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MONARCH1STA1 NUŠO
VĖ 3 SOCIALISTUS.

Protestuodami prieš tai Bil
bao mieste darbininkai ap

skelbė generalį streiką.

Ispanijos mieste Bilbao 
socialistai darbininkai buvo 
suruošę demonstraciją prieš 
visokius reakcininkus, ku
rie agituoja už panaikinimą 
respublikos ir atstatymą mo
narchijos.

Einant demonstracijai 
pro tradicionalistų kliubą, 
tradicionalistai pradėjo j de
monstrantus šaudyt, užmuš
dami 3 socialistus, šitaip už
pulti, demonstrantai tuojaus 
apsupo šitą reakcininkų liz
dą ir pradėjo šaukti, kad rei
kia nulinčiuoti visus žmog
žudžius. Bet pribuvusi tuo 
tarpu piliečių gvardija de
monstrantus atstūmė, o tra- 
dieionalistus areštavo ir iš
gabeno kalėjiman, kad ap
saugojus juos nuo minios 
keršto.

Tradicionalistais Ispani
joj vadinasi tie gaivalai, ku
rie stoja už senas tradicijas, 
t. y. už karaliaus ir bažny
čios viešpatavimą. Tai yra 
juodžiausio plauko juoda
šimčiai.

Šitas jų šaudymas Į socia
listų demonstraciją taip Į- 
žeidė darbininkus, kad ' ši 
panedėli Bilbao mieste buvo 
apskelbtas 24 valandų gene- 
ralis protesto streikas. Į 
streiką išėjo visų krypčių 
darbininkai. Nors gatvėmis 
patruliavo kareiviai ir poli
cija, mieste ėjo visą dieną 
darbininkų demonstracijos. 
Buvo uždarytos visos dirb
tuvės, kontoros ir net duo
nos kepimo ir pieno tiekimo 
punktai. Sustojo visas mies
tas. Viena darbiniritų de
monstracija atėjo ties kuni
gų laikraščio spaustuve ir 
išdaužė jos langus. Paskui 
minia nuėjo prie didelio vie
nuolyno ir apliejo jo duris 
kerosimi, norėdama tą reak
cijos rūmą sudeginti, bet po
licija demonstrantus atmu
šė. Moterys pasirodė nar
siausios kovotojos. Jos neno
rėjo prieš policiją trauktis ir 
svaidydamos akmenimis su
žeidė kelis policijantus.

Iš pat ryto apie 3,000 ko
munistų numaršavo prie 
Bilbao kalėjimo ir pradėjo ji 
šturmuoti, norėdami nulin
čiuoti 41 uždarytą tradicio- 
nalistą. Bet kariumenė juos 
nuo čia atmušė. Kad komu
nistus nuraminus, iš kalėji
mo buvo peleisti du komuni
stai, kurie pirmiau buvo su
imti.

Kiti demonstrantai apsu
po Saldžiausios Jėzaus šir
dies paminklą ir norėjo ji 
sugriauti, bet policija neda
vė.

Iš viso per tą dieną Bilbao 
mieste buvo sužeista 15 
žmonių, jų tarpe keli polici- 
jantai.

Streikas pasiekė net Va- 
lencijos ir Sevilės miestus 
Sevilėj tarp komunistų ir 
sir.dikalistų darbininkų Įvy
ko kruvinas susikirtimas, 
per kurį buvo užmuštas bat
siuvių sindikato pirmininkas 
Jose Sanchez. Dėl to užmu

šimo yra kaltinami komunis
tai. Policija areštavo 40 žy
mesnių komunistų ir sindi- 
kalistų. Ispanijos sindikalis- 
tai yra panašus Amerikos 
“aidoblistams.”

Darydama komunistų bu
te kratą, Sevilės policija ra
do daug ginklų ir lapelių, 
kuriais visi Ispanijos darbi
ninkai - šaukiami ateinantį 
panedėlį mesti darbą ir kelti 
revoliuciją. Taigi ateinantį 
panedėlį Ispanijoj laukiama 
naujų įvykių.

-------- -----------------------------
Policija Užgrobė So

cialistų Ginklus.
Telegramos sako, kad 

Vienos miesto policija pada
rė Austrijos socialistų parti
jos centro namuose kratą ir 
konfiskavo 1,000 šautuvų, 
10 kulkasvaidžių ir nemaža 
kitokių ginklų. Socialistai 
nesipriešino ir nesigynė, kad 
tai jų ginklai. Jie tik nuro-

"X,^?'^*!IENKUOJE FASIBAIGE 
-Karti DIDELE POLITINE BYLA.

mušdama iuodveidi dženi-

Ko Streikuoja Ken
tucky Angliakasiai?

Kentucky valstijoj, Har- 
lano apskrity, streikuoja 
18,000 angliakasių, kuriuos
kompanijos su pagalba .še- j torių. Tuojau susekta, kad:™ > * p I * /* P J7’
rifų ir privatinių mušeikų;tą bombą padėjo po sėdyne < alClStl rOlltl
stengiasi sumušti ir suvaryti į kitas juodveidis, o jam liepė į niūl Kaliniai.
atgal į kasyklas, kad jie tai padaryti judomųjų pa-Skad
dirbtų joms ir badautų.

Štai, kiek kuri kompanija 
dė, kad jų partija, kaipo Į Kentucky valstijoj moka 
darbininkų organizacija, tu-j angliakasiams už sunkų ir 
ri ginkluotis, nes fašistų or- Į pavojingą dienos darbą: 
ganizacija yra daug dau-j Peabody-Insul kasyklų 
giau apsiginklavusi. Tūlas kompanija nukapojo savo

Kentucky Mainerių 
Gynimo Mitingas 

New Yorke.
Mus prašo paskelbti, kad

27 sausio New Yorke įvyks 
Kentucky Mainerių Gynimo 
ir šelpimo masinis mitingas, 
kuriame kalbės socialistų 
vadas Norman Thomas, tei
sėjas Panken, Arturas Gio- 
vannitti, B. H. Fletcher ir 
mainerių atstovai.

Mitingas įvyks vakare, Ir- 
ving Plaza HalTėj, kertėje 
Irving pi. ir East 15th st, 
New Yorke. Visi darbininkai 
kviečiami dalyvauti.

Kentucky valstijoj kasyk
lų kompanijos kartu su vieti 
ne valdžia yra pasiryžę su
triuškinti angliakasių uniją 
ir išžudyti jos vadus. Dabar
tiniu laiku yra areštuoti 49 
maineriai, kuriuos kaltina 
“žmogžudystėmis” ir jiems 
gręsia mirties bausmė. Juos 
ginti privalo visi susipratę 
darbininkai.

laikas atgal fašistai mėgino 
jau ir ginkluotą perversmą 
daryt, o tečiaus to pervers
mo vadus teismas išteisino. 
O jeigu taip, jeigu valdžia 
nenori ar negali fašistų su
valdyti. tai darbininkai pa-

maineriams algas iki 60 cen
tų į dieną. United States 
Steel korporacija savo ka
syklose moka į dieną $1.25. 
Blue Diamond Coal kompa
nija moka po 95c. į dieną. 
C. F. Wrays Coal kompanija

tys turi būt pasiruošę res-moka nuo 75 iki 80 centų į
publiką nuo tų smurtininkų 
ginti. Ir dėl to jie ginkluoja
si

dieną. Tiek pat moka ir L. 
P. Johnson Coal kompanija.

Be to, priimdamos darbi
ninkus tos kompanijos rei-

Nelaimė Angliųii* namajj yellow dog kont-
KūSyklOJ. raktą, kuriuo žmogus pasi-

Shamokin, Pa.— Pereitą ž?da visada tarnauti kompa- 
sąvaitę čia įgriuvo kasyklos' nlJaĮ ištikimai, niekad ne- 
viršus ir užbėrė Edvardą Po-! streikuoti, nepngulėti pne
polskį, 20 metu amžiaus vai-1 Jokios unijos ir tt. Žodžiu,
kiną. Jo tėvas su kitais mai- ,tun pasirašyti kad sutinki 
neriais šoko užbertąjį gel-i eit_y_erfo pareigas, 
bet. Jie tris kartus buvo at-; D ei šitų nežmoniškų sąly- 
kasę jo galvą, jau iki pečių, ir kilo streikas, 
bet kožną sykį kasyklos lu- - ~ .
bos pradėjo griūti iš naujo ir Amerika Uždirbo 
visi gelbėtojai turėjo bėgti G994/MAS)
į šalį. Atkasus jaunąjį Po-
polskį trečiu kartu, kunigas Washingtonas praneša, 
davė jam “paskutinį pate-.kad per pereitus 1931 me- 
pimą”. Ant viršaus tuo tar- tus Amerikos prekyba su 
pu buvo susirinkusi kelių užsieniu davė $334,076,000 
šimtų žmonių minia, kuri gryno pelno.
nerimaudama laukė šiokių Per apskritus metus A- 
ar tokių žinių iš požemio, merika pardavė į užsienį vi-

--------------- šokių prekių už $2,424,183,-
JAPONAI ATMETĖ RUSŲ 000, o iš užsienio nupirko 

PASIŪLYMĄ. už $1,090,107,000. 
Bijodamiesi, kad dėl Man-! Gruodžio mėnesi užsienin

NUSIUNTĖ PORĄ KULIP
KŲ PROKURORUI.

Augusta, M.e — Buvusis džurijos įvykių nekiltų ka- išvežta prekių už $184,000,- 
" ’ ‘ k • rusai pasiūlė japonams 000.apygardos teismo prokuro

ras Southard čia gavo siun
tinį per paštą, kuriame buvo 
įdėta pora kulipkų. Pridėta
me raštely pasakyta: “trečią 
kulipką gausi tiesiai iš šau
tuvo.” Sąrišy su tuo siunti
niu buvo suimtas eks-karei- 
vis Bazzley, kurį Southard 
buvo kitąsyk pasodinęs ka
lėjiman.

MERGOS ĮSILAUŽĖ KA
LĖJIMAN, KAD PAMA
ČIUS ŽMOGŲ KARIANT.

Barrie miesto kalėjime, 
Ontario provincijoj, Kana
doje, pereitą sąvaitę buvo 
oakartas už žmogžudystę 
Thomas Wesley Campbell, 
kuris pereitą rudenį užmušė 
savo tėvą. Vedant jį prie 
kartuvių, susirinkusi mote
rų ir merginų minia išlaužė 
vartus ir pradėjo veržtis į ka
lėjimo kiemą, norėdamos 
pamatyt, kaip tas žmogus 
bus kariamas. Kalėjimo sar
gas atkišęs revolverį išvarė 
jas iš kiemo, bet per išlauž
tus vartas jos vistiek matė 
Campbell’ą mirštant.

MOTERIS NUŠOKO NUO 
17 AUKŠTO.

Iš National Press Buldin- 
go Washingtone nuo 174c 
aukšto iššoko per langą Mrs 
Edith Strout, “Christiar 
Science Monitor” laikraščic 
biuro vedėjo žmona, ir nu
kritus žemėn ant vietos užsi
mušė.

ras,
pasirašyti sutartį, pasiža
dant vieni kitų nepulti. Ja
ponai tą pasiūlymą atmetė,

500 ŽMONIŲ DIRBSIĄ 
PILNĄ LAIKĄ.

Webster, Mass.— Laikra
ščiai rašo, kad S. Slater & 
Son’s audeklinė čia pradėju

MUSSOL1NI TURI DIDE
LI DEFICITĄ. ___________________ r_____ __

Italijos fašistų valdžia vis sj gją SąVaitę dirbti pilną lai- 
gyrėsi, kad ji neturinti jokių nes gavusi užsakymų 
keblumų su finansais. Da- gpų darbininkų per 5 mėne- 
bargi pasirodo, kad 1931-32 gj^
metų fašistų biudžetas turi ' __________
81,228,000 dolerių deficito. 1 ATSIDARĖ 5 AUDEKLI-

I NĖS.
Fall River, Mass.— Šį pa

nedėlį čia atsidarė Ameri- 
Co. penkios

KUN. COX “RUNYS”
PREZIDENTUS.

Pasirodo, kad Pittsburgho can printing 
kunigas Cox ne bė išrokavi- medvilnės dirbtuvės ir pri- 
mo vedė 10.000 bedarbių ar- ėmė 2,200 darbininkų.
miją į Washingtoną. Dabar __________
jis įkūrė “Bedarbių Partiją”
ir apsiskelbė jos kandidatu Į 
Amerikos prezidentus.

NUSIŽUDĖ DAKTARAS.

veikslų operuotoji! unijos 
prezidentas Ermal J. Lime ir 
jos reikalų atstovas E. M. 
Evans. Abudu jie jau suimti 
ir abudu prie kaltės prisipa
žinę. Įduodami juodveidžiui 
pragaro mašiną ir liepdami 
padėti ją po sėdyne, jie pa
sakę jam. kad tame pakete 
esanti degtinė, kurią paim
siąs kitas asmuo. Juodveidis 
sakosi pakišęs paketą po sė
dyne dar žmonėms iš teatro 
neišėjus, bet kaip tik jie iš
ėjo, už kelių minutų įvyko 
sprogimas.

Suimti unijos viršininkai 
teisinasi, kad jie nenorėję 
nieko užmušti, tik norėję pa- 
grumuoti priešingajai uni
jai, kurios nariai dirba tame 
teatre.

Tai ve. kuo užsiima Ame
rikos unijų vadai!

ATODRĖGIS SUARDĖ 
ŽVEJŲ KOLONIJĄ.

Vermonto valstijoj žve
jai buvo pasistatę ant užša
lusio Champlain ežero ke-

Vilkas Maskvos Gat
vėse Sukėlė Sumiši

mą.
Atėjus žiemai, Rusijoj vi

suomet prasideda pasakos a- 
pie alkanus vilkus, kurie 
pulkais užpuola netik pake
leivius, bet ir į miestus atei
na. Žmonės būna tų pasakų 
įgąsdinti. Todėl kai anądien 
Maskvos priemiesty ištikrų- 
ių pasirodė kažin iš kur už
klydęs vilkas, tarp gyvento
jų kilo sumišimas. Moterys 
ir vaikai bijojosi išeiti iš na
mų. Buvo sukelta ant kojų

Nashua, N. H.— Pereitą Holika namelių, kad galėtu 
sąvaitę čia nusišovė savo ant vietos per ledą žuvauti, 
namuose D-ras B. J. Mc- Bet užėjęs netikėtai šiltas o- 
Bride, kuris buvo jau 53 me- ras ledą suėdė ir beveik visa 
tų amžiaus paskutiniais lai- žvejų kolonija buvo suardy- 
kais nesveikavo. ta ir nuplaukė su vilnimis?

VERMONTE VASARA, TRAUKINYS SUDAUŽĖ 
CALIFORNIJOJ ŽIEMA. AUTOMOBILI.

Šįmet Jungtinėse Valsti- Corning, N. Y.— Pereitą 
jose labai nepaprasti orai. subatą čia įvyko šiurkšti ka- 
Pietuose kaip Californijoj, tastrofa. Automobilis prisi- 
kur beveik niekad žiemos kimšęs pilnas žmonių susi- 
nebudavo, dabar gili žie- kūlė su traukiniu ir sudužo, 
na; tuo tarpu šiaurėje, Ver- Trys vyrai buvo užmušti, o 
monto valstijoj, pereitą są- kiti asmenys sunkiai sužeis- 
/aitę buvo 73 laipsniai šilu- ti. Automobilium važiavo 
mos. Tai vidurvasario oras. 10 žmonių.

PASMERKTA 10 SOCIA
LISTŲ SEIMO ATSTOVŲ.

Ir uždaryta daug laikraščių, 
į kurie aprašė bylos smulk

menas.
Pereitą sąvaitę pasibaigė 

garsioji Lietuvos Brastos
-______byla, kuri tęsėsi nuo pereito

kilimo pereitą rugpiučio mė-1 mėnesio vidurio, 
nesį. Machado buvo palei- Apkaltintųjų suolan buvo 
dęs 248 kalinius jau prieš Pasodinta ii socialistų ir ki- amnestijos paskelbimą P tų pažangiųjų partijų narių,

__________ t buvusių Lenkijos seimo at-
i. i v v j 4 'stovų. Pilsudskio valdžia &ąm0rt8lUS NUZUdyt 'juos kaltino “priešvalstybi-

Portugalijos Prezi- nia . i *_ '*__,, i _valstybingumas buvo

Sausio 14 dieną Kubos 
diktatorius Machado pasira
šė amnestijos įstatymą, ku
riuo paliusuojami visi politi
niai kaliniai, kurie buvo a- 
reštuoti po nepavykusio su-

tą
sesnio

Valdžios šnipai Portugali- opozicijos atstovai sušaukė 
joj susekė sąmokslą nužu- i Krokuvoj suvažiavimą ir pa- 
dyt dabartinį prezidentą smerkė Pilsudskio diktatūrą, 
Cannoną ir finansų ministe-
rį Salazarą. Sąrišy su tuo są
mokslu buvo areštuota Liz- 
bonos mieste 200 žmonių, jų 
tarpe nemaža karininkų ir 
kitų valdininkų. Tarp suim
tųjų esąs ir katalikų kuni- 
as Fuarec, kuris ruošėšįs sa
vo rankomis užmušti prezi
dentą.

denią. me, kad 1930 metais

KANADOS TEISMAS 
SVARSTYS KOMUNISTŲ 

APELIACIJĄ.
Savo laiku “Keleivy” bu

vo jau rašyta, kad Kanadoje 
buvo nuteisti kalėjiman 7 
komunistai už “priešvalsty
binį veikimą”. Juos išdavė 
policijos šnipas, kuris apsi
metė “revoliucionierium” 
per 7 metus juos organizavo. 
Nuteisti beveik visi ateiviai. 
Dabar jie padavė augštes- 

ir
teismas sutiko ją apsvarsty
ti.

visa policija su šunimi.- ir njam teismui apeliaciją 
prasidėjo “ablava . Polici- - - - ™
jos šunų vilkas buvo prispir
tas į kertę ir sugautas gyvas.
Dabar jis yra rodomas zo
ologijos darže.

PER AUDRĄ 20 ŽMONIŲ 
UŽMUŠTA. 150 SUŽEI

STA.
Pereitos sąvaitės pabaigoj 

pietinėse valstijose siautė 
pašėlusi audra. Tennessee 
valstijoj 10 žmonių buvo už
mušta ir 3 sužeisti, kuomet 
viesulas sugriovė 2 farmas. 
Gi Alabamos ir Mississippi 
valstijose 11 asmenų buvo 
užmušta ir apie 150 sužeista. 
Apie 40 namų buvo visai nu
šluota nuo žemės veido, o 
keli šimtai apgriauta.

IŠMETĖ 6 DAKTARUS IŠ 
DRAUGIJOS.

Chicagoje daktarų drau
gija išmetė iš savo narių 6 
d aktams užtai, kad jie pa
skelbė laikraščiuose žemas 
kainas už savo patarnavi
mą.

GUBERNATORIUS SU
MAŽINO SAU ALGĄ
Virginijos gubernatoriuj 

Pollard numušė sau 10 nuo
šimčių a’fgos. Jis gaudavo 
$10,000 metams. Reiškia, 
dabar gaus $9,000.

UŽ SKAMBINIMĄ VAR
PAIS BAŽNYČIOS TURĖS 

MOKĖT MOKESČIUS.
Ispanijoj miesto Ferrol 

valdyba nutarė, kad bažny
čios, kurios nori skambinti 
varpais, privalo mokėti tam 
ikrą mokesnį miestui. Be 
to, valdyba nustatė ir va- 
andas, kada skambinti ga- 
ima, o kada ne, taip kad 
;as skambinimas netrukdy
tų žmonėms pasilsio.

AIRIAI SUŠAUDĖ AME
RIKOS ŽYDĄ.

Belfasto mieste, šiaurės 
Airijoj, pereitą sąvaitę buvo 
sušaudytas Eddie Cullens, 
jaunas Amerikos žydas, ku
ris nesenai Airijoj užmušė 
turką Adimetą Musą. Ame
rikos ir Anglijos žydai smar
kiai prieš tai protestavo, bet 
tai nieko negelbėjo.

konstitucijos laužymą ir 
žmonių laisvės varžymą.

Pilsudskis tuomet pasiuto 
iš piktumo ir liepė visus pa
sirašiusius tokią rezoliuciją 
atstovus areštuoti. Jie buvo 
suimti ir sugrusti į Lietuvos 
Brastos tvirtovės urvus, kur 
iuos nežmoniškai Pilsudskio 
žvalgybininkai kankino. • 

Taigi šita byla yra skai
toma didžiausia byla dabar 
tinės Lenkijos istorijoj ir 
lenkų visuomenė sekė ją di
džiausiu susidomėjimaTarp 
kaltinamųjų buvo beveik vi
si žymiausi pažangiųjų par
tijų vadai. Jų tarpe buvo ir 
valstiečių partijos lyderis 
Witos, buvusis ministeris 
pirmininkas, kuris gavo pus
antrų metų kalėjimo; buvu
sieji vidaus reikalų ministe- 
riai Kiemak ir Barlicki, ku
rie gavo po pustrečių metų 
(ąlėjimo. Kiti nuteisti iki 
rijų metų. Iš 11 kaltinamų

jų, išteisintas buvo tiktai 
vienas Adolfas Sawicki, bu
vusis ūkininkų partijos at
stovas seime. Dešimts at
stovų nuteista.

Opozicijos spauda šitokiu 
teismo sprendimu labai pa
sipiktino ir pradėjo aštriai jį 
kritikuoti, nurodydama, kad 
3 teisėjai buvo griežtai prie
šingi kaltinamuosius baust ir 
balsavo už jų išteisinimą, o 
tai reiškia, kad teismas ne
turėjo teisės kaltinamuosius 
kaltais skelbti, o juo labiau 
negalėjo jų bausti.

Už paskelbimą šitų faktų, 
daugybė laikraščių provinci
joj buvo uždaryta, o kiti 
konfiskuoti. Pasirodo, kad 
Pilsudskis mėgina valdyti 
Lenkiją caro priemonėmis. 
Ar ilgai jis šumys, pamatysi
me.

