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DIDELE ‘BADUOLIŲ ARMIJA**^etro^e 2mo-\Japonm Jieško Rusų

ŽYGIUOJA WASHINGTONAN.
BEDARBIAI EINA AŠ
TUONIOM KOLIUMNOM

Amerikos buržuazijos sosti
nė ginkluojasi. Hooveris vėl 

šauksiąs kariumenę.
Iš visu Amerikos pusių 

dabar žygiuoja Į Washing- 
toną bedarbių pulkai. Šito 
žygio dalyviai vadina save 
“Baduolių Armija.” Jos tik
slas yra susirinkti Washing- 
tone ateinantį panedėlį,

noj krūvoj; (2) ji žiūrės, 
kad kiekvienas asmuo turė
tų pakankamai pinigų pra
gyvenimui, ir (3) ji neduos 
jiems leidimo susirinkti ties 
Kongreso rūmais. O jeigu 
baduoliai pasipriešintų, tuo
met, žinoma, butų jau proga 
juos sumušti. Tuo tikslu 
riaušes gali sukelti ir pačios 
valdžios provokatoriai.

Bet policija skundžiasi, 
kad jos darbą labai apsun-

gruodžio dieną, kuomet at-įkins įvykstąs tuo pačiu lai
sidaro Kongreso sesija, ir 
pareikalauti bedarbiams pa
šalpos.

Washingtono buržuazija 
labai tuo susirūpino. Ji bai
siai nemėgsta šitokių de
monstracijų. Ji mielai pa
sveikintų “salaveišių armi
ją.” Ji karštai plotų delnais 
“Kolumbo vyčiams.” Ji 
džiaugtųsi kiekviena reakci
nių gaivalų procesija, kuri 
ateitų W ashingtenan pa
sveikinti Hooverį. Bet ji ne
nori matyt alkanų darbinin
kų, kurie eina reikalauti sau 
ir savo vaikams duonos.

Todėl šešios “patriotiš
kos” Washingtono dyka
duonių organizacijos perei
tą sąvaitę jau kreipėsi į Ju
sticijos Departamentą su 
reikalavimu, kad tas pasi
rūpintų apsaugoti sostinę 
nuo “radikalų”. Jos reika
lauja. kad ponas Hooveris 
pašauktų kariumenę ir “iš
mestų” baduolius tuojaus, 
kaip tik jie pasirodys Wa- 
shingtono pakraščiuose.

Washingtono policija ir
gi naktimis nemiega, o pla
nuoja, kaip apsaugot savo 
poniją nuo to negražaus 
vaizdo, kokį gali sudaryt 
apdriskusių ir išalkusių be
darbių eisena. Jeigu bedar 
bių atvyktų nedaug, tai po
licija “apsidirbtų” su jais 
pati. Bet jeigu jų susirinktų 
daugiau kaip 1,500. tai tuo 
met Hooveris turėsiąs šauk
ti kariumenę, kad pavaišin 
tų baduolius gazinėmis 
bombomis.

Bedarbiai žygiuoja į Wa- 
shingtoną astuoniomis ko 
liumnomis. Reiškia, jie eina 
astuoniais skirtingais ke 
liais. Surinktomis Washing- 
tono policijos žiniomis, iš 
Bostono išvyko 100 žmonių 
iš Buffalo 150, iš Detroito 
300, iš New Yorko išeisią a- 
pie 400 ar daugiau.

Bostoniečių eisena si pa
nedėlį pasiekė jau New Ha 
veną. Pakeliui prie jos prisi
dėjo apie 50 žmonių iš Pro- 
vidence’o ir kitų vietų. Iš 
New Haveno jie traukia 
New Yorka. o iš tenai per 
Philadelphiją į Washingto- 
ną. Kiekvienoj vietoi juos 
pasitinka Bedarbių Taryba 
kuri sušaukia masinį mitin 
gą, pasako karštų prakalbų 
o paskui parūpina maršuo 
tojams valgyt ir nakvynę

Policijos žiniomis, visą 
šitą darbą organizuoja “ra 
dikalai.”

Washingtono miesto vv 
riausybė jau dabar skelbia 
kad kovai su baduoliais . 
vartosianti tris budus: (1) 
ji neįsileis jų miestan vie

ku farmerių suvažiavimas 
Washingtone. Farmeriai va
žiuoja į Washingtoną to
kiais pat budais, kaip ir 
miestų bedarbiai: trokais ir 
sulužusiais fordukais. Ir 
vieni ir kiti apdriskę, bet 
armeriai nėra “radikalai”, 
;odėl policija nori juos gra
žiai priimti, duoti nakvynę 
ir valgyt. Bet klausimas, 
taip vienus nuo kitų atskir
ti? Tarp farmerių gali įsi
maišyti “radikalai”, arba at
bulai, ir čia gali įvykti di
delių “nesusipratimų”: be
darbis galės gaut pavalgyt, 
o farmerys—mušti.

Pereitą sąvaitę iš New 
Yorko buvo nuvežta alkanų 
vaikų delegacija į Washing- 
toną. Kelios moterys norėjo 
nuvesti vaikučius pas poną 
looverį. Ir policija tuojaus 
;as užpuolė, pradėjo areš
tuoti. Nusigandę vaikai ėmė 
verkti. Vieną moterį keli po- 
icmanai sugriebę nešte nu
nešė du bloku iki bakso.

Ateinantį panedėlį reikia 
aukti daug didesnio triukš

mo.

nių Be Pastogės. Aukso.
Musų draugas F. Lavins- KeUią paskandintą Cuši- 

kas prisiuntė pluoštą iškar- mos mūšy caro skraiduolį, 
pųiš Detroito dienraščių, Tokio žiniomis, Japoni- 
kuriose piešiama baisi be- joj susidarė dvi kompanijos 
darbių būklė toj Fordo sos- jr ruošiasi kelti rusu laivus, 
hnėj. “Detroit Evening kurie buvo paskandinti per 
Times rašo, kad 2,000 be- rusų-japonų karą. Garsiame 
darbių Detroite neturi jo- jūrių mūšy ties Cušimos sa
kios pastogės ir, užėjus da- ja buvo paskandintas caro 
bar aštriems šalčiams, . jų skraiduolis “Admiral Na- 
padėtis yra pasibaisėtina, chimov”, kuriame buvo 11,- 
Tuo tarpu susirinkę miesto 000,000 anglišku svarų gry- 
pohtikienai ginčijasi ir ne-[nu auksu, kas reiškia apie 
gali susitarti atidaryti be- 53,680,000 dolerių, šitas 
darbiams prieglaudą. laivas prigulėjo admirolo

Bedarbis F. Cyba, negalė- Roždestvenskio vadovau
damas pakelti vargo, aną- jamai Baltijos eskadrai, ku- 
dien nusišovė. Jis buvo 49 rį pagarsėjo savo “narsu-
metų amžiaus žmogus ir jau 
3 metai kaip negalėjo nie
kur gauti darbo.

Šią sąvaitę per Detroito 
priemiesti Hamtramcką tu
rėjo eiti “baduoliai”, kurie 
dabar maršuo ja į Washing- 
toną iš visų Amerikos vie
tų. Komunistai kreipėsi 
Hamtramcko valdybą su 
prašymu, kad paskirtų kiek 
pinigų tiems baduoliams 
priimti. Valdyba paskyrė 
$100.

$15ft00fi00 000 Ame
rikos Valdžiai Už- 

laikyt.
Tuo tarpu šalies pajamos 
nukrito nuo 85 iki 37 bilijo

nų metams.
Statistikų organizacija 

“United Business Service” 
sako, kad 1929 metais visi 
šios šalies gyventojai turė- 
io apie $85,000,000,000 pa
jamų. Gi šiais metais nebu
sią daugiau, kaip $37,500,- 
000,000. Tuo tarpu gi val- 

žios išlaidos žymiai padi
dėjo ir žmonės turi mokėt 
didesnius mokesčius. Cent
rą linės ir savivaldybių val
džių aparatams išlaikyti A- 
merikos žmones dabar su 
moka apie $15,000,000,000.

Dujomis Numarino 
Žmogžudį.

Carson City kalėjime, Ne- 
vados valstijoj, anksti šio 
panedėlio rytą buvo dujų 
kambary numarintas tūlas 
John Kali, kuris už žmo
gaus užmušimą buvo pa
smerktas miriop. Susirinkus 
reikalingiems liudininkams, 
Hali buvo įleistas į mirties 
kambarį su stiklo siena ir 
nusišypsojęs pamosavo ran
tą į žiuriovus. Į kambarį 
uoj buvo paleistos mari

nančios dujos, ir į dvi mi
nutes Hali buvo jau be ža
do.

Tai buvo jau penktas toks 
nužudymas nuo to laiko, 
taip Ne vadoj įvesta dujos 
pasmerktiems piktadariams 
marinti.

NORĖJO SUDAUŽYT 
TRAUKINI.

Wickford, R. I. —Čia bu
vo areštuotas tūlas Allen, 
21 metų amžiaus jaunuolis, 
kuris prikrovęs ant New 
Haveno gelžkelio akmenų 
ir norėjęs nuversti traukinį. 
Nelaimės nebuvo, nes ak 
menis laiku buvo pastebėti. 
Allen pastatytas po $10,000 
kaucija. Jis nesenai buvo 
pabėgęs iš silpnapročių mo
kyklos.

Sidabro kaina Ne\v Yor
ko rinkoj šį panedėlį nu
krito iki 25’/2 centų uncijai. 
Karo metu už unciją sidab 
ro buvo mokama $1.00.

mu", nes vos tik išėjus iš 
Baltijos juros tuojaus pra
dėjo pliekti į anglų žvejus, 
manydama, kad tai jau “ja- 
poncai”; bet kai nuėjo į To
limus Rytus ir susitiko tik
rąjį japonų laivyną, tuojaus 
nėrė jūrių dugnan ir iki šiol 

1 da nepasirodė. Taigi japo
nai dabar pasiryžo caro lai- 

rasti ir iškelti juos 
viršun. “Admirolą Nachi- 
movą” jie sakosi jau sura
dę. Jis gulįs 360 pėdų gilu
moj, apie 5 mylios nuo Cu
šimos salos. Jie bandysią 
kelti jį ateinanti pavasarį.

KELDAMIESI PER EŽE
RĄ PRIGĖRĖ DU JAU

NUOLIAI.
Maine’o valstijoj per Ebe- 

eme ežerą pereitą sąvaitę 
kėlėsi valtelėj du jaunuoliai 
iš Dover-Foxcrofto mieste
lio. Ežeras vietomis buvo 
jau užšalęs ir jiedu prigėrė. 
Judviejų lavonai vėliaus bu
vo išimti per ledą. Vienas jų 
vadinosi Louis Batchelder, 
21 metų amžiaus, o kitas— 
Aiman McCordick, 18 metų.

Darbai Negerėja.
Washingtono valdžios su

rinktomis žiniomis, po rin
kimų darbai nei kiek nepa
gerėjo. Jeigu pasidarė ko
kių permainų, tai ne į gerą
ją, bet į blogąją pusę.

Darbai buvo pradėję ge
rėti rugsėjo mėnesi. Spalių 
mėnesį tas pagerėjimas pa
sidarė da žymesnis. Kartu 
buvo prasidėjęs ir kainų ki
limas. Bet lapkričio mėnesį 
kainos vėl pradėjo kristi ir 
kartu pradėjo mažėti dar
bai. Lauktasis geležies ir 
plieno užsakymų padidėji
mas po rinkimų visai neišsi
pildė. Priešingai, po rinki
mų buvę atšaukta daug ir tų 
užsakymu, kurie buvo duoti 
prieš rinkimus. Plieno ir ge
ležies pramonėj dabar dir
ba tik tarp 17 ir 19 žmonių, 
kur normaliu laiku dirbdavo 
100.

Automobilių gamyba si 
mėnesį taip pat labai nukri
to. Sumažėjo darbai ir ang
lių kasyklose.

PASIUTĖLIS NUDURĖ 
6 ŽMONES.

Seattle, Wash.— Pereitą 
-ąvaitę vienas filipinietis 
čia padūko ir pagriebęs pei
lį ėmė badyti kas tik jam 
pasipainiojo po kojų. šešis 
asmenis jisai nudurė mirti
nai, o apie 12 sužeidė.

NUŠOVĖ KALĖJIMO 
SARGĄ.

Pereitą nedėldienį Broo- 
klyno kalėjime kalinys var
du Andrew McCormick nu 
šovė kalėjimo sargą ir pas
kui pats nusižudė. Ginklą 
McCormikui atnešė jo jauna 
pati, manydama, kad apsi
ginklavęs jis galės pabėgti. 
Dabar ji suimta.

Trockis Kalbėjo 
Amerikai.

Pereitą nedėldienį Troc-1 
kis kalbėjo per radio iš Ko-į 
penhagos į Amerikos žmo-j 
nes. Bet sunku buvo jo kal
bą suprasti, nes jis kalbėjo 
angliškai, o anglų kalba jam 
nesiseka. Kiek davėsi supra
sti, jo mintis buvo tokia: 
“Rusijos masės šiandien 
kenčia didelį vargą. Bet jos 
bando savo rankomis susi
kurti geresnę ateitį. Ir šitoj 
linkmėj padaryta jau daug 
progreso. Todėl Rusijos re
voliucija yra pateisinama. 
Rusijoj da yra biurokratinių 
ydų. Bet tos ydos gali būt ir 
bus pašalintos.”

Būdamas Kopenhagoje, 
Trockis gavo pakvietimą 
duoti keliatą paskaitų apie 
Rusijos revoliucija Švedijos 
studentams ir Norvegijos 
moksleivijai. Bet Norvegi
jos valdžia nedavė jam lei
dimo Įvažiuoti. Švedų vy
riausybė leidimą davė.

Amerikoj 12,700,000
Bedarbių.

Amerikos Darbo Federa
cija savo mėnesinėj apžval
goj, išleistoj šiomis dieno
mis Washingtone, sako, kad 
sausio mėnesy Amerikos be
darbiu armija pasieks 12,- 
700,000 žmonių.

Pasirodęs pramonės atgi
jimas šį rudenį neilgai tę
sėsi, sako Federacijos biu- 
letinis, ir nuo spalių mėne
sio vidurio darbai vėl pra
dėjo mažėti. Pramonė nega
li atsigauti dėl to, sako Fe
deracijos centras, kad dar
bininkai neturi pinigų ir ne
gali nieko pirkti.

ADF. KONVENCIJA DŽGYRE 
30 VALANDŲ SĄVAITĘ.

Japonai Išskerdė 
2,700 Kiniečių.

Kinijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė prane
šimą, kad malšindami nepa
tenkintus gyventojus, japo
nų kareiviai išskerdė šiaurės 
Mandžurijoj 2,700 kiniečių 
ūkininkų. Buvęs baisus re
ginys. Japonai suvarę Pina- 
tingsano, Chiengchinpae ir 
Litsekou kaimų ūkininkus į 
vieną klonį, pastatė prieš 
juos 10 kulkasvaidžių ir lie
pė visiems suklaupti nuga
romis į šautuvus. Kai kurie 
kiniečiai nujautė sau pa
vojų ir pradėjo bėgti. Tuo
met japonai paleido ugnį į 
sumišusią minią ir visą ją 
išskynė. Kulkasvaidžių tarš
kėjimas ir žudomų žmonių 
klyksmas buvo girdėt už ke
lių mylių. Kad užbaigus 
klyksmą, sužeistuosius japo
nai pribaigė durtuvais. Ši
toj skerdynėj žuvo lygiai 
vyrai, moterįs ir vaikai. 
Taip japonai palaiko “tvar
ką” užkariautoj Mandžuri
joj-

BET “DARBO PARTIJAI” 
NEPRITARĖ.

SUBANKRUTIJO 
VIENUOLYNAS.

Benediktinų vienuolynas 
St. Lambrechte, Austrijoj, 
pasiskelbė bankrotu. Vie
nuolyno skolos siekia 4 mi 
lijonus šilingų, o aktyvas 
nesiekia nė mažos dalelės 
tos sumos. Vienuolynas kre
ditorių turi apie 2,000. Ban
kroto priežastis — visiškas 
miško pramonės susmuki
mas.

