reikalau
janti Amerikos gerovė ir 
draugingi tautų santikiai. 
Vis dėl to majorai neatva
žiavo. Taigi balius ė ji pir
myn be jų. Ir gal viskas bu
tų. buvę gerai, bet kažin koks 
džentelmanas priėjo prie 

Peruvijos diplomato ir pa
reikalavo, kad jis užmokėtų 
sąskaitą.

Toks afrontas baisiai įžei
dė diplomato “unarą” ir jis 
sprogo kaip bomba. Tuojau 
“renkė viską iš rankų, pašo
ko nuo stalo ir baisiai pro
testuodamas pareiškė, kad 
tekioj vietoj, kur ji taip “į- 
žeidžia”, jis negalįs būt. 
Tuo jaus pašaukė taxi, susi
krovė savo baksus ir apleido 
ta viešbutį. Reporteriams 
jis pasakė, kad tuojaus mu- 
šiąs savo valdžiai telegramą 
su patarimu, kad protesto 
tikslu dėl šitokio yjsos Pe
ruvijos garbės įžeidimo bu
tų uždaryti visi Peruvijos 
konsulatai Naujoj Anglijoj.

šiomis dienomis blakių rin
koj Bostone pasirodė dides
nis pareikalavimas, ir blakių 
kainos pradėjo kilti kaip ant 
mielių.

Iki šiol vidutinė blakės 
kaina buvo 1 centas. Bet Dr. 
Harry W. Houghton, kurio 
ofisas randasi po numeriu 
29 India st., pareikalavo a- 
ną dien iš karto 1,000 bla
kių, ir negavo jokio pasiūly
mo. Tuomet jis pakėlė kainą 
iki 2 centų ir 3 centų, bet 
blakių pasiūlymas vistiek 
buvo skupus. Dabar jis siūlo 
jau po 5 centus už blakę, ir 
bijosi, kad gali prisieiti mo
kėti po dešimtuką.

Bet Bostono dienraščiai jį 
•amina, kad didelio *pavo- 
aus čia nebusią, nes prie ši
okios kainos biznieriai tuo- 
aus pradės steigti didelius 
olakių ukius ir šito tavoro at
siras tiek daug, kad kaina 
neišvengiamai turės nupulti.

Bet gal skaitytojas pa
lauš, kokiam tikslui blakė: 

yra perkamos? Nagi, njato-
:e, tas mokytas daktaras da
ro visokius nuodus nerei
kalingiems parazitams nai 
kinti. Dabartiniu laiku jisai 
išradęs, ar tik mėginąs išra
sti, naujus nuodus blakėms 
naikinti. Bet kaipgi žinosi, 
kad blakės nuo tų nuodų 
tips, jeigu pirma jų neišban

dysi? Taigi tuo tikslu D-ras 
Houghton ir perka gyvas 
blakes.

Tik prašome skaitytojų 
nesuprasti šitos žinios taip, 
kad “Keleivio” redakcija 
perka blakes. Mums šita Die
vo dovana nereikalinga ir 
prašome tuo reikalu pas mus 
nesikreipti.

Jis nuėjo malkinėn, kuri 
randasi už kelių šimtų jar
dų nuo jo namų, ir tenai už
baigė savo gyvenimą. Gimi
nės aiškina, kad šitą žings
nį jis padaręs dėl suirusios 
sveikatos, nes paskutinėmis 
dienomis “sunkiai sirgęs”. 
Bet šita pasaka nesutinka su 
faktais. Nes jeigu jis ”sun-

kiai, kuomet “ligonis*' ren
gėsi šiton kelionėn? Taigi 
išrodo,kad savžudystės prie
žastis buvo ne liga, bet kas 
kita.

CAMBRIDGE
Toriu 3 namus, noriu vien* mai- 

nyt ant krautuvės. (3)
Vintas, Univeraity 3819-W

PARSIDUODA BARBERNĖ 
Ant 3 krėslų zerkolaį, 3 krėslai ir

visas įrengimas. Pamatyt Kalima po 
pietų kožną dienų. Galima klausti ir 
per laišką. (3)

THOS RIMKUS
306—tth St., So. Boston, Mass.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 2 iki 4 d_. nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Telefonas 211X4
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
447 SUMMER STREET. 

lawrence; mass.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 rak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

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

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

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiamo jums į 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-4. 
Nedėliotai* ir f-~rnt*iiire1*4e 

nuo 10 iki 12 ryte.
278 HARVARD ST. 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. J. NARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Mass.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vai. po pietų.