HAVANOJ SUSTREIKA
VO CIGARŲ DARBI

NINKAI.
Havanos mieste (Kuboj) 

pereitą sąvaitę sustreikavo 
400 cigardirbių. Keturios ei 
garų dirbtuvės užsidarė.

UŽSNIGTI INDIJONAI
LAUKIA MAISTO IŠ 

ORO.
Didelės sniego pūgos Ari 

zonos ir New Mexicos vals
tijose užpustė ištisus indijo- 
nų kaimus. Vietomis priver
sta iki 10 pėdų. Susisieki 
mas paprastais keliais yra 
visai nutrauktas, todėl val
džia siunčia užsnigtiems in- 
dijonams maistą orlaiviais. 
Išalkę indijonai nuolatos 
žiuri į orą, kada pasirodys 
orlaivis, kuris numes jiems 
valgomųjų daiktų.

Moterys Gruntuoja
Nuoga Demonstra

cija.
Brisbane’o mieste, Austra

lijoj, bedarbės moterys pra
nešė darbo ministeriui, kad 
jeigu jis nesutiks kartu su 
jomis aptarti bedaribų rei
kalus, tai jos įtaisysiančios 
demonstraciją ir nuogos 
maršuojančios miesto gatvė
mis. Ministeris įsakė nuogas 
moteris tuojaus areštuoti, 
bet bedarbių moterų yra tiek 
daug, kad jeigu jos visos nu
siims “pedikius”, . policija 
neturės kur jas sutalpinti.
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KAIP MICHELSONAS 
PASTATĖ BIRŽIŠKĄ Į 
“KEBLŲ PADĖJIMĄ.’*

Kai prof. M. Biržiška lan
kėsi Amerikoje Vilniaus va
davimo reikalais, South Bo
stono lietuviai suruošė jam 
priimti'vakarą, kur kalbėjo 
ir vietiniai kalbėtojai, o tarp 
jų ir “Keleivio” redaktorius 
Michelsonas.

Tautininkams, žinoma, 
Michelsono kalba nepatiko 
ir jie savo spaudoje paskui 
mėgino visaip ją niekinti. 
“Vienybėj“ jie rašė, kad 
Michelsonas savo kalba pa
statęs p. Biržišką i “keblų 
padėjimą”, “sugadinęs va
karui (suprask: tautinin
kams) ūpą,” ir tt.

Dabar mes gavome p. M. 
Biržiškos redaguojamo"Mu- 
sų Vilniaus” 1931 metų 35- 
tą numerį, ir štai ką tenai a- 
pie tą Michelsono kalbą ra
šo pats Biržiška:

“Socialistu ‘Keleivio’ redak
toriaus St. Michelsono kalba 
buvo griežtos politinės kryp
ties... Michelsonas pabrėžė, jog 
pe dainomis ar deklamacijomis 
galima esą tikėtis išvaduoti 
Vilnių, tik gražiu Lietuvos su
tvarkymu ir susipratimu su 
Vilniaus krašto žmonėmis. •

“Taip protaudamas, jisai sa
vo krypties žmonių vardu rei
kalavo Seimą sušaukti, panai-

dabar turi rengtis kovai prieš 
fašistus ir socialfašistus. Dar
bininkai turi rūpintis, kad jie 
seime turėtų gerą armiją savo
delegatų...”*

Bimba, žinoma, norėtų 
būt tos “armijos” generolu, 
bet bėda, kad jis nėra SLA. 
narys ir seiman jo niekas ne
rinks. Taigi jo “armija” tu
rės apsieiti be “generolo”.

“VIENYBĖ” SUGAUTA.
Brooklyno “Vienybė” bu

vo paskelbus, kad socialistų 
laikraščiai rašę netiesą apie 
p. Viniko Įskundimą. Ji tvir
tino, kad p. Vinikas da ne
buvo padavęs savo peticijos 
dėl antrų popierų, kaip so
cialistų laikraščiuose pasiro
dė žinia apie jo Įskundimą. 
Jo aplikacija buvusi paduo
ta tiktai 31 gruodžio.

“Keleivis” jau 
numery nurodė,

pereitam 
kad šita 

tik-“Vienybės” pasaka yra 
ras blofas, nes peticijos pa
davimas neturi nieko bend
ra su p. Viniko Įskundimu. 
Skundikai galėjo Įskųsti ji 
dar keliomis savaitėmis 
prieš peticijos padavimą.

Dabar gi “Vienybė” tapo 
sugauta meluojant ir apie p. 
Viniko peticijos padavimą. 
Ji paskelbė neva oficialų na
tūralizacijos biuro liudymą,

kas atsisako atiduoti kuopų ir į 
apskričių iždus bimbininkams,1
tuos braukia laukan iš draugi- , »»
jos. ! Sandaros 2-ram nume- Ralistai savo vardo niekur

“Išbraukta iš ALDLD eilių *7 tūlas “Irgi Sandanetis nes}epįa. Bet “Dirvos” piso- 
Senas Vincas (Jakštys), jo P.u9\a jis ra- rjukai turėtų pasiaiškinti,
duktė Elizabeth, A. Jatužienė smeja is Pittsburhgo korės- jie vadina save “tauti-
ir A. Laurinavičius... pondencija> į socialistinę nįnkais” jr kitokiais, bet ne-

"Išbraukta iš ALDLD eilių: spaudą, "retai pasirasyda- pasako tikro savo vardo? 
A. Matulevičius (antro apskri- m.as s.avo tikrą vardą, „dau- juję tikras jų vardas yra “fa- 
čio sekretorius per šešius me- gilusia po slapyvarde . Ir gį^įu vuodegos.”
tus), A. Baltaitis (apskričio iž- pasmerkęs Bakaną užtai,-------------
dininkas), K. Steponavičius kad jis nepaduoda tiki o sa- vis negalėdavau su-

Žinoma, tai netiesa. So-
SOCIALISTŲ IR DARBININKŲ ŽINIOS
Hooverio komitetas priešin
gas $5,000,000,000 paskolai.

Amerikos socialistai yra 
iškėlę reikalavimą,kad Kon
gresas išleistų $5.000,000,-

draugai Amicus Most ir 
Murray Baron. Ir tik sąvaitę 
jiems padirbėjus, tenai su
sitvėrė jau trįs socialistų lo
kalai, vienas Charlestone,

000 vertės paskolos bonų ne- Faiimonte, trečias
ilnrhni .numažinti TTž tuos ^tar Lity.darbui sumažinti. Už tuos 
pinigus jie reikalavo statyti 
naujas mokyklas, taisyti ke
lius ir kitokiais budais gerint

ginasiKanados farmeriai 
nuo trustų.

Ontario provincijoj, Ka
nadoj, 1,500 farmerių susi- 

aną- organizavo kooperacijos pa- 
nuosavą

Cox’o 10,000 bedarbių de- kiaulių skerdyklą Barrie 
monstracija savo peticijoj miestely. Mėsos trustas pir- 
Kongresui irgi reikalavo to- ma juos taip apgaudinėjo ir 
kios paskolos viešiems dar- plėšė, kad jiems jau nebe- 
bams. į užsimokėdavo kiaulių augin-

Bet pono Hooverio komi- ti. Tinstąs nustatydavo kai- 
tetas bedarbiais rūpintis1 nas gyvoms kiaulėms ir ap- 
griežtai priešingas tokiai pa- dirbtai mėsai. Taip daly- 
skolai. Komiteto manymu, kams stovint, farmeriai tu- 
nedarbo klausimas su laiku rėdavo atiduoti savo kiaules 
išsiris pats savaimi, tai kam beveik už dyką, o mėsa bu- 
čia dabar kelti tokias pasko- davo baisiai brangi. Dabar 
las ir “klapatytis”. Tegul Kanados farmeriai nutarė 
sau bedarbiais rūpinasi pri- daryt taip, kaip daro socia- 
vatinės biznio Įstaigos. !listų organizuoti ūkininkai 

Kitaip, žinoma, negali ir Danijoj: jie susidėjo i ko- 
buti. Kaip ponas Hooveris,; operatyvą, pasistatė moder-

(buvęs savo laiku centro sek- vo vardo ta^i “Irgi Sanda- prasti, kodėl Brooklyno šita ^cialistoVeTkalavi-
retorius), O. Cibulskienė, M. ri^tis pats pasiraso pseudo- “Vienybė” visada žvairio-' -r - - • u

at r. z nimn i . .y . ' ; mą vėliau parėmė ir Hears-
tSon<e«s> agaUl'Kas ?a‘ Vadinasi, užsimojo vyras jį i to laikraščiai Atvesta aną-organizavo kooper.
S^ praJaiintas Juk- kirsti Bakanui, o užipė įts J,

nis (chicagietis. kuris, beje, y- sau Per nosį. : “Vienybė” yra pasiskolinus
iš Susivienijimo $25,000ra didžiausics Lietuvių Darbi

ninkų Susivienijimo 53 kuopos 
pirmininkas)...

“A. Sakatauskas. J. Dulkis, 
J. J. Dulkis, E. Kinderas ir 
Schell padėjo save už organiza
cijos sienų...

“Bruožų" rašytojas san- 
dariečių gazietoj šitaip gal
voja: “Jeigu, nelaimei, Ba- 
gočius pasitrauktų (iš SLA. 
rinkimų) ir mūšio lauke pa
siliktu tik Gegužis su Gri-

įr
turi už tą paskolą mokėti 
procentus. Tai matot, kur 
šuo pakastas ’

A. B. Strimaitis sakosi tu- 
’ ris parsitraukęs iš Lietuvos•H ALDLD 217 kuopos pro-

paduotų balsus už vieną ar — v-°s-‘ 
kitą ir žiovautų iki sekančio se™n^aI?^ 
seimo. ‘Sandara’ nepultu• t nei vieno, nei kito.” i G^eat b^m! , f

Aš jau seniai sakiau, jog . Bet senmnkams butų
sandariečiai yra septynių! daH^eriau’ kad ponas Stn- 

J maltis pats parašytų jiems

šalinama Novogrudskis..
“Jau pirmiau išmesta visa

Ridgewoodo (dalis Brooklyno) 
kuopa, su Jokuboniu, Butkum 
ir kitais. Organizacija nustojo 
apie 30 narių.

‘Išmesta Literatūros Drau-

Bendrovės 
Sako, $5.00 

atiduosiu už

tztau- mi<^anAju;u broliu nartiia r“14111** Pau'- parašytų jiems 
gijos Įkūrėjas Pruseika. Straz- v,,/ KLkrto knygą ir paaiškintų, kur din-
das, Masys (Detroite).

“Išrodo, kad bimbininkus ap
ėmė kokia tai choleriką.” _________
Tai taip kalbasi tie, kurie “Tėvynė” pataria įvesti 

skaito save “tikrais darbi- SLA. nominacijų reformą, 
ninku gynėjais.” Duokite Organo skiltys turėtų būt 
jiems kuikasvaidžių ir užtik- atdaros kandidatų apkalbė- 
rinkit, kad policija jų nea- jiniui, ° ta apkalbėjimą tu-

kuri negali visiškai užmigti i .r paamsimų. Kur um- į . . . j-omjtetas yVa so- nišką skerdyklą ir patys mė- 
tik dėl to. kad socialistai er- «? . Aatetatymo Bendroves ----- : ■„ .„„K.-,,, „..„f
vena. pinigai.

kinti karo stovi, gražinti šaliai j ^ad, P«ici> J’?'0 P* 
‘'uotą tik 31 gruodžio, o iš- 
tikrųjų 21 gruodžio p. V ini- 
kas jau stojo su liudininkais 
į paskutinius kvotimus, gi jo 
peticija buvo paduota dar 
pereitą vasara.

Vadinasi, Brooklyno tau
tininkų organas sugautas ne
tik meluojant, bet dar falsi
fikuojant federalinio teismo 
dokumentus.

atimtąsias laisves, paleisti po
litinius kalinius ir tt. Jo kalba 
buvo griežta, bet rimta ir nuo
saki.”

Chicaga yra pašėlusiai 
pavojinga vieta tiems, kas 
turi pinigų. Nelabai senai 
tenai lietuviams kišenius iš
valė Harringtonai, Bischof-

rStuos,”o'pamatvSte*4 kafn rėtų atlikti tain tikra komi- ^ Jr ?dv?^ai’r 0 dabar 
ręstuos, o pamatyMie, Kaip . vfl<bus ieicm tokia1 dzimdzių ’ karalius Vana- t-ie darbininkų gynėjai sija. bet Ra> ous, jeigu toKia s ilklvnvt “Nauiienu”

r ° vo pinigus į ežerą. Bet ir be
Daugiau kaip 62,000 mo

terų Jungtinėse Valstijose
juos aplos? pinigų pavojinga. Nes kai 

gengsteriai tave pasigaus ir

Toliaus p. Biržiška rašo 
jau apie save. Sako:

“Man teko kalbėti jau 23 vai. 
m vai. vak.) gerokai pavargu
siam ir, kad ir ne atsidūrusiam 
‘kebliam padėjime’, kaip ‘Vie
nybė’ kad manė. tik vis dėlto 
turinčiam atsiminti savo dides
nį atsakingumą kalbant susi
rinkime. kuriame suėjo Įvairių 
krypčių žmonės ir radosi tokių 
kalbėtojų, kaip griežtasis Mi
chelsonas ir iškalbingasis Ba- 
gočius...

“Kai dėl ‘keblaus padėjimo’, 
apie kuri kalba ‘-Vienybė’, jo 
man visai nebuvo, ir štai del- 
ko: aš ne valdžios atstovas ir 
ne dabartinės musų politinės 
tvarkos entuziastas; savo nusi
statymą jos atžvilgiu aš dar 
1927 metais drauge su kitais 
esu pareiškęs, tad gerai supra
tau Michelsono ir Bagočiaus o- 
poziciją. be to. laisvas visuo
menininkas nebijau nei savo, 
nei kitų tariamų laisvų žo
džių...”

Vadinasi, prof. Biržiška 
čia užtepa per dantis “Vie
nybei” ir jos koresponden
tams, kurie buvo taip nusi
gandę Michelsono pareikšto 
reikalavimo sušaukti Lietu
vos Seimą ir paleisti politi
nius kalinius, jog manė, kad 
dėl to ir p. Biržiška turėjo 
priepuolį gauti. Bet pasiro
do, kad p. Biržiška laisvų 
žodžių nebijo. Jų bijo tik 
“vienybininkai”.

“Dirva” aimanuoja, kad
daro pragyvenimą augin-1 socialistai “ajĄ^udinėja” nieko kišeniuose neras, tai 
damos vaisius, ir kai kurios visuomenę. Jie vadina save i gausi mušt užtai, kad nieko 
ją labai gerai verčiasi. i“progresĄ-viais” ir “pažangineturi. Aitvaras.

BIMBA RUOŠIASI I SLA. 
SEIMĄ.

Bimba džiaugiasi “Lais
vėj”, kad jo “spėkos” Susi
vienijime “auga.” Girdi:

“Nominacijos parodė, kad 
revoliucinės spėkos SLA. auga. 
Pildomos Tarybos nominacijo
se darbininkų opozicijos sura
šąs gavo iki 500 balsų.”

Pereitais rinkimais ko
munistų sąrašas gavo iki 1,- 
700 balsų, o dabar tik apie 
500, ir Bimba sako, kad “re
voliucinės spėkos auga.”

Padrąsintas tokiu “augi
mu,” Bimba jau ruošiasi už
kariauti ateinanti SLA. Sei
mą. Jis sako:

“Birželio mėnesy bus SLA. 
seimas. Darbininkai nariai jau

REVOLIUCIJA TARP RE
VOLIUCINGŲJŲ REVO

LIUCIONIERIŲ.
Tarp lietuviškųjų komu

nistų prasidėjo tokios pešty
nės, kad net jų kudlos dulka.

Pruseikos-Butkaus-Straz- 
do “Naujoji Gadynė” skel
bia, kad Bimbos šalininkai 
jau “visiškai suvarjavojo” 
ir pradėjo “generali skaldy
mą Literatūros Draugijos”.

O Bimbos šalininkai rė
kia. kad tą draugiją skaldą 
patys pruseikiniai. Bimbos 
vadovaujami “revoliucionie
riai” paskelbė net protesto 
rezoliuciją dėl tariamojo A. 
L.D.L.D. skaldymo. Toj re
zoliucijoj. kuri tilpo II-tame 
“Laisvės” numery, skaitome 
štai ką:

“Ir štai ALDLD. pastogėje 
atsirado gaivalai, kurie pradėjo 
ardyti darbininkišką vienybę. 
Ardo ALDLD. ir jos turtą grie
bia. Tarnauja išnaudotojų rei
kalams. o darbininkų klasei tei
kia pražūti. Tam nelemtam dar
bui vadovauja Pruseika, But
kus ir Strazdas, o paskui juos 
sužiniai seka Jatužienė, Senas 
Vincas ir Matulevičius ir kiti; 
užgriebę ALDLD. Vl-to ir II 
apskr. turtą ir archyvus, sėja 
tarpe narių demoralizaciją ir 
tveria atskirą organizaciją, kad 
tik daugiau atplėšt narių nuo 
ALDLD. ir užduot didesni 
smūgi darbininkų klasei.

“Todėl mes. nariai ALDLD. 
84 kp. griežtai protestuojame 
prieš tuos darbininkų klasės ne
prietelius. ALDLD. griobikus 
ir skelbiame griežtą kovą tiems 
nevidonams. Mes prižadem vi
sais galimais budais kovot 
prieš darbininkų klasės išdavi
kus, Pruseika, Butkų, Strazdą 
ir Matulevičių, ir kitus, kurie 
tik dris ardvt darbininku vie
nybę.”

O Pruseika savo “Naujoj 
Gadynėj” (Nr. 2) šaukia, 
kad Bimbos šalininkai —

Geresniu cigaretu nėra
“Ag vignomet naudojau LUCKIES — kiek tas mane liečia, tai geregniu cigni** 
tų nėra. Sveikinu jus «ž patobulintą Celofanini pakelį, taip pat »« *kvetą, 
karino taip lengvai galima atidaryt pakeli.”

čiai pavalgę, gerai apsiren- są apdirba ir patys ją pai 
gę, sėdi puikiuose rūmuose, • duoda, gaudami gero pelno, 
ruko brangius cigarus, ima Mėsos trustas dabar negau- 
dideles algas, ir bedarbių na kiaulių.
reikalai jiems visai svetimas, j ---------------
nesuprantamas dalykas. Ir : Socialistas Thomas 3-čioj 
pakol tokie džentelmanai' vietoj, o Heoveris 14-toj. 
Washin^tone sėdės, bedar-| miesto dienr3^js>
biai jokio* pagalbom iš vai- “geattle Stari^-paklausė sa- 
dzios nesusilauks. vo skaitytojų, už ką jie bal-

... . .. *. . _ _ _ suos ateinančiais Amerikos
West Virginijoj susitvėrė 3 prezidento rinkimais, kurie 

socialistų lokalai. sekantį rudenį. Rezulta-
Socialistų Partija pradėjo tas buvo toks: taip vadina- 

organizuoti darbininkus ,mas “Alfaalfa Bill” Murray 
West Virginijoj. Organiza- gavo pirmą vietą, Al Smith 
toriais tenai apsiėmė būti antrą, socialistas Normar. 

— ■—————_ i Thomas trečią, o vargšas
‘ Hooveris vos tik 14-ta.
I ---------------  *
Mes smarkiai augam Con-

Inecticut valstijoj.

“The Commonv.’ealth”, 
kurį leidžia Connecticut val
stijos socialistai, praneša, 
kad tenai labai sparčiai ėmė 
augti socialistinis judėjimas. 

|Ypač padidėjo visuomenės 
į susidomėjimas socialista is 
; po Bridgeporto rinkimų, kur 
socialistų kandidatas i ma
jorus, drg. Jasper McLevy, 
gavo 15,000 balsų. Dabar jis 

S visur kviečiamas kalbėti, vi
si nori išgirsti socialisto žo- 

■dį. Merideno rinkimuose so
cialistų balsai pakilo 600 
| o Walligforde—400 nuoš. 
Kur pirma socialistų organi- 

.zacijų nebuvo, tai dabar tve
riasi.

“It’s toasted
“Visiškai

nesutinka
suvarjavojo... Kas 

su bimbine linija,

rŽSCTt JtADK> IUCKY STRIKE PROGRAMM^-f MtitmSką mi:,^ .« jęrnbm-r. or^tr^ ir ^ier (>r«g
Rtukojimu iititJkną ttnnRt rytojeni žiniom Antrai iaį. Ketur/tJlenį, ir SrštaUrnt, vaUrrta Rrr N.RC. nJio tinkiį.

Illinojaus konferencija.
Pereitą nedėldieni, 17. 

jsausio, Chicagoje buvo Illi- 
‘ nojaus valstijos socialistų 
konferencija. Ji susirinko 
Partijos centro raštinėj, 

i 3036 Roosevelt Rd. Centro 
sekretorius drg. Clarence 
Senior aiškino, kokius klau
simus turės išrišti ateinanti 
Partijos konvencija, kuri tu
rės nominuoti kandidatą at
einantiems prezidento rinki
mams. Drg. Ben Larks davė 
raportą apie Socialistų dar
buotę Illinojuje, o drg. A- 

jdolph Dreyfuss kalbėjo apie 
planus sekantiems preziden
to rinkimams. Konferenci- 
ijoj viešpatavo pakilęs ūpas.

Agitacija Texa» valstijoj.
Texas valstijoj socialisti

nei agitacijai vesti yra pas- 
j kirtas drg. E. M. Lane, kuris 
‘darbuojasi daugiausia far
merių tarpe.

organizacijos dar
bas Washingtono valstijoj.

Seattle miesto socialisto 
lokalas, kartu su vietos uni
versiteto studentų lokalu, 
nutarė pradėti organizacijos 

i darbą visu Washingtono 
valstijos vakarų pakraščiu, 
šita pareiga pavesta organi
zatoriui W. R. Snow.
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LIETUVIŲ
BROOKLYN, N. Y.