2ft00j)00 Vaikų Prie
Darbo.

Amerikos vaikų darbo 
komitetas New Yorke pa
skelbė raportą, kad dabar
tiniu laiku Jungtinėse Vals
tijose daugiau kaip 2,000,- 
000 vaikų tarp 7 ir 17 metų 
amžiaus nelanko mokyklų, 
bet yra priversti dirbti sun
kų darbą, kuomet apie 11,- 
000,000 suaugusių darbinin
kų negali gauti dirbt. Komi
tetas šitokį dalykų stovį va
dina “betvarke” ir reikalau
ja, kad vaikai eitų mokyk
lon, o darbas butų atiduotas 
bedarbiams. Bet kas šitą 
“betvarkę” turi prašalint ir 
kokiu budu, komitetas ne
pasako.

Iš

BANKŲ UŽSIDARO 
MAŽIAU.

Kapitalistų spauda skel
bia. kad tuoj busią jau “ge
ri laikai”, nes bankų bank- 
rutavimas einą- mažyn. Pe
reitą sąvaitę visose Jungti
nėse Valstijose užsidarę 
“tiktai” 10 bankų, sako 
“American Bar.ker". O gal 
jų užsidaro mažiau dėl to, 
kad jų nedaug jau beliko? 
Juk vien tik šiais metais 
žlugo jau 1,29^ bankai su 
$617,747,00 indėlių.

SOCIALISTU LAIMĖJI 
MAI BELGIJOJ.

Pereitą nedėldienį Bel
gijoj buvo parlamento rin
kimai. Nors pilnų žinių da 
nėra, bet iš turimų davinių 
jau matyt, kad socialistai 
naujam parlamente turės 
daugiau savo atstovų, negu 
turėjo sename. Pirma jie tu
rėjo 70 vietų.

PAVOGĖ SEIFĄ 
KRAUTUVĖS.

Haverhill, Mass.—Pereitą 
sąvaitę čia buvo apvogta 
Antano Maliulio valgomųjų 
daiktų krautuvė. Maliolis 
miegojo užpakaliniame 
kambary, kuomet vagys įsi
laužė ir išnešė jo pinigus su 
visu seifu, kuris svėrė pus
antro birkavo. Vėliaus sei
fas buvo atrastas ant kapi
nių su išardytu dugnu ir iš
imtais pinigais. Jame buvo 
$155.

POLITIKIERIAI DETRO
ITE SUVOGĖ BALSUS.

Po rinkimų Detroite kilo 
skandalas dėl balsų vogimo. 
Republikonai pareikalavo 
perskaityt balsus iš naujo 
sakydami, kad demokratai 
juos apvogę. Bet kaip pra
dėjo skaityt, tai pasirodo, 
kad ir vieni ir kiti balsus 
vogė. Detroito “Times” 
klausia, kas butų, jeigu bal
sus pradėtų skaityt socialis
tai ir komunistai? Vagys
čių pasirodytų da daugiau.

33,500 ŽMONIŲ UŽMUŠ 
TA, 1,000,000 SUŽEISTA.

Amerikos gatvių ir vieš
kelių saugumo konferenci
jos sekretorius Chopin pra
neša, kad pereitais 1931 me
tais įvairiose trafiko nelai
mėse Jungtinėse Valstijose 
33,500 žmonių buvo užmuš
ta ir daugiau kaip 1,000,000 
sužeista. Pasidarę del tų ne
laimių ekonominiai nuosto
liai apskaitomi i $3,000,- 
000,000.

AUDROS FLORIDOS 
PAKRAŠTY.

Floridos pajūry paskuti 
nėmis dienomis siautė dide
lės audros. Keliatas laivų 
buvo išmesta krantan arba 
užvaryta ant seklumų, o 
vienas nuskendo. Tris ma
žesni laiveliai buvo apvers
ti.

LENKAI RATIFIKAVO 
SUTARTI SU RUSIJA.

Iš Varšuvos ’ pranešama 
kad Lenkijos prezidentas 
Moscickis pasirašė nepuoli
mo sutartį su Sovietais, dėl 
kurios ėjo labai ilgos dery
bos.

Komunistai šturmavo kon
vencijos salę, tačiau buvo

policijos atremti.
Amerikcs Darbo Federa

cijos konvencija Cincinnati 
mieste stipriai pasisakė už 
įvedimą šios šalies pramo
nėj 30 valandų darbo sąvai- 
tės. Vienbalsiai priimta ši
tuo klausimu rezoliucija nu
stato dirbti tik 5 dienas į 
sąvaitę ir tik po 6 valan
das į dieną.

Įdomu, kad už darbo lai
ko sutrumpinimą karštai 
stojo ir pats federacijos 
prezidentas Green. Papras
tai jis griežtoms reformoms 
nepritaria. Bet dabar jis pa
sakė: “Mes turime pasakyti 
pasauliui, kad mes atsišau- 
kiam į protą ir reikalaujam 
akcijos, kitaip mes jėga pa
siimsim kas mums reikalin
ga.”

Buržuazines spaudos at
stovai tuojaus apspito jį ir 
pradėjo prašyt, kad jis 
jiems paaiškintų, kokią “jė
gą” jis turi galvoj. Green at
sakė, kad jis turįs galvoje 
“ekonominę jėgą.” Matyt, 
tas reiškia tiktai paprastą 
streiką, o ne revoliuciją.

Geležies, plieno ir skar
dės darbininkų unijų atsto
vybė buvo padavusi pasiūly
mą, kad Amerikos Darbo 
Federacija imtųsi organi
zuot politinę partiją, kuri 
gintų darbininkų reikalus 
Kongrese ir valstijų legisla- 
turose. Tačiau šitas pasiūly
mas buvo atmestas. Senoji 
fedaracijos mašinerija nori 
būt politiniai “neitralėh.

Konvencijai atsidarius, 
prie salės atmaršavo 26 ko
munistų delegacija su savo 
įnešimais ir reikalavimais. 
Salėn įnėję komunistai tuo
jaus pradėjo šaukti: “Šalin 
darbininkų pardaviką Gree- 
ną! šalin buržuazijos ber
ną!” Konvencijos maršalka 
apsižiūrėjęs, kad šitie žmo
nės kitokio plauko, tuojaus 
uždarė salės duris, kad dau
giau jų neįneitų, o suėjusius 
liepė policijai iš salės praša
linti.

Išvijus komunistus, salės 
durys buvo užrakintos ir 
pastatyta stipri policijos 
sargyba. Komunistai buvo 
atidarę savo mitingą už du
rų, bet policija juos išvaikė.

ANGLIJOS SVARAS 
SMUNKA.

Šį panedėlį New Yorke 
už Anglijos svarą buvo mo
kama jau tik $3.17. Auksi
nio svaro vertė yra $4.88. 
Bet Anglija dabar auksu 
nemoka už savo popierinius 
pinigus, ir todėl jų kursas 
taip nupuolė.

ADVOKATAS PASI- 
PIOVE.

Worcester, Mass.—Perei
tą nedėldienį čia pasipiovė 
Charles M. Thayer, žymus 
advokatas ir bankininkas. 
Jo žmona tuo tarpu buvo iš
ėjus bažnyčion ir kada su
grįžo, vyras buvo jau nebe
gyvas.
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PERDAUG IŠKĖLĖ....
Šiomis dienomis South 

Bostono katalikai suruošė 
‘‘dainų šventę” kun. Urbo
navičiaus 40 metų kunigys
tei pažymėti. Ta proga 
‘‘Darbininkas” jį taip iškė
lė, tiek jam visokių nuopel
nų prirašė, kad kun. Urbo
navičius pats savęs nepaži
no. Štai, ką jis dabar tame 
pat ‘‘Darbininke" rašo:

“ ‘Darbininko’ skaitytojai 
pastebėjo, kad 87-tas jo nume
ris išėjo labai vienpusiškas, 
nes jo didžiumą užpildė mano 
asmens aprašymas. Kadangi 
tokiuose atvejuose nušviečia
ma tik gerosios solenizanto pu
sės ir tai gerokai padidintam 
maštabe, tai aš ten išėjau ir 
didvyris, ir vadas, ir viskas: 
ko tik norite, tiktai ne tas. kas 
ištiesu esu. Daugelis, be abejo
nės. nustebo nė nežinoję, kad 
savo tarpe turi tokį stebuklą. 
Aš pats nustebau nemažiau už 
kitus...’’

Taip yra ir su visais ka
talikų šventasiais: jeigu da
bar jie atsikeltų ir išgirstų, 
kaip jie yra išgarbinti, jie 
nepažintų patys savęs.

SKANDINAVAI SUSIDO
MĖJO TROCKIU.

Pereitame ‘‘Keleivio” nu
mery rašėme, kad Trockis 
išvažiavo Danijon duoti Ko
penhagos universiteto stu
dentams eilę paskaitų apie 
Rusijos bolševikų revoliuci
ją.

Dabar ateina žinių, kad 
Trockio paskaitomis susido
mėjo ir kitų Skandinavijos 
šalių moksleivija. -Jis jau 
gavęs pakvietimą iš Lundo 
universiteto (Švedijoj, per
skaityt keliatą referatų, ir 
tekį pat pakvietimą jau nu
siuntę Norvegijos studentai. 
Stokholmo užsienio reikalų 
minfsterija jau davusi jam 
ir leidimą į važiuot Švedi- 
jon.

Diktatorius Stalinas gali 
griežti dantimis ištrėmęs 
Trockį iš Rusijos. Jeigu 
Trockis šiandien butų So
vietuose, tai Skandinavija 
jo paskaitų dabar negirdė 
tų.

Trockio kelionė Skandi- 
navijen turėtų būt pamoka 
visiems diktatoriams, kad 
negalima represijomis ir 
trėmimais užgniaužti žmo 
gaus idėjų.

KAIP AMERIKOS JAU
NUOLIUI IŠRODO 

LIETUVA.
Vienas Chicagos lietuvių 

jaunuolių buvo šią vasarą 
nuvažiavęs Lietuvon ir da
bar rašo “Naujienose” a- 
pie savo įspūdžius. Štai, 
Kaip jam išrodo Lietuva:

“\Ye spent a day or two in 
this seaport (Klaipėda) and 
then proceeding to the interior 
of Lithuania. The farming ar- 
eas proved to be very primi
tive. In the United States, we 
are aeeustomed to seeing Me- 
Cormick’s produets (this is not 
advertisement) do all of the 
work in the fields of wheat 
and oats. In Lithuania, a 
scythe eombined with braun 
and musele does the reaping. 
hand paddles do the treshing. 
and the grinding is done be- 
tween two stones. I took a 
hand at reaping būt founa 
that my American athletic 
train.ing was no asset to this 
kind of work.”

Jaunas chicagietis stebisi, 
kad Lietuvos jaunuoliai la
bai mėgsta medžioklę, bet 
nemoka gerai plaukti ir ne
žino kitų amerikoniškų “gel
mių.”. Girdi:

‘‘Lithuanian style of swim 
ming is almost entirelv dog 
fashion with the omission of 
any fancv diving. These count- 
ry lads marvel at a stranger 
who ean do the baek flip and 
double somersault i n the air 
and then hit the water sąuare- 
ly without getting hurt. Foot- 
ball in Lithuania takes on the 
form of soceer. Baseball is not 
played at all.

“Life in the old country is 
very simple. The food is very 
simple. Comforts are few and 
luxuries esceptional. To a boy 
who has lived his entire life 
in the big cities of America, 
Lithuania as a whole appears 
very dul! and primitive.”

Klaipėda yra vokiečių sti
liaus miestas, bet jaunam 
Amerikos lietuviui ir ji išro
do tyki ir nuobodi ■vieta. Tai 
esąs ne miestas, o tikras far- 
merių bažnvtkaimis.

Dabar ‘'Draugas” prane- įytus jam nuostolius.” 
ša, kad dėl paskelbimo šitų * Vadinasi, jegamastis Bri- 
žinių kun. Briška labai įsi- ška norėtų pasipinigauti, 
žeidęs ir traukias ‘‘Naujie- Bet mums rodosi, kad jis 
nas” teisman, reikalauda- laimės kaip Zablackas ant 
mas net 850,000 “už pada- muilo.

Gavo Medalį Vi Atikią Kalba.

Columbia Broadcasting kompanijos kalbėtojas David Ross 
(kairėj) gauna aukso medalį už savo aiškią iška. >ą. Medalį jam 
įteikia Amerikos Meno ir Literatūros Akademijos viršininkas 
Dr. Finley (dešinėj).

NEGRAMOTNAS “DAKTARAS 
KUBILIUS.

South Bostono lietuvių' tiktai apie Lietuvos biznio 
metodistų kunigužis Kubi- į statistiką. Lenkijos. Kūmu
lius nori būt didelis žmogus. į nijos ar Turkijos reikalų ji- 
Nuvažiavęs į Lietuvą šių: sai neskelbia. Kaip gi tuo- 
metų vasarą jisai pasivadi-įmet “Keleivis” cituodamas 
no “daktaru” ir pasigyrė, tą biuletinį galėtų rašyt apie 
“Lietuvos Aido” reporteriui .tai, ko jame visai nėra?
galįs Amerikoje sukelti Lie- Į Kubilius „esupranta da ir 
tuvos žemes bankui 2,000,-ikito dalvko. Lietuvos finan. 
0W dolerių. | minisUrija ieidžia tą

“Statistikos Biuletiną” kad 
parodžius pasauliui tikrą 
savo ekonominę ir finansinę 

dieną jau įspėjo visuomenę,; būklę, o Kubilius mano. kad 
kad ii netikėtų tokiems po- tokių dalykų skelbimas yra 
nams. ką “prisidengę įvai- Lietuvos šmeižimas. Jis sa

Bet vėliaus “Lietuva? Ai
das” apsižiūrėjo, kad tai 
yra humbugas, ir rytojaus

KRIZIS SLEGIA. ARGEN
TINOS LIETUVIŲ LAIK

RAŠČIUS.
“Argentinos Lietuvių Bal

sas” porą savaičių neišėjo. 
Pasirodęs vėl po pusės mė
nesio laikraštis aiškinasi, 
kad esąs kaltas finan
sinis krizis. Svarbiausis lai
kraščio pajamų šaltinis esą 
skelbimai, bet ir už skelbi
mus “A. L. Balsas” galįs iš
eiti tik 4 kartus į mėnesi. 
Kuomet mėnesis pasitaiko 
iš 5 sąvaičių, tai penktą są
vaitę laikraštis jau negalįs 
pasirodyt.

Be to, paskutiniu laiku 
da įvykę nesusipratimų tarp 
redakcinės komisijos, kuri 
laikraštį redaguoja, todėl 
laikraštis negalėjęs išeiti 
per dvi sąvaites iš eilės. Da
bar esanti išrinkta jau nau
ja redakcinė komisija.

Draugija “Lietuva”, kuri 
leidžia “Argentinos Lietu 
vių Balsą”, būtinai nori, kad 
jos laikraštis butų “nepoliti
nis” ir nepartinis.”

KAIP APSAUGOTI NA
MĄ NUO UGNIES.

Tūlas kun. J. V. S. pasa
koja “Drauge” šitokią pa
saką: Šveicarijoj du katali
kai keleiviai sustojo pas vie
ną “bedievį” karčemninką 
nakvynei. Nakties laiku ne
toli karčemos užsidegė na
mas. Tas “bedievis” prikė
lė katalikus keleivius, ir štai 
kas atsitikę:

“Vienas keleiviu turėjo su 
savim gabalėli šv. Agotos duo
nos. Peržegnojo taja duona ir 
įmetė i ūgių. Staiga, rods, vė
jas atsisuko, pradėjo pusti iš 
kitos pusės ir bedievio namas 
liko ugnies nepaliestas.

“Praėjus pavojui, bedievis 
pasikvietė abu keleivius atgal 
į savo namą. puolė ant kelių 
atsiprašydamas už Dfevo Įžei
dimą ir paniekinimą. Pamatęs 
Dievo galybę, prisipažino prie 
savo kvailystės ir priž.adėjo 
tapti tikinčiu.“

Taip rašoma 277-tame 
“Draugo” numery. Išvada 
iŠ to aiški: “šventos Agotos 
duona” yra geriausia namų 
apsauga nuo ugnies.