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

NET MAŽIAU PELENŲ BŪNA i

LIETUVYS

•OPTOMETRISTASl
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sakosi patvs dėsią pinigus ir., ., . . ,1 aus muzikantai, moka saveragina visus depozitonus|.^„imo„Hi£? 
skirti po 2o nuošimčius save 
indėljų naujam kapitalui su
kelti. Kaip tik bus sukelta 
pakankamai kapitalo, ban
kas bus atidarytas. Banko 
tid arymas vadinasi, dabai 
priklauso nuo pačių žmonių 

Šią seredą, 13 sausio, kaip 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Sf.lėj, South Bostone, bus 

lieuvių depozitorių susirin 
lomas.

Mums praneša, kad į ta 
susirinkimą pribus Federal 
National Banko atstovai ii 
pa liškins visiems depozito- 
riams, kas padalyta ir kas 
yra daroma su minėtu ban
ku Visi lietuvii depozitoriai 
tuiėtų dalyvaut tame susi
rinkime ir patys savo ausi
mis išgirsti, kas yra darome 
su jų uždarytais pinigais.
Gal reikėtų mums lietuviam? 
pasirinkt "iš musų tarpo ke
lis žmones, kurie reikalui e- 
sant padalytų paklausimus.

nstrumentus suvaldyti. 
Solistams akompanavo u

solo pianu skambino p-lė 
V. Paltanavičaitė, kuri jau 
kelintu sykiu pasirodo musų 
parengimuose kaipo talen
tuota, gabi pianistė.

Bendrai, moraliu žvilgs
niu koncertas pavyko gerai, 
tik materialiai nelaimėta. 
Bet dabar sunkus laikai, tai 
nėra nei dyvo. Rep.

‘Dušių papuolė

Pavogė $100,000.
Vienas Lowellio bankas 

nebeitą sąvaitę siuntė paštu 
į Bostoną $100,000. Tara 
Lowellio ir Bostono tie pi
nigai prapuolė. Vėliaus ras
ta tuščias krepšys, kuriame 
buvo pinigai. Suimtas pašto 
vežikas ir keli kiti darbinin
kai. Ir tuojaus policija “ra 
do” paslėptus pinigus. Ma
tyt,

ganytojas 
į bėdą.

Lynno distrikto teisme ta
no nubaustas Carl H. John
son, kuris sakosi esąs “dū
šių” gelbėtojas ir dėvįs sala- 
veišių armijos aficierio uni
formą. Policmanas jį sugavo 
smalsinėjant per langus i 
svetimus namus, ypač ten. 
kur gyvų moterų “dūšios” 
gyvena. Matomai, jis labai 
mėgo pamatyt nusirengu
sias “leides”. Užtai teisėja? 
paskyrė jam S20 piniginė? 
pabaudos.

800 bedarbių lankys kursus.
Daugiau kaip 800 bedar

bių Bostone užsirašė lankyti 
visokius vakarinius kursus 
kuriuos švietimo_ departa
mentas organizavo specia
liai bedarbiams. Užsirašant 
reikia užmokėti 25 centus, 
bet pamokos duodamos ne
mokamai. Iš viso yra 23 įvai
rus kursai, kurie tęsis per 12 
savaičių, pradedant nuo 18 
sausio. Paskaitas skaitys 
iš Harvardo. Radcliffe 
Technologijos Instituto ir ki
tų mokslo įstaigų profeso
riai.

Žiurkės papiovė katiną.
Gal niekas netikės, kad 

žiurkės galėtų papiauti kati
ną. O bet gi pereitą nedėl- 
dieni taip atsitiko. Casey 
’ouildinge, West Quincy, bu
vo didelis katinas, kuris kas 
dieną paplaudavo po kelias
žiurkes kieme. Pereito ne 

v7v, suimti žmonės pasakė i dėklienio naktį policmana: 
jai, kur pinigai paslėpti. Po- is«lrdo, 9 k?tln« kleI?.e
licija tečiaus pasiima kredi
tą už suradimą.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo 
adresu: (26)

498 E. 7th SL, So. Boston, Mass

LAIKRODININKAS
P. VALUK0N1S

Taisau Laikrodžius. Rašomąsias 
Plunksnas ir tt. Darbas užtik
rintai geras ir teisinga kaina. 

389 BROADM AY.
SOUTH BOSTON, MASS.

TYPEWRITERIA1
Brukuojamos mašinėlės visokių rūšių.
Ir visokis 
spaudos

mimografe 
ir rašto 
patarna
vimas.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. Prie Broadvray, So. Bostone

paprastai rėkiant. Jis ne- 
krepiė į tai jokio dėmesio, 
ifš rvto katinas buvo rastas

Kalėjimas už apleidimą žiurkių paplautas, 
tėvo.