Kas nieko nereikia 

To niekas nepeikia

daleisti, kad organizacijos, 
kurios rengė tas prakalbas, 
butų laikomos moraliai atsa- 
komingomis už jūsų prasi- 

Pastaraisiais laikais kai I manymus. Visa atsakomybė 
kurie musų laikraščiai labai krinta tiesiog “Vienybei” :- 
daug rašo apie Dr. M. J. Vi- jos bendradarbiui

Del skundų prieš Dr. M. J. 
Vinikų.

Japonų Priplėštas Grobis.

ir

niko pilietybę ir daro įtari
mų, kad p. Vinikas buvo į 
skųstas natūralizacijos įstai 
goms, kad tuo budu suiruk- 
džius jam pilietybės gavi
mą. Brooklyno “Vienybė” 
pilna net pasikoliojimų Dr.. . .
Viniko adresu vien užtai,'ninkai

V. M. Michelsonas,
Prakalbų pirmininkas.

NORWOOD, MASS. 
Mano pastabėlės.

Nesenai mūsiškiai bimbi- 
per savo talmudą 

kad kiti laikraščiai paskelbė J pasakė pamoksle-
apie jo įskundimą natūrali-)“ J
zacijos Įstaigoms, visai ne

niu tais skundikais. Visgi |jĮarįįn\n^» sakant,
— r. I nimhimn Lrii indniimii tai

Pakarkliui, kaipo so- 
Icialdemokratui. Esą, jeigu 

įtardami “Vienybės” žmo-rakar^^1® susipažintų su

gana keista, kuomet “Vieny- bimbinmkų judėjimu, tai 
bė” ir jos pasekėjai taip nėr- Keistučio dr-stės susirmki- 
vuojasi dėl priminimo, kad ?Je ne^^,. t.aiP kalbėjęs. 
Dr. Vinikas vra keno tai i-P®2}’, bimbinmkai norėtų, 
skustas ' ' ka(* J- P- Pnpazmtų, jog nuo

Dr. Viniko Įskundimo rei- Jbiipbinio judėjimo Ameri- 
kalu negaliu nė vienaip, nė|k?j žemė dreba. O susipa- 
kitaip sakyti. Tačiau pati Pin^,su kU0 judėjimu, tai la- 
“ Vienybė” paskelbė faktą, bai lengvas esąs daiktas — 
kad jos žmonės landžioja por1^1. 4 artikulai: 1, tai sa- 
naturalizacijos Įstaigas ir k?’k- ka^ Rusija darbininkų 
šnipinėja kaip stovi Dr. Vi- h-ėvynė; 2-ras, kad Rusijos 
niko pilietybės gavimo rei. diktatorius Stalinas yra taip 
kalas. Matyt, jiems gerai ži- Pat darbininkas; 3-cias, kad 
noma, kur galima sužinoti ĮBrooklyne yra neklaidingas 
net peticijos numeris ir jos Iir bemaž nešventas asmuo, 
padavimo laikas.

Ir štai man pnsimena 
“Vienybės” 133 num. tilpu- 
sis tūlo P. P. Jaro iš Balti 
more, Md., straipsnis, ku
riame pereinama visokios 
galimos spaudoje nešvaru
mo ribos. Man tik dabar pra
deda aiškėti, ką ištikrųjų tas 
p. Jaro raštas reiškia. Tai

knygutėse užsimokėję pil
nai, o centre suspenduoti. 
Komisija, kuri buvo išrink
ta sutvarkyti šį visą reika-

A. Bimba; o 4-tas, tai nega
lima užmiršti, kad ir pas 
mus Norwoode randasi di 
delis ir neklaidingas vyras 
J. Grybas. Tai ir visas bim 
biznio katekizmas.

Bet reikia žinoti, jog Pa- 
karklis yra senas žvirblis ir 
ant pelų jo nepagausite.

Da nesenai per tą pat?
vra tiesiog viešas Dr. Viniko I n? bimbmių talmu
įskundimas Amerikos val-h'?.tu‘?s Merkines dzūkelis, 
džiai “nihilistu”, raginusiu Į;1.^1 BmBininkas, kabinę ja- 

‘žudyti” kitu kraštui valdi- 5! P1'1® ramaus ir apsisvietu- 
ninkus. ' hio vaikino P. P. Kručo, kam

Per daugeli metu dalyvau-P*?! pel 8 tupėję uz
damas visSomeniniuose dar-P^}1®’, ,°,<’abar

veikti skloKos naudai, ir 
kam jisai bėgės i Rusiją nuo

rengimą. Reikalauja atšauk
ti. Nariai nesuprasdami, ka
me dalykas, reikalauja per
skaityti, kas ten buvo para- 

lą, šiame susirinkime prane- •. syta. Valaitis, “Vienybės” 
šė, kad velionis likęs kuopai j red., stoja ant kojų ir skai-
skolingas $258.30. Vadina-'to (matyt, buvo iš kalno, geriąs. 43 metų amžiaus lie
si, kuopa turėjo užmokėti už prie to prisirengta). Nariai tuvis. Egertas buvo išdirbęs 

1 ‘ 1 "reikalauja, kad butų tas vi- Goodrich Rubber Co. dirb-
sas rašinys perskaitytas; bet tuvėj 11 metų ir nusilpnėjo 
pirmininkas ir Valaitis su ant akių. O tuo tarpu kom- 
tuom nesiskaito: pacituoja panija pradėjo mainyti dar- 

buvo apsileidimas ir buvusio keletą žodžių, ir suranda bininkus, pasilikdama tik 
; kuopos pirmininko ir vice- “apšmeižimą” p. Strumskio sveikiausius ir stipriausius.
. pirminiųko, jei šitokie daly- ir buvusio pirmininko p. Sa- Iš pradžių varinėjo Egertą 
kai galėjo kuopoje dėtis, gevičiaus, kuris yra pava- pas daktarus, o paskui per

gintas “prezidentu” svetim- dėtinis jam pareiškė, kad 
ženkliuose. Eina diskusijos, daugiau darbo jam nėra. E- 
Strumskio klapčiukai smer- gertas pradėjo verkti. Tuo
kia komisiją ir reikalauja at- met bosas susigraudino ir 
šaukti svetimženklius. Kiti liepė Egertui ateiti kitą rytą, 
kuopos nariai sako, kad čia gal rasiąs jam kokį užsiėmi- 
be reikalo triukšmaujama, mą.
nes tame aprašyme jokio Parėjęs namo Egertas pa- 
šmeižto nėra. Tačiau jeigu sakė žmonai, kad jau darbo 
jus kalbate apie šmeižtą, sa- daugiau nebėra; ką, sako, 
ko vienas narys, tai aš rei- darysime? Pinigų neturime, 
kalauju, kad p. Valaitis bu- o ant namo yra užtraukta 
tų išmestas visai iš SLA., paskola... Ir pradėjo Egertas 
nes jisai biauriausius šmeiž- vėl verkti. Verkęs visą naktį, 
tus talpina “Vienybėje”,Iš ryto atsikėlęs ir liepęs 
prieš kitus SLA. narius. Ko- žmonai gulėti, sakydamas, 
misija ima žodį pasiaiškini-į kad užkursiąs pečių ir eisiąs 
mui ir kalba; bet kaip tik su- pažiūrėti ką bosas pasakys, 
mini kokį ten laišką, siųstą! Moteris manė, kad Eger- 
buvusio kuopos pirmininko tas ištikrųjų bus išėjęs dirb- 
Segevičiaus centro sekreto- tuvėn, bet atsikėlus rado jo 
rei Jurgeliutei, p. Strumskis apsiaustą namie. Nulipo 
tuojaus diktatoriškai atima sklepan, tenai rado jo kepu- 
balšą ir reikalauja atšaukti
“šmeižtą”. Ir kadangi jau 
iš kalno buvo prie to prisi- 
ruošę, tai nubalsavo, kad 
atšaukti.

Dabar norėtųsi paklausti 
p. Strumskio, ar jis pats ne
peržengė konstitucijos ir su
sirinkimų tvarkos vedimo 
taisyklių? Kada iškyla nesu
sipratimas tarp pirmininko 
ir kuopos nario, klausimas 
pavedama kuopos susirinki
mui išrišti ir pirmininkas tu
ri pasitraukti nuo savo vie
tos. Bet p. Strumskis elgėsi 
priešingai. Taigi jis laužo 
ne tik konstituciją, bet ir su
sirinkimų tvarkos taisykles.
Reikalas eina apie jį patį, o 
jis veda susirinkimą, pats 
už save kalba, pats leidžia 
balsuoti ir pats balsus skai
to. Nors yra tam tikslui iš
rinktas maršalka ir jis jam 

- pastebėjo, kad teisybės dė- 
liai jis privaląs balsus su
skaityti, bet p. Strumskis su
davė kuju į stalą ir nutrau
kė viską.

Nariai matydami tokį iš
niekinimą jų teisių, pradėjo 
protestuoti ir reikalauti bab 
so. Bet kas tik drąsiau ir 
griežčiau pasipriešino, tam 
balsą suspendavo. Toks 
šlykštus ir nachališkas pir
mininko pasieilgimas iššau- 
kė nariuose didelį pasipikti
nimą ir brazdėjimą. Maty 
damas, kad jo diktatūrai ga
li būti pavojus, p. Strumskis 
uždarė susirinkimą.

Jeigu p. Strumskis ban 
dys ir toliaus šitaip laužyti 
susirinkimų tvarką, 38 kp. 
nariai jo diktatūros nepakęs.

Chrisomitris.

AKRON, OHIO.

Atleistas iš darbo lietuvis 
pasikorė.

Sausio 8 d. čia pasikorė 
savo garaže Kazimieras E-

tuos narius, kurių knygutės 
‘buvo užmokėtos, o centre su- 
. spenduoti.

Reikia pasakyti, kad čia

Juk visgi buvo nusiskundi- 
į mų iš narių pusės. Tai vis 
pasekmės ponų tautiečių — 

i “vienybininkų” šeimininka- 
i vimo.

Pono Strumskio diktatūra.
SLA. 38 kp. jubilėjinio 

komisija
“Gindami” kiniečius nuo “banditų”, japonai Mandžunjoje 

daugiau kiniečius plėšia, negu visi banditai sudėti krūvon, štai,; parengimo 
čia parodytas grobis, kurį sugrįžę iš Manždurijos japonų karei- i Perskaitė įplaukas
viai nesenai parsivežė i Tokio miestą. Susirinkę civiliai Tokio jr išlaidas, pažymėdama, 
gyventojai tą grobį apžiūri. O jeigu japonu kareiviai gali tiek
daiktų prisiplėšti, tai kiek pri siplėšia jų oficieriai ir generolai ’

davė

buose turėjau progos sutikti 
įvairių piktos valios žmonių, Į kaili
patirti nešvariu kovos budi Ąm.enko? kariuomenes Č
bet niekad neteko nė sali- -Pa^ul,m!
nuoti, kad pas mumis galil^31.^; Bet Mei kino dzuke-
rastis tokie žmonės ir tokia ,S.<R- Mlz?ra> ,cia 8rail»5' 
spauda, kuri drįstų daeiti iki k?‘.P neregįs apie lovą. Juk 
tokio kraštutinumo, kad ™? nonvoodieciai atsimena.
grynai prasimanytais gan-k.alP anaif beg° ! 
dais įtarti sau nepatinkamą Akelaitis su savo Jie-
žmogų, kad pridaryti jam ™ “* « !na™®.’ ™n™atP: 
didžiausių dvasiniu ir me- Į:; knjca?' Tai kodėl tiktai
džiaginiu nuostoliu*. lRracm u?> ke!l0.n« P™®?

„ \,.T. ,- , . tarnas mirtinas griekas? OTame Vienybes straip- L kelionės ini£awiu,, M.
sny^koma, kad Dr. VinikasAkelaitis (Abekas). apdo-
kaitą BiooKlyne sakyda- vanojamag kovotoju orde- 

mas prakalbą net pakeltu nai J M Ha 
balsu saukė kad raina su- p p K , til/no.
šaudyt Smetoną u-Veide-riu pastebėti bimbininku ne- 
murą . Šitas paraskimas y- na0^kum?. Galima dar pa. 
ra gryniausias prasimany- Lakrti k|d jeigu Kručas 
maus. Vienok šiuo itanmu .fc ’ blmbinJia® maštabe, 
sudaroma žmogui netik di- U tįomet ..didvyriuf. j. 
džiausi nuostoliai, bet nori- Gn,buj risieitu ateit ti už 
ma pakenkti tapti siossalies jiau/ Nes Grvbas 1okia. 
piliečiu. Atsakomybe uz £e klausin!e p. p Kručo pa- 
siuos nuostolius gali dalinai! dtf negali, jei bent už 
kristi ir rengėjams tiįį pra- fiaus Sakoma,
kalbų, kuriose buk toks te- gd vapiva negali gyventi 
l,,ras bu'° skelbiamas. . kam nors neįgilusi, Taip ir 

Kalbamos prakalbos lvy-JmuSų bimbininkai vargiai 
ko sausio 15 d., 192t m., ren- išgyventu kam nors neikan- 
giamos LSS. 19-tos kuopos ir ue'
» ^5* 1-mos kuopos, Brook- Neprošali da bus pažy-

Y* Tose prakalbose j mgti ir apie komunistinių 
kalbėjo p. S. E. .Vitaitis, mie]ju pasekmes, apie ku-
“Tėyynės redaktonus; drg. riag šįeka pats Merkinės 
P. Grigaitis, ‘Naujienų re- dzukelis 0 tos pasekmės ve 
daktonus, ir Dr. M. J. Vinį- kokios: į jaunųjų komunistų 
kas. Vakaro pirmininku bu- jVga prisirašė viena lietuvė 
vau _as. P. P. Jaras iš Balti- mergaįtė, o da viena ketina 
morės tose prakalbose nebu- prisirašyti. Iš viso komunis- 
yo ir negirdėjo ką kalbėtojai kinių pionierių grupėj randa- 
kalbėjo. Tai kaipgi jis gali Lį 3 lietuviai jaunuoliai. Ot, 
skelbti, kad p. Vinikas agi- kad auga tai auga bimbinės 
|a\°, sušaudyt Smetoną if|atžalos, bimbinėm mielėm 
Voldemarą? , užraugtos. Bet kažin kodėl

Žinodamas IT* SUprasda* į -Jjp zinip tumas “Vienybėje” padalytų yK $
apkaltinimų rimtumą, ąs tų lietuvišku senių ir bobų 
šiuomi griežtai protestuoju priguli į bimbinį liogerį? Bet 
ir kategoriškai pareiškiu, ^ia aišku ir be paaiškinimų: 
kad tose prakalbose nieko kįek y,.a tų pionierių, tiek ir 
panašaus nebuvo sakyta, genių. Reiškia —4. O jeigu 
Primenu “Vienytei” ir jos pasakysju, kad 6, tai jau bus 
piktos valios bendradarbiui, su kaUpU
kad šis piktas ir žiaurus pra- Girdėjau, kad jau šv. Jur- 
simanymas yra visai nepa-,gj0 parapijos kun. Nykštu- 
matuotas ir as, kaipo tų pra- kas paleisiąs ant “loskavos 
kalbų pirmininkas, negaliu duonos” senai tarnaujantį

vargoninką Stasevičių su di
dele šeimyna. Jei taip bus, 
tai susilauksime da vieno be
darbio. Tai mat, kaip išro
do praktikoj meilė artimo.

O ar jau visi norwoodie-, 
čiai girdėjote, kad J. Pa- 
karklio Elena vėl prasišali
no? Tai jau ir vėl atsidarys 
Juozeliui kryžiaus keliai į 
Stoughtoną.

Ar jus ten “keleiviečiai” 
So. Bostone ir apielinkėje 
nejautėt žemės drebėjimo 3 
sausio? Tą dieną 4 vai. po 
pietų seniausios, kultūrin
giausios ir darbininkiškiau- 
sios L. Kun. Keistučio dr-tės 
susirinkime kilo revoliucija: 
buvo nuversta visa bimbinė 
Keistučio dr-stės valdyba. O 
ją nuvertė smaliamės šlavi
kas J. Peža su liaudininkiš- 
ka šluota. J. Grybas čia pa
sielgė prasčiau už Lietuvos 
prezidentą Grinių, kuris už
leido vietą fašistams, neno
rėdamas pralieti žmonių 
kraujo. J. Grybas šitoj revo
liucijoj buvo tik dama. Ko
munistinio judėjimo tūzas J. 
Galgauskas pirmininko vie
toje laikėsi kaip uola, bet 
ir šį kamieną J. Pežos šluota 
nušlavė nuo sosto. Tai mat, 
ir šluota kaip kada turi reik
šmę. Dabar Keistučio dr-stės 
komitetas yra koalicinis. Ar 
jisai bus-gabesnis, tai pama
tysime,' bet palieka faktas, 
kad smą$ąrnės šluota sumu
šė biimnmus “revoliucionie
rius”.

Gal kai kas man primesti, 
kam aš rašau apie tokius da
lykus, bet neparašau nieko 
apie darbus. Bet aš nesu
prantu, kam reikia rašyti a- 
pie tai, ko nėra. Kai bus dar
bų, tada parašysiu, supran
tama, jeigu nepatingėsiu.

Lukšių Juozas.

kad nors pelno liko kuopai 
nedaug, bet moraliai pa
rengimas pavyko kuopui- 
kiausiai. Komisija paaiški- 
n°» jog pelno buvo nedaug 
dėlto, kad buvo daromos 
kliūtys iš buvusio pirminin-

BROOKLYN, N. Y.
Iš SLA. 38 kp. susirinkimo.

Sausio 7 d. įvyko SLA. 38 
kp. susirinkimas-. Senasis ko p. Sagevieiaus ir kitų tau- 
kp. “prezidentas” perdavė tininkų pusės. Jie sabotaža- 
savo kūjį naujam pirminiu-j vo dėlto, kad kalbėt buvo 
kui p. X. Strumskiui. Proto-; pakviestas adv. F. J. Bago- 
kolas iš pereito metinio ir i čius ir Dr. M. Vinikas. 
extra susirinkimų priimti su Bet p. Strumskis nenorėjo
mažais patėmijimais,

Toliaus buvo išduotas ra
portas apie buvusį SLA. 38

šito paaiškinimo. Jis rėžė 
kuju į stalą, neduodamas ko
misijai toliaus kalbėti. Kiti

kuopos finansų sekretorių šimtaprocentiniai tautinin- 
A Lesniauską, kurį automo- kai pradėjo rėkti irgi neduo- 
bilis ant vietos užmušė. Tai darni komisijai raportą už- 
buvo, ir yra, apgailėtinas su- baigti. Susirinkimo daly 
sivienijimo seno darbuotojo viai žiuri ir stebisi tokiu ne
nuotikis.

Velionis dirbo vienai ap-
draudos kompanijai, tai

švariu ir sauvališku pirmi
ninko elgesiu. Bet tai dar ne 

: viskas. Prieš užbaigsiant su
vaikščiodamas po stubas' sirinkimą, p. Strumskis da- 
surinkdavo ir nekuriu LSAJro bandymą, ar sėkmingai 
38 kp. narių mokesčius, tik j veiks jo, kaipo kuopos pir- 
bloga, kad nepriduodavo mininko, diktatūra. Imasi 
pinigų iždininkui paskirtu aiškinti SLA. konstitucijos 
laiku. Kai jį patiko nelaimė,; taisykles, ir vėl kabinasi ir 
jis turėjo surinkęs kelias de-ibara rengimo komisiją, buk 
šimt dolerių narių mokesčių,' pastaroji peržengus konsti- 
kūrie į centrą nebuvo pasių-! tuciją ir jį, Strumskį, apš- 
sti. Del to įvyko daug ne-1 meižusi “Tėvynėje”, aprašy- 
smagumo, nes tūli nariai'dama buvusį jubilėjinį pa-

McADOO, PA
Maineriai neturi darbo, tai 

pešasi tarp savęs.
Lietuvių čia neperdau- 

giausia, bet turi din kuopas. 
SLA. kuopa susitvėrė 1912 
metais ir turi 53 narius. Jai 
sekasi neblogai ir susirinki
muose viskas eina švelniai. 
Paskui yra APLA. 5 kuopa, 
kuri susitvėrė 1928 metais ir 
turi apie 20 narių, šioj kuo
poj visada triukšmai ir gin
čai. Nėra to susirinkimo, kad 
nebūtų vaidų. Kažin, ar ji 
turi negerą numerį, ar nege
rų narių turi savo tarpe. Ne
įtinka jokia valdyba, joks 
viršininkas.

Darbai čia eina labai pra
stai, dirba tik po 2 ir 3 die
nas į sąvaitę. Apie Mahanoy 
City nuo 1 sausio šių metų 
užsidarė visos anglinės ir 
žmonės badauja. Shenando- 
ahryje dirba tik dvi kasyk
los. O kas bus vasaros me
tu, jeigu žiemą maineriai ne
turi darbo? Drūčiau*

“KELEIVIO” KALENDORIUS
19S2 METAMS 

JAV GATAVAS!

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

rę pamestą. Ji tuoj pamanė, 
kad čia jau turi būt kas nors 
negerai. Pradėjo vyro jieš- 
koti, ir rado garaže pasiko- 
rusį.

Velionis prigulėjo prie SL 
A. 198 kuopos, bet žmogus 
turėjo didelę šeimyną, o 
dirbdavo tik po 2 ar 3 dienas 
į sąvaitę, todėl neturėjo iš ko 
užsimokėti mėnesinių ir bu
vo jau suspenduotas. Kuopa 
nedavė jokio patarnavimo 
net jo laidotuvėse. Velionis 
buvo palaidotas Glendale 
kapinėse, kur vieta graži ir 
niekas nevaržo religiniais 
papročiais. Paliko didžiai 
nusiminusi moteris ir 5 ma- 
ži vaikeli.