Šitokių nesąmonių rašy
mas ir tamsių žmonių klai- .. 
dinimas turėtų būt baudžia-.žmoną, reikalaudamas nuo

KUN. BRIŠKA SKUN
DŽIA “NAUJIENAS”.

Keliuose “Naujienų” nu 
meriuose tilpo žinių, kad 
tulaš Lauraitis, buvęs lietu
vių parapijos vargonininkas, 
patraukė kun. Brišką teis
man reikalaudamas $15,000 
atlyginimo, ir tuo pačiu lai
ku užvedęs bylą prieš savo

pias įstatymais. jos divorso.

riais stambiais titulai? ban
do įgauti visuomenės pasiti
kėjimą.” (žiūrėk “Lietuvos 
Aido” 1932 metų 165-tą nu
merį.)

Taigi, “daktaru” tapti po
nui Kubiliui Lietuvoje ne
pavyko, o sugrįžęs Ameri
kon jisai užmiršo ir apie 
tuos $2,000.000. kuriuos ža
dėjo čia sukelti.

Vietoj kelti milionus, Ku
bilius padarė provokaciją. 
Jis svetimu vardu prirašė 
“Vienybėj” visai nebūtų da
lykų apie “Keleivio” redak
torių.

Bet nepavyko jam ir šitas 
“žygis.” -Jis buvo tuojaus su
gautas ir nujnaskuotas.

Geras sportas prisipažin
tų ir atsiprašytų klaidą pa
daręs. Bet ponas Kubilius, 
buvęs Lietuvoje “daKtaru”, 
jau nenori nusižeminti. Vie
toj atsiprašyti, jisai užvedė 
visai kitokią kalbą. Jisai ra
do 44-tam “Keleivio'’ nu
mery keliatą skaitlinių apie 
Lietuvos prekybą su užsie
niu, ir dabar jis prakaituo 
damas jas “kritikuoja" per 

Vienybę”. Kubiliaus išma
nymu, “Keleivio” redakto- 
rius nemoka apžvalgų rašy
ti. Jam rodosi, kad rašant a- 
pie Lietuvos prekybą, būti 
nai reikėtų paduoti ir kitų 
valstybių biznio apžvalgą. 
Štai jo “daktariškos" iš
minties žodžiai:

“Ponas Michelsonas pa
miršo Lenkiją, kiek nuošim
čių ji yra nusmukus komer
cijoj ir jos abelnam gyveni
me. Jis taip pat pamiršo pa
stebėti kiek Anglija, Ru
munija, Belgija, Švedija, 
Jugoslavija ir Austrija yra 
nusmukusios".

Bet ponas Kubilius yra 
negramotnas “daktaras” ir 
nesupranta ką skaito. “Ke
leivy” buvo aiškiai pasaky
ta, kad tos skaitlinės paim
tos iš Lietuvos valdžios ofi
cialaus “Statistikos Biuleti
nio" šių metų rugsėjo mėne
siui, o tas biuletinis kalba

ko: “Kam reikia Lietuvą 
peikti ir rašyti, kad ji yra 
blogoj padėty ir kodėl ją 
taip šmeiži?”

Čia jo žioplumas pasirei
škia da didesniam maštabe 
nes šitą savo klausimą jis 
adresuoja “Keleivio" re 
daktoriui. kuomet ištikrųjų 
jisai turėtų savo protestą 
nusiųsti Lietuvos finansų 
ministerijai ir jai "paaiškin 
ti” ,kad tokių dalykų nega 
Įima skelbti.

Bet juokingiausia tas 
žmogus išrodo, kuomet jis 
kelias sąvaites prakaituoja 
prie vieno straipsnio ir ne
gali jo suprasti. Pavyzdžiui, 
studijavęs tą straipsnelį 
“Keleivyje” dvi ar tris są
vaites, Kubilius klausia 
“Vienybėj”: "Ponas Mi-
chelsone, kuri Statistikos 
Biuletiną skaitei? Aš nuo
dugniai perskaičiau ir per- 
studijavau vėliausią statis
tiką, kokia tik dabar yra 
Lietuvoj išleista, ir niekur 
panašių skaitlinių nera
dau.”

Ot, kur vargas! Per me
džius Kubilius miško negali 
pamatyt! O tuo tarpu “Ke
leivy” buvo pasakyta labai 
aiškiai, kad tos skaitlinės y- 
ra semtos iš “Statistikos 
Biuletinio” rugsėjo mėne
siui.

Jei tamsta, ponas Kubi
liau. ir savo bibliją tik tiek 
supranti, kiek komercinę Ii 
teraturą, tai tamsta už dyką 
valgai metodistų duoną.

Klaipėdos Paėmimo
10 Metų Sukaktuves.

Arba nauja meškerė Ameri
kos lietuvių doleriams 

gaudyt.
Lietuvos fašistai galvoja 

dieną ir naktį, kaip suradus 
naujų priemonių musų do
leriams vilioti.

Tam tikslui yra sudarytas 
vadinamas “Ekonominis 
Centras”, kuris tikrumoje 
nėra joks centras ir neturi 
nieko bendra su ekonomija. 
Svarbiausis jo tikslas, tai 
organizuoti “ekskursijas” į 
Lietuvą ir agituoti, kad a- 
merikiečiai važiuotų savo 
“tėvynę aplankyti” ir sun
kiai uždirbtus savo dolerius 
tenai paliktų.

Tam tikslui taip pat yra 
įkurta “Vilniui Vaduoti Są
junga,” kuri nuolatos verkš
lena aukų “pavergtai sosti
nei vaduoti.”

Pasipinigavimo tikslais 
buvo ruošiama ir “Lietuvių 
Aviacijos Diena”. Rodos, 
dalykas čia tiktai dviejų la
kūnų, tačiau visas šitas va
jus buvo organizuotas ir ve
damas ne lakūnų, o labai 
valdiškos išvaizdos kapito
nų, kurie atvykę iš Lietuvos 
čia* jokio aiškaus užsiėmimo 
neturi, bet plačiai važinėja
si ir gerai gyvena.

Dabar tų pačių kapitonų 
yra ruošiama nauja meške
rė amerikiečių doleriams 
gaudyt—tai “Klaipėdos pa
ėmimo 10 metų sukaktu
vės.”

Klaipėdą iš vokiečių atė 
mė aliantai, kad sumažinus 
Vokietijos teritoriją. Bet 
nežinodami, ką su tuo kra
štu daryti, jį laikė užėmę 
franeuzai. Kai lietuviai or
ganizavo “pučą” Klaipėdos 
kraštui užimti, franeuzai 
atidavė jį lietuviams be mū
šio. Tai Įvyko 1923 metų 15 
sausio.

Taigi šių sukaktuvių pro
ga dabar norima pasipini
gauti. Jau yra siuntinėjami 
atsišaukimai, kuriais Ame
rikos lietuviai raginami tas 
sukaktuves “tinkamai pa
gerbti ir įvertinti, neužmir
štant paremti sunkios klai
pėdiečių kovos prieš germi 
nizaciją ir stengiantis iškel 
ti tinkamon aukštumon 
Klaipėdos uosto rėmimo rei
kalą.

Kaip matote, yra jau du 
svarbus reikalai, kuriuos 
būtinai reikia paremti.

tuvos kariumenei, paskui 
kalėjimams, paskui žvalgy
bininkų algoms, paskui 
“krupninkui” ir kitokiems 
tautiškiems reikalams.

Sakau, reikės duoti. Bet 
ar jus duosite? Ar jus rem- ? 
site tuos smurtininkus, kurie 
išvaikė Lietuvos žmonių 
valdžią, sumindžiojo kons
tituciją ir nekieno neįgalio

jau kelinti metai po Lie 
tuvą šeimininkauja, renka 
iš žmonių mokesčius ir kim
iuose per naktis girtauja?

Ar jus duosite pinigų ši- 
iems heidamakams, kurie 

ateina pas jus gudriai pa

(Taip buvo nušautas ir tau
tininkų šulas Noreika.)

Ar jus remsite tuos bon- 
vinanus sunkiai uždirbtais 
savo centais, kad jie ilgiau 
galėtų Lietuvoje lėbauti ir 
jus glušais vadinti?

Juk pats Smetona išsigė
ręs vienam amerikiečiui yra 
pasakęs, kad Amerikos lie
tuviai jiems (tautininkų 
ponstvai) visai nereikalin

gi; reikalingi esą tik ameri
kiečių doleriai!

Taigi pasidaiykit iš to 
tinkamų išvadų, kad žinotu
mėt ką atsakyti, kuomet

slėptais savo tikslais ir gra- j tautiški ponaičiai ateis pra-
žiais obalsiais, o paskui pa-Įšyt pinigų.
sigėrę prie kortų šaudosi?! Plieno Noragas.

Taigi, amerikiečiai, kra- 
tykit savo kišenius! Vytauto 
medalių jus nepirkot, kurių 
musų “tautos vadas” visi, 
vagoną iš Čekoslovakijos 
parsitraukė, tai turite duoti 
pinigų tautiškus jomarkus 
ruošiant.

Davėt Vilniui “vaduoti” 
davėt lakūnams “i Kauną 
nulėkti”, dabar duokit Klai 
pėdos reikalams.

Paskui reikės duoti Lie

KUNIGAS IR OŽKA.

Ukmergė. Neseniai prie 
senosios bažnyčios kleboni
jos daržan Įėjo svetima ož
ka. Tuomet kunigas pranešė 
policijai, kad ožkos savinin
kei surašytų protokolą ir 
jam atlygintų ožkos padary 
tus nuostolius. Policija jo 
prašymą išpildė: savininkę 
nubaudė 2 paras arešto ir ?: 
litus už nuostolius.

RADO 20,000 METŲ AT 
GAL NUŽUDYTĄ 

MERGINĄ.
Tiesiant naują kelią Min 

nesotos valstijoj buvo atra 
sti molio sluoksnyje žmo 
gaus griaučiai. Moksliniu 
kai pripažino, kad tai jau
nos merginos kaulai. Vienas 
peties kaulas buvo pramuš 
tas. Tai esąs ženklas, kar 
mergina buvo nužudyta. Gi 
tas molio sluoksnis, kuriame 
gulėjo jos kaulai, buvo susi 
daręs po ledų gadynės. Iš 
to sprendžia, kad mergina 
buvo nužudyta ne vėliau 
kaip 20,000 metų atgal. Bet 
melyje kaulai išsilaikę taip 
gerai,kad aiškiai galima ma
tyt, kad mergina buvo mon
golų rasės ir turi labai bež
džionišką galvos sudėti.

GYVAI PALAIDOTA RUSŲ
MOKSLININKŲ EKSPEDICIJA.

Maskvos universiteto pro-įmonės. Kai atbudau, buvo- 
esorius Rudnevas, rusų ge- me vieni. Kalnuose švietė 

ologinės ekspedicijos vedė- plėšikų laužai, o artimose 
as, kuris nesenai vyko iš uolose lojo šakalai. Tų žmo- 

Vladivostoko i Darvos dy- nių kaukolės, kurie buvo 
(urną, pasakoja apie baisų prieš mus užkasti smėly, at- 
nuotykĮ: “Buvome jau neto- rodė lyg pragręžti puodai.

tikslo. Dar turėjome ke-; ‘‘Sosnovas mėgino išlįsti 
iauti vieną valandą, kai iš- iš smėlio. Jis judino pečius, 

girdome pakelyje augan- smėlis u-uputį pajudėjo, bet 
čiuose krūmuose triukšmą, jėgos jį greitai apleido. Ma- 
?asirodė baltais drabužiais tėme, kad be kitų pagelbos 

apsirengę vyrai ir suriko žūsime. Bucharas. kuris bu- 
urkmenų kalba “stok!” Se-ivo įkastas šalia jo, buvo ūž
ianti akimirksnį mus apsu-įsimerkęs ir atrodė lyg mie- 
30 gerai apsiginklavusi gotų. Kiti jo tautiečiai atro- 
urkmenų plėšikų gauja. Iš dė panašiai. Aš galvojau a- 

musų nė vienas nesipriešino, į pie žmoną ir mažus vaikus, 
nes tai butų buvę veltui. Turėjau stipru norą gyven- 
Mes buvome tik 6 žmonės. į ti. Netoli sukaukė .hijena. 
Plėšikai surišo mums ran- Šakalų lojimas vis artėjo, 
ras ant nugaros taip stip- į Sosnovui lašėjo nuo kaktos 
riai, kad odiniai diržai, ku-!prakaitas. Jis rėkė: “Žvė- 
riais mus surišo, įsiveržė gi-;rys, žvėrys!” Bucharas ty
liai į kūną. Greitai jie musįliai sakė: “Taip, šitoks nu
varė vienu kalnų takeliu pir- žudymo būdas yra tiek pat 

senas, kaip musų žemė.” 
Hijenos vis dar kaukė. At
rodė, lyg jų būrys butų pa
didėjęs. Ties artimiausia 
cla pasirodė du tamsus še
šėliai, bet greitai pranyko. 
Greitai pamatėme daug to
rių šešėlių. Jie vis artėjo— 
mums gyviems palaido- 
tiem... Sosnovas suriko.Vie- 
na hijena, kuri netoli pro 
mus bėgo, kaukštelėjo dan
timis. ‘Tylėkit!’ drebančiu 
balsu sušuko Medinas. ‘Ty
lėjimas yra musų vieniųte- 
lis išsigelbėjimas.’ • Žvėrys 
buvo jau mus pastebėję ir 
jie lanku vis artėjo. Viena 
hijena priėjo prie vienos 
kaukolės ir mėgino griaužti. 
Pasigirdo čirškantis garsas. 
Kita prikišo savo nosį prie 
Sosnovo žando. Sosnovas 
siaubo pagautas riktelėjo. 
Hijena pašoko į šalį ir atsi
tūpė. Greitai ji vėl artėjo. 
Medinas norėjo atvilioti hi- 
jeną nuo Sosnovo pas save 
ir pradėjo švilpti, rėkti. Bet 
veltui. Išalkęs žvėris nenu- 
tolo nuo Sosnovo. Sosnovo 
veidas iš baimės pasikeitė, 
akys išsivertė, lupos prasi
vėrė ir drebėjo. Iš burnos 
varvėjo seilės. Jis pradėjo 
kažką kalbėti—buvo išėjęs 
iš proto. Bet tada atsitiko 
kas nelaukta. Pasigirdo šū
vis. Pirma vienas, po to išti
sa eilė. Kova su plėšikų 
gauja kurį laiką tęsėsi. ‘Do
centas atėjo su savo buriu’, 
tariau Sosnovui; bet jis ne
suprato. Kova pasibaigė. 
Netoli musų pasirodė keli 
žmonės. Mes pradėjom rėk
ti. Prie musų priėjo docen
tas. Greitai buvome išva
duoti iš baisaus smėlio glė
bio. Mes juokėmės ir verkė
me.”

myn, lydėdami botagų kir
čiais ir spardydami kojomis. 
Jau po 20 minučių pamatėm 
kelius laužus ir palapines. 
Prieš didžiausią ir gražiau
sią palapinę sėdėjo plėšikų 
varias, apysenis vyras su il
ga juoda barzda. Nuvedę 
mus pas vadą, kiti plėšikai 
atsitraukė už kelių žingsnių. 
Kurį laiką vadas žiurėjo į 
mus tylėdamas. Po to bloga 
rusų kalba sakė: ‘Mano 
žvalgai jau senai pranešė a- 
pie jūsų kelionę. Jus ateinat 
iš penkiakampės žvaigždės 
žemės ii' jieškote musų kal
nuose aukse. Bet tas jums 
ne pasiseks, nes aš jūsų liki
mą jau nulėmiau.’