West Roxbury teismas 
nubaudė tris brolius, Antho-

M ALKOS
Visokitm rūšie*. supi»nstytas ar ne-

nv Charles ir Alec Marina- prfctatome į Monteib.n>, vnanes ir Aiec .viauna Rrocktona Bos-or., ir apieiinkę pi
kius uz apleidimą savo seno giausia kaina
tėvo, 85 m. amžiaus. Jie vi- „ ^vyrą-. 1 j - • , Smėli ir kitokia medesra. Taipgi per
si gaVO po uU meilGSiU kai e- kraustome aplinkui ir į tolimas vietas.
jimo. A. STONKUS

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

912 E. Broad»ay, S. Boston, Mass.

\Jei Nori Nupentyt į 

;4r Pataisyt Namą ♦
KLAUSKITE KAINOS

Jei reikia ir Išpopieriuoju. { 
Gausite gerą darbą' ir pigiai. i 

JUOZAS TAMOŠAITIS (-) J 
11 Tickr.or St, Se. Boston, Mass. t 

Tel. So Boston 1396-M. J

Telefonas: So Boston 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jo* Kspoėuna*

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokius aatomobiHnn ir 
gerai patarnanja.

Studebaker Agentūra
Re<kale kreipkitės ir gausit 
patenkinanti patamsiną 

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:'

1 HAMLIN STREET,
karpas E. Eigbt Streat, 

SOUTH BOSTON, MASS

IBI IBI

SCOTCH
(BE.1OY) *

ANTHRACITE
Jus džiaugsitės nusipirkę geriausias anglis, kuomet lauke 
bus gerokai šalta. Mažiau pelenų nuo tono, reiškia anglis 
duoda daugiau šilumos. Jūsų namas bus šiltesnis. Jūsų 
pečių bus lengviau prižiūrėti.

BŪTINAI REIKALAUKIT BURTON-FURBER
SCOTCH (BEACON) ANTHRACITE.•

Taipgi: Originalių Smokeless Pocahontas ir 
New River Bituminous Anglies.

Burton-Furber CoalCo.

III IBI
iiiifit

Ofisas: 10 High Street, Boston. Hubbard 2030 
EaSt Boston ofisas 120 Border St. East Boston 4030

GARDI

i t
. Išegzaminuoju akis, priskiriu 
| akinius, kreivas akis atitiesinu 
! ir amblyopiškose (aklose) aky

se sugrąžinu šviesą tinkamn-
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
♦ 447 Broadway, So. Boston, Maaa. i

TeL Univeraity 9466

Dr. Susąli 
Glodienes-Curry

UETUVĖ DENTISTR 
VALANDOS: 9-6 ir 7-4.

678 Mass&chusetts Are., Į
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVIŠKA
BUCĖRNE

Užlaikome geriausią tavorą ir 
parduodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai ^šviežių diegų—Chop Suey. 

China Bov Soy Sance 
Lietuviški sk. landžiai ir etc. 

Visokį tavorą pas mus galite gaut
pigiai ir gerą ____

J. PATKAOSKAS
STRAND CASH MARKEI

431 BROAD'VaY, 80. BOSTON. 
TelefooM: So. Rnotne *641

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senas Apuekarius toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bilekita aptieka. 
Visados šviežios šaknys tt Lieta- 

voa ir visados šviežia* Dialsa 
galima gaut pas

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Tekf. Richaraaš 1484 

Aviška atdara nuo 8 tt ryto
iki 10

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAmS 
415 Old Colony Avė,’

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Bmtoa *777.

Hame ir Dešra
K1EKVIĘNO STALO PAPUOŠALAS

iEsseM Išdirbiniai Sukelia. Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Iadirbystėje

t. ♦I •i
I
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VEAL-
LOAF

Dr. G. L Killory
40 SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tušintos ir Virto* 

Heme*, Deiro* ir 

Skilandžiai

(Kind Žiūkai)

FRANK-
FURC1AI

EsseH
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų

Pa&anJi/fcif šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEN PACK1NG CO.
lOlBeacmSt 2BradleySt.

LAWRENCE 
7149 — Telefone* —

WORCESTER 
5-1886

1

j

Tel. So. Boston 246*. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
_ Nuo 2 iki 9 vak.Bfl NEDĖLIOMIS:
B iki 1 v. po pietų

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

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

ADVOKATAS

J. 6. GAILIUS
Veda visokias provas,

Daro visus legalius doknmentaa 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tefefoaas: South Boston 270

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes ažlaikom* visokių Vaistų b 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 

Ligų. Taip-pat visokių žolių. La
pelių ir Dielių iš Lietuvos. Musų 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nesiunčiam ir per paltų. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekertaa) 
14* DORCHESTER

Kampas Broadvray,
SO- BOSTON. MASS.

TsL Sa. Baataa 2*24, 21T2 Ir SUK