Sausio 10 d. SLA. 198 kp. 
turėjo susirinkimą ir tarp 
kitako svarstė D-ro J. Šliupo 
bylą. Kadangi Lietuvos fa
šistiški teismai uždėjo jam 
pabaudą be jokio prasikalti
mo, vien tik užtai, kad jis iš
leido knygutę “Tikri ir Neti
kri Šventieji”, kuri Ameri
koje per 25 metus buvo lie
tuvių skaitoma ir niekam 
skriaudos nepadarė, tai SLA 
198 kuopa išnešė protesto 
rezoliuci1’" prieš tokį nekul
tūringą Lietuvos teismų pa
sielgimą. Baltraus Sūnūs.

Emilija PJiateraitė

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

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

“Keleivio” prenumerato
riams tik 25 c.

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

-KELEIVIS”
2S3 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

nugarę skauda?
Nepaisant kaip Uogai jautiesi, turi 
atsikelti, turi eiti darban, Slotin'i 
Linirrent įkaitins tave taip saulės 
iriesa. Užbaigė skaudėjimj. Vėl 
galėsi dirbti. Gauk šviežią bonką.
3? centai.

SLOAN’S
L i n i m e n t

Lmbuanijn 29

DULUTH, MINN.
Bedarbiai sustreikavo ir 

streiką laimėjo.
Čia didelis nedarbas. Be

darbiai pradėjo jau net 
krautuves pulti. Į vieną val
gomųjų daiktų krautuvę su
ėjo apie 100 bedarbių ir pra
dėjo nešti, kas duoną, kas 
dešras, o kas kitus produk
tus. Krautuvininkas pašau
kė policiją, bet pakol ji pri
buvo, krautuvė buvo jau iš
tuštinta ir nieko neareštavo.

Čia yra miesto įtaisyta 
prieglauda bedarbiams ir 
valgykla. Valgį duodavo la
bai prastą, bet už jį reikėda
vo eiti malkų piauti 4 valan
das į dieną. Taigi bedarbiai 
sustreikavo ir pareikalavo 
geresnio maisto. Apmušė už- 
veizdą ir sudaužė indus. 
Streikas buvo laimėtas. Mie
stas pataisė maistą ir dabar 
reikia tik vieną valandą už 
jį dirbti.

Geležies kasyklos čia visos 
uždarytos, o miškuose irgi 
labai mažai dirba. Kūne 
dirba, tai gauna tik $15 į mė
nesį, tai yra, tik 50 centų į 
dieną. K. Inžinierius

Bedarbiams šelpti komite
tas New Yorke surinko $18,- 
000,000 aukų.



Ketvirtai Pmlapit KELEIVIS. SO. BOSTON No. 3, Sausio 20 d., 1932 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Ar žinai, Maike, ko aš 
šiandien pas tave atėjau?

—Gal pinigų pasiskolint?
—Nebijok, Maike, pinigų 

aš tavęs neprašysiu, ba ži
nau, kad ir tu jų neturi. Aš 
atėjau pas save, kad tu man 
parašytum stiprų protestą 
prieš musų Sčeslyvos Smer- 
ties Susaidę.

—Dėl ko?
—O dėl to, kad mane pre

zidentu neišrinko.
—Bet dėl tokių dalykų 

niekas neprotestuoja, tėve
—Ai don kėr, Maike, kad 

niekas neprotestuoja, bet 
aš noriu protestuoti, ba ma
ne unaras užgautas.

—Man rodos, kad tu čia 
be reikalo pyksti, tėve. Juk 
prezidentas visuomet ren
kamas iš kelių kandidatų, 
bet išrinktas būna tiktai vie
nas. Jeigu yra tris kandida
tai, tai aišku, kad du pasi
liks neišrinkti: bet tai nerei
škia. kad jie turi protestą 
kelti dėl to. Toks protestas 
butų juokingas. č

—Gali būt, Maike: 'kad 
tau juokai: bet man juoktis 
nesinori. Man perdaug širdį 
skauda.

—Nejaugi prezidento vie
ta toj draugijoj taip svarbi, 
kad taip rimtai dėl jos sie
lojiesi, tėve?

—Dėl tos vietos, Maike. 
man tik nusišnypšt ’ Bet man 
skauda širdį, kad mane ne
tik neišrinko, ale da ir asilu 
pavadino. Pasakyk tu man. 
kokią tiesą jie turėjo vadinti 
mane asilu? -■

—Tokį klausimą sunku 
išspręsti, tėve. Gali būt. kad 
jie neturėjo teisės tave .taip 
vadinti, o gali būt, kad ir tu
rėjo. Tai priklauso nuo to 
kaip tu elgeisi susirinkime.

—Ar tai tu sakai, kadved- 
luk mano pasielgimo jie ga
li ant publikos mane asilu 
vadinti?

—Jeigu tu perdaug asili
škai pasieilgei, jie galėjo 
tau, tėve, tokį komplimentą 
suteikti.

—Nausa, aš su tuo nesu
tinku. Aš noriu, kad tu pa
rašytum man protestą. Ale 
turi gerai jiems užvažiuoti. 
Parašyk, kad maršalka _Ma 
korka, ką pavadino mane 
asilu, nėra vertas nei to asi
lo vuodegos; kad jis yra 
durnas ir kvailas, kaip čeba- 
to aulas. Da pridėk, kad jc 
tėvas buvo arkliavagis, suk
čius, girtuoklis ir latras, ir 
čigonų primuštas numirė be 
paskutinio patepimo. Ant 
galo da pridėk, kad ir jo sū
nūs dabar elgiasi kaip čigo
nas, gavėnioj mėsą ėda. j 
sprviednį neina, o nori sče- 
slyvai numirti. Ale jis pa

Kitas Dievas Bambizas Ar Bus Melionas 
Prašalintos?

Texas valstijos kongres- 
inešė

Senovėj kunigai aiškin-'lą ir praktišką naudą. , 
davo, kad žemė yra plokščia Mokslą teikti juk yra tam manas Patman Įnešė aną- 
kaip blynas, o saulė sukasi tikros mokyklos, o praktišką dien Kongresan rezoliuciją, 
aplink tą blyną—žemę taip, naudą žmogui gali duoti tik kurioj reikalaujama, kad iž- 
kaip Jehova sutvarkė. darbas, o ne tušti religiniai

Parapijonys tokiai kuni- ’ 
gų pasakai tikėjo.

Bet laikas slinko ir žmo
nės pasidarė gudresni. Atsi

aaroas, o 
plepalai.

O visgi randasi musų tar
pe tokių neišmanėlių, kurie 
negali be kunigo bizūno gy
venti. Tai dvasiniai vergai, 
kurių protą dar Jehovos re
liginis opiumas apkvaitino ir 
jie jokiu budu negali išsipa
girioti. Tokie “laisvama
niai” dabar bambizmo opiu
mu girdo savo vaikų protą 
ir daro juos tokiais pat dva
siniais vergais, kaip kad jie 
patys yra.

Laisvas Aras

rado keletas gilaus proto vy
rų. kuriems pasisekė sugau
ti kunigus meluojant. Jie į- 
rodė, kad žemė nėra blyne 
pavydalo, bet apvali, taipgi, 
kad ne saulė sukasi aplinkui 
žemę, bet žemė sukas ap
link saulę. Dabar jau visi 
tą žino. Taipgi žino, kad 
velniai, pragaras ir dangus 
vra vien tik kunigų bloias 
Ir tas žinojimas sugadinę 
kunigams biznį.

Pradėjo kunigai sukti sau 
galvas, kaip čia savo biznį 
išgelbėjus nuo bankroto. Su
rado išeitį: ėmė taikytis prie 
aplinkybių.

Jeigu žmonės jau daugiau 
linksta prie mokslo, negu 
prie kuniginės religijos, jei- 

i gu jiems labiau rupi apšvie- 
ta, negu poteriai, tai reikia 
jiems duoti “moksliška” re
ligija !

Reikalinga kita religija ir.
žinoma, kitas dievas.

Todėl šiandien mes iau ,______, •- r,' gaunamos nejudamoturime tokia religną—Bam-te J

Sensacingi Suėmi
mai Rygoj,

Prokuroro įsakymu, Ry
goj padaryta sensacingų su
ėmimų bankiniuose sluoks
niuose. Suimtas Rygos namų 
savininkų skolinamos, bend 
rovės direktorius Auzenber- 
gas, bendrovės juriskonsul
tas Dreibantas, ir du biržo: 
makleriai. Suimtiesiems in
kriminuojama dokumentu 
pasisavinimas ir apgavystė 
Iš namų savininkų buvo iš

turi/
obligacijos ir vekseliai, už 
kuriuos šie neva turėję gaut’ 
iš užsienių koncerno pasko
lų, bet nesulaukė nei pasko
lų, nei savo išduotų doku
mentų. Tariamas to koncer
no atstovas, kuris su suimtų 
ių nagelba apgaudinėjo

stips kaip arklys ir po smer- 
ties grieš dantimis visą am
žių. Jes, parašyk viską, ir bizma. kurios ir dievas gali 
gali da nuo savęs pridėt, jei būti Bambizas. 
žinai kokių stiprių žodžių, o Man yra žinoma viena 
aš nunešiu tą protestą ir pa- bambizu parapija, kurios 
duosiu ant kito mitingo. Te- klebonas kunigas’Bačka yra 
gul žino visas svietas, koks typingas naujo žmonių mul- 
jis gyvatė. kinimo apaštalas. Jis taip

—Palauk, tėve. aš duosiu gudriai ir atsargiai moka - - - • v,,tau geresni patarimą. Jeigu taikytis prie aplinkybių, kad aF si^kt
tu taip jau nori tą žmogų iš- net kunigu save vadintis ne- KCn-Ju' nuostoliai sieki 
koliot, tai nueik ir iškoliok jį mėgsta. Jis mėgsta tituluo-
žodžiu. Tuomet jis bent ne- tis save profesorium, o savo 
galės prie tavęs taip lengvai bažnyčia vadina žinvčia. 
prisikabinti. O jeigu tu ap- Tikrenybėj, tai ne žinvčia, 
šmeiši jį raštu, tai jis galės bet mulkinyčia.
avė patraukt teisman ir pa- Įdomiausia tai, kad šioje;

na-

200,000 latų. Šioj byloj lau
kiama dar tolesnių suėmimų

Akmeninis Dievas 
Kurčias.

sodini už grotų. Tada tau da mulkinyčioje kun. Bačkai ..?esenai vaI
labiau širdį skaudės ir tavo sekasi ‘mulkinti net tokias rzla Pne Rio de Žaneirc

Matteotti Kraujas Neduoda 
Fašistams Ramybės

unaras kentės.
—Jes, vaike, aš galėčiau

jam viską žodžiu išvirozvt. 
ale kas bus, jeigu jis užtai 
žiebs man Į akį?

—Tada tu turėtum juodą 
akį, tėve. Tas irgi butų neja-

ekasi --- ------ - ------------- ,t
žmones, kurie religiškų bur- UOc;°:^ .... ... .
tu senai atsikratę, jokiems pa—aj.e miizimska atsikelu 
dievams nei velniams neti-i'19 k; ' paminklą. Pa-
ki, ir dargi vadina save lais
vamaniais. -JI' - i • v •

Reiškia, dievas Bambizas
yra tvirtesnis už Jehovą, nes1’1 **'a-!nlrKams- Atidarant 
Bambizą garbina ne kokie

ant Korkovado kalne

minklas buvo pašventinta 
ir atidarvtas labai iškilmin-

bai malonu. Todėl geriausia 
bus to protesto visai nekelti, akli fanatikai, bet taip vadi- 

—Bet aš. Maike, nenoriu narni “pirmeiviai”, “laisva 
pasilikt asilu.

—O kodėl ne? Juk asilas 
nėra toks jau prastas sutvė
rimas. Biblija sako, kad asi
las yra net labai užsitrnavę? 
krikščionybei gvvunas. Jisai

pirmeiviai
maniai”.

Kun. Bačka jiems patin
kąs. Jisai, mat, “mokytas”, 
savo evangelijose įterpia to
kius žodžius, kaip “moleku- 
lai”. “atomai” ir “elektro-

ant savo kupros nunešė Kri- nai”, apie kuriuos netik jo 
stų Jeruzoiiman. klausytojai pamatinio su-

—Dac rait, Maike. tu čia pratimo neturi, bet ir pats 
teisybę pasakei. Prieš asilą
nereikia protestuoti. Pa
auk, aš nueisiu pasikalbėt 
pas zakristijoną, o gali būt. 
kad mes da sutversime Asile 
Garbintojų Susaidę.

—Laimingo pasisekimo, 
tėve.

IŠRADĖJAS PASIKORĖ.

“profesorius” ne daug ką iš
mano.

Velnių, dangaus ir praga
ro, kun. Bačka nenaudoja: 
jis parapijonų paklusnumą 
gauna “modemišku” budu: 
prižada visokių jiems dova
nų.

Štai vienas buvęs karštas 
New Yorko bolševikas Mur
ma šiandien zakristijenau-

do sekretorius (finansų mi 
nisteris) Melionas butų pra- 
alintas iš vietos. Dėl tech

niškų sumetimų tos rezoliu
cijos svarstymas buvo atidė
tas ant vėliaus.

Reikia pasakyti, kad Mel- 
ono prašalinimo reikalauja

ma jau ne pirmu kartu. Jau 
<elinti metai, kaip tai vie
nas, tai kitas Kongreso na
rys iškelia reikalavimą, kad 
nuo to žmogaus butų apsi
valyta. Bet kadangi Jungti
nių Valstijų kabineto nariai 
itsako tik prieš prezidentą, 
tai prašalint juos nelengva.

Prieš Melioną opozicija 
tiįla daugiausia dėl to, kad 
iis yra didžiausis šalies ka
pitalistas, valdo visokias 
vorporacijas, bankus, kasyk
las, fabrikus, ir tuo pačiu lai
ku turi savo rankose šalies 
žda, kuris turi kolektuoti iš 
:ų korporacijų taksas. Yra 
1789 metų įstatymas, kuris 
aiškiai sako, kad toks žmo
gus negali būti iždo sekre
torium, tečiaus prezidentas 
a įstatymą ignoruoja, ir 
Melionas nelegaliai eina iž
dininko pareigas. ...

1921 metais Meliono pra
šalinimo reikalavo, senato- 
•ius LaFolette.

1924 metais Senate buvo 
oakeltas prieš jį tikras va
lus, bet pasibaigė niekais.

1927 metais senatorius 
Norris reikalavo, kad Melio
nas rezignuotų, bet šis nere
zignavo.

Kiek vėliaus tais pačiais 
metais jo rezignacijos parei
kalavo senatorius Couzens. 
bet taip pat be pasekmių.

Pereitą pavasarį kongres- 
manas Patman reikalavo jį 
prašalinti. Dabar tas pats 
kongresmanas savo reikala
vimą atnaujino. Bet ar bus 
Melionas prašalintas, kol 
kas da negalima pasakyt.

paminklą jo šviesas uždegė 
pats Marconi, roods, Roo- 
moj būdamas. Prie to pa
minklo buvo laikomos mi 
šios ir kalbamos įvairios 
maldos. Be kita ko, buvo 
ypatingai Dievo prašyta 
kad pataisytų Brazilijos fi
nansinius reikalus. Ši pa
staroji gana ilga malda, bu 
vo spausdinama daugely 
’aikraščių.

Bet Brazilijos finansai 
nei kiek nepagerėjo. Matyt 
:š akmens padarytas Dievas 
vra kurčias i:- maldų negirdi

Tūlas John Karai Chico- . , , . ...... T..
goję išrado tokia “aki'’, ku- >a '’an.b.zij mulkmycioj. Ki- 

- J - -- - ' - tas vėl, buvęs narsus pirmei-
žuma- 

Kažeme. bet jo viltis neissipil- , .
dė » iš to nusiminimo jis pa. “-s3?3?? gausio oambu 
-ikorė. Paliktam laiške jis ^ j azancians patronas. Da.

butu oariekeskei kltl laisvamaniai,”

ięs da keliata tūkstančių dd: ''fikaras seilę var-
ėtų tolimesniems bandy-< ? J - ,
mams. Dabar su jo aparatu , 1 džiaugiasi, kad jų J e
galima esą matyt tik per kc-
kias 3 mylias.

_______  VA ftUAS gi SKiri.Ulll£U

■ ~ ‘ agen-

sako, kad jis 
savo tikslo, jeigu butų turė-

vadzioja.
__________ O koks gi skirtumas tarp

TĖVAS NUŽUDĖ SILPNA- į^ov°s ir Bambizo
PROTĮ VAIKĄ. l%kirtumo nėra. Taip vie.

Millersburg, Ohio. — Čia ni, taip antri, mulkina žmo- 
buvo areštuotos James Ster.- nes, kad iš to sau lengvą 
house, kuris nužudė savo 2 pragyvenimą padaryti. Ir 
metų silpnaprotį vaiką. Teis- vieni ir kiti be kolektų ne- 
me jis nesigynė ir sakė, kad apsieina; ir vieni ir kiti gar- 
įis džiaugiasi tai padaręs, bina Jėzusėlį vien pasipel
nęs užaugęs silpnaprotis bu- nijimo tikslais.
;ų nelaimingas. Tečiaus teis- Bambizmas yra dar pavo- 
mas negalėjo to suprasti ir' tingesnis, kadangi jis skie- 
’.iepė ištirti to žmogaus pre- pijamas veidmainingai, ne- 
tą. ' va “teikiant žmonėms moks-

Mandžurijoj Japonai
Areštavo Nemažą 

Lietuvių.
Rusijos žinių agentūra 

FA SS prar.eša<kad Dairene 
r Mukdene buvo areštuota 
daug japonų, kurie teikdavo 
kiniečių generolui Ma gink
lų ir amunicijos. Areštuotu 
arpe esą nemaža ir svetim- 
alių, būtent, amerikiečių 

’enkų ir lietuvių. Jie buvę 
tarpininkais tarp japonų 
'mugelninkų ir kiniečių ge
nerolo Ma. Tai yra, jie pri
tindavo ginklus nuo japonų 
•aldininkų ir nugabendavo 
uos kiniečių generolui.

Į šita šmugelį esant įpai
niota ir anglų valdžios 
rontržvalgyba.
ROTBSCHILDAS REOR
GANIZUOS UŽDARYTĄ

BANKĄ.
Nelabai senai Austrijoj 

’žsidarė taip vadinamas 
Kreditaustalt, didžiausis ša- 
ies bankas. Dabar iš Vieno? 

pranešama, kad tarptautini? 
bankininkas Rothschildas 
nutaręs tą banką perorgani- 
zuot m atidaryt iš naujo.

Matteotti buvo italų so- sargyba ir kreciariti kožną 
cialistų atstovas parlamente, asmenį, kuris tik eina pas tą 
kur jis aštriai kritikuodavo moterį, arba išeina iš jos. 
fašistų smurtą ir suktybes. Be to, visi kiti gyventojai iš

Surinkęs daugybę doku- to namo buvo prašalinti, o 
mentų prieš fašistų piktada- i jų vietose apgyvendinti fa- 
rybes, drg. Matteotti sykį'šistų žvalgybininkai.

‘Kariška” Piatiletka
Anglų laikraščio “Mor- 

aing Post” korespondentą? 
praneša, kad SSSR vyriau
sybė parengusi kartu su 
bendra piatiletka ir “kariš
kos” piatiletkos plana. Ka 
tiška piatiletka dalinasi į 
ris dalis: 1 išplėtoti karo 
medžiagos fabrikų gamybą: 
2 sustiprinti raudonąja ka 
tiuomenę ir 3 koordinuoti 
bendrąją piatiletlčą su kari
ška.

Pagal planą SSSR terito- 
tija paskirstoma į tris kate
gorijas: pirmoji Petrapilio 
•ajonas, antroji — Ukraina, 
rečioji
'ajonas.

Karo medžiagų fabrikai 
tumatoma statyti trečiosios 
kategorijos mažiau pavo- 
'ir.guose rajonuose. Karo in 
lustrija turės aprūpinti gin
klais ir amunicija 1 milijo
ną tarnaujančių kareivių ir 
5-6 milijonus esančius re
zerve.

Aviacijos fabrikų dabar 
SSSR turi 45. Raudonoji ka
riuomenė dabar turi 2,000 
ėktuvų. Fabrikai per mėne- 
į pagamina po 300-400 lėk 

;uvu.
“Kariškos” piatiletkos 

nlane numatoma papildyti 
kiekviena pėstininkų divizi 
?ą vienu batalijonu. Pagal šį 
planą žymiai sustiprinamos 
aviacijos, tankų, chemijos ir 
echnikos kariuomenės . da- 

’ys. Ypatingą dėmesį krei
piama Į kariuomenės bolše- 
vizaciją. Šios piatiletkos pla
nas esąs laikomas didelėje 
paslaptyje.

Bendrai imant, sidabrinis 
pinigas laikosi apyvartoj a- 
pie 27 metus.

pasiryžo demaskuoti Musso- 
linio valdžios šunybes ir pa
rodyt pasauliui visą fašiz
mo velniškumą. Žadėjo kil
ti baisus skandalas.

Bet nekilo.
Nekilo, nes drg. Matteotti 

su tais dokumentais į parla
mentą neatvyko. Pakeliui į 
parlamentą fašistų galvažu
džiai jį sučiupo ir jisai din
go. Vėliau jis buvo rastas 
nužudytas ir lavonas nu
mestas.

Kad Matteotti buvo nužu
dytas fašistų rankomis, tai 
niekas neabejoja. Bet italų 
socialistų spauda eina da to
liau ir sako, kad draugą Ma- 
fcteotti liepęs nužudyti pats 
fašistų eritas Mussolini.

Nužudytojo socialistų at
stovo kraujas neduoda fašis
tams ramybės iki šiai die
nai.

Kai Italijos užsienio rei
kalų ministeris G randi an
dai lankėsi Amerikoj, tai vi- 
>ur paskui jį sekė armija 
šnipų, kad jo kas nenudėtų 
keršydamas už Matteotti nu- 
žudymą. Iš Ne\v Yorko uos- 
:o i Washingtoną jisai lėkė 
orlaiviu, nes traukiniu bijo
jo.

Grįždamas iš Amerikos 
fašistas G randi sustojo Var
šuvoj pasveikint diktatorių 
Pilsudskį. Bet tenai socialis
tai įteikė jam vainiką ir 
prašymą, kad sugrįžęs Itali
jon jisai uždėtų tą vainiką 
ant draugo Matteotti kapo.