“Trumpai pamojo plėši
kam ir įėjo į palapinę. Tuoj 
po to prie musų priėjo 8 
plėšikai ir varė tuo pačiu ke
liu atgal. Bet jau po kelių 
šimtų metrų pasukome į šo
ną. Mėnulio šviesoj, kaip 
balta marška pasirodė musų 
akims dykuma. Keli iš plė
šikų, ką turėjo su savim ka
stuvus, nuėjo pirmyn ir 
pradėję kasti duobes. Su 
pratome, ką tas reiškia. Su 
siaubu pastebėjom, kad ap
link mus yra smėly užkastų 
žmonių kaukolės. Plėšikai 
nesiskubino. Jie dažnai pa
sikeitė dirbdami. Po valan
dos musų 4 palydovai bu 
charai jau buvo užkasti 

smėly iki kaklo. Dabar atė
jo musų—rusų eilė. Mano 
draugas Sosnovas rėkė ir 
mėgino pertraukti diržus, 
bet veltui. Aš stovėjau kaip 
suakmenėjęs ir negalėjau nė 
žodžio ištarti. Baimė buvo 
sukausčiusi mano kūną. Po 
kelių minučių sunkus smė 
lis apdengė ir mus. Vienas 
plėšikų Įkišo man Į burną 
medžio gabalą. Kai jį iš
spjoviau, gavau smarkų 
smūgi i galvą ir nustojau są

Vienintelės gailies ašaros yra 
tos, kurios liejamas vienumoje.

Laage.
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Kas skaito ir ražo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
AR TIKRAI KVN. P. ZABIELA YRA
GERADARIS?

BALTIMORE, MD.
“Garso” 40-tame numery 

tilpo Ex-Amerikiečio ilgo
kas pranešimas apie kun 
Praną Zabielą, kuris sugrį
žęs iš Amerikos Į Lietuvą 
tveria naują parapiją ir sa
vo pinigais nupirkęs dvar
vietę ir palocius, o Ameri- 
kcje pasiliko žmonėms sko
lingas. •

Ex-Amerikietis rašo taip:
“šią vasarą sugrįžęs iš A- 

merik.os į savo tėviškę, A- 
niunų kaime, Debeikių para
pijoj, Panevėžio vyskupijoj, 
gerb. kun. P. Zabiela orga
nizuoja naują parapiją. 
Kun. P. Zabiela buvo Uti- 
cos, X. Y. klebonas, kur sek- 
fningai išklebonavo 12 m. ir 
daug gero padarė dėl Uticos 
lietuviu parapijos, (ištrau
kos). Dabar sugrįžus į tėvi
škę kun. P. Zabielai, J. E. 
Panevėžio vyskupas K. Pal
tarokas pasiūlė kun. P. Za
bielai organizuoti parapiją 
Burbišky. Kun. P. Zabiela 
ne tik J. E. Vyskupo pasiū
lymą priėmė, bet Dats save 
pinigais nupirko Burbiškio 
dvaro centrą su garsiais po
nų Venclovičių palociais. 
sodnais ir 8 hektarais že 
mės. Burbiškis randasi Any
kščių parapijoj, A. A. Vysk. 
Baranausko gimtinėj, Ute
nos apskrity, prie garsaus 
didžiojo Rubiškių ežero.”

Taipgi rašo, kad kunigas 
P. Zabiela nereikalaudamas 
jokių pinigų iš žmonių, bet 
savo pinigais tuose palo- 
ciuose remontuoja bažnyčią 
ir kleboniją.

Tokį aprašymą pamatę 
Martynai Kvedarai, 706 W. 
Lombard st. Baltimore, Md., 
štai ką pareiškė:

Kun. P. Zabiela, kuomet 
mokėsi ir buvo klieriku, tai 
buvo beturtis vyras. Jis gy
veno atkartotinai pas mus ir 
prašė musų paramos. Nors 
ir neperdaug turtingi, mes 
te jam neatsakėme. Apsivil
kimą parūpindavome ir už
laikydavome, kuomet pas 
mus gyvendavo, o kuomet 
buvo Ryme ir kitur, tai, jam 
prašant, siųsdavom pinigų. 
Aplamai apskaičiavus, jis 
mums kaltas 8500. Kai jis 
išėjo į kunigus. 1931 metais, 
mes, arba aš, Magdalena 
Kvedarienė, parašiau jam 
laišką į Utica, N. Y. prašy
dama nors porą šimtų dole
rių. Nurodžiau, kad kitaip 
turėsiu netekti namo, jei 
neužsimokėsiu taksų ir kitų 
skolų. Kun. P. Zabiela, atra
šė šitokį laišką: “Tu prašai 
manęs atsiųsti $200. Aš at
siųsčiau ne du šimtu, bet 
penkius, jei turėčiau: bet 
dabar kaip tik galiu pragy 
venti.”

Man pasirodė keista, kad 
būdamas klebonu ir turėda
mas parapiją, jis vos gali 
pragyventi. Taigi nuėjau 
pas savo parapijos kleboną 
kun. Lietuvniką ir paklau
siau, ką jis mano apie kun. 
P. Zabielos nusiskundimą, 
ar tai gali būti tiesa? Šis 
šyptelėjęs nieko neatsakė. 
Taigi tas visas dalykas taip 
ir liko. Aš maniau, kad kun. 
P. Zabielai gal ir nesiseka 
pasipinigaut.Bet kaip dabar 
matau iš Ex-Amerikiečio 
aprašymo, tai kunigas P. 
Zabiela pamiršo savo pri 
žadus, sakydavo, “brangio
ji motin! Gal aš kuomet ga
lėsiu tau atsilyginti!” Galė
jo, bet neatsilvgino. Kai aš 
prašiau pinigų, tai jis davė 
patarimą tokį: “Pasimelsk 
prie motinos Dievo, ir kas 
atsitiks su namu, tai para 
syk laišką.” Aš irgi galėjau 
patarti jam pasimelsti, kai

CHICAGO, ILL.

Nelaimingi atsitikimai

Pereitą sąvaitę pas mus 
buvo daug nelaimingų atsi- 

Labai nesmagu, kuomet tikimų. paminėsui tik 
reikia dvasiški negeradariu _aPie. ^urutos man pa-
oavadinti ‘ slseke geriau PatlrtL

Ex-Amerikietis vadina , Stokjarduose prie darbo
kun. P. Zabielą “gerada- įabai Tsunkiai susižeidė 

Vincas Janusas. Jisai nukn-

jis prašydavo pinigų, bet aš 
to nedariau.

P. Zabielą “gerada
riu. " Bet aš negaliu jį taip x . , . ....
vadinti, nes jis turėdamas ! elevatoriaus sultnj susi
tarto sakėsi vos tik pragy- ^alde galvą ir nusilaužė
venti galis ir neatsiteisė. kojas. Gyvybe pavojuje.

__ . | Keli lietuviai iš Town of
. Tai Magdelenos Kveda- Lake išvyko medžioti. Vie-

nenės žodžiai.M. Kvedarie- nas jų ~QVg jr pataikė Mikui 
nė jau 7 metai kaip našlė ir,Vaicekauskui į galvą, iššau-
u nesuaugusiais vaikučiais 

liko nuskriausta.
Koresp. Ant. Kurelaitis.

Redakcijos Pastaba: Šita 
korespondencija buvo nu
siųsta į “Garsą”, kur buvo 
aprašyti kun. Zabielos “lab
daringi” darbai Lietuvoje, 
bet “Garso” redakcija su
grąžino rankraštį atgal ir 
patarė nuskriaustai moteriš
kei “tokių dalykų svietui ne
skelbti.”

BALTIMORE, MD.
Kunigai ir radio.

Mes žinome, kad Romos 
katalikų kunigai visuomet 
būdavo dideli progreso ir 
mckslo priešai. Kaip jie tu
rėdavo galę, tai išradėjus ir 
mokslo vyrus degindavo ant 
laužo. Šių laikų didžiausis 
išradimas yra radio; tačiau 
šiandien kunigai jau nebe
pajėgia mokslui priešintis— 
ir radio išradėjas gali ra
miai gyventi; kunigai jau 
negali jį sudeginti. Priešin
gai, jie patys naudojasi jo 
išradimu.

Prieš lapkričio 1-mą Al
fonso parapijos kunigas 
Mandelis, skelbdamas per 
radio savo bažnytinį biznį, 
štai ką pasakė: “Jeigu daHęs
kuris nepavirtęs į gyvulį, tai 
ateikite Visų Šventų vakarą 
į bažnyčią pasimelsti prie 
grabo.”

Reiškia, jeigu kuris lietu
vis nenueis prie to grabo pa
simelsti ir nenuneš jegamas- 
čiui Mandeliui dolerio, tai 
tas bus jau “pavirtęs i gyvu
li”.

Gal kunigas Mandelis 
mano, kad jis čia labai man- 
drus ir, lygindamas žmones 
prie gyvulių, davatkų akyse 
bus labai “mokytas” vyras.

Mano gi supratimu, tam 
kunigėliui reikėtų susivaldyt 
ir per radio nepliaukšt nie
kų. Iš kitos pusės, man no
rėtųsi žinoti, kodėl gi p. 
Mandelis niekina gyvulį? 
Jeigu tikėt šventraščiui, tai 
asilas ir jautis kvėpavo 

prie sutvertojo savo”. Jeigu 
tie gyvuliai nebūtų savo šil
tu kvėpavimu Betliejaus 
stainelėje kūdikėlio Jėzaus 
sušildę, tai jis butų sušalęs 
ir dabar kun. Mandelis ne
galėtų padaryti jokio biznio 
ir minėto grabo nebūtų bu
vę. Kristus dabar yra vaiz
duojamas avino pavidale, o 
Dvasia Šventoji turi paukš
čio išvaizdą. Vadinas, šven
ti gyvuliai. Taigi Mandelis,
susitikęs asilą ar kitokį gy 
vulį, turėtų nusiimti kepurę, 
o neniekinti jį.

Kunigas Schmidtas New 
Yorke sumėsinėjo savo mei
lužę; kunigas Macochas su
kapojo savo brolį, kun. Ol
šauskas pasmaugė meilužę, 
ir šimtai kunigų yra papildę 
panašių darbų. Jeigu man 
prisieitų kada kviesti lietu
vius į kokią svetainę, tai aš 
pasakyčiau štai kaip: “Jei
gu da kuris kunigas nėra 
pavirtęs į tigrą, tai ateikite 
į šį susirinkimą.” Nekaltų 
gyvulių vardu aš jų neva
dinčiau, kaip tai daro kun. 
Mandelis Kriaučių*.

damas jam vieną akį ir šiaip 
sunkiai sužeisdamas. Sužei
stas Vaicekauskas buvo nu
vežtas ligoninėn.

J. Vasiliauskas, kuris gy
veno po numeriu 6627 Ash
land avė., buvo sužeistas au- 
tcmobiliaus nelaimėj. Jis 
važiavo automobilium ir su 
sidurė su kita mašina.

K. Kazlauskas, gyvenąs 
po num. 5353 South Arte- 
sian ąve. taipgi nukentėjo 
nuo automobiliaus. Jį suva
žinėjo einant pėkščią. Jam 
perskelta galva, sulaužyta 
krūtinė ir apdraskytas vi
sas veidas. Gali mirt

Trečias lietuvis nukentė
jęs nuo automobiliaus buvo 
V. Baltraitis. Bet jis sužeis
tas nesunkiai.

Aleksandras Leonavičius 
buvo sužeistas peiliu į galvą 
muštynėse su tulu Krausu.

Betr šiurpulingiausia ne
laimė ištiko skerdyklose Jo- 
akimą Baužą, 44 metų am
žiaus lietuvį. Jis dirbo Ham- 
mondo kompanijos skerdy
kloje nfie elevatoriaus ir 
kažin kokiu budu buvo pa
gautas ir įtrauktas į tas šeš- 
ternes, kurios kelia elevato
rių. Jis buvo sumaltas te
nai į košę. Velionis buvo ki- 

iš Laukininkų kaimo,

patiko. Kai kurie pradėjot 
sakyti, kad kalbėtojas turi! 
būt būtlegeris, jeigu jis taip 
kalba.

Darbai pas mus eina labai 
prastai. Daug lietuvių yra 
labai suvargusių ir miestas 
teikia jiems maisto ir kuro. 
Po rinkimų ūpas lyg ir geres
nis, nes žmonės mano, kad 
demokratai panaikins pro- 
hibiciją ir atsiras daugiau 
darbų.

Lapkričio mėnesi vienas 
lietuvis jaunuolis čia buvo 
nuteistas 20-čiai metų kalė
jimo už plėšimu.^. Jo tėvas 
irgi sėdi kalėjime už palai
dą gyvenimą. Reiškia, vai
kas nuėjo tėvo pėdomis.

Pelėda

Batakių parapijos. Ameri
koj išgyveno apie 20 metų. 
Buvo vedęs ir paliko žmoną.

Lapkričio 22 dieną mirė 
Antanas Jakševičius, kilęs 
iš Strulionių kaimo, Panevė
žio apskričio, Naujamiesčio 
parapijos. Liko žmona ir 
kelios suaugusios dukterys.

Tą pačią diena mirė Ona 
Briedienė, po tėvais Baub- 
laitė, iš Šilalės parapijos, 
Tauragės aps. Ji buvo jau 
41 metų amžiaus moteris ir 
29 metus išgyvenusi Ameri
koje. Paliko vyrą, sūnų ir 
dukterį.

Lapkričio 21 apleido šį 
pasaulį Antanas Virbickas, 
kilęs iš Lankaičių kaimo, 
Skaisgirio parapijos, Šiaulių 
aps. Amerikoj velionis išgy
veno 25 metus.

Taip pat 21 lapkričio mirė 
Jurgis Jokubauskas, kilęs iš 
Vaiguvos miestelio. Ameri
koj išgyveno arti 22 metų, 
paliko moterį Marijoną, du 
sunu ir vieną dukterį.

Gaila žmonių, bet kas gi
mė, tas turi ir mirti Bus ir 
mums taip. Apy.

DUQUESNE, PA. 
Prakalbo* * kiti dalykai.

Lapkričio 13 d. Kliubo 
svetainėj įvyko prakalbos. 
Kalbėjo p. Mažeikienė iš 
Ohio valstijos ir p. Gasiunas 
iš McKees Rocks, Pa.

Mažekienė kalbėjo rim
tai ir visi atydžiai jos klau
sėsi Ji aiškino darbininkų 
būklę čia Amerikoje ir ki
tose šalyse. Bet pradėjus 
kalbėti p. Gasiunui, vyrai ė- 
mė eiti į apatinę salę, nes 
kalbėtojas pasirodė esąs gir
tos prohibicijos šalininkas. 
Jo manymu, dabar esą visai 
gerai, nes kožnam bute yra 
degtinės ir alaus, išsigert ga
lima kiek norint, todėl nesą 
ko “kikyt”

Tokia kalba daugeliui ne

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

NORWOOD, MASS.
Blevyzdų savaitė pas 

bimbinius.

išrado, kad mūsiškių bim- 
bukų revoliucinis ūpas iš 
galvų susimetė i pilvus, nes 
jie pasikvietė savo d-rą Ka- 
škiaučių, kari pamokintų 
juos, kaip reikia paimti mo
terį pirma už ausies, paskui 
už nosies, o paskui ir že
miau.

Šitos pamokos tęsėsi per 
tris dienas, tai lyg ir 40 va
landų pamaldos. Vieną va
karą paskaita buvo taikoma 
bendrai visiems, vyrams ir 
moterims, bet jau ir tą vaka
rą viena rimta mergina pa
sipiktinusi išbėgo laukan. 
Paskui ją išvisijo bimbinė 
Zarubienė ir norėjo sugrą
žinti ją atgal. Nebūk, girdi, 
durniukė, nebijok, pasi
klausyk, tai daugiau žinosi. 
Bet mergina atsakė, kad 
tokių pliauškimų ji negalin
ti klausytis, ir į pamokas ne- 
gryžo.

Lapkričio 17 buvo “reko
lekcijos” vienoms tik mote
rims ir merginoms, o 18 lap
kričio — vieniems tik vy
rams.

Kas tuose neva slaptin
guose vakaruose buvo pliau
škiama, tai spaudoje negali
ma nei rašyti.

Rimtai dėstomų lytiškų 
klausimų mums reikėtų kuo 
daugiausia. Bet čia nebuvo 
rimtas klausimų aiškinimas, 
o tiesiai pliauškimas su nu
rodymais, kaip paakstinti 
lytišką gašlumą. Pavyz
džiui, moterims patarė tūlas 
vietas masažuoti su druska 
ir alunu, tai vyrai geriau 
mylėsią. Toki pat masažą 
patarė vartot ir vyrams.

Šitokios pamokos leng
vatikiams gali atnešti dar ir 
nepageidaujamų pasekmių. 
Sprendžiant iš visų tu ble
vyzgų, bimbinė revoliucija 
turbut jau užbaigta, kad jie 
pradėjo laikyti paskaitas a- 
pie “moterišką centrą".

Bet norwoodiečiai turėtų 
žinoti, kad yra musų gyveni
me ir rimtų klausimų. Štai, 
4 gruodžio toj pačioj svetai
nėj turėsime prgos išgirsti 
kalbant “Keleivio" redakto
rių St. Michelsoną. Jis aiš
kins opiausius šių dienų da
lykus. Prakalbos prasidės 2 
valandą po pietų. Prie pra
kalbų bus da ir koncertinė 
programa, kurioj dalyvaus 
pasižymėjęs atletas Višins- 
kutis su savo draugais. Tai
gi bus ko pasiklausyti ir pa- 
sižiurėti. Tik nevėluokit, 
kad galėtumėt viską išgirsti.

Lukšių Juozas.

CHICAGO, ILL. 
Apiplėšė lietuvių restoraną.

Šiomis dienomis Chicago
je buvo užpultas ir apiplėš
tas Aldonos Jakimavičienės 
užlaikomas restoranas, ku
ris randasi prie West 18- 
ktos gatvės po numeriu 818. 
Buvo jau apie 10 valanda 
vakaro, kaip 4 ginkluoti 
banditai įnėjo restoranan ir 
atkišę revolverius liepė vi
siems sustoti veidais į sieną 
ir iškelti rankas aukštyn. 
Tuomet ėmė kraustyt visiem 
kišenius. Restorane buvo 6 
vyrai atėję valgyt, bet ir jie 
buvo prie sienos prispirti ir 
nei vienas nedrįso pasiprie
šinti. Iš namiškių buvo tik 
pati Jakimavičienė ir jos 
darbininkė.

Iškraustę visiems kiše
nius, atėmę visus pinigus, 
žiedus, laikrodėlius ir kito
kias brangenybes, banditai 
suvarė visus vyrus į toiletą 
ir užrakino, o moteris užda
rė kitam kambary. Tuomet 
vagys pradėjo kraustyt ge
resnius rakandus ir drapa
nas. Išnešė radio setą, nau
jus Jakimavičienės kaili
nius, už kuriuos ji vos tik 
kelias dienas atgal užmokė
jo apie $200, ir viską susi
krovę į savo automobilį pa
bėgo. Teleskopas.

AMBR1DGE, PA.
Nedarbas Mirė senas 

knygnešys.
Dalbai sumažėjo kaip da 

niekad pirmiau čia nėra bu
vę. Dirbti duoda tik tiems, 
ką turi didesnes šeimynas, li
tai tik po 4 dienas į sąvaitę 
ir tik po 4 valandas ir pusę į 
dieną, arba 18 valandų per 
visą sąvaitę. Kitiems mies
tas ir kompanijos gelbsti 
maistu.

Lietuvių čia nedaug. Šio
mis dienomis mirė Jurgis 
Kasputis, 68 metų amžiaus 
lietuvis, kilęs iš Gaurės vals
čiaus, Pakuoju kaimo, Tau
ragės apskričio. Velionis 
paliko Lietuvoj moterį Ago
tą, dukterį ir 2 broliu. Ame
rikon jis atvyko iš Lietuvos 
pabėgęs, kuomet atvažiavo 
caro žandarai krėst jį už

NEGALI ŽMONĖS SĖTI 
JAVŲ.

Užėjus spalių mėnesiui,
Ukmergės apsk. kone kiek
vieną dieną lyja. Dėliai to, 
visi žentesnieji laukai stovi 
apsemti vandens. Žiemken- 
čių negali baigti sėti.

Be to, žmonė' vis dar ne
gali baigti kasti bulvių bei 
runkelių.

KAIP GYVENA DARBININKAI
VAKARU KANADOJE.

EDMONTON, ALTA. žas būrelis ir gražiai links-
CANADA. minosi. Vienas jų pasakė a-

tatinkamą prakalbą apie 
draugiją ir jos reikšmę. Į- 
žanga buvo veltui, tik kai 
buvo segiojami ženkleliai, 
tai buvo renkamos aukos. 
Bet vėliau panorėjo pasaky
ti prakalbą Bimbos pasekė
jas. Publika leido jam pa
sakyt savo nuomonę. W. K. 
pradėjo kalbėt ir tuojau 
pradėjo duoti velnių Ed- 
montono lietuviams, kad e- 
są “durni” ir “nesusipratę”. 
Reikia, esą, kiek galint 
remti Bimbą ir bimbinius 
laikraščius bei literaturką. 
O labiausia jis šmeižė “Ke
leivį”, kurį žmonės geriau
sia myli. Publika pradėjo 
nebeklausyti jo ir balsiai 
kalbėtis. Komisaras turėjo 
sustoti. N. Banga.

Šįmet Albertos provinci
joj anksti pasirodė žiema. 
Vietomis daug farmerių li
ko nekulta. Ir matyt, kad 
šiais metais jau negalės kul
ti. Daugumas darbininkų, 
baigę darbus provincijoj, 
važiuoja į miestus, nes ten 
pigesnis pragyvenimas. Ed- 
montone yra apie 10-12 tuk- 
stančų bedarbių. Jų tarpe y- 
ra nemažai ir lietuvių. Apie 
2,500 nevedusių gauna iš 
miesto pašalpą. Vedusių 
taip pat yra keliatas tūks
tančių, kurie gauna iš mies
to pašalpą.

Pašalpa yra duodama la
bai menka, nevedusiam vie
nam žmogui duodama 35 
centai į dieną. Bet duodama 
ne pinigais, o tam tikrais 
tikietais, už kuriuos gauni 
paskirtose valgyklose pa
valgyt. Daug bedarbių, ku
rie gauna iš miesto pašalpą, 
yra siunčiami į valdiškas 
kempes (Jasper Park). Mo
kestis tenai labai menka: 
o dirbti reikia kaip už gerą 
atlyginimą. Per visą žiemą 
darbininkas nieko negali 
uždirbti, nes iš tų pinigų rei- 

ikia pirkti drabužiai ir taip 
įvairias reikmenis.

Lapkričio 10 d. Edmonto- 
ne buvo rengiama protesto 
demonstracija, kurioje da
lyvavo 1,200 bedarbių. Bu
vo daroma eisena nuo Mar- 
ket skvero i Parlamentą. 
Policija eisenos netrukdė, 
nes buvo gautas leidimas iš 
anksto.

Pragyvenimas Edmonto- 
ne dabartiniu laiku yra pi
gus. Už 15c galima gauti 
vieną kartą neblogai paval
gyti.

Šio mėnesio 12 dieną iš 
Edmontono deportavo ve
dusį lietuvį, Joną Rasimavi- 
čių, ir 3 vaikus. O žmona 
pabėgo ir dabar slapstosi. 
Policija labai brutališkai el
gėsi su juo; ant rankų už
dėjo pančius ir kaip di-

pernešimą ir platinimą lie- kiausi kriminalistą išvežė i
tuviškų knygų. Nors rusas 
vežikas gerai žinojo Kaspu
čio gyvenimo vietą, bet at
važiavęs į kaimą su žanda
rais tyčia pradėjo klausinėti 
šen ir ten, duodamas progos 
Jurgiui Kaspučiui apie tai 
sužinot ir laiku prasišalinti. 
Tulaš Švedas ir J. Kaspučio 
pusbrolis, antras Jurgis Ka
sputis, taipgi kartu pabėgo 
į girią, o paskui ir į Ameri
ką. Kuriame mieste velionis 
pirmiausia gyveno, aš neži
nau, bet man pribuvus j Am- 
bridge 1905 metais, jis jau 
čia gyveno. Jis visą laiką la
bai sunkiai dirbdavo, iš ko 
gavo kaulų gėlimą arba 
-•eumatzmą. Iš kaito da ne
norėjo pasiduoti ir kiek ga
lėdamas vis dirbdavo. Bet 
pora metų atgal pajuto, kad 
jau negali valdyt vienos ko
jos ir vienos rankos. Tuomet 
buvo atiduotas į valdišką 
prieglaudą (Beaver County 
Home) ir tenai mirė.

B. Gramba. 
Nuo Redakcijos: Ši ko

respondencija buvo prisiųs
ta kiek anksčiau, bet dėl 
stokos vietos buvo atidėta.

Lietuvą.
Jis yra kilęs iš 

apskričio, Platelių valsčiaus. 
Jis Kanadon atvažiavo 1929 
metų pavasary. Padirbęs čia 
kiek ant farmos, atvažiavo į 
Edmontoną ir čia negauda
mas darbo turėjo būt mies
to šelpiamas. Vėliau gavo 
pareikalavimą, kari pasira
šytų ant tam tikrų blankų 
savo vardą ii’ pavardę. Ir po 
to jį deportavo. Del kokios 
priežasties, sunku sužinoti.

Lapkričio 13 dieną Ed- 
montone buvo rengiama Sū
nų ir Dukteių pašalpinės 
draugijos Edmontono kuo
pos vakaras Petrausko bu
te. Lietuviu susirinko nema-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

T. J. Kučinskui—“Ame- 
rik. liaudies neprotavimas” 
buvo geras, ačiū. Prašome 
dažniau rašinėti.

Kap. P. Jurgėlai. — Sto
dami už tarptautinę tautų 
brolybę ir visokių karų pa
naikinimą, mes iš principo 
negalime agituoti už jokią 
kariuomenę, ir dėl to tams
tos straipsnio apie Lietuvos 
kariuomenę n e spausdinsi  m. 
Lakūnų padėką įdėsime.

P. Maslinui. — Tamstos 
pinigai priimti, ačiū. Gi apie 
straipsnį, kurį tamsta rašei 
dėl. kun. šleinio gyvenimo, 
atsakymas buvo duotas jau 
9 lapkričio “Keleivio” nu
mery. Su tamstos išvadomis 
mes sutinkame, tačiau kelti 
polemiką dėl mirusio žmo
gaus nepatogu, todėl to 
straipsnio nedėjome.

J. Stevensonui. — Tie pa
tarimai ūkininkams buvo 
parašyti Lietuvos agrono
mų. Lietuvoje sąlygos kito
kios, todėl ir metodai kito
kie negu Amerikoj. Ačiū už 
pastabas.

N. Bangai.—Ačiū už ko
respondenciją. Gerai para
šyta. Prašome rašinėt daž
niau.

Pelėdai. — Tamstos pra
nešimas apie kliubo balių 
atėjo pervėlai. Laiškas atėjo
25 lapkričio, o balius Įvyko
26 lapkričio.

Dalyvavusiam. — Tams-
tos korespondencijos iš 
Montrealo netalpinom, nes 
incidentas su ta artiste ap
rašytas taip neaiškiai, kad jį 
galima visaip suprasti Kai 
kurie žmonės galėtų dėl to 
įsižeisti. Masu manymu, to
kių nesusipratimų geriausia 
vengti.

NAUJI KALENDORIA1 1933 METANS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, 652 E. BROAOW*V 
S. BOSTON, MASS,

»96060eoe0090060900000SBOSSM

Sunaikinama, Pergalimas 
•u Nebrangiu Vaisto

‘Mano trijų metų ^unu* suvirpo d»- 
leiiu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
!-‘.\pe!kr:u *u alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
i ekomenduoju Inkaro Pain-ExpeIW« 
i i gydymui nuo perrišablymo. *kau- 
<’.<mu muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliam i kojų pėdų.”

S. D.I is. Staicn r.latvL

-EtPELLEfi

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

kalio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $1.00 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdarytas, už........................................... $.?5c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

414 puslapių, už ............................................................... $1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už.......... $4.00

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

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street Chicago, III.
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MOTERIMS
PASISKAITYTI.

Kaip moterys puošiasi įvai
riose šalyse.

Žmonių estetikos jausmas
via kibai reliatvvus.*> •>

Arabijoj moterys raudo
nai dažo pirštus ir mėlynai 
—lupas. Persijoj veidus 
gražina Įvairiais paveiks
lais. o akis apsupa juodu ra
tu. Indijoj—raudonai dažo
mi dantys. Sijame, jei mote
ris nori būti graži, privalo 
turėti juodus dantis. Ho

le motų mergaitė visą kūną 
nusidažo baltomis ir raudo
nomis kiėtkutėmis. Gren
landijos moterys trina vei
dus melsvais ir geltonais 
dažais. Indės trinasi šafra
nu ir taukais.

Ramaus Indijos vandeny
no salose taturavimasis yra 
gražiausias papuošalas, 
kuris labai dažnai atstoja 
moterims rubus. Naujoj Ze
landijoj moterys badosi kū
ną ir neduoda žaizdoms su
pyti, kad paliktų randas. 
Kitur vėl estetikos sumeti
mais nusikelta kairės ran
kos mažąjį pirštą. Civili
zuotuose tautose tiesi nosis 
yra laikoma vienu gražumo 
pavyzdžiu, tuo tarpu rupes- 
t’ngos Sumatros moterys su- 

—Tegul bus pagarbintas, j Jie yra vienpusiški dėl to, ploja savo dukterims nosis, 
Maike! i kad reikalauja laisvės vien kad butų

KUOMET ATEIVIS MIRŠTA 
NEPALIKDAMAS TESTAMENTO.

Maikio su Tėvu

—0 iš kur taip droži, tė
ve, paraudusia nešimi?

—Buvau 
ruošė.

—Aš tau sakiau, tėve- 
kad tu pamestum tuos vy
čius, nes iš jų tau nėra jo
kios naudos.

—Taip nešnekėk, Maike, 
ba aš supyksiu.

—Ar aš ne tiesą sakau?
—Žinoma, kad ne.
—Na- gerai, tėve, paro 

dyk ners vieną gerą darbą 
kuri tavo vyčiai butu atlikę 

—O ar tu nematei gazie 
tose, Maike. koki protestą 
mano vaiskas išnešė Lovvel. 
lio mieste?

—Nemačiau. O prieš ką 
tas protestą-0

—Prieš bedieviška Lietu 
vos valdžią, kam dvasišką 
stoną kanivolija.

—Paaiškink man plačiau 
apie tai, tėve.

—Olrait. Maike- jei tik tv 
nori. aš galiu tau išvirozyt 
viską kaip iš pypkės. Tu jar 
žinai, kad katalikai norėk 
atidaryt Lietuvoj katalikiš
ka universitetą. Tai yra to
kia pat škulė, Maike, kaip 
švento Kazimiero seserų 
makademiia Čikagoj. Nu. ii 
kaip tu mislini- ar valdžia 
pazvalijo? Nausa! Kaip tik 
reikėjo atidaryt, tai liepė 
uždaryk Ir uždarė! Tai vot. 
Maike, vedluk to mes susi 
rinkom Į Lovvellio miestą ir 
pakelėm protestą. Teisybę 
pasakius, tai ne mes patvs 
susirinkom, ale Lovvellio 
klebonas. Dieve duok jam 
sveikatos- sušaukė šitą isto
rišką skodą ir jis oats atne 
šė protesto rezoliuciią, r 
mes tik pakelėm rankas ir 
sušukom: šalin bedieviška 
smetona! Mes rorim kataii 
kiškų lašinių! Paskui pasi
rašė kun. Strakauskas, Tau 
pylė Baiysiutė, o už negrą 
motną maršalką aš kryžių 
pastačiau, ir viską užpečėti- 
ję nusiuntėm Į Lietuvą.

—Ar tai ir viskas?
—Ne, Maike. Mes tokių 

protestų ir daugiau parašy
sim. Ir tu pamatysi, kaip 
Lietuvos načalstva nusigąs.

—Ar ji nusigąs, ar ne, tai 
nesvarbu, tėve.

—Tai kas svarbu?
—Svarbu tas, kad jūsų 

protestai yra nenuoširdus ir 
vienpusiški.

—Ką tu čia šneki, Maike! 
Kaip gi jie gali būt nenuo
širdus arba vienpusiški? 
Mes parašėm ant abiejų po-
pieros pusių.

—Ne tame dalykas, tėve.

tik 
Lietuvoje

Kunigams.
“gražesnes.”