Tai buvo toks smūgis fa
šistų ministeriui, kad naė- 
męs tas gėles jis išrodė kaip 
perkūno pritrenktas.

Vokiečių socialistų laikra
ščiai rašo, kad Romoje Mus- 
=olini visada dreba, kada 
tik išgirsta Matteotti var
dą. Ties tuo namu, kur gy
vena nužudytojo socialistų 
atstovo našlė, dabar dieną 
ir naktį stovinti policijos

Einantį pas draugę Mat
teotti žmogų policija netik
tai iškrečia, bet paima jo pa
veikslą, adresą, vardą ir pa
varde, ir tik tada leidžia už
eiti. Išeinant vėl jį iškrečia. 
Ir nuo to laiko tas asmuo pa
silieka jau įtrauktas į fašis
tų žvalgybos knygas kaipo 
nužiūrėtas ir pavojinga's val
stybei žmogus, šito delei net 
artimiausi velionio draugai 
ir giminės bijosi nelaimingą 
našlę aplankyti.

Iki šių metų Matteotti na
šlaičiai vaikai vis negalėjo 
eiti mokyklon, nes mokyk
lose kasdiena būna šaukiami 
visų vaikų vardai ir pavar
dės, o Matteotti pavardę vie
šai minėti fašistų valdžia ne
leidžia, nes Mussoliniui* ji 
sukėlė didelės baimės.

Fašistų baimė yra tokia 
didelė, kad jie net grąsini- 
mais reikalavo, kad našlė 
nusiimtų gedulos rubus, ku
riuos ji nuolatos nešioja ir 
žada nešioti iki mirties.

Eina ji miestan policijan- 
to lydima ir ant jos veido 
užleista juoda vėliuona. Vi
si ją mato, visi žino ką toji 
vėliuona reiškia, nors nie
kas nedrįsta artyn prie naš
lės prieiti.

Da didesnį nerimą fašis
tuose sukelia našlė, kuomet 
ji pasisako norinti išvažiuoti 
už miesto. Jie bijosi, kad ji 
nevažiuotų aplankyti savo 
vyro kapo. Kada šeši mėne
siai atgal ji pasiryžo nuvyk
ti ant vyro kapo, tai pas ją 
atvažiavo aukštas fašistų 
valdininkas ir jos “pasigai
lėdamas” pradėjo prašrti, 
kad nevažiuotų, nes tas va
žiavimas jai galėsiąs kai
nuoti gyvybę.

Nors draugas Matteotti 
senai jau nužudytas, bet 
nekaltas jo kraujas neduoda 
fašistams ramybės iki šiai 
dienai.

Žemes Išvaizda,

Pavolgio ir Uralu

Žemė yra apskrita 1 Šią tie- ir Irlandijos salos išnyks, 
ą žino kiekvienas vaikas, paskęsdamos Atlanto vande- 

bet iš tikrųjų, žemės formos nyno bangose. Kur tada per- 
klausimas yra painus. sikels vandenynai ir kur iš-

Seniau žmonės manė, kad kils nauji žemynai? Mokslo 
žemė yra plokščia. Buvo įsi- spėjimais, iš tos vietos, kur 
vaizduojama kad žemę lai- dabar yra Ramusis, arba Di- 
ko ant savo ragų jaučiai, kad dysis, vandenynas, prieš 
žemę turi ant strėnų milžini- daugelį milijonų metų ati
mki banginiai arba vėžliai, trukęs mėnulis, todėl ten ir 
Bet jau senovės graikų mok- palikusi duobė, kurią užpylė 
siininkai manė, kad žemė y-i vanduo. Kad Atlanto vande- 
ra apskrita, kaip kamuolys, ‘ nynas ne visada buvo savo 
ar sviedinys. Tačiau, nau- vietoj, rodo tai, kad per jį 
jausi moksliški tyrinėjimai visą, išilgai iš šiaurės į pie- 
parodė, kad žemė nėra visiš-jtus, eina didžiulė virtinė kal- 
ko sviedinio pavidalo. Žemė > nų, Alpių aukštuma. Plau- 
ašigaliuose yra kiek suplota,' kiančiam laivu į Ameriką 
o ties viduriu—išpusta. Esąs'nei į galvą neateina, kad tam 
ašigaliuose žmogus yra ke-, tikroj vietoj jis plaukia per 
’iomis dešimtimis kilometrų {kalnus, lygius Monblankui. 
arčiau prie žemės centro ne- Taigi, kaip ir viskas, taip ir 
gu stovįs pusiaujy. Tuo bu-'žemės forma yra nepastovi, 
du, žemė yra kiek panaši į, besikeičianti.
gulsčią, bukais galais, kiau- ---------------
šmj. Bet ir ši forma nėra tik
sli. Bendrai, reikia pasakyti, 
kad sunku nurodyti daiktą,; 
kuris visiškai atitiktų žemė 
formą.

JAPONAI ŪKININKAI 
MUŠA SAVO DVARI

NINKUS.

Akutsumuros kaime, To-

Vokietijoj esą 39,000 my
lios gelžkelių.

Nereikia manyti, kad že- čigi prefektūroj, pereitą są- 
mės forma butų pastovi. At- vaitę keliasdešimts kairiųjų 
virkščiai, ji nuolat keičiasi, japonų puolė dvarponio Ita 
kad ir labai pamažu. Seniau. Nozavos ramus. Dvarponio 
kaip manoma, kalnai bu’ jdarb’riinkai stojo savo pono 
daug aukštesni. Orui ir van-{ ginti. Be to, dvarponiui į pa
derinti veikiant,eina lėtas ly-{galbą pribuvo ir policija, 
ginimo veiksmas. Po dešim-i Muštynės buvo labai atkak- 
ties milijonų metų ten, kur lios. šeši japonai buvo už- 
dabar stovi gražus Alpių {mušti ir 12 sužeista. Policija 
kalnai, bus lyguma. Po pen-: puolikus atmušė ir keliatą 
kių milijonų metų Anglijos! jų areštavo.
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Visokios Žinios “Didelis” Komisaras, bet 
Dar

PAJIESKOJIMAL

PILNAS SLA. SLA. Rinkimų Kam-
NOMINACIJŲ 

RAPORTAS.
Visi socialistų remiami kan
didatai stovi pirmose vietose

Pilnas ir galutinas SLA 
viršininkų nominacijų ra
portas jau paskelbtas oficia
liai. Jis patvirtina musų auk- 
sčiaus'išspausdinta praneši
mą, kad visi socialistų re
miami kandidatai kiekvie
nam urėdui gavo pirmas vie
tas, išskyrus tiktai vieną iž
do globėjų urėdą, kur pir
mutinė vieta teko beparti- 
niam jaunuoliui, J. Januške
vičiui.

Štai kiek kuris kandida
tas gavo nominacijose balsų 
pagal oficiali pranešimą:

Prezidento urėdui:
F. J. Bagočius.......  1,942
St. Gegužis ............ 1,488
J. V. Grinius ......... 1,393
J. J. Bačiunas............. 904
J. Gataveckas............. 694

Vice-prez. urėdui:
J. V. Grinius ......... 2,592
A. Mikalauskas .... 1,937
A. Vokietaitis............698
M. Mockevičius .......  667

urėdui:

ponija Verda.
Tautininkai sudarė naują 

kandidatų “siestų.**

Pasibaigus SLA. viršinin
kų nominacijoms, dabar 
prasidės tikrieji rinkimai 
Tautininkai jau susivienijo 
jų sandariečiais ir sudalė 
vieną kandidatų “sleitą”, 
kad atsilaikius prieš pažan
giųjų kandidatų sąrašą, kurį 
■emia socialistai. Naujas 

“sleitas” yra

JIS IR SAVO SENĄ TĖVĄ 
APMOVĖ.

Vyliausias lietuvių bol
ševikų komisaras Rokas “di
dysis” “Laisvėje” sielojasi, 
kam jį žmonės įtarinėjo tar
naujant milicijoj. Jis bando 
purvais apdrėbti kitokio nu
sistatymo asmenis ir sykiu

į prezidentus; 
į vice-preziden-

DAYTON, OHIO.
Sausio 30 d., vakare. Ungarų 

M .svetainėje, SLA. 105 kuopa per
statys juokingą komediją “žen- 

— tai iš Amerikos”.
Man visai nenuostabu, kad perstatymui bus šokiai. Publika ščių, suėjom i pažintį ir gimines pas

MARCELĖ J UŠKIUTĖ—Lapins
kienė, pajieškau kūmų, Kraujelio Ka- 

Pa«ihai<ni« ztmiero ir Motiejaus, pirmiau »yve- 
8 no Brooklyne. Taipgi pajieškau Pluk-

šis aklasJoimbininkas neturi prašoma atsilankyt, 
nei gėdos, nei susivaldymo.;
Ką jam'reiškia kitus apjuo-' 
dinti, kuomet jis net savo; 
tikra tėvą sykį begėdiškai' Mirė musų brangi dukrelė Lu- 2000 So. Halsted St., Chicago, III. 
apešvo. _ ieija sukako, vos 13 meto, ir 11

Tas buvo Šitaip. ; mėnesių amžiaus. Mirė gražiau- bar girdėjau gyvena už Chica

Mailius ant North Forth sL, Brook 
lyne; tada jie gyveno New Yorke.

----  Prašau atsišaukti, kurie žinot, malo-
WEST HANOVER. MASS. nėkit pranešti. (5) •'
Mirė Lucija Navickaitė. MRS- M LAPINSKIENĖ

Nebraskoje. Kas žinot kur jis 
si.~ Sumanė Rokus į Ameriką šioj jaunystėj palikdama tėvelį, si malonėkit pranešti arba patsai 

išvykti, bet kelionei pinigų motinėlę ir jaunesnę sesutę Bi- atsišaukia, turiu svarbų rei£Sjp4£k 
nuduoda buk jis pats esąs neturėjo. Jis ima ir sufabri- rutę dideliame nuliudime. Vi- .. Bražinskas
nekaltas bernelis .Tas ver- kuoja laišką neva nuo bro- siems lankytojams ir dalyvavu- -------- ———-
ia mane paduoti spaudai jįų Amerikos. Laiške lie- siems palydėjime i kapus, šiuo- ... ^j**^*” uskT^'^^'^Liet Brazai' 

keletą jo paties Šposų. pia tėvui kuogreičiausia sko- 'mi tariame musų nuoširdų ačiū. einąs iš Marijamp^’miesto’/suval-
__ : A I pjl EV ir A XT * 5TTZ>TZ A T Kares mptsi ii gvvpnn G J*.o-

MOTERIS JIEŠKAU 
DARBO.

Z Nepaisant koks darbas, prie stubos, 
ant.nikės, ar prie siuvinio. Galiu dirbt 
visokį darbą. 7 metus esu dirbus prie 
mirimo moteriškų ir vaiky rūbų ant 
mašinų spėka varomų. Kam reikalin- 
gaętokia darbininkė pareikalaukit (3)

MRS. K. YUŠKIENĖ 
l£ 1 Oak Grove. White Cloud, Midi.

IŠSIDUODA KAMBARYS
Apšildytas, su šiltu ir šaltu vande

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

MRS EDV. TUM
30 Robeson St.. Jamaica Platn, Mass. 

Tel. Endicott 7191

Worcester^ Mass

Sekretoriaus
M. J. Vinikas
P. Jurgeliutė .......  1,891
J. Miliauskas ...........  691
V. M. Čekanauskas 626 
B. Varašius..................528

Iždininko urėdui:
Adv. K. P. Gugis .... 3,079
Jonas Tareila ....... 1,771
Adv. J. S. Lopata .... 992 
P. Mažeika.............. 640
Daktaro-kvotėjo urėdui:
Dr. I. B. Bronušas ...1,838 
Dr. E. G. Klimas .... 1,348 
Dr. J. Stanislovaitis 1,058
Dr. J. Jonikaitis....... 874
Dr. A. J. Karalius .... 795

2,53a

tautininkų 
toks:

Bačiunas,
Grinius,'

:us ;■
Vinikas, į sekretorius; 
Tareila, į iždininkus; 
Klimas, į daktarus-kvotė-

jus;
Januškevičius ir Ragins 

kas. į iždo globėjus.
Kaip bus su St. Gegužiu, 

kurį nominacijose rėmė san- 
Mariečiai, kol kas da nežinia 
Kaip rodos, jisai eis save 
vardu, nepaisydamas jokių 
“sleitų”.

Į sekretorius tautininkai 
nutarė remti p. Viniką, kurį 
nominacijose rėmė socialis
tai ir sandariečiai, nes, p-lei 
Jurgeliutei savo kandidatu 
rą ištraukus, kito kandidate 
tam urėdui tautininkai 
turėįo.

Kitas kandidatas, kuri 
tautininkai “pasiskolino” iš 
opozicijos, yra p. Grinius. 
Nominacijose jo kandidatū
rą rėmė socialistai ir sanda
riečiai ; bet dabar jau socia
listai vargiai galės jį remti, 
nes pradeda aiškėti, kad jis 
daugiau linkęs prie fašistų. 
Verčiau išrinkti p. Mikalau
ską, negu tokį nepastovų 
žmc.gų, kaip p. Grinius. Te
gul jis sau eina su fašistais.

LENKAI NETIKI, KAD 
RUMUNŲ PRINCAS BUS 

JŲ KARALIUM.
Varšuvos dienraštis “Illu- 

strowany Kurjer Codzien- 
r.y” išspausdino iš Paryžiaus 
žinią, kad prancūzų rojali 
tų sluoksniuose pasklido 
gandų, pasirodžiusių net 
laikrašt.“Action Francaise”, 
jog Rumunijos princas Mi
kalojus vesiąs maršalo Pil
sudskio vyresnę dukterį, ku
riai, šiuo metu 15 metų, ir 
bus paskelbtas Lenkijos ka
ralium. Varšuvos politiniuo
se sluoksniuose šie gandai 
laikomi anekdotu, kuris ne
turi jokio realaus pagrindo.

Ar jis tarnauja milicijoj, ijnt pinigų ir išleisti jį į A- 
tas man nesvarbu, bet toks meriką. Esą, čionai geras 
įam primetimas yra gana pa- darbas jo laukiąs, tik reikia 
matuotas. Savo laiku kai ku- kuogreičiausia atvykti. Tė
buose laikraščiuose buvo til- Vas patikėjęs šelmio sunaus 
oęs jo pikčeris pilnoj ka- klastai, užstatė reikaiingiau- 
•eivio uniformoj, dar ir su ;-įus pragyvenimui daiktus, 
medaliu. Jeigu jis tokius įš visur surinko reikalingą 
mikčius mėgsta nusitraukti, pinigu suma ir Roką išleido 
:ai gali būt tie paskalai tei- Amerikon.
ingi Jis pats duoda pamatą Išleidus Roką į Ameriką, 
okiems įtarimams. ilgą laiką tėvas laukė par-

Pagaliaus nėra nei dyvo, siunčiant tų pinigų, kurie 
<ad “didyjį komisarą ’ Ro- buvo pažadėti nrisiust. bet 
<ą žavėja militarinė unifor- pinigu iš Amerikos kaip nė- 
ma. Vienas jo brolis išbuvo ra taip nėra. O skolininkai 
\menkos kanumenėj keletą ’ seneliui ramybės neduoda, 
iesėtkų metų ir dabar jau, Pagaliaus .jo tėvas sužino, 
jauna perisi ją. Tas, žinoma, kad jį sunūs Rokas bėgė
to žmogaus nepažemina, tai į diskai prigavo. Aišku, kad iš 
io asmenims dalykas, bet to senelis turėjo gilaus susi- 

£eras’ faktas, kad:krimtimo ir neužilgo mirė. 
?.olšerikas Rokas turi oalin- q ta skola ir po šiai die
tinių būt cmaunmku . Ki-raį (jar nėra pilnai atmokė- 
:as jo brolis, kuns neonai j ta tiems> kurie skoiino išlei. 

ne- miręs, buvo velnių pardavi-Įdimui Rokaus į Ameriką 
aetojas. Apie tai daugelis į Dr uįamas Rokas sv. 
tino ir uz tai jis turėjo bėgti ki pasįuntė
r iš Bostono. Na, o obuolys 
tuo obelies toli nenusirita...

Rokas tauzija
apie kitų nusilakimus. Bet 
pažiūrėkim, kaip yra su juo 
pačiu. Dar visai nesenai jį 
irtutėlį. kaip meitėlį, sa- 
iunčikai parveždavo nakti

mis į 455 Grand st, kur 
uomet jis gyveno. Daugelis 
-patiškai matė jį taip nusi- 
akusi, kad nei namo pareiti 

oats negalėjo. Aišku, tokie 
žmonės pagal savę bando 
spręsti kitus.

Iždo globėjų urėdui:
J. Januškevičius .... 2,629
S. Bakanas ............. 2,098
Geo. Stungis .......  1,875
M. A. Raginskas ....1,427
S. Mockus ..................666
J. Bacvinka................. 605
K. Arisonas ............ 583
J. Sekvs ....................  575
Šitos nominacijos buvo di

delis moralis smūgis musų 
tautininkams ir sandarie- 
čiams, kurie buvo klaidingai 
sau įsikalbinėję, kad socia- 
stai jau “išnykę” ir Susivie
nijime jie nieko nereiškia.
Susivienijimo viršininkų no
minacijos parodė, kad socia
listai yra daug stipresni už 
tautininkus ir sandariečius.
Pavyzdžiui, adv. K. Gugis, NEPAVYKO IŠKELTI 
socialistų kandidatas iždi- AUKSĄ IŠ JUROS 
ninko urėdui, vienas gavo DUGNO,
daugiau balsų, kaip tautinin- italų iaįvas “Artiglio 
kų ir sandariečių kandidatai kuris mėgino iškelti iš pa- 
sudėti krūvon. įskendusio prieš 9 metus ties

J. V. Grinius yra sandane- Bretanijos pakrante laivo 
tis, bet socialistai rėmė ji “Egypt” didelį aukso ir si 
vice-prezidento urėdui, ir dabro krovinį, nutraukė 
dėl to jis gavo beveik dvy- darbus iki ateinančio pava 
gubai daugiau balsų už ki- sario. Narai jau visai arti 
tus kandidatus šitai vietai, buvo prisigavę prie laivo iž 
Bet prezidento urėdui, kur jį dinės. Bet paskutiniu laiku 
rėmė sandariečiai, tas pats pradėjo siausti audros taip 
Grinius gavo tiktai 1,393 kad darbas pasidarė visai 
balsus. neįmanomas.

Šitie faktai mums malonu __ ________________
konstatuoti, nes jie parodo,'
kad tie žmonės, kurie eina 
su “Keleiviu” ir “Naujieno-’ 
mis”, kaip buvo vadovauja-' 
mas pažangiosios musų išei
vijos elementas, taip ir pasi
lieka. Todėl yra visai natū
ralu, kad šitas elementas va
dovautų ir Susivienijimui. I

ŽADA RINKTI SEIMĄ IR 
PANAIKINTI KARO CEN

ZŪRĄ.
“Dienos Naujienos” rašo
Mus informuoja, kad iš

rinkus Respublikos Prezi
dentą, vyriausybė Dengiasi 
rinkti tautos atstovybę—sei
mą. Rinkimams naujų įsta
tymų projektas esąs pareng
tas ir perduotas ministerių 
kabinetui. Vyriausias prin- 
cipas esąs padėtas pagrin
dam kad seimas butų darbo 
o ne politikos.

Bet pirm negu paskelbs 
seimui rinkti įstatymą, bu- 
iąs paskelbtas valstybės 

saugumo įstatymas, po kurio 
nuims karo būvį ir karo cen
zūrą spaudai.

Daugavpilio bedarbiai su
kėlė naujų riaušių. Viengun
giai bedarbiai susirinko ties 
birža ir, protestuodami prieš 
vedusių darbininkų privile
gijas. išdaužė biržos langus 
ir, įsiveržę į biržos vedėjo 
kabinetą, bandė jį sumušti. 
Atbėgęs policininkas nega
lėjo užpuolikų suvaldyti ir 
turėjo būti iššaukta sustip
rinta policijos pagelba.

ki pasiuntė skolininkui S. 
fSavilionyse) kelis tūkstan
čius markių, karo laikais, 
kuomet tos markės buvo be 
vertės. Tie žmonės ir po šiai 
dienai keikia jį.

Nesenai grįžusi iš Lietu
vos viena merkinietė mote
ris pasakoja, kad ten žyde
lis karčiamninkas klausinė- 
jęs pas ją apie Roką. Niu— 
sakęs iis — ar nepamatei ten 
Amerikoj kur Savilionių 
Rokaus, ką Merkinės bažny
čioj buvo dideliu kanto
rium? Ui. jis man už alų ir 
vodką po šiai dienai nėra at- 
siteisęs. Ui. kaip geram ka
talikui ir storam kantoriui, 
tas negražu!

Tai tikra tiesa. Rokas dar 
vaikėzu būdamas Lietuvoje 
buvo tikras latrelis. Jį išmo
kino girtuokliaut tūlas kan
celiarijos pisorius. pas kuri 
Rokus tarnavo “liokajum.” 
Kai kuriems žydeliams jis 
Įsiskolinęs už svaigalus ir po 
šiai dienai dar neatsiteisė. 
Merkinės žydai, pasitikę 
parvažiavusius iš Amerikos 
žmones visuomet jį pakeikia.

Tai tik keletas to bimbi- 
ninko “perlų”, kurie parodo, 
kokio charakterio yra tasai 
bolševikų “didysis vadas”. 

Brooklynietu Dzūkas

HAMMOND, IND.
Iš 9 bankų neliko jau nei 

vieno.
Hammonde buvo 9 ban

dai. Šiandien jau nėra nei 
vieno, nes 2 d. sausio užsi
darė 2 paskutiniai.

Bankų užsidarymas pri- 
larė žmonėms daug nuosto
lių ir neparankumų. Kai ku
rie net ir gyvybę sau atėmė.

Bedarbių daug, dirbtuvės 
uždarytos, žmonės kalbėjo, 
kad po Naujų Metų darbai 
pagerės. Bet niekas nepage
rėjo. Da daugiau darbininkų 
atleido nuo darbo.