O kunigai Pas mus lieknas liemuo y- 
ir taip jau per- ra grožio požymis, tuo tar-

vyčių manieb-idaug laisvės turi. Piliečių pu Turkijoj riebios mergai-
vedybos, krikštas- laidoii- tės laikomos gražiomis. Ri
mas—viskas jų monopoli- nijoj didelės akys visai nė
jo j. laikomos gražiomis: ten

—Tai kaip tu norėtum, graži moteris privalo turėti 
Maike? Kad žmonės be mažas akutes, ilgus, siaurus 
šliubu gyventu? antakius ir mažas kojas.

-Kaip aš norėčiau, tėve. Tam reika'?i mažų die
tai klausimas, anie kuri mes n.'i mergaitėms stipriai ban- 
čia dabar nekalbėsime. Aš Gazuojamos kojos, kad jos
ik noriu tau parodyt, tėve- neaV^’

1 * Pijame•:ad tie kunigu protestai yra 
vienpusiški. Juk d a nesenai Aneme

Kur dingsta ateivio sutau-,net $1.100. Graborius pasiė- 
pyti pinigai a ha nejudina-i mė $239.10. Valdžios admi- 
mas turtas,ku< met jis miršta nistrat orius už savo “patar- 
nepalikdamas testamento, o
jo šeimyna gyvena užsieny *

Tokiuose atsitikimuose 
viešas administratorius pai-i.maJ ir. _ 
ma mirusio ateivio turtą, vi-
ską parduoda ir išima jo su- *LlK. Įį- admas, žlugo
taupytus pinigus iš banko. $<00.00. _
Tuomet užmoka ’ visas veiks! .Bet jegiu minėti čia atei- 
nio skolas, užmoka už palai- ' lai butų padarę testamentą, 
dojimą ir tik tada bando su- i1?1 « šeimynos butų gavu- 
rasti, kam likusieji pinigai.'lcs beveik visus pinigus, 
priguli, o suradęs išmoka,jei Kuomet ateivis miršta ne-
da yra kas likę. būdamas naturalizuotas pi-

Paprastai, ta procedūra lietis, tai testamentą papras- 
yra labai brangi, ir mažai tai pildo jo šalies konsulas, 
kas telieka pasiųsti šeimy- ir jis sulaiko nereikalingas 
nai. į išlaidas, ypatingai dėl bran-

Kas met šimtai ateivių gių šermenų, ir jis prižiūri, 
miršta nepalikdami jokių kad mirusio šeimyna gautų 
raštų. Daug ateivių mano, iki paskutinio dolerio, 
kad žmogus tik su dideliu Amerikos žmonės papra- 
turtu priv alo testamentą da- s-taj paskiria koki nors ban- 
ryti. Paprastas ateivis, kuris ką savo testamentui išpildyt, 
turi kelis šimtus dolerių, ti- tas turi būti aiškiai pa- 

. kad jeigu kas su juom žymėta testamente, 
atsitiktų, tai jo gerieji drau
gai prižiūrės, kad jo turtas Kaip daromas testamentas, 
butų pav e»ta> jo a: Jmiems Daugumoj valstijų testa-
giminems. mentas turi būti ranka rašy-

ę'oim’s paduosime vieną Bet kai.kurios vaistijį 
atsitikiniąslaYoko, ki.i i- tie- !e:(:^ja ,r spausdintą testa- 
senai mirė vakanneje vab- ,ninta. Tačiau palikėjas tu- 
ąjoje nuo infl^nzos. ir pa- ri j; pasiraš>tii nors ga]j ir 
iko banke $800. sužinojęs, kjtas pasirašytii bet tik jam 
kad tas ateivis pai.uo kiek praaant ir prie jo. Reikia tu-

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.
n?.\"ma paėmė $225. Prie 

9 to da prisidėjo visokie mo
kesčiai, oficialus patvirtini
mai ir “patarnavimai”, taip

Rašo Dr. A. R. Lauraitis.

AR VAIKUČIAMS PIRMIEJI nių dantukų. Labai svarbu, kad 
DANTUKAI TUR BŪTI SAU- motina mažu minkštu šepeteku 
GOJAMI NUO IŠPUVIMO? reguliariai valytų šiuos dantu

kus. Ji turėtų atminti, kad dan
tis gali gest kaip tik jie žar.du-

Visi turėtų žinoti, kad trijų kuose pasirodo. Taipasgi ji turė- 
metukų kūdikis turi 20 dantukų, tų maitinti kūdiki tinkamu mai- 
Tie dantukai palieka burnoj kol stu, kuriame randasi vitaminų, 
kiti neišdygsta ir neužima jų kurie yra taip svarbus dantukų 
vietas. Paskutinis iš pirmojo se- struktūrai ir nuolat budėti, sie
to dantukų, jeigu normaliai dy- bedama pirmąsias dantukų ge- 
gsta, iškrinta apie dvyliktus me- dimo žymes. Kaip tik pasirodo 

bukus. Jeigu tie pirmieji dantų- pirmosios gedimo žymės, moti- 
kai pasilieka vaikučių burnose na turi nuvesti kūdiki pas dan- 
per tiek daug metų, taigi reik tų gydytoją. Dentistas laikinai 
juos saugoti, kad jie neišputų ir užplombuos tas mažas skyleles 
nereiktų pirm laiko prašalinti, ir tuo budu sulaikys dantukų 

Beveik kasdien nuo mamyčių gedimą.
išgirstam, jog pirmieji arba lai- Gendantieji dantys dažna: sri
tini dantukai yra mažos vertės kelia viduriu nevirškinimą, ri- I . .ir jų nereik taisyti, valyti, nes ketus ir kitokias vadinamąsias 
jie išpuls. Čia daroma didelė kūdikių ligas. Kūdikio dantuku 
daida. Tie dantukai prirengia priežiūra tiesia kelią pilnai bur- 
sparčiai augančiam kūdikiui nai sveikų nuolatinių dantų.

Kochinchine ir i

pinigų,
oasiėme

vietini; 
ant savęs

graborius 
pilną at rėti dviejus liudininkus (kai

Oleine <u u poną ai- ku,.;os va}ctijos reikalauja
-akomybę tą atei-1 palaido- -r;;n i kurie tnin nat. turi na-

maistą. Tie maži, laikini dantu- 
<ai palaiko žandukuose antra- 
jafn setui vietas.

Kuomet pirmojo seto dantu- 
įas tampa pirm laiko prašalin
tas. tai antrieji dantukai išauga 
ireivai. Kreivai išaugę dantukai 
ne tik negerai išredo. bet ir 
?reit išpūva.

Kiek tai malonumų priduoda, 
tuomet užaugę individualai turi 
dailius, švarius ir tiesius dantis. 
Sveiki, balti, perliniai dantukai 
ne tik sveikatą apsaugoja, bet 
ir veidą puošia. Kiekvienas iš 
musų myli matyt šypsojanti vei
dą su perliniais, baltais dantu
kais; bet išpuvę, kreivi, nešva
rus, dvokianti dantys, net dai
liausio veido išraišką gadina.

Bet kokiu budu galima įgyti 
tuos baltus, tiesius, švarius, 
perlinius dantukus? Kad turėti 
gerus dantis, reik juos prižiūrė
ti kaip tik jie žandukuose pasi
rodo. Dviejų metų amžiaus kū
dikis turi visą dvidešimts laiki-

•

Nuo to laiko, kada pasirodo 
pirmasis nuolatinis vaiko dan
tis, paprastai šešių metų am
žiaus. motina turi tą dantį sau
goti taip. kaip ir pačią vaiko gy
vybę. Kasdieninė dantų priežiū
ra ir reguliarus lankymasis pas 
dantų gydytoją yra tinkamiau
sias būdas. Motina turi mokyti 
savo vaiką ne vien tiktai tinka
mai šepetuką vartoti, bet taip 
pat turi paaiškinti jo svarbumą, 
ir tas rūpestingas dantų valymo 
paprotys virsta nuolatiniu pap
ročiu. Jeigu mes taip darysime 
ir patarimus išpildysim. tai ne
reikės musų vaikučiams su su
tinusiais žandukais pas dentistą 
lankytis ir daug skausmo ir bai
mės turėti.

Nei viena tauta negali būt ga
linga. jeigu ji nesusideda iš svei
kų, linksmų žmonių, žmogus ne
gali būti linksmas, jeigu jis ne
turi geros sveikatos, o geri, šva
rus ir sveiki dantys, tai geros 
sveikatos požymiai.

trijų), kurie taip pat turi pa
sirašyti po testamentu. Ant-

, - rašai liudininku irgi turi bu-
aidų sąskaiton prirašė viso- tj pažvmėti ’ 

nemrnerii dalvl-n rot 11 v r
Nekurios rašomųjų daiktų 

krautuvės turi jau gatavas 
formas testamentąjns rašy 
ti; bet pats žmogus gali ra
šyt testamentą kaip nori; 
jam nėra nustatytos formos, 
kurią jis turėtų sekti. Gali
ma tik keliais žodžiais pažy 
mėti, kam norima pinigus 
arba turtą palikti. Svarbu 
pažymėti, kam pavedama 
testamentas pildyt. Jei tęs

ti. Jis palaidojo tą biedną 
žmogeli labai iškilmingai.iš- 
laidų sąskaiton prirašė viso
kių negirdėtų dalykų, net už 
oaskolinimą kokių tenai si-' 
dabrinių daiktų. Pilna bila 
viršijo Š450, ir prie to pri
dėta advokato išlaidos. 

Negana to. buvo da už
ilgi nagai yra tam j rnokėta valdžios administra- 

buvtTSe laikaCkuomeTl*ie- ^kras papuošalas Kartais toriui alga, taip kad galų ga
li ve.- valdžia buvo kunigu
•ankose. O kaip jie tada rė
pė laisvos dvasios mokyk- 
’as? Mariampolės gimnazi- 
ą kunigai pasmaugė. Moky- 
ojų profesinės sąjungos se- 
ninariją numarino. Priešin
tos pakraipos laikraščius 
įuolatos baudė. Liaudinin-

pasitaiko žmonių, kurie turi 
kelių colių ilgumo nagus, į-
dėtus i bambuko apdarus 
kad nelužtų. Naujoj Gvinė
joj perduria nosį ir, kaip pa-j ateivis 
puošalą. Įsmeigia medžio ar 
kaulo gabalą. Kai kurios 

Pietų Amerikos giminės

le to ateivio našlė Europo 
je gavo tik $112.

Nesenai laikraščiai minė
jo sekanti atsitikima. Tūlas 

mirė nepalikdama
testamen.o, o pinigą paliko tamel?‘e g nebun.a Pagmk 

ta, tai teismas turės tok} ad
ministratorių skirti, ir

perduria lupas ir Įstato laz
ir socialdemokratu at- įP3?. Perdu:

torus metė iš Seimo lu po- g*. g^seciais Graži negre
Politinius kalinius ka- butl goda- Prll'al°

reti storas lupas, mažas akis 
ir juodą, kaip anglį, kūną.

PRAL. OLŠAUSKAS BY- brangiai kaštuos.
i iju£1aci nn TiinTii ° .

įeita.
ėjimuose kankino 

i r mušė geležiniai?
Valstybės pinigus vogė. sa
chariną šmugeliavo, laši
nus skuto ir opozicijai pra
sižiot nedavė. Jie niekam 
aisvės nepripažino. O da
bar iie rašo protestus, kad . .
■ierns neleidžia laisvai vei- moterų auga ūsai
kti. Argi tai ne vienpusišku- Lr barzflos, kaip vyjams. A- 
ma^ tėve9 ?ana vadinama todėl b rz-

,*T - dotu moterų miesčiuku.
, - , kaip ta išaiškinti, ne tikavim perdaug sprecvtis, ba --. 1 i-r 1 * - j -- vietinio miesetlio gvvento-oereita nedelia snaviednei • . , . - _ , 'š, tai, bet ir mokslininkai stro-iiocįbuvau ir snapso da nege- ■ - - - -1 - piai rūpinasi. Asanoi sne-1

elektra
virbais.

Vanduo, nuo kurio mote
rims auga barzdos.

Francuzijos miestelis Aša- 
na įgijo nepaprastą popu- 
iiariškumą. Daugeliui to

tas

LINĖJASI DEL TURTŲ-
Šiomis dienomis vyriau

siame tribunole prasidėjo
praloto K. Olšausko byla 
su giminėmis dėl turto. Mat, 
“dūšių. ganytojui” Olšaus
kui. kaip žmogžudžiui ir 
baustam sunkiųjų darbų ka
lėjimu, teismas atėmė teisę 
turėti nejudomą turtą. Ol
šausko turtas turi pereiti ar
tini iausiems jo giminėms. 
Bet Olšauskas prie žemiškų 
dalykų tebėra smarkiai pri
sirišęs ir dėl turto su giminė
mis jau kelinti metai visose 
teismo instancijose bylinė-

Patartina rašyti testamen
tą anglų kalboje, bet jis vis- 
tiek bus legališkas ir sveti
mose kalbose. Užregistruoti 
testamentą nėra reikalinga, 
ir priesaika prie notaro nėra 
reikalinga: parašai liudinin
kų padaro dokumentą lega- 
lišku.

Žmogus gali viehą testa
mentą sudraskyti ir tuoj kitą 
padaryti: taipgi gali pada 
•ytąiĮ pakeisti, arba ką nors 
dar pridėti. Pridėjimai yra 
žinomi kaipo “ccdicils”, ir 
tuomet palikėjas su liudinin
kais vėl turi pasirašyti.

FLIS

IŠ KUR ATSIRADO ŽYDAI?
Fitzgerald Lee mano, kad tį. Lee toliau vaizduoja ne- 
jie yra kilę vidurinėj Ame- paprastą panašumą tarp
rikoj ir persikėlę Europon. ir indijonų. William

Penn, pavyz., 1683 m. indi-
Kaip ir iš kur atsirado žy- į jonus palaikęs žydais. Be 

dų rasė, tai kol kas tebebu-įto. indijonai turi tokias pat 
vo mįslė. Dabar šį klausimą tikybines apeigas, kaip žy- 
pastatė naujon švieson ang-'dai, ir abi šios giminės skai* 
las Fitzgerald Lee savo kny- tančios laiką pagal • mėne- 
goj “Didžioji emigracija.” sius, švenčiančios Dūdinių 
Lee priėjęs išvadą, kad žy- šventes ir kitką.
dai esą atkeliavę į Palesti- -------- ------
na iš centralinės Amerikos. PAN CHLAPOVSKI GA- 
Biblijoj ši kelionė esanti į VO PER NOSĮ.
aprašyta, kaip Izradio vai- spaudoje pasirodė'žinių, 
kų kraustjmasg is Egipto }įkaf, a(sĮovas pa

iau. Bet naiauk. Kaip as , ,r , , , , • ~ '- - - karna, kad barzdotosios mo->išsigert, tai tu prieš . ■■ . - 11 tervs esančios azijatu rasesgausiu 
nane neatsilaikysi. ir apsigyvenusios seniau 

Garonos slėnyje, Francuzi- 
ioj. šios rasės moterys anks
čiau buvusios visos barzdo
tos. Mokslininkai su šiokiu: 
aiškinimu nesutiko. Nese- į 
r>iai atvažiavo komisiia. ku-

LYTTONO RAFORTAS
PERDUOTAS LYGOS 

SUSIRINKIMUI.

Tautų Lygos Taiyba Že
nevoj perdavė Lvttono ra
portą pilnam Lygos posė- riai buvo pavesta išaiškinti
džiui išspręsti, nežiūrint barzdotų moterų klausimą, 
kad Japonija tam labai Visų pirmiausia mokslinin- 
priešinosi. Lvttono komisi- ^ai išaiškino, kad moterys I 
ja, kuri tvrinėja japonų žy- ncs4 jokios azijatų rasės pa-į 
gius Kinijoj, savo raporte likuonės. Patikrinant šių: 
sako. kad japonu užėmimas moterų organizmus pasiro- ; 
Mukdeno ir visos Mandžu- kad jose atsitikusi per-: 
rijos buvo neteisėtas dar- maina tik _ gimus. Pas- 
bas, ir kad Mandžurija turi kiau pasirodė, kad kaltas A- 
pasilikti po Kinijos globa. šanos miestelio geriamasis: 

__________ vanduo, šis vanduo turis to- J
ISSIGERĖ IR PRIGĖRĖ, “i. medžiagų.

kurios atsiliepia i moterų or-
Juodupės vals. (Rokiškio ganizmą ir joms pradeda 

apskr.) Pilietis Ružėla va- želti barzdos. O vandens 
žiavo iš turgaus Įgėręs ir už- mineralų veikimas i žmo- 
migo. Arklys ėjo per upę. gaus orgar.izma yra jau se-' 
Vanduo buvo pakilęs, nukė- niai žinomas. Taigi moterys,1 
lė ratus. Gulintis ratuos pri- kurios nori turėti barzdas, 
gėrę. turi važiuoti Į Ašaną.

Hitlerininkų Namai Berlyne.

Kanano žemę. Bet kelionė iš 
Egipto į Palestiną besitę
sianti kupranugariais vos 40 
valandų. Atstumas tarp šių 
dviejų kraštų esąs nedidelis. 
Pagal Lee protavimą, bibli
joj aprašyta kelionė, kurioj 
apie 2 milijonai žmonių už
truko ištisus 40 metų, esan
ti fragmentas iš kažkokio 
daug didesnio
keliavimo. Tai esą paliki
mas kelionės legendos iš 
daug tolimesnės teritorijos. 
Pasaulinio karo metu tūks
tančiai anglų kareivių kelia
vę iš Europos į Palestiną per 
Suezo dykumą. Patys il
giausi keliavimai tęsėsi vos 
12 dienų. Lee mano, kad Iz
raelio vaikai perėję jurą 
sausom kojom, tai reiškią, 
kad jie perėję ledu. Kaip 
Lee mano, Izraelio vaikai 
nėra ėję per Raudonąją ju
rą, bet ėję per, Beringo ju
rą ir jos sąsiaurį. Ugnies 
stulpas, kuris žydus vedęs, 
buvusi pašvaistė. Žydai esą 
atkeliavę į Egiptą iš Gošeno 
žemės, bet niekas nežinąs, 
kur toki žemė randasi. Lee
mano, kad žodis "gosen e-

Berlyno hitlerininkai (fašistai) įsitaisė sau butą ir ant durų gąg dažnai sutinkamas Šiau- 
užrasė: “Adolf Hitler Ha;:-.’ Tarpdury matyt trys unifnr- rės Amerikoj, indijonų kal- 
nnioti hitleniBinka!. boj. Jis reiškia didžiulę kil-

ryžiuje Chlapovskis bus iš
keltas. jo vieton busiąs at
siųstas užsienių reikalų vice- 
ministeris Bėk. Ta proga 
Francuzijos socialistų laik
raštis “Le Populaire” įdėjo 
straipsnį, kur nurodė, kad 
Bėk dalyvavo provokacinė
je socialistų byloje, kurioje 
nekalti socialistai buvo 

n senesnio • nuteįsjanį laikomi ir 
kankinami Brest-IJtovsko 
kalėjime.

Lenkijos pasiuntinys Chla
povskis kreipėsi į Francuzi
jos min.pirmininką Herriot, 
prašydamas imtis žygių 
prieš tokią spaudą, nes esąs 
užgautas Bėk. Bet čia jis iš 
Herriot’o gavęs atsakymą, 
kad Francuzijoj spauda yra 
laisva, gali rašyti ką nori ir 
jis negalįs duoti nurodymų, 
kaip ir ką ji turinti rašyti. 
Jei ponas Bėk nori, gali 
kreiptis Į Francuzijos teis
mą.

Tokio atsakymo pasiunti
nys, žinoma, nesitikėjo. 
Francuzija — ne Lenkija, 
kur kiekvienas valdininkas 
gali savo asmenišką pyktį 
išlieti, paprašant konfiskuo
ti jam nepatinkanti laikraš
ti- ..

i
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ROOSEVELTO VILLA PRIE ŠILTŲJŲ ŠALTINIŲ.

Paliesėj Iškasė Se
novės Lietuvos 

Pinigų. i
Varšuva. —Siedlisko kai

me, Kartopolsko apskrity, senai reikalavo nutraukti 
Paliesėj, artojai iškasė puo- prekybos sutartį su SSSR., 
dynę su 1,500 sidabriniais nes ji neigiamai veikianti 
pinigais, kurių žymi daugu- Anglijos ekonominį gyve- 
ma visai sudilę ir tik apie nimą. Sovietų dumpingo po- 
trečdalis išlikę su pirmykš- litika privertė ir kai ku- 
čiais ženklais. riuos dominijonus griežtai

Tai yra daugumoj senovi- pasisakyti prieš sutartį. Čia 
niai lietuviški pinigai iš pa- lemiamą vaidmenį suvaidi- 
baigcs 14-to ir pradžios 15- no Kanados pareiškimas, 
to šimtmečių. kad dėl Soviet. dumpingo ji

Pinigų vienoj pusėj yra negalinti įvežt Anglijon mi- 
išmuštas durtuvo smailis ir ško medžiagą. Apsaugoti 
šalę jo kryželis. Kitoj pusėj Kanadą nuo Sovietų konku- 
yra Gedimino stulpai. Pini- reneijos miško rinkoje gali-
gų forma nelygi, kraštai ma buvo tik nutraukus pre- paskelbė, kad pereitą vasa-

Kodėl Anglai Nu
traukė Prekybos 
Sutartį su SSSR.

Anglų konservatoriai jau

štai, dabar išrinktojo Amerikos prezidenr, Roosevelto vila Georgijos valstijoj, ties Warm 
Springs, kur žiemą ir vasarą muša šilti šaltiniai.

VALSTYBINĖS PAP1GI- 
N1MO PASEKMĖS JAU 

ČIASI.
Malėtai. Spalių mėn. 23

PAJ1EŠKOJ1MAL
Aš Jcra - Baltrušaiti:. Motiejaus 

s- nūs. pajieškau savo pusbrolio An-
dx__ „A:.. tar.o Ba’trušaičio (Tony Miller) Bal-. SVencių baigimo p»Oga trals šuva.s; kilęs iš Panemunės pa- 
įsilinksminę Žydai jaunuo- >apij«s, 22 metai kaip Amerikoje, pa- 
liai apsiskaldė galvas su lie-
tuviais, O spalių 25 d. turgu- ba kurie žinot kur jis gyvena, malo-
je apsiskaldė du kaimiečiai nekte pj.,ba’ltkušaitis 
taip, kad vienam prisiėjo R r. 3 Eox 395 Dayton, ohio 
kiek laiko pagulėti išsitie- o ~
sus. Sako, busią net bylų. paeina iš Lietuvos Šventežerio vals-
Valstybinė ir čia uždirbs. 6aus- ap;Ur ilgas laikas teip - g., vena Arnikoje, apie 2. m. Jeigu

dėdė , esi gyvas, prašau atsišaukti. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kite man . pranešti busiu dideliai dė
kingas. (49)

J. MARKAUSKAS 
79 Euciid Avė. Toronto, Ont.

Canada

Lindberghas Gavo 4 metai kalėjimo už Pardavė Savo Galva, 
onnr brolio nužudymą. , _ , - , ,£frv,U"U LdlSKU. .. Londone šiuo laiku ran-

T p,., r .. , , Kauno 2p. teismas spanų ^asi atminties galinčius Da-
Jersey City policija dabar mėn. pradžioj Ukmergėje tas. Šito žmogaus atminimas 
įSKelbe, nad pereitą vasa- turėjo išvažiuojamą sesiją, toks miižįniškas, kad jis 

ra, kai buvo pavogtas Lmd- kurioj nagrinėjo Felikso mokslininkus stebina.rantėti, kai kur ženklai tiek kybos sutarti su SSSR.

. r-—- sesių poncistų. į^aisKai buvo mucse. 71no
..etuvos jc, pavojinga Anglijos rate- ivairi;J pa53uiio daIių ir -jais metafe 19!/ ^no tu
lytauto resams. si k«rta Anglija, rašyt] įvairiausiomis kalbo- P

DETROIT, MICH.
Aš Marė Jankauskienė šiuomi 

pranešu visoms merginoms ir 
našlėms, kad apsisaugotų Jono 
Jankausko iš Detroit. Mich. Pe
reitą spalių mėnesį jis buvo su
sitaręs su manim apsivesti. Vis
kas iau buvo surengta. Jis atve
žė net (iu savo vaikučiu ant ma
no ūkės i Sterling, Mich. Tą ry
tą. kuomet buvom sutarę imti 
šliufcą, jis apsivilko mano naba- 
šninko vyro geriausias drapa
nas ir išvažiavom Į Detroitą. Jis 
prašė mane palaukt vienoj įstai
goje. o pats sakė tik užeis pas 
savo gerus draugus su reikalais,

•į Bet nuėjus jam pas nežinomus 
draugus, daugiau negrįžo. Pąs- 
kiau paaiškėjo, kad jis Detroite 
rengėsi panašiai apsivesti su ki- 

neapsirinka, Į toms trims moterims ir kokį lai- 
pas jas yra gyvenęs.

Dabar jo vaikutis, kuris buvo

ro skardos.
Tip pinigai yra

did. kunigaikščio 
laiku.

Brolžudystė įvyko žino tiksliai virš 2,000 atsi- 
iš didžiojo karo.

ku. matyti, nutarė Į ją reaguoti Septvni buvo parašyti . F-Nugaras turėjo dar du Niekada jis neapsirinka, | toi
Pirmasis pradėjo mušti griežtu budu. Anglų vyriau- nPt japoniškai Didžiuma iu ^ro^lus7;Vladą ir Joną. Jie- niekada jis paklaustas ilgai iką 

T * " pinigus sybė jau antrą kartą nutrau- jjUV0 gryna kvailybė- jų au- Pas^s^u^IR0 kailinius, su negalvoja. Ką jis savo gyve-’

Pajieškau savo vyro Vinco Hoff- 
mano, jis mane apleido 6 d. liepos,

1929 metais, tada mes gyvenome 158 
Main Street, Ashlcy, Pa. Jis išva
žiavo į West Virginia ir buvo apsi
gyvenus 721 Main St., Benwood, W 
Va. Dabar, girdėjau kad jis vadinas

nuosavus LietUV OS ----- — J—----------- z----T------  uuvu ei v na iv\ viii y ue. jų au- i - - -- • . v - • : i -v - v . . _. - - ------ ------
Kęstutis (1381—1382). Jo- kia prekybos sutartį su So- toriai siūlėsi surasti Lind- ^unais is miestelio ėjo na- nime skaitė arba giraejo, jis|Pas mane paliktas, gavo nuo jo
gaila ir Svidrigaila jų nebe- vietais. Anais metais buvo berehu vaika pagalba mal- mo-. Namie. .žino,m.a’ ;viską atmena, nieko nei md-:!aiįka iš Lincoln, III. Jis Detroi- n™
—o Vytautas vėl prade-: panaikinta prekybos sutar-’^,, a*rua burtu. Buvo tainri'nau^ failinių “'laistymas . ziausio dalyko jis nepamir-jte yra apgavęs ir 

; tis ir nutraukta net politi- 5 laiškų nuo žymių advokatų ^gerdami broliai susikivir- so. Mokslininkai tvirtina, į žmones pinigiškai. 
į ir daktaru.

muse 
jo mušti.

Kęstučio laikų pinigu yra niai santykiai, 
žinomas tik vienas modelis. Į Prekybos sutarties nutrau-' šiokiu 
Vytaute pinigų yra du mo-!kimas iššaukė Maskvoje di- surasti 
deliai: vienas ką tik aprašy- delį nerimą, nes šių metų' 
tasis, antras gi su Vytim,
antspauda ir rusišku užrašu.

Volynijoj, ypatingai Luc
ko apylinkėse, randama la
bai daug Vytauto pinigų.
Pačiame Lucke buvo rasta

kelis
Todėl

keli svarai. Daugiausia ten 1 atnaujinta, bet šį kartą ang
randama pinigų pirmojo 
modelio, be užrašų.

723 Main St. Benv.-ood, W. Va. Kas 
kitus apie ji žino ką nors, ar jis yra gy

vas, ar miręs, malonėkite pranešti.
Už tikras žinias visokiais budais,

(48)
kurie

Visi iie siūlėsi *r vieRam teko iŠ- kad tokio Žmogaus pasaulis J susitiksite Joną Jankauską iš stengsiuos atsilyginti.
----- ,---------- J---------- — --------t:~ ... MARTA HOFFMANiokiu ar tokiu budu vaiką ;lėkti. pro langą. drauge su dar nėra matęs Jie labai do-! Detroit, kuris gyveno pas mane

ura«ti ieieTi iieros bus • nauJaiS kailiniais. Pemak- misi jo smegenų sutvaiky- ant farmos, patariu apsisaugot.
C J. “ ° ! vai'a iie nac AoAa rvtniane TTU1 TėflHsncri jam crv- __ - i__ ■____ 1.1__ =nerimą, nes šių merų ,-aj užtai užmokėta.

Sovietų užsienių balansas y-. Kaip žinia, vėliaus Lindber- 
ra kritingoje padėty. Dėl vi-|?hŲ vaikas buvo atrastas £lsRl 
daus priežasčių. Sovietų ek-’ nužudvtas visai netoli na- .2 
spoitas labai sumažėjo. La
bai galima, kad artimoje at
eityje prekybos sutartis bus

mų.

350 Hazel Street, Wilkes- Barre, Pa.

lai iau diktuos Sovietamsv
sutarties sąlygas.

Kaip Gyvena Sovie
tų Scenos ' Žvaigž

dės^
Sovietų judžių garseny

bės nei svajoti negali apie 
Hollvvvoodo filmos “žvaigž
džių” gyvenimą. Judžių ar
tistai Rusijoj gyvena, beveik

BAČKV FABRIKANTAI
LAUKIA ALAUS SU 

GRJŽTANT.
St. Louis, Mo.— Pereitą 

sąvaitę čia Įvyko bačkų fa
brikantų suvažiavimas. Ki
tąsyk šita pramonė padary
davo i metus po $20,000.000 
pelno. Prohibiciia uždavė 
jai mirtiną smūgį. Dabar,

AMNESTIJA VARŠUVOS 
KALINIAMS.

Paskelbus amnestiją, iš 
Varšuvos kalėjimų tapo pa
leista keli šimtai kalinių, jų 
tarpe ir atsakomingieji “Ga- 
zeta Varšavska”, “Robotni- 
ko” bei vieno žydų laikraš
čio redaktoriai, kurie buvo 
nrieš keletą dienu pasodin
ti.

vojo jis pas dėdę, rytojaus mu. Kadangi, jam esant gy- 
dieną sugrįžo ir susitaikė.; vam, negalima jo galvą ati- 
Aišku, kad ir taika reikia daryti ir pažiūrėti, kaip jo 

nors paminėti. Gėrė jie' smegenys sutvarkyti, tai rei- 
ir vėl. Ir štai. Vladas nusi-j kia palaukti, kol jis savo gy- 
tvėrė kirvi ir ėmė blaškytis.«venimą pabaigs. Susidarė!
Feliksas kiek nusigando ir mokslininkų grupė, kuri 
todėl stvėrė pagalį ir drožė ; prašė Dato, kad tas par
Vladui per galvą. Išstūmė ■ duotų savo galvą po jo mir- ’ maistingumą. Garsus gydytojas spe- 
jis ji i tamsia priemene ir ties. Data su tuo sutiko, cistas surado kombinaciją bran-
; Jr, * .... . . . . . ’ !gių vaistų pagelba, kurių jaiten dar pridėjo kirviu. Pas- iarn minis m izalva įam 
kui paaiškėjo, kad Nugaras
savo broliui kirto 9 smūgius

Marė Jankauskienė, Pajieškau brolio Baltraus Kiškic-
R. 2, Box 114, Sterling, Mich. P?eir,a iš Vilniaus gub., Pirmos Tohskes kaimo, Darsuniskio pa ra pi-

AR ATSIKĖLĘS JAUTIES 
PAVARGĘS?