Šiomis dienomis čia pasi
korė savo kambary Marė 
Bujauckienė, kuri užlaiky
davo taip vadinamąjį May- 
wood kotelį. Pereitą vasarą 
ji mėgino nusišauti. Matyt, 
negalėjo pakelti gyvenimo 
naštos. Vargšas.

NAVICKAI Karės metu ji gyveno Glas-
gow, Škotijoje. Kas žino kur Ji ran
dasi, prašau pranešti, arba pąti ma
lonės atsišaukti: ; -(3,

ANNA BRAZAIČIUTĖ 
419 Western Ąve, Brighton, Mass.

Pajieškau Baltraus Kulasevičiaus 
(Katiliaus), paeina iš Parausių kai
mo, Vilkaviškio apskričio; Ameriko
je gyvena nuo 1905 metų. Prašau at- 
sišatikt arba kurie žino kur jis ran
dasi malonėkti pranešti.

ANTANAS JANUŠKAITIS
5(5-04 Remsen PI., Maspeth, L L,N.Y.

PARSIDUODA UKĖ-FARMA 
30 akrų žemės su triobomis. Žemė 

gera, molis su juodžemiu, ganykla 
prie ežeraičio, malkų yra daug, gra
žus sodas įvairių vuogų ir šiaip viso
kių vaisių. Triobos visos geros, stuba 
tik praėjusioj vasaroj statyta, elekt
ros žiburiais, prie gero kelio, tik ket
virtadalis mylios nuo miestelio Hart. 
Parduosiu su gyvu ir ne gyvu inven
torium, arba be jo, kaip kam paran
kiau. Aš esu našlė, todėl priversta 
parduot, nes man vienai persunku u- 
kininkauti. .(4)

D. ŽUKAUSKIENĖ 
R. F. D. 3, Hart, Midų

Juozas Gelgota pajieško JONO 
NAUJOKO, ilgą laiką gyvenom Ško
tijoje, Glengarr.ock. Girdėjau kad jis 
atvažiavo į Ameriką. Prašau atsi-, 
šaukt arba kurie žinot kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti. (5)

JUOZAS GELGOTA
5177 Harding Avė., Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI.

RŪKYKITE 
GERIAUSIUS 

Over Globė Cigarus
Lietuvių Produktas 

Rankomis Padaryti. 
PABANDYKFT PERSITIK

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

OVER GLOBĖ CIGAR MFG.
37 Lothrop St.

-X. STOUGHTON, MASS.

REIKALINGA FARMA 
Kas norėtų parduoti gerom išlygom

praneškite laišku. (5)
JOHN LĖKŠTUTIS 

259 Berry SU, Brooklyn. N. Y.

Pajieškau vaikino apsivedimui, tu
ri mokėt gerai angliškai rašyt ir 
skaityt ir kuris galėtų įnešti $2000. 
aš turiu puiku namą ir biznį. Arčiau 
galima susipažint y patiškai ar per 
laišką. Nedėldieniais bunu visad na- 
mieje. EMA JUZENUKĖ

20 Pearl Terrace, Cambridge, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės 
dėl apsivedimo nuo 30 mętų ligi 40, 
aš esu 38 metų vaikinas, moku gerą 
amatą. Geistina, kad atsišauktų pasi-" 
turinčios ir paveikslą sykiu prisiųstų 
Grąžinsiu paveikslą ant pareikalavi
mo. J. POSKUS

Gen. Del. Detroit, Mich.

South Ashland 
Grill Inn

Joe Martin-Martnsevičius 
Lietuvis savininkas 

Lengvų Skanių Užkandžių 
ir Minkštų Įsigėrimų 

Paranki užeiga smagiai praleist 
valandėlę buko.

6818 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

PUIKUS KALENDORIAI 
1932 M.

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

“MAGUS WOZAS” 
MAGIKAS.

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

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

Rašvkit arba pamatykit vpatiškai. 
“MAGUS WOZAS”

263 Kent Avė. Brooklyn, N. Y.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, n 

Fasindtsite Visokiu
JOM0C KERDIEJUS

6.32 BROADM'AY (naujoj vietoj) 
S. BOSTON. MASS- U. S. A.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, be skirtumo pažiūrų ir tau
tos, kad tik mokėtų lietuviškai, ne 
senesnės 40 metų, kuri nevartotų svai
galų ir nerūkytų tabako. Aš esu virš 
keturiasdešimts metų, gerai atrodau, 
blaivus, ne rūkantis. Kurios norėtu
mėt arčiau susipažinti, rašykite pri- 
siųsdamos savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kožnai. (4)

M J SĖKLA,
709 W. 57-th St. Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio be vaikų nuo 35 iki 48 merų 
amžiaus, turi būt pasiturintis ir mo
kėtų farmos darbą. Aš esu našlė 35 
metu, turiu gera farmą. Daugiau pa
aiškinsiu per laišką. Su pirmu laišku 
prašau prisiųsti paveikslą, kurį parei
kalavus sugrąžinsiu.

MRS B NARKEVIČIENĖ
R. 1. Hart, Michigan .

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

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

Vyram ir Moterim
- Reikia perskaityti naują 

. D-re Margerio Knygų
GONORĖJA

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

DR. MARGERIS
3421 Se. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

DOVANAI.
__________ i

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 antrais: 
G. LEVESKIS. 133S W. 12th st, 

Les Angeles, Calif.

AGRONOMAS
PETER J. KUSAVICHIUS 

Kam reikalingas kreipkitės po šiuo
adresu: (26)

498 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Tai Vidurių Gyduolė, Kuri
Suteikia Sveikatą Ir Ilgą Amžią.

“Chicago, Gruodžio 8 d.—Aš esu užtikrinta kad daug žmonių 
pailgint savo sveikatą ir amžių vartojant

TRINERIO KARTŲ VYNĄ

galėtų

Tai mano gyduolė per 19 metų. Mano apielinkėj- yra moteris 68 metų 
amžiaus, pilna gyvumo ir vis dar dirba, ir ji giria Trinerio Kartų Vyną 
kaipo jos svarbaiusią sveikatos palaikymą. Aš pažistu moterų kurios per 
rėjo per savo gyvenimo atmainą beveik nepastebėję to, ir tik Trinerio 

Dauskorill dvare (VaigU- ^artus Vynas pagelbėjo joms tame pavojingame padėjime. Tai geriausia 
vos valse.) iš revolverio nu- «**””*•
eianvė tn rlvnrn oavirunlrnc Jeigu jus norit pasiliuosuoti nuo konstipacijos, turėti gerą apetitą ir 

. __ . . * T • reguliariai kasdieninį prašahnima kūno atmatų, kuriose randasi nuodai ir
lenkas V aidemaras Liutikas, padaro daug pavojingo vargo, priimkite šitą patarimą ir vartokit Trir.e-
Nu>iŽudvmo DrieŽastK neži- r*° Kart,l Vy”*- kuris atlaikys bandymą 42 metų ir patvirtina kad tai yra 

•” R » \ geriausias lengvas liuosuotojas viduriams, daug geresnis už kitus sutaisy.
noma. rauktame raštely nu- mus. Daktarai rekomenduoja jį. Pas visus aptiekininkus, mažom ir dide-
Slžudėlis prašo nieko dėl jo ’.6m bonjco’rį verthųras kuponas kiekvienam pakely. Jeigu negalima gauti 
mirtie ' nekaltinti apiehnkeje, rašykit Jos. Tnner Co., 1333-4o S. Ashland Avė. Cnica-

NUSIŠOVĖ DAUSKORIŲ 
DVARININKAS.
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KO, IH.

PAS MUS GAUSITE tikras euro- 
piškas plunksnas ir pukus. 

Gvarantuojam Patenkinimą.
Kaidros ir patalai. Materijos Sliu- 
binės musų speciališkurnąs. Tavo
ms prisiunčiam paštu apdraustai. 

LEPIE'S-EUROPEAN 
FEATHER CO.

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

ment Storo.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

iEsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

KNYGOS
Numažintomis Kainomis

Lyties Mokslas, šitą garsią knygą parašė I)r. A. J. Karalius, šita 
knyga yra pirma pas lietuvius—knygoje aprašoma įvairios lyties li
gos, įvairus lytiškas sudėjimas. Su daug paveikslų. Apdaryta dabar 
tik $5.00. 1

Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai lietuviškos kalbų. Sutaisė 
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje dabar tik $9.00.

Rankvedys angliškos kalbos, apdaryta tik $2.50.
Geoglafija—šerno. Puslapių 469, apdaryta, tik $1.50.
Etnologija—šerno. Puslapių 667, apdaruose, tik $2.00.
Istorija Sur. Valstijų Šiaurės Amerikos, apdaruose, tik $1.25.
Iš Gyvenimo Lietuvių Vėlių bei Velnių. Dr. J. Basanavičiaus, pusi. 

470, apdaryta, $1.50
Naujas Pilnas Orakulas arba monų, burtų ir visokių paslapčių knyga, 

pusi. 414, apd. $2.00.
Naujas Lietuviškas Sapnininkas. Kaina 75c., apd. $1.50.*
Taipgi turiu KALENDORIŲ lietuviškų, pusnuogių merginų ir Ado

mas su Jieva—abu nuogi; Adomas aria žemę su kiaule. Kaina vieno 
kalendoriaus 30c ; 4 kalendoriai už doleri.

Knygų užsakymus ir pinigus siųskite sekančiu antrašu:

A. AMBRAZAS,

3210 So. Halsted St., Chicago, 111.
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J.

VEAL-
LOAF

Tujinto* ir Virtos 

Hemės, Dešros ir

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURC1AI

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų
ir prieskonių.

Pabandykit siandieh EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
101 Beacon St 2 Bradley St i

LAWRENCE 3 WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

I
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CHICAGO, ILL.
Banditai apiplėšė du lietu* 

viu daktaru, Zalatorių ir 
Kliaugų.

“Naujienų” reporteris 
praneša, kaip plėšikai Chi- 
cagoj apiplėšė daktarą Za
latorių ii- dentistą Kliaugą. 
Sako, 7:15 valandą vakaro, 
daktarui P. Z. Zalatoriui be
sirengiant eiti namo iš ofi
so, kuris randasi 1831 So. 
Halsted St, Į jo kambarį Įsi
veržė du nepažįstami vyrai 
ir atkišę į daktarą revolve
rius, privertė jį nusivilkti 
paltą. Vos daktaras spėjo tai 
padaryti, vienas vagių tuo
jau šoko ir užkišo jam gerk
lę, kitas surišo rankas ir ko-' 
jas ir paguldė bejėgį dakta
rą ant grindų.

Vienas vagių tuojau pra-

Į Mat, Babilių šeimyna, ku
ri susidėjo iš Petro ir Onos, 
turėjo ką tai tokio nepapras
to savyje. Jųjų draugišku- 

• mas, jųjų mandagumas ir 
prielankumas visuomet try-j 
ško kaip gyvas fontanas. A-į 
part to, Petras buvo nenuil
stantis musų draugijinio gy
venimo darbuotojas, kurio 

atlikti
pavyzdingai.

Netekdami Petro, mes ne
tekome geriausio draugo, 
Lietuvos Sūnų Draugystė 
neteko finansų raštininko, 
Liet. Dukterų ir Sūnų — vi- 
ce-pirmininko, Gedemino U- 
kėsų Draugija — raštininko.

Petrai! lai tavo gyvenimo 
darbai būna visiems mums 
pavyzdžiu. * Juozas.

jo taip apgailėstaujam ir ko 
mes juomi netekome. Po to 
Petro karstas gausiai gėlė
mis papuoštas pradėjo pa- ... . , ,
mažu slinkti į paskutinę sa- aai'ba^ visada buvo 
vo vietą, lydimas giminių ir 
draugų griaudžiomis ašaro
mis.

Velionis nebuvo joks 
profesionalas ar koks biz
nierius, kuriuos plati visuo
menė daugiau žino. Jis buvo 
darbo žmogus, amatninkas, 
tačiaus užuojauta, kokios 
jam parodė visuomenė, ne
daug kam pasitaiko laimėti.

ėsti gerai mėsos.” Ar tai! 
mandagus toks patarimas?

MONTREAL. CANADA 
dėjo verstis^ ofiž, ieko-'K, aė p.mač£i
damas brangenybių, o kitas nueitų. tik kiaulės O ar mandaeukumštimi daužydamas dak- Lietuvių čia yra grąžusl^ST’iSaSti S 
tarui į ga \ą pradėjo reika- Į būrys, turi kelias draugijas, t vjeįaj pavarde ir pasiūlyti 
lauti jo pasakyti kur yra pa- tik gaila, kad jos mažai na-ham laukan? get 
slėpti pinigai Nieko nepeš- Ui turi. Mat, nėra sutikimo įobinas taip pasielgė perei
dami, jie pradėjo kraustyti lietuvių tarpe: vienas žalias, t„ va?ara sJį viena moteriš- 
daktai o kiseniu> n pasiėmė kitas raudonas, trečias juo- ’Ke. Ir ar mandagu davus jau- 
virs tnsdeąmts penkių do- Jas, na, tai imk ir suderink Įnavedžiams šgubą tuo>us 
lenų. Be pinigų vagys pasi- tokias spalvas, jei nori! linns išniekinti ant visos haž- 
voge ir daktaro dviejų sim- aš čia da nesenai atvy
tų dolerių vertės laikrodį ir kau. Teko svečiuotis pas 
ofise paslėptus morfino nar- daugeli lietuvių: ir kurt tik 
korikus. Nepasitenkinę tuo, užėjau, visur mano drau- 
jie perėjo į kitą kambarį, gas “Keleivis” gvvena. 
prie kurio yra dentisto dak-Į Montrealo lietuviai labai 
taro K. Kliaugos ofisas ir iš- k^į “Maiki su tėvu” skai- 
daužę durų langą, įsiveržė ir tyti. Sako/ “Keleivis”, tai 
j jį, išversdami ir palikdami Į musų mylimas namų drau- 
visus aparatus ir rekordus gaS: jįs paduoda daugiausia 
išmėtytus po visas grindis. I naujienų? o Maikio tėvas ap- 
Bet pinigų neradę. Ten nie- znaimina apie visokias savo 
ko nepešę, jie perėjo į kilus L‘rokuncjas-\
du, užpakalyje Dr. Zalato-1' Teko svečiuotis pas drau- 
riaus ofiso esančių kamba-lgus Žilinskus: Labai malo- 
rių, kuriuose gyvena du se-|nus žmonės. Turi viena duk- 
nukai, išvartė visas lotas J kurios gabumais aš at- 
stalčius, skrynias, bet biekolgjdžiaugti negalėjau. Ji mo- 
nerasdami, pasitenkino pa-Įkinasi stenografijos, lanko 
sivogdami beveik visus se-|mU2ikos kursus ir labai gra- 
nukų rubus. Jžiai griežia smuiką. Nors ii

Jiems bekraustant kituslentas Kanadoje, bet aiškiai 
kambarius, Dr. Zalatorius kalba lietuviškai: taip pat 
tebegulėjo surištas ant gnn- rašo ir skaito lietuviškai.

I Taip pat teko svečiotis 
pas draugus Pocius: tai irgi 
malonus žmonės ir geri 

Maikio” draugai. Pocių 
šeimynoje jautiesi kaip Lie-

CAMBRIDGE, MASS. 

A. a. Petras Babilius..

Humoristika Į KNYGOS GAUNAMOS “K1 
KNYGYNE *

M0”

♦
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TAI JAU NE MANDAGUMAS, 
O VERGIŠKA BAIMĖ.

1.
Daug carizmas mums paliko 
Įvairių blogų dalykų—
Caro priespaudoj ilgai 
Mes gyvenom, kaip vergai. 
Mieste, ir dvare, ir kaime 

■Skiepijo mums caro baimę— 
Nuo maskoliškos-lazdos 
Neturėjom mes rodos!
Štai Skilandžių dėdę Simą 
Ir dabar dar baimė ima,
Kai ties raštinės stalu 
Atsiranda reikalų.

juos išniekinti ant visos baž
nyčios. kad jie nemoka apsi-l 
eiti, nežino kada atsistoti ar 
atsiklautpti? Taigi kun. Bo- 
binui pačiam butų neproša-] 

mandagumo pasimokyt.
M. V.l

Gruodžio 28 d., dar iš pat r t aVu t K ™
ryte pradėjo skambint tele-U; iįtwi5Vai’VaibQ =Vui+n 
fonai ir lakstyt automobi
liai pranešdami sujudinan
čią žinią, kad Petras Babi
lius mirė.

Tokią naujieną vargiai 
kas galėjo suprasti ant grei
tųjų, nes Petras buvo jau
nas, sveikas, diktas vyras ir

zi, lietuviškai kalba, skaito 
ir rašo.

Kaipo svečias, nuėjau ir 
i “dievo namą”. Teko nu
girsti, kad Montrealo lietu
vių klebonas esąs tikras dik
tatorius. Mano gi nužiūrėji
mu, jis daugiau panašu:

dar ta Dačia diena anie tris avin* Žmo?us be Jokios
t 4 kalbos. Ot. moka tik vynąšimtai vietinių lietuvių, L. S.-- .. • 7o-afinip

D. narių gavo laiškus nuo lsgertl ir+ .?uT>e>fre zga5lOje 
Petro, kuriuose jie kviečiami i- tamsus zmo
i metini d-jos susirinkimą. ?e,1?; t.;kras' .ka(1
Na. ir įsivaizdink sau: Montrealo lietuviai susipras
skaitai ka tik atneštą laišką, ;r .sw?s -san «e,r??n.!. mokv 
Petro rašvtą. o čia nraneša. flJ? ,k,un' nęzades j.ems to 
kad Petro nebėra. Bet taip ir daivKų, kurių visai nėra. 
buv0 r Pradedant siuos metus, pa-

Panedėlio rytą Petras ėjo tarčiau visiems užsisakyti 
i darbą, visai nežinodamasUenausi draugą .Keleivį 
savo likimo. Jis atsisveikino* svečias a. j. L
su savo moterim Onute, ku-, unwTDCA1 i-am a o a ri dar paprašė, kad jis va- MONTREAL, CANADA 
kare grįždamas ko tai par-ĮKun. Bobinas pyksta, kad 
vežtų iš Bostono. Gi už pus- žmonės jam ranku nebu- 
valandžio Petras tapo par- čiuoja.
vežtas atgal namo jau be są- Sakydamas andai pamok- 
monės ir tuo jaus mirė. Gam- slą musų kunigėlis Bobinas 
tos žiauri ranka jį pakirto pyko, kad jo parapijonys 
gatvekario belaukiantį. “nemandagus, kaip gyvu- 

Petras buvo visų lietuvių] Kai,” nebenori jau bučiuoti 
mylimas, ir kuomet jį pati-i rankų. Jis tai pastebėjęs ka- 
ko tokia traginga mirtis, taijiėdodamas. Iš to jis spren- 
šimtai draugų negalėjo atsi- džia, kad jie krypstą jau prie

WINNIPEGO IR APYUN-I 
KĖS LIETUVIŲ ŽINIAI.
Nekalbėsiu apie tas apys-l 

tovas, kurios vertė Winnipe-j 
*e įsteigti lietuvių bedarbių 
komitetą. Reikia tik apgai
lestauti. kad bedarbiai tver
dami kalbamąjį komitetą 
padarė didelę klaidą rink
dami komunistus į jo vado
vybę. Bedarbių komitetas 
komunistams dabar yra ge
ras arkliukas pakėlimui nu
smukusio jų biznio. Bedar
biams iš jo naudos mažai, o 
nekomunistams ir visai jos 
nėra. Man teko buri išrink-1 
:am to K-to revizijos komisi- 
įon. Bet matydamas, kaip j 
fondo pinigai mėtomi ko
munistų partijai ir visokiems 
komunistiniams laikraš
čiams, o į bedarbių reikalus 
žiūrima per pirštus, kaip į 
nereikalingą daiktą, ir su 
kontrole nesiskaitoma, aš 
šiuo pranešu viešai, kad iš 
bedarbių komiteto revizijos 
komisijos atsisakau ir revi
zijos komisijos vardu nene-J 
šu jokios atsakomybės.

J. Novogrodskas. Į 
32 m. šausio 5 d.
M'innipeg, Man.

Komunistams Kanadoj 
nesiseka.

Pereitą sąvaitę Chatham] 
mieste susirinko New Brun- 
šįvicko provinijos Darbo Fe-Į 
ieracijos konvencija, kur 
Ottav.os darbininkų vadas 
Moore aštriai kritikavo ko
munistų taktiką. Sako, ko-j 
mimistai daro didžiausių pa
stangų išardyt Kanados dar- j 
bininkų organizacijas, ku
rioms išauginti reikėjo 47 
metų. Tečiaus tos pastangos 
eina niekais, nes Kanados 
darbininkai komunistų ne-| 
klauso.

peikėti nuo smūgio.
Gruodžio 30 d. Petras-ta

po palaidotas Cambridge’- 
uįe Mt. Auburn kapinėse. 
Nors buvo darbo diena, tą- 
čiaus atsilankė gana skait-

progresyvių organizacijų 
Žinoma, nėra nieko- stebė

tino, jeigu žmonės susipratę 
pradeda šalintis nuo bažny
čios. Bet jau kas link man 
dagumo, tai jegamastis Bo-

Bomba po gelžkelio tiltu. 
Ottaivoje po Canadian

National gelžkelio tiltu ras
ta šalia bėgių užkasta į 
smėlį didelė bomba. Kas 
nors norėjo susprogdinti 
traukinį.

Tabako šmugelis.
St. John’s mieste, New- 

foundlande, užsidarė Im- 
perial Tobacco kompanijoslingas būrys lietuvių. Laido- binas turėtų geriau pasižiu- _ ___ ___ r__

tuvių parodoj dalyvavo apie‘rėti pats į save. Jo netašytas skyrius. Jos vedėjassakosi 
šešiasdešimts automobilių, (liežuvis ir apsiėjimas yra ži-inegalėjęs išlaikyt konkuren- 
Ant kapinių advokatas F. nomas visiems Montrealo
J. Bagočius pasakė atsisvei- lietuviams. Pavyzdžiui, jis 
kinimo kalbą, pabrieždams, liepė katalikams per Kalė- 
kas buvo Petras, kodėl mes das ir Naujas Mėtas “atsi-

cijos su šmugelninkais, ku
rie šmugeliuoja tabaką ir ci- 
garetus iš Jungtinių Valsti
jų.

f

f
C

Dvigubas blogumas.
—Ko verki, mažiuk?
—Aš paklydau truputi.
—Argi nepažįsti šitos gatvės? 
—Mes tik šį rytą į šią gatvę

atsikraustėm.
—O kaip tu vadinėsi?
—Nežinau, kaip vadintis, nes

tik vakar mano motina ištekėjo,

S.” arba šliubinė 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
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir

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

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

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

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mas s. 
1914 m., pusL 23. ...........................10c.

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

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................. 25c.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšair.o. Šioje knygoje telpa net 

2 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................23c.

Socializmas 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.—

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo 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...........................  15c.

štai ir raštinė. Ir durys. 
Stovi dėdė be kepurės.
(Nors be jos ir iš namų 
Jis atėjo tolimų).
Musų dėdė laužo galvą. 
Akys mato žalią spalvą. 
Kažkas brazdinas kulne— 
Ar čia eiti. ar čia ne? 
Pasilenkęs dėdė meldžias 
Ir tyliai už durų beldžias— 
Sausa visiškai gurkly— 
Sudna diena netoli!

Musų dėdei diegia šonus— 
Prieš jį sėdi aukštas ponas.
Su paišeliais rankose,
Su įsakymais balse.
Stovi dėdė. kaip sustyręs— 
Anei gyvas, anei miręs,
Iš tos baisios pagarbos 
čia neteko jis kalbos!
Dėdė kaime baisiai rimtas,
O čionai—tegul jį šimtas!— 
Susilenkęs, kaip svirtis,
Rodos, grėstų jam mirtis!

4.
Jei tu gyveni ne krūmuos, 
Reikalingas mandagumas.
Nes tik žmogus mandagus 
Ir naudingas ir brangus.
Kas perdaug tik nusilenkia, 
Sau pačiam labai pakenkia— 
Kas nevertina savęs,
Lygus vargšui iš gatvės!
Štai ir musų senas dėdė 
Nors ir dailiai apsirėdęs,
Bet matyti ji griaudu,
Kaip jis lenkias prie grindų!

5.
O dabar paveikslas penktas— 
Nenustoja Simas lenktis, 
Slenka jis atžagariai,
Kaip tie vėžiai juokdariai. 
Mat, nabagui jam prieš poną 
Nusisukti nemalonu—
Jis ir grįžta atsargiai, 
Nusilenkęs mandagiai. 
Užsidarė sunkios durys,
Vis dar dėdė be kepurės, 
Dėdė stebisi visai —
Žiuri, gyvas dar jisai!

6.
Varva prakaitas nuo kaktos— 
Memakmus. vyrai, faktas, 
Kad vergovės papročiai 
Užsilikę taip apsčiai!
Nors senuosius rusų ponus 
Mes išvarėm, kaip balvonus, 
O, paėmus apskritai,
Vis dar lenkiamės žemai.
Ir tam dėdei ir mum^ reikia 
Tą lenkimąsi mest veikiai— 
Nebeteikime svarbos 
Mandagumui be ribos!

J. Martiaaltis.

KILPOS VAIKINAMS

Ei. mergyte, tu graži,
Ištekėsi pamaži;
Kam tu plaukus taip raitai?
Ar dėl meilės pasiutai?
Ne. ne, ne, nepasiutau.
Bet plaukelius suraitau,
Kad vaikiną pavvliot 
Ir ant baliaus pauliot.
Ei, Mergytė, ką darai.
Kam tas lupas taip dažai? 
Kam taip kojų daug matyt? 
Pasileidus tu, mergyt!
Pasileisti nemanau.
Tiktai kilpas užtaisau,
Kad vaikiną pasigaut, 
Pasigavus jį numaut.

Gaidokas.

DAUG PATROVŲ H VIENO 
BALIAUS.

Keliate raidžių pridėjus, arba 
vieną-kitą atėmus, iŠ žodžio 
“Boliaus” galima gauti štai ką:

Bailus, bulius,
Blusa, bliaus,
Abitas, kablius.
Bliauti, liaus.

Lietuvių šeimvnų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. J?u paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa .............................. 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.
Kcdel Aš Netikiu į Itievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusL ................... 20c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklo.ma- 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos. tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta_ 
iaida. So. Boston, 1914 m..............25c.
Apie Dievą. Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G, ĮngersoH, ^r-j G o? _ Ar5a
siaustas pasaulyje ka:betojas ir Bib- _________ _ i.„_ i___
lijos prietaru naikintojas, 
lapių

72 pus-
2oc.

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
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- į pa,.^ £ Aleksa' So. Boston,
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, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas ęriuva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................... ............. 25c.

NAUJAS ŽODYNAS.

Kas yra kosmetika?
Kas yra fonetika?
Kas ekvilibristika?
Kas ta fašistika?
Viskas durnistika,
Laiko gaišystika.

Gaidokas.

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-

>o. Bosta
Į1912 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 

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

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lyką? Kode! 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 daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laiku. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. ... ................................ $2 00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

Lytiškos Ligos ir kaip r.uo jų apsisau- trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant- kaip iki šiol keitėsi draugijos formos, 
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. J ir kodėl turės būt pakeistas kapi- 
Kaina .............................. ................ 25c taiizmas. Kaina .......................... 25c.

Amerikos: Macochas. —Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pa-

piovė merginą Ona Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... 10c.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

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

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, “vaistus, Įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams. šeimininkams ir kitiems
Iš Įvairių šaltinių surinko .1. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta .......... ........................ $3.09

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Mandagus svečias.
—Ar aš ponui tikrąją skrybė

lę ir paltą padaviau?
—Ačiū labai, ne!

ŠALČIAI, KURIE 
IŠSIVYSTO Į

PNEVMOMĄ.
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 medikai iškas išradimas ir 
jis veikia padvigubinta greitumą; jis 
palengvina ir gydo liga apimti odą 
ir sulaiko gemalų aupmą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, kai
po vieną iš geriausią 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 i kraują ir 
tuomi sustabdo gemalų auginu.

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

I - (*PK>

Tpatiugal dabartinės kriUėionybėa gadyu*}e 
tmksttyt, aes tik tada gaila aiikiai aapraad Mara

Karia didelio formato, tari 171 paalapi.
—audimo apd. —Pisigus gali 
arba **lbaar Ordari."
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

TEISMAS NUBAUDĖ TI
KYBINIUS FANATIKUS 

UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ.
Panevėžio Apygardos tei

smas, išnagrinėjęs bylą Emi
lijos, Teresės ir Prano Kana- 
pickų, kurie buvo kaltinami 
savo brolio Augusto nužudy
mu, pripažino kaltais ir vi
sus nubaudė po 4 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo. Aukš
čiau minėti piliečiai yra kar
šti, dievobaimingi katalikai, 
net “tretininkai”, ir todėl, 
nekęsdami laisvų pažiūrų 
brolio Augusto, įpykę 1929 
vasario mėn. 2 d. apie 10 
vai. ryto, apsiginklavę ka- 
čergom, petelnykais ir Įvai
riais gelžgaliais, baisiai su
mušė; sulaužė jam šonkau
lius, sumaigė lyties organus. 
Po to jis mirė. Šitą baisų Į- 
vykį skaitytojai atsimena. 
Velionis Augustas buvo 
“Lietuvos Ūkininko” skaity
tojas ir mirdamas paskyrė 
“L. U.” Redakcijai 800 litų.

UŽ PRIĖMIMĄ GOJŲ DIE
VO VIENA KULIPKA IR 

ŠEŠI SMŪGIAI PER 
GALVĄ.

Šiauliuose Pakluosnių gat
vėj buvo sunkiai geležimi Į 
galvą sužalotas Honas Ki 
mėlis, 27 m. amžiaus.

H. Kimelis yra paprastas 
Frenkelio odų fabriko dar
bininkas. šiomis dienomis 
jis nusprendė pereiti katali
kų tikybon. Už toki jo žygi 
kai kurie žydeliai pasipikti
nę. Pernai už toki sumany
mą jis buvo šautas.- Dabar 
su šešiomis galvoj žaizdomis 
paguldytas m. ligoninėj.

Nukentėjęs aiškina, kad 
žydai panašiuose atsitiki
muose nori tik sunkiai suža 
loti, kad paskui perėjus ki
ton tikybon matytų sunkiai 
gyvenant ir tuo budu butų 
kitiems pamoka.

KAIP ŠANČIŲ PILIETIS
VARĖ VELNIUS IŠ 

VAIKŲ.
Šančių pil. T-ui pradėjo 

galvoj negerai darytis. Jisai 
jau koks mėnesis ėmė neiš
leisti iš namų savo 2 vaikų, 
lankančių mokyklą. Vaikai, 
anot tėvo, mokykloj buvo 

piktų dvasių apsėsti ir jisai 
urįs jas iš jų išvaryti. Pa

mišėlis pradėjo savo darbą. 
<as vakaras jisai vaikus 
maudo karštame vandeny. 
Kai šie priešinasi, <ai gauna 
diržų. Vienas vaikas net 
kiek yra nušutintas. Miega
mojo kambario sienas tė- 
as, prieš einant gult, dezin- 

fektuoja acto esencija, 
^laukus vaikams nuskuto, 
tad nebūtų kur piktoms 
dvasiom laikytis. Guldyda
mas i lovą vaikus, tėvas įki
ša galvas į maišus ir užriša, 
<ad piktos dvasios nepabėg
tų.

Pusprotis tėvas našlys gy
vena su tais dviem vaikais 
ir senute motina.

Mokytojas, sužinojęs savo 
2 mokinių nelaimę, pakvietė 
gydytoją, kuris su policijos 
pagalba perkraustė tą psi
chopatą į šaltąją, o iš ten e- 
tapu jisai yra nusiųstas 
Kalvarijos psichiatrinę ligo
ninę.

KELEIVIS, SO.BOSTON

Kur Dykaduoniai Leidžia Pinigus

šis paveikslėlis parodo arklių lenktynių parką Floridoj, netoli nuo Miami, ir naujas arkly- 
des. Kuomet milionai Amerikos bedarbių kenčia badą ir šalti, tai suvažiavę čionai dykaduo
niai kaitinasi saulėj ir leidžia tų bedarbių uždirbtus jiems pinigus.

NUBAUDĖ “KOSTO OL
ŠAUSKO” KNYGUTĖS 

LEIDĖJĄ.
Kauno 1 nuov. taikos tei

sėjas “Kosto Olšausko” kny- Į 
gutės leidėją J. Belecką už'

į panaudojimą tai knygutei 
Olšausko bylos, spręstos už
daromis durimis, davinių, 
nubaudė 50 lt. arba 5 paras 
arešto. Be to, patvirtintas 
knygutės konfiskavimas.

MELDĖSI, KOL ŽANDAI 
IŠSINARINO.

Šiomis dienomis Kretin
gos vienuolyno vienuoliai ti
kintiesiems laikė misijas. Be 
iškilmingų pamaldų kasdien 
buvo sakoma po keletą ilgų 
pamokslų, per kuriuos dau 
gumas bažnyčioje esančių a 
šarodavo. Nežiūrint, kad da
bar žiemos laikas, bažnyčio
je šalta, pasitaikė matyti a- 
palpstančių. Viena moterėlė 
ilgai pamokslų klausiusi, 
matyt iš nuobodumo, nusi
žiovavo ir nebegalėjo dau
giau susičiaupti, reikėjo s 
kreiptis į ligoninę, kad išsi
narinusius žandikaulius ati
taisytų.

KRUVINAS ŽMOGUS 
ŠIAULIŲ KNYGYNE.

Į centralinį Šiaulių knygy
ną atėjo kruvinas pilietis. Jis 
atrodė labai baisiai: pras
kelta galva, iš kurios stačiai 
čiurkšle tekėjo kraujas. 
Knygyno vedėja, pasibaisė
jusi tokio reginio, paprašė 
pilietį išeiti. Pilietis išėjo, 
bet prieš tai, nusimovęs nuo 
galvos kepurę, su įnirtimu 
sudraskė ją ir trenkė Į grin- 
dis.Išėjęs iš knygyno, pilietis 
nuėjo į akių ligoninę ir pa
kėlė ten triukšmą. Ligoninės 
vedėjas pakvietė policiją 
kuri triukšmaujantį sulaikė 
ir nusiuntė į nuovadą. Ten 
paaiškėjo, kad tai esąs iš 
provincijos atvykęs pamišė
lis, tūlas Jankauskas, kuris 
išgabentas atgal į savo gy
venamąją vietą.

ĖJO PIRKTI KARVĖS, 
ATĖMĖ PINIGUS.

Plentu iš Balbieriškio į 
Prienus ėjo senyvas žmoge
lis, norėdamas turguje nusi
pirkti karvę. Su savim nešė
si 300 litų. Beeidamas neto
li plento pamatė miške ug
nį, kurią buvo susikūrę miš
ko darbininkai. Žmogelis 
prisikimšo pypkę tabako ir 
nuėjo prie ugnies užsidegti. 
Ten pat rado 3 vyrus plau
nant medžius. Išsikalbėjo su 
jais, kad einąs į Prienus kar
vės pirkti. Tada tie 3 vyrai 
senuką parsimetė ir atėmę 
pinigus paleido, o patys nu
ėjo giliau į mišką. Senukas 
nė vieno užpuoliko nepažį
stąs. Įvykiui išaiškinti, veda
ma kvota.

DIDELIS GAISRAS KRE-į 
TINGOJ.

Kretingos mieste kilęs di-i _____
delis gaisras. Sudegus Jaze-' valsčiuje 
f o aukso ir fajanso parduo- trako pilvas nuo bulvienės 
tuvė. Nuostolių esą padaryta ‘ košės. Jisai tiek tos košės 
ir kitoms parduotuvėms.’ prisikimšo, kad paskui krito 
Gaisro gesinti buvę atvykę ir ant žemės ir pradėjo rėkt, 
Klaipėdos miesto ugniage
siai. Gaisro priežastis tiria
ma, padaryti nuostoliai dar 
neapskaičiuoti.

KOMUNISTŲ BYLA.
Kaune buvo atiduoti ka- 

riumenės teismui Šumauskas 
ir Pikis, kuriuos žvalgyba 
kaltino tuo, kad per ligonių 
kasų rinkimus Kaune jiedu 
platinę komunistų literatūrą. 
Ir už tą menkniekį Šumaus
kas gavo 2 metu kalėjimo, o 
Pikis 1 metus.

BAISUS KRIZIS ZARA
SUOSE.

Zarasų mieste dabar ne
apsakomai sunkus krizis. 
Ūkininkai, darbininkai ir 
krautuvininkai skundžiasi 
vienu balsu, kad gyvenimas 
toliaus nebeįmanomas. Nors 
plyšk, nėra iš kur litą gauti,

PERŠOVĖ ŽMOGŲ.
Raudines dvaras. Paupi- 

nės vai., Zarasų apskr. Lap
kričio 25 d. Raudinės dvaro 
savininkas Jurgis Vigelis, 
susiginčijęs su savo pusinin
ku Adomoniu Vladu, dėl a
vies, iš pykčio, sugriebęs ima niu nuj gauu, mwl ginki i

o valdžia reikalauja mokės- ; 1
čių, ir tiek. Mat, valdiniu- lr sunklai
<ams reikia algų, ir apie z
žmonių skurdą jie nepaiso.
Bet ilgai taip būti negalės.
Kas nors turės atsitikti.

Ji su-

NUSIŠOVĖ AMERIKOS 
LIETUVIS.

Šiomis dienomis Rainelių 
kaime, Raseinių vals. Juo
zas Rumšą per neatsargumą 
iššovė iš revolverio ir suža
lojo savo žmoną Viktoriją

KRUVINOS MUŠTYNĖS 
VESTUVĖSE.

Utenos aps., Daugalių vai. 
Deksnio dvare įvyko vestu
vės. Į vestuves, kaip ir visu- 
met atsilankė daug apylin
kės gyventojų, kurie prisi
siurbę cukrinės, susipešė. 
Peštynėse pavartota ir pei
liai. J. Mickevičiui padaryta 
13 žaizdą: be žado jis guli 
Utenos ligoninėj. Vargu be- 
pagys. M. Mickevičiui su- 
piaustytos lupos ir subraižy
tas veidas, P. Ramoška irgi 
ligoninėj.

SMARKIOS PŪGOS.
Vileikos ir Dysnos apksri 

Rumšienę. Pats"Rumšą iš to j tyse siautė smarkios pūgos 
išgąsčio išbėgo iš kambario
ir savo krūmuose nusišovė.
Sužeistoji Viktorija Rumšie- 
nė padėta Raseinių ligoni
nėn, o paties Rumšos la
vonas rastas vėliau. Rumšą 
buvo 68 m. amžiaus ir 
1931 metais buvo grįžęs iš 
Amerikos.

Vietomis nutrauktas telefo
no susisiekimas.

ŽIAURIOS MUŠTYNĖS.
Varpėnų kaime, Vendžio- 

galos valsčiuje, įsigėrę V. 
Buinevičius, Simas Davalga 
ir Al. Rimdeika ėmė muštis.

įBuinevičius Rimdeikai kirto 
kirviu į galvą, o Davalga 
mušė Rimdeiką kuolu. Rim
deika tuojau mirė.

Kaimo apyg. teismas Bui- 
nevičių nubaudė 10 metų, o 
Davalgą 5 metus sunk. dar
bų kalėjimo.

Kitos muštynės buvo Kau
ne, ant Ukmergės plento, 
kur šeštauskas Lajauskui du 
kartu peiliu dūrė į krutinę ir 
perdurtasis tuojau mirė.

Kauno apyg. teismas šeš- 
Tulnikiu kaime Mažeikių • tauską nubaudė 12 metų 

ūkininkui M. J.'sunk. darbų kalėjimo.

PILVAS SPROGO NUO 
BULVIENĖS.

kad jo pilvas sprogsta. Grei-

PAS1KORĖ ANT DIRŽO. 
24 kartus vogęs.

Šiomis dienomis Tryškių 
daboklėje ant dirželio pasi

tai buvo nuvežtas ligoninėn, korė Teodoras Norkus, kuris 
kur buvo padaryta operacija prieš kiek laiko su savo 
ir pasirodė^ kad ištikrųjų draugais Adol. Norkų ir Jo- 
skilvys buvo trukęs ir bul- nu Engiu padarė 24 smul- 
vienė veržėsi laukan. Dak-, kias vagystes.
tarai skilvį susiuvo ir ukinin- J ...  ...................................
kas jau sveiksta.

SUĖMĖ VIENUOLIŲ MA
RIJONŲ BROLIUKĄ.
Krim. policija suėmė vie-

Skorina bTOliUkąi Nereikia daug įrodinėti, kad
P^clo kad Grinas ank- kfekviena, kuiturmgas žmogus 

sčiau lakavęs atlotlese akcJ “ tTO..*‘r«u tuTes ♦«- 
b-vėi Kaune ir čia išaikvo-,^.nes,otl “J“

ATVYKO POPIEŽIAUS 
AGENTAS.

Naujas popiežiaus agen- 
tik tas Lietuvai jau atvyko. Jis 

vadinasi Arata.

PRIE TĖVO AKIŲ NU
SKENDO.

šiomis dienomis, Kaupiš
kio km. ūkininkas Bendo- 
raitis Alb. su savo keturio
likos metų sunum išėjo į už
šalusį ežerą pažvejoti. Jiems 
atsiskyrus atsitiko skaudi 
nelaimė. Ten, kur žvejojo 
sūnūs, ledas urnai įlūžo ir 
vaikinas pradėjo skęsti 
šaukdamas pagalbos. Tėvas 
neturėdamas nieko, tik meš
kerę, negalėjo pagelbėti ir 
leido sunui paskęsti, nes bi
jojo, kad vietoj vieno, galės 
tada du paskęsti.

“Dabar Turiu Daug 
Stiprumo ir gyvumor\

“Aš noriu, kad kiekvienas žinotų ką 
Nuga-Tone man padarė,” rašo p. T. 
Galgauska. Chicago, UI. “Aš esu 66 
metų amžiaus. Aš buvau silpnas. Aš 
pradėjau imti Nuga-Tone ir dabar tu
rui daug stiprumo ir gyvumo. Aš 
jaučiuos stiprus ir tvirtas ir galiu at
likti gerą dienos darbą. Mano svei
kata yra gera ir iš gerai miegu nak
timis.”

Nuga-Tone yra pastebėtinas vais
tas dėl senesnių vyrų ir moterų. Jis 
suteikia naują sveikatą, stiprumą ir 
tvirtumą. Jeigu jus esate senas ir 
silpnas, būtinai imkite Nuga-Tone ir 
tiktai į kelias dienas pastebėsite di
delį pagerėjimą. Jeigu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykite jį užsakyti iš 
savo urmininko. Nepriimkite substi
tutų. Jokie vaistai negali užimti Nu
ga-Tone vietos.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

jęs daugiau kaip 10,000 i,.i kupros .r mokslo paiaugą, do 
Paskui besislapstydamas jmožaus mokstoee ,r ta-
stojo marijonų vienuolynan 7.blnM mmties pastangomis 
Kaune, prie Saritkų bažny-
čios, bet pajutęs iš policijos 
pavojų, persikėlė Marijam
polėn į marijonų, vienuoly-

laimėjimais.
Sekti tą tokį įvairų ir tokį 

gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik

nų' bet ir čia poHcija " kalti- tarint vsdov’> k,°-
ninką surado ir suėmė 'ns gre,tal ,r a,sk‘“ apic v,sk’

{LŪŽO f EŽERĄ IR PA
SKENDO DU ŽMONES.

Gruodžio 3 d. Lidnikių e- 
žere paskendo važiavusi per 
ežerą arkliais Vai a jų šeima. 
Jiems važiuojant ežero vidu
riu, ledas įlūžo ir vežimas su 
žmonėmis nugrimzdo į dug
ną. Valajus ir jo žmona pa
skendo, o sūnūs buvo išgel
bėtas.

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. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau-

Mark

PAIN-£XPELLER 
Palai* Dugelj IMe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bą tinkamai atliktu Nuatojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų nenu jėgnmo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą,

™ PAIN-EKPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimą iš priežasties sunkaus darbo ir išsitetnpimo
toojaus!

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš 60 metų. Trinkit juomi!
Kaina 33c. ir 70c.........................................Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažcnklj.

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
Žodis”!

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

“Vaikų žodis” eina reguliariai 
kas dvi sąvaites.

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

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15, Kaimas,

Lithnania. i

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas. Į jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai' geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną tokį tobulą in- j0, kaip “Kultūra.”
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”

“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

i:
I
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LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka. platiems 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 GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.

sąsiuviniais, .vielinis 'Kultūros , ---- . . 7 , Ji v • ,
komplektas sudaro apie 800 pus- Amenkos gyvenimą. Tikrai kul- Į M I f f V/AC I I Izl flffl |Z OC 
lapių didžiulę paveiksluotą kny- turingas lietuvis negali jokiu,, LAIVIŲ V Uo U AlllIlIlVCtO
gą. Nežiūrint savo populiariš- apsieiti be Kultūros. • •
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul-; “Kultūra,” tas toks vertingas J, 
turą” vis dėlto ym tikrai rimtas ’ žurnalas, visiems metams Ame- i 
moksliškas ir literatūriškas žur-įrikoje tekainuoja tik 3 doleriai/ 
nalas. ' o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi- (

“Kultūroj” rašo patys žy-1 giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso-' Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithnania j j

EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ 
Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Aštunta* Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 3, Sausio 29 d., 1932 m.

Vietinės Žinios
NUBAUDĖ MYKOLĄ 

PETKEVIČIŲ.

$50.00 pabaudos užtai, kad 
uždėjo ant siuntinio vartotų

pašto ženkleli. -
Pereitą sąvaitę federalis 

teisinas Bostone nubaudė 
M /kolą Petkevičių už pašte 
aj. gaudinėjimą. Pasirodo 
kad Petkevičius, kuris gy- 
veia Peabodv miestely, 
sii ntė i Salemą koki tena 
sii ntinį ir uždėjo 20 centų 
št; mpą, kuri buvo jau varto 
ta ant kito siuntinio. Pašto 
in. pektoriai tą stampa pa 
sfcbėjo ir Petkevičius buvę 
at duotas teismui. Teismą? 
neteisė ji užtai užmokėti 
$53 pabaudos.

GYDYTOJŲ ADRESAIKas mėnuo $5,250,000 nuo** Majoras išvijo bedarbius, 
tolių darbininkams. Pereita savaite pas Bosto-

Pati išdavė vyrų. | Mokinys pasikorė.
Iš Deadhamo kalėjimo Medforde pasikorė savo

Bet jis netik išlaikė, bet kiek jie netenka algų sirei- maisto. Sotus majoras taip pasisekė ištrukti laisvėn., nebegj \ ą. 
šiandien yra vienas iš di- kuodami. Tai esą grynas jų supyko, kad alkani prašo Pati patarė jam sugrįžt na-! H j p!-•__ • 1* ,___ • • *___ • - -______ _ 1_ 4. _ loi'Vn 1 ii \ Uf Lneat- valgyt, kad išvadino juos 

valkatomis (Ipafers) ir išvi-
džiausių bankų visoj Ameri- šeimynoms nuostolis 
koj. lyginama skriauda.

Taigi viršininkai sako, kad Bet kaip su bedarbiais, jo laukan. Be to, du drąses- 
Federal National Bankas, kurie ačiū šauniai kapitalis- ni bedarbiai buvo areštuoti.
eur lietuviai turėjo taip tų tvarkai jau kelinti metai ----- ;--------
daug pinigų sudėję, irgi at- negauna darbo? Ar jie nuo- Maiste kainos Bostone 
ddarys ir gyvuos da geriau stolių neturi? [ puola žemyn,
iž kitus bankus. štai, Bostono “Council of Darbo statistikos biuras

Kas atsitiks jeigu peror- the Sočiai Agencies” sekre-. Washingtone paskelbė, kad 
tanizavimo komitetas nesu- torius Roy M. Cushman maisto kainos pereitais me
teis tos sumos, kurios rei- skelbia, kad 1931 metų sau-j tais nukritusios ant 16 ir 
talauja iždo kontrolierius? šio mėnesy Bostone buvo,dviems trečdaliais nuošim- 
Bankas bus likviduojamas. 70,069 bedarbiai, kurie no- čių. Raportai iš 51 miesto 
Depozitoriai taupymo ir ko- rėjo dirbti ir jieškojo darbo,! parodo pragyvenimo išlai- 
mercijinio skyriaus Natio- bet negalėjo jo gauti. Cush-.das buvusias 16 ir dviem 
nal bankose, likviduojant mano apskaitliavimu, tie trečdal. nuoš. mažesnėmis 
banką, yra vienodi ir gaus bedarbiai kas mėnuo turi negu kad buvo gruodžio 15 
no lygią dalį. O kadangi prie S 5,250,000 nuostolių algo-'d.. 1930 m. Bostone maistas 
dabartinių aplinkybių vi- mis, kurių dabar jie negau-;atpigęs 10 nuoš.; Fall Ri- 
soks turtas yra nupuolęs, pa- na. Per apskritus metus tiever, 16 nuoš.; Portlande, 
•eikalavus mortgičius ant nuostoliai bus 12 kartų di-įMe.. ir Providence—15 nuo- 
namų, labai daug prisieis dėsni, arba $63,000,000! Oįšimčių.
parduot už mažiau negu betgi apie šituos nuostolius, ---------------
bankos paskola, kiti visai gatvinė kapitalistų spauda Uždegė tuščių namų.

Ar atsidarys Federal 
National Bankas?

Taip, atsidarys, sako vir
šininkai. O kada tai bus? Ta‘ 
pr klauso nuo to, jie sako, 
kaip greitai bus sukeltas rei
kalingas kapitalas. Mat, val
džia neleidžia banko atida
ryt, pakol jis nebus pakan
kamai tvirtas. Iždo kontro
lierius, kuris dabar turi save 
globoje banką likvidavimui, 
nuo perorganizavimo komi
teto reikalauja sekančių už
tikrinimų :

(1) Dabartinis banko ka
pitalas ir perviršis, kuris sie
kia apie $2,800,000, turi 
būt pervestas nuostoliams ir 
sumažėjimui vertės.

(2) Sukelt naują kapitalą 
$6,000,000, kuris bus banko 
perviršis ir rezervas.

Pereitą seredą Lietuvių
Salėj buvo depozitorių mi- įr ji staiga automobiliuje su- 
tirgas. Aiškinta tas pats, kas smukusi. Jisai sustojęs pat 
jau buvo “Keleivyje” rašy-Į vieną daktarą, ku 
ta. Depozitoriai. kurie nori: rėjęs mergina ir pareiškęs, 
kad bankas atsidarvtų, buvo!kad ji jau nebegvva. 
prašomi paskirti 25 nuošim- i Valdžios daktaras Fuller- 
čius įdėtų savo pinigu į nau-'ton sako, kad jis darysiąs la

bus be vertės, tai galima ti- niekad neužsimena.
kėtis, kad depozitoriai dau- ----------------
giau negaus kaip 35c nuo Vargšai turi šelpti vargšus.
dolerio ir tų reikės laukt ke- Revere miesto darbinin- Pamėtytų laikraščių ir ap-

Rever miestely aną vaka
rą užsidegė tuščias namas. 
Pribuvę ugnagesiai rado

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

mo ir tuo pačiu laiku prane-' Hyde Parke pereitą są-
šė apie tai policiiai Kai vaitę automobilis užmušė se apie tai policijai. Kai H d pakr ave Benja_ 
Botvles parėjo nam<* polio- .įa jau laukė jo ir tuoj suė- m,n« „Peacock * metų 
mė Už pabėgimą jis dabar. U2m®e]as pabėgo.
gavo 6 mėnesius “extra”.

Nora Fitzgerald, tik kele-j ir visokis 
tą mėnesių kaip ištekėjusi,' spaudos 
išgėrė nuodų ir mirštanti ta- mimo$raf<: 
po nugabenta į Brocktono li
goninę. Žudymosi priežastis 
tame, kad ji pati ir jos vy
ras negali gauti darbo.

TYPEWRtTERIAI
Drukuojamoa mašinėlė* visokių raštų.

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakar*.

IS7 SUMMER STREET. 
UAWRENtE, MASS.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. Prie Broadway. S*. Bostone

Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulev&rd

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Telefonas 21SS4
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitū

ja banko kapitalą. Už tuos 
25 nuošimčius jie gaus per
organizuoto banko šėrų. taitė taip staigiai mirė. 
Buvo dalinamos blankos, 
kurias reikia pasirašyt ir su
grąžinti banko persiorgar.i- 
vamio komitetui.

lis metus. kai pasirašė pažadus skirti 5
--------------- nuošimtį iš savo algų į bied-

Lietuvaitė išvažiavo su vai- nųjų šelpimo fondą.
kinu ir mirė. Tam tyčia padarytas kor-

Monteloj pereitą sąvaitę t€je.s išsiuptinėjo miesto iž-
buvo nepaprastas įvykis, d minkąs O Bnen. Daugelis 
Tūlas Eldon Hailamore, bu- ugnagesių ir policistų Dasi- 
vusis Brockctno high schoo- ^šę juos jau grąžino. Reis- 
lės "atletas”, išsivežė auto-' ^apitalistai ir šelpimo 
mobilium “for a ride” Emi-'*-aušimą riša tik patarimais; 
liją Kašėtaitę, 20 metų am-i vargšas vargšą tun su- 
žiaus lietuvaitę — išsivežė j 0 savo pinigų jie ne
sveiką ir linksmą, o parvežė • duoda.
jau nebegyvą. .• .

Policijos klausinėjamas į Potvinis ant Forest Hill’s
jis sako. kad jis buvo nusive- ■ skvero,
žęs Kašėtaitę Į Bridgevvater, Apie 7 valandą ryto perei

ta subatą netoli nuo Forest 
Hills stoties truko didysis 

apžiu-j vandentiekio vamzdis po 
žeme. Didelis vandens spau- 
(?mias tuoiaus prasimušė i 
viršų ir užliejo visa apielin- 
kę. Ant Forest Hills skvero 
buvo tikras potvinis. Turėjo 
sustoti gatvėkariai ir auto
mobiliai. Tarp Hyde Parko, 
Roselindale.Deadhamo, Ma- 
ttapano ir Bostono buvo nu- 
ti ūkęs visas susisiekimas ir 
keliolika tūkstančių žmonių 
pavėlavo į darbą.

vono skrodimą ir žiūrėsiąs, 
iš kokios priežasties Kasė

laistyta kerosimi.

PINIGAI

Miesto tarnautojai aukos 
dienos uždarbį bedarbių 

fondan.
Persioorgan..:avimo ko- J t> . OA

mitetas visiems depozito-!. ®osPne ? aP',e ,.80’?°?.
riems išsiuntinėio laiškus. P*'31 *!*■ ' !eT?7 Suėmė gengsterių “karalių”.

Perei* bUV°SU
KhkvifL depozitorių tu-ikHrie <larbo- ragina-.imus -Joe Lombardu
rėty atvdžiai perskaityti iri™ aukoti kas menuo vienos 
su “rasti kas tenai rašSma. iženos uždarbi bedarbių sel- 

j-i- o » pimo fondan. Apie 22,00G 
ereitą panedeli So. Bo-įmįest0 tarnautojų jau sutiko

st( ne perorganizavimo ko-

zino-
mas Bostone kaipo gengste- 
rių ir raketerių “karalius”. 
-J o ofise ant Hanover streeto 
nesenai buvo sušaudytas So. 
Bostono gangsterių lyderis 
Gustin.

Legislaturon yra įneštas 
bilius. kuriuo reikalaujama, 
kad Bostono miestui butų 
leista užtraukti $3,000,000 
paskolą mokyklų statymui ir 
esamųjų aprūpinimui.

CAMBRIDGE
Turiu 3 namus, noriu vieny mai- 

nyt ant krautuvės. (3)
Vincus, L'nivenity 3819-W

PARSIDUODA BARBĖK NĖ
Ant 3 krėslų zerkolai, 3 krėslai ir 

visas įrengimas. Pamatyt galima po 
pietų kožną dienų. Galima klausti ir 
per laiškų. (3)

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

Turėtų būti jūsų pačių priežiūroje 
Bet nešiotis kišeniųįe arba laikyti 
paslėpus namuose, nėra išmintinga 
11) jie netik kad neneša jokio pelno, 
bet daro nuostolį priduodami daug 
rūpesčio, i 2» vagys gali atimti, ir (3) 
ugnis sudeginti Saugiausia vieta yra 
ten kur Savings Bankos laiko įvesti- 
nę didelę dalį savo pinigų, t. y. pirmi 
mortgičtai nt Ręsti Estate Patys 
galite įdėti savo pinigus į pirmus- 
mortgičius ar.t namų, kurie bus pačiu 
priežiūroje ir kontrolėje, taipgi pilnai 
apsaugoti nuo sudegimo.

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

Mes taipgi turime didelį pasirinki
mą pirkimui ir mainams namų. far- 
tnu ir įvairių biznių:

FARM A. 27 akrai geros žemės, ar-į 
u miesto, naujas 6-rumų namas su ! 
vonia ir elektros šviesoms, puiki bar- * 
nė, garadžius ir vištminkai. Parsiduo
da pigia; arba rafima mainyti ant 
namų Bostone

KITA 23 akrai žemės tik 16 mylių 
nuo Bostono, prie pat ežero, yra kar
vė. arklys. 2 kiaulės, 100 vištų, 7 žą
sys, 8 antys Katra $2,500.
.‘.SOUTH' BOSTONE, namas 2-jų 
šeimynų su naujausios mados įtaisy
mais, karšto vandens šiluma ant pla
čios gatvės arti Broadway. Kaina tik 
$4.500; $500 įmokėti ir lengvos išly
gos.

3-JV ŠEIMYNŲ namas 11-rumų su
elektros šviesoms, skalbynėms ir di
deliu jardu. Kaina $1000. Rendos $36. 
per mėnesi. Nepraleiskite auksinę 
progą. Del platesnių informacijų
kreipkitės prie __ f54
BOSTON REALTY TRUST

J. BALUšAITIS. Agentas 
Telefonas 2732

317 E STREET. SO. BOSTON

. , ..-. -i • , , .su tuo. Tokia rinkliava bu.nu setas atidarė skynu banko daroma per 5 mėnesius. Tuo
naue. Ten duoda dabar vi-^U(|U - miesto tarnautoiu ________________________
su. paaiškinimu.-, jeigu ku- susidarys apie $500,000! • Niinrntiit •
nt ką nors nesupranta, ir 4U^a bedarįiam\ i { AUpemyi
pr ima pasirašytas blankas. ‘ gutiko gu šita propozicija: | 4r Pataisyt Namą J 

kaip tik pakankamai zmo- įajp paĮ visokių bankų, ap- {
m i pasirasys, bankas bus draUaos kompanijų, telefo- J 
atidarytas. no, elektros, gazo ir kitokių ’

. erorganizuotas bankas įstaigų tarnautojai. ‘
bu? daug stipresnis už kitus * ‘ " - j»
bankus, sako viršininkai,,1 Raskit teisybe, jei norit! 
ne? senas jo kapitalas ir pel- ~ x ,
na ? bus jau nurašytas nuos- f Tūla* laikas atgal >Ied- 
toliams padengti. forj!° gol^anas. smarkiai

Bet kai kūne žmones ka- ušė 75 metų i
zin ko bijosi. Jie sako kad £lark ir
jeigu bankas ir atsidarys, mušž ‘užmuštojo gimine 
tai ilgai jis negales laikytis, j f
ne? visi tada puls savo pini
gu? imti laukan, ir jis vėl tu
rės užsidaryti.

I3et viršininkai sako, kad 
tai neatsitiks, nes jeigu ban
ko gyvavimas nebus i ,''ik- 
rir.tas, tai valdžia visa ne
leis jo atidaryti. Reiškia, jei
gu jis atsidarys tai jo gyva
vimas bus užtikrintas.

Faktas yra toks, jie sako, 
kad da, kiekvienas bankas, 
kuris buvo perorganizuotas 
ir iš naujo atsidarė, gerai

senuką 
už

mušė.
užmušėją apskundė, bet tei
smas dabar jį išteisino.

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS 

11 Ticknor St, So. Boston.
Tel. So Boston 1396-M.

Ijt((
(-) '• « 

«

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. PALTANAVIČIUTĖ 
912 E Broadway, S. Boston, Mass.

TEATRAS IR KONCERTAS
RENGIA GABIJA, Vadovaujant Jonui Dirveliui.

Bus suvaidinta linksma komedija ‘’GAILA ŪSŲ"- Po vaidinimo 
bus KONCERTAS. Pradžia 7:39 vai. vakare.

NEDĖLIOJĘ

Sausio-January 24 </., 1932 m.
LIETUVIŲ SVETAINĖJ,

gyvavo. Pavyzdžiui gali būt ♦-kampas e ir silver sts., so. Boston, mass.
kad ir dabartinis Bostono 
First National Bank. ’.Jjs 
buvo sudarytas iš dviejų už
sidariusių bankų ir atidary
tas su nauju kapitalu. Kai 
kas manė, kad jis neišlaikys.

Kviečiame visus atsilankyti, matysite linksmą vaidinimą, kuris 
kiekvienam suteiks daug linksmaus juoko Taipgi išgirsite Gabijos 
Choro naujas ir gražias dainas.

Visi norime, kad musų jaunimas nenutoltų nuo lietuvių veikimo. 
Tad lankykimės į jaunimo parengimus ir paremkime juos lietuviš
kame kulturos darbe. įžanga 50c.

t S;

LIETUVIŠKA
BUČERNE

Užlaikome r^riausią tavora ir 
oa-duodame pigiausia kaina. Mė
sos visuomet šviežios.
Pigiai šviežiu diegų—Chop Saey. 

Ckina Bov Soy Saace 
Lietuviški -k laadžiai ir ete. 

Visokį tavorą pas mus galite gaut
pigiai ir gerą

J. PATKAUSKAS
STRAND CASH MARKET

«1 BROADM AY. SO. BOSTON 
Telefone# t So Ona* na SSSl

Telefonas: Se. 105$.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Je

GERIAUSI LIETUVIAI 
MEC5IAJHKAL

Taiso visokios aatomobilioa i 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnaerinų

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigtit Street, 

«HTH RiimTOB. «A88.

FATBA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jnsų Senas Apiiekoriua toj pačioj 
vietoj per pasviruosius 26 metus 
ir nėra sąryšy su bile kito aptieks 
Visadov Šviežios Šaknys M Lietu

vos ir visados šviežias Malas 
galima gaat pas

DAVID CABITT 
REG. APTIEKORIUS

Visados pasirengęs jums patarnaut 
100 SALEM STREET

BOSTON, MASS.
Telef. Kichsmad 1596

▲pūaka atdara nuo 8 U rrto 
iki iu vstaro

PARKAVAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STAT1ON
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS 
413 Old Colony Ave,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boston S777.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAI 
Valandos: 2-4 ir 7-S 
Nedėiiomie ir šventadioalsi* 

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

CAMBRIDGE, MA8S.

i DR. J. MARCUS
i

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškąs Uga& vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių3ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—t p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADM AY SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

NET MAŽIAU PELENŲ BŪNA
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I• • Bfl• S ••
iš; iii
iii iii

■P
191 IBImn mpp •■■■■*
‘Ii if’

SCOTCH(IBEACON) <4
ANTHRACITE

Mažiau pelenų Burton-Furber Scotch (Beacon) 
Anthraeite anglyse, reiškia jos duoda daugiau 
šilumos nuo tono, daugiau smagumo, daugiau 
taupymo, ir mažiau vargo. Kodėl nepasinaudoti 
šituo nesulyginamu kuru. kada jis nekainuoja nė 
maž brangiau.

Taipgi: Originalus Smokeless Pocahontas ir 
New River Bituminous anglis.

Burton-Furber CoalCo.

.J!!!
iii iii

Ofisas: 10 High Street. Boston. Hobbard 2030 
East Boston ofisas:

120 Border Street. Tel. East Boston 4030

“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 šamą.

Todėl užsisakant “Keleivį”, knygų, arba duo
dant paskelbimą, geriausiai išpirkti pastoje “In
ternational Postai MoaeyOrder”. 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.

Su augšta pagarba,
“KELEIVIO” ADM.

253 Broadsray, So. Boston, Mass.

L

Iš MASKVOS IR KAUNO 
Specialistas slaptų ir ironiškų ligų 

moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 
Elektriką ir 606 gydoma 

jei reikalas.
261 Hanover St., Bosto*, Mas*. 

Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: iki 4 vaL pietų.

LIETUVYS

\OPTOMETR1STAS\

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

J. L. PASAKARNIS. O. P. 
447 Brcadway, So. Boston. Mas*.

Tel. University S466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L. Killory
SO SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

šventadieniais nuo 10 iki L

Tel. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVOS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” nam*.

231 BR0ADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokiu provas.

Daro visus legalios dokumentu* 
317 E STREET, 
(Kampas Broadsray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Teiefoaas: South Boston 2733

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų fa 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosu
lio, Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo 
Valymo, Reumatizmo, Slaptingų 
Ligų. Taip-pat visokių žolių. La
peliu ir Titeliu iš Lietuvos. Mu«u 
aptiekoje geriausias patarnavi
mas ir teisingas patarimas. Vais
tus nusiunčiam ir per paltų. At
minkit musų adresą.

D. CABIT (Reg. Aptiekarta*) 
1M DORCHESTER STRIIT, 

Kampas Br<*adway,
SO BOSTON. MASS.

T«L Se. Bwtra 2C39, 3173 Ir «7».