Jeigu jus esate, tai turėtumėte var- 
t ■ toti pasitikėjimo vertą toniką, kuris

stimuliuoja jūsų apetitą ir pataiso n^įj." 
> virškinimą, pagelbsti jums ne tik su 
i skoniu pavalgyti, bet ir duoda jums

jos, jis seniau gyveno Brisviile, Long 
Island. N Y. Taipgi pajieškau Ane
lės Zuzavičiutės po vyru Baranaus
kienė, jie gyveno Scranton, Pa. Pra
šau jų pačių atsisaukt, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonėkite pra- 

(49)
JURGIS KISKIONIS 

115 So. 4-t'n St. Harriscn, N. J. 

Pajieškau sesutės ir brolio Saba-
nes jam mirus jo galva jam; ^Sėti^mui 1>^O Stanislovo .ir .Sabaliauskaitės
vargiai bebus reikalinga. jr normalų veikimą, paryti g>-- sukationL tono" Kur jiereikalinga

taip, kaip .cyvena ir eiliniai kai pradėta kalbėt apie pro-
Sovietų piliečiai.

Anglų laikraščių kores
pondentas rašo, kad garsus 
judžių režisierius Eizenštei- 
nas gyvena viename kam
bary. Kambary stovi stalas, 
kėdės ir sofa. bet knygoms 
nėra vietos. Jos guli ant kė
džių, ant grindų ir net po lo
va. Eizenšteino bute nėra 
vietos rojaliui, o kai jam 
reikia eiti dirbti, jis turi eiti 
pas pažįstamus.

Kitas filmų režiserius, A- 
Zeksandrovas, su žmona ir 
vaiku gyvena mažame kam
barėly, be jokių patogumų. 
Jaunas režiserius Žuravlio- 
vas ir miega ant valizės. 
Kompozitorius Abramovas 
gyvena labai skurdžiai. Jei 
pas ji ateina kas nors jo pro
fesijos reikalais, jis išveda 
vaikus pas kaimynus, o tik 
paskui kalbasi su lankytoju.

Geriausia gyvena kino re 
žiserius Pudovkinas. Jis turi 
trijų, kambarių butą su v t- 
na.

hibicijos panaikinimą, atgi
jo bačkų fabrikantų viltys. 
Susirinkę Į bravorų miestą 
jie mušė naujai išrinktam 
prezidentui Rooseveltui te
legramą, ragindami ji daly
ti viską, kas tik galima, kad 
kucgreičiausia butų leista 
alus darvti.

NUVAŽIAVO GRAIKI 
JON PARSIVEŽT 

iNSULLĄ.
Pereitą nedėldieni Grai- 

kiion atvyko iš Chicagos du 
valdininkai parsivežti pabė
gusi ten elektros trusto mag 
natą Samuelį Insullą, kuris 
yra kaltinamas Illinojaus iš
eikvojęs ir suvogęs milionus 
dolerių. Jis buvo suimtas 
Graikijos Amerikos valdžiai 
prašant.

IŠ UGNIES IŠNEŠĖ 30 
LIGONIŲ-

Sharon. Mass.— Sharonc 
Sanatorijoj pereita nedėl
dieni kilo gaisras. Ugnis su
naikino 3 aukštų medinį li
goninės triobėsį ir ugnage- 
siai vos spėjo išnešti iš liep- 

;siių So ligonių.

NUKENTĖJUSIEMS NUO
AUDROS ATLYGINS
PUSĘ NUOSTOLIU.

Kubos valdžia pranese 
j užmokėsianti pusę nuostoliu 
žmonėms, nukentėjusiem 
nuo audros, por kurią buvo 
sunaikintas visas Santa 
Cruz dėl Sur miestas ir žu
vo 2,500 žmonių.

POPIEŽIUS PASKOLI
NĘS LENKAMS 750,000,

000 LIRŲ.
Koelno evangelikų oficia- 

Hinis organas “Kirchliche 
Ynzeiger” rašo, kad Ro- 

Imos popiežius paskolino 
ILcnkijai 750,000,000 lii“ų.

AMERIKOS PREKYBOS 
LAIVYNAS TURI 25,156 

LAIVUS.
Washingtono surinktomis 

žiniomis, Jungtinių Valsti
jų prekybos laivynas susi- 
leda iš 25,156 laivų, kurie 
(artu sudaro 15,838,655 to
lus įtalpos.

KAPUOSE KOMUNISTŲ 
LITERATŪRA.

Naciunų kaimo kapuose 
(vienuolika kilometrų nuo 
Kėdainių) buvo rasta iška
binta komunistų vėliava su 
įvairiais Šukiais. Be to, tuo
se pačiuose kapuose prie 
kryžiaus rastas prikaltas ko
munistų laikraštis “Karei
vių tiesa”.

SUMAŽĖJO ANGLIŲ 
GAMYBA.

V/ashingtono žiniomis 
12 lapkričio pasibaigusi? 
sąvaitę minkštųjų anglių 
Jungtinėse Valstijose buvo 
iškasta 6,660,000 tonų, ka 
reiškia 640,000 tonų mažiau 
negu savaitę prieš tai. Šitas 
sumažėjimas aiškinamas 
tuo, kad tą sąvaitę pripuolė 
rinkimų diena ir karo pa
liaubų sąvaitė.

Pinigus už savo galvą žino- 
oagaliu, 3 smūgius kirviu ir Į ma, jis jau dabar atsiėmė, 
2 smūgius kažkokiu aštriu Į- Į nes paskui tie jį mažai bešil 
rankiu.

Teismas rado palengvi- 
lančių aplinkybių, ypač, 
kad Nugaras nusikaltimą 
padarė susijaudinęs,, užtat 
pasmerkė jį 4 metams sun
kiųjų darbų kalėjimam

dytų. Datas gavo iš karto 
1,000 svarų sterlingų, tai 
bus apie 3,300 dolerių ir dar 
rentę po 320 svarų metams. 
Taigi, galva netokia jau pi
gi-

verimą vertesniu, ši preskripcija yra 
NUGA-TONE. Pardavinėjama ir ga- 
lantuojama kiekvieno vaistininko.

Mėnesinis treatmentas, už Vieną 
Dolerį. Jeigu po 29 dier.ų vratojimui 
nebusite patenkintas, jūsų pinigai 
bus grąžinami.

sčiars, Stakanionių kaimo. Kur jie 
randasi, maionė-kit pranešti, arba 
patys lai atsišaukia. (50)

JUOZAS SABALIAUSKAS 
Bario Casabo Carlel I, Nr. 77 

Montevideo, Uruguay.

Sieniniai KALENDORIAI 
1933 M.

Laikas siųsti Lietuvon, reikalingas 
kiekvienam. Turiu visokių, du—40c., 
100—$10. Persiuntimą turi apmokėt

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (50)

PRACTICAL SALES COMPANT 
1219 N. Irving Avė., Deak. Kw 

CHTCAGO. TLL.

patys. (-)

DIEVAS BAUDŽIA 
KLEBONĄ .

Veliuona. Soalių 19 d. su
degė didelis klebono kloji
mas su nekultais javais. Ke
letą metų atgal taip pat bu
vo sudegęs klebono kloji
mas. Tada per tardymą įta
riamam katalikui J. Cičir- 
kai buvo išdaužyti dantys. 
Įdomu, kam dabar teks ne
tekti dantų?

IŠARDĖ RADIO TRUSTĄ
Federalinis teismas šį pa- 

nedėli įsakė išsiskirti radio 
trustui, kurį buvo sudariu
sios Amerikos Radio Kor
poracija, General Electric 
Cc. Wetsinghouse Electric 
& Mfg. Co. ir visa eilė kitų.

ZIGMAS GILIAVICIUS
189 Hartford Avė.

Xew Britain, Conn.

GERA FARMA.
60 akerių geros žemės, 7 ruimų 

namas, rakandai, barr.ė, 5 karvės, 
arkliai, įrankiai, vežimai; arti prie 
miesto. Kaina už viską $1,800. Jmo- 
kėt $1000, likusieji ant lengvų numo- 
kėjimų. (48)

MRS. EVANS
Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

RUPUŽĖ SU DVIEM 
GALVOM.

Vokiečių žurnalas “Wis- 
;en und Fortschrift” prane
ša, kad Minnnesotos štato u- 
niversitete randasi rupužė, 
kuri turi dvi galvas. Kaž
koks studentas ją radęs la
bai mažutę, dabar jau ji pa
augusi iki kumščio dydžio. 
M rupužė su kitom savo 
1 raugė m gerai sugyvena. 
Šiai rupūžei esančios 2 nor
malės galvos, bet tik ketu- 
ios kojos. Rentgeno nuo- 
raukos rodo, kad abu kak

NUBAUDĖ 200 ŪKI
NINKŲ.

Spaudos žiniomis, Raudė
nų valsčiaus savivaldybės 
kelių taisymo komisija su 
viršaiču priešakyje už kelių 
netaisymą nubaudė apie . 
200 ūkininkų. Bausmės už
dėtos nuo 5 ligi 30 litų. Pa
baudas išjieškos per polici
ja.

BALTIMORE, MD.
Petras Sinusas perkraustė 

savo vaistinę Į naują pato-' 
gesnę vietą po num. 800 W. 
Lombard Št. Visus lietuvius 
prašau atsilankyt

P. Sinusas.

’ai turi po normalų kauliu-į VISOKll GYDUO
LIŲ OLSELIS.kų skaičių ir taipogi esą du 

pilvai. Abi galvos “protau
jančios” kiekviena savaip. 
Tą puikiai galima pastebėti 
Mimo metu. Abi burnos ko
vojančios dėl maisto ir jei 
viena burna ėdanti, tai kita 
laikantis pasyviai. Atsitin-' 
ką ir taip, kad kiekviena 
?alva norinti eiti į priešingą 
pusę.

Gcriaavoft gydoilc* nu.i visokių ligų. 
parsiduoda vi.
Paminim kc.
100 Aspirin j 
Psyllium se 

5 svarai 
Krajavos R 
Per paštą s:,:

daugiau
KAZELI “S 

Heri)
108 W

/cm>ausias kainas.
< s daugelio:

už .......... 2Sįc
svaras, arba
.............. $1 00
svaras už tOc 
10c ant svaro

p>r\MCAI. co.
Specialist

j?R0AI>WAY
SO. BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Chas. B. g 
Knchanskas & Son |

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- H 
JAM LAIDOTUVĖSE, 
laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošiant nuo $75 jj 

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 3 
musų. Suteiksime tinkamiausi S 

patarnavimą.
ClIAS. B. KUCHAUSKAS j 

637 So. I’aca Street 
BALTIMORE, MD. 

Jsitėmykit telefoną South 0083

Senovės Lietuvių žinyėia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairins praneši
ma. pardavimus, pirkimas, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No- 
r>n< 'ą patį apgarsinimą patalpint 
leiis s.- kius. už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arte 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gu skaitome tik po lc. už žodį.
Paj ieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinimai ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokastį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON.

)
i
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Norwoodo
Klaunu

Komunistai
Rolėse.

Tūlas laikas atgal Bimba 
buvo atsiuntęs Į musų kolo
niją Šalinaitę iš Brooklyno 
pademonstruoti savo naujai 
iškeptą “proletarini meną” 
ir parodyt neprotaujančiai 
publikai, kaip bimbininkai 
kovoja su socialistais. Dai
na buvo užvardinta angliš
kai: ‘‘On the Picket Line”. 
Šaknaitė. skambindama 
pianą, rėkia vison kakari- 
nėn, “Fight likę heli”, ir sy
kiu visiems bimbininkams 
liepia rėkt.

Paskui sukomandavojo 
mergaites, "boisus" ir suau- 
gusiuos “beibes” sustot i ei
lę, ir pradėjo demonstruoti 
svetainės viduj: eidami apie 
salę palei sienas visi daina
vo: “Į eilę, i eilę, Į pikieto 
eilę, visi prieš skebus socia
listus.”

Iš šalies žiūrint i tą kome
diją atrodo vienas iš dviejų: 
arba čia susirinko pakvaišę 
žmcnės, arba klaunai juo
kus krečia. Greičiau klau
nai, negu tikri bepročiai.

Pažymėtina, kad taip de
monstruoja salėj prieš socia
listus “skebus” tie žmonės, 
kurie vos kelios dienos at
gal patys atsisakė streikuoti 
knygyne! Tai kam socialis
tus vadinti “skebais”, kad 
tas vardas geriausia tinka 
patiems komunistams?

“Laisvės” koresponden
tas pasigyrė, kad L. L. Ra
telio choras pradėsiąs dai
nuot raudonarmiečių mar
ša: “Mes trauksim i Britus, 
duokit mums Kaunus ir 
Berlynus.” “Laisvės” redak
toriai rekomenduoja bimbi- 
ninkų chorams Įsitaisyt ir 
tam tikras uniformas (gal 
tokias, kaip “salaveišių”). 
Grybas ir jo tamsus sekėjai 
mano, kad Angliją, Vokie
tiją ir Lietuvą jiems bus 
taip lengva užkariauti, kaip 
So. Bostone L. Pruseikos 
prakalbose bliauti. Tikri 
juokdariai!

29 dieną spalių čia atvira
me ore buvo surengę pra 
kalbas vietos finai ir lietu 
viai komunistai, sirijono A- 
badellos pievoj. Kalbėjo E- 
va Hoffman iš Bostono 
Prakalbų plakatai buvo ne
šiojami po stubas iš vakaro. 
Bet publikos susirinko labai 
mažai: tik keliatas praeivių 
ant šaligatvio klausėsi. Nei 
patys bimbininkai nesuėjo, 
matėsi tik pora iš “bliovikų 
kvarteto”.

Tas aiškiai parodo, kad 
Norwoodo lietuviai darbi 
ninkai jau nebetiki komuni
stų melams. Štai ir kalbėto 
ja Hoffman, piršdama i 
prezidentus Fosteri, neapsė
jo be melo. Socialistų kandi
datas į šalies prezidentus, 
Norman Thomas, esąs kuni
gas. Na, kas čia tokio blo
go, jeigu buvęs kunigas, me
tė kunigystę pereidamas Į 
Socialistų Partiją? Pagal 
komunistų protavimą išeina, 
kad žmogus syki buvęs ku
nigu, jau negali kovot už 
darbininkų klasės reikalus. 
O tuo tarpu pats Rusijos ko
munistų neklaidingas dikta
torius Stalinas yra kunigų 
seminarijos auklėtinis. Ta
čiau komunistai Staliną 
skaito vieną iš geriausių 
darbininkų vadų. Tai kur gi 
čia komunistų logika?

Antras kalbėtojos melas 
yra tame, buk socialistų 
partija esanti priešinga be
darbių apdraudai valdžios 
lėšomis. Tuo tarpu gi Socia
listų Partijos platforma 
kaip tik ir reikalauja bedar
bių apdraudos valstybės ir 
kapitalistų lėšomis.

Keliatas metų atgal ko
munistai buvo priešingi be

darbių apdraudai. Socialis
tų reikalavimą bedarbiams 
pašalpos komunistai išjuok
davo, kaipo “kapitalizme 
lopvmą”ir “darbininkų mul
kinimą.” Girdi, mes ka
pitalizmą nuversim revoliu- 
cijos keliu ir pašalpa nebus 
•eikalinga. Pamatę tačiau, 
kad revoliucija ant orderio 
neįvyks ir kad priešinda
miesi darbininkų apdraudai 
tuo bedarbės praganys pas
kutinius savo pasekėjus, 
komunistai šoko irgi agituot 
už bedarbių apdraudą, 
šmeiždami socialistus, buk 
pastarieji priešingi tokiai 
apdraudai.

Šitoks darbas nėra nuo
širdus darbininkų klasės 
švietimas, bet politinių šar
latanų skymas, mulkinti 
nesusipratusius darbininkus 
ir vilioti iš jų kišenių pini
gus.

Socialistas.

Lietuvių Aviacijos 
Dienoms Pasibaigus.

Vieša lakūnų padėka.

Visose didesnėse Ameri
kos lietuvių kolonijose nese
nai buvo surengta Lietuvių 
Aviacijos diena. Tam musų 
maršrutui pasibaigus, belie
ka tik Įvertinti to didelio 
darbo pasekmės.

Finansišku atžvilgiu tiks
las beveik pasiektas. Ameri
kos lietuvių visuomenė buvo 
supažindinta su aviacija. 
Pavežiojom apie 1,500 žmo
nių: iš jų daugiau kaip 95c'c 
buvo dar tik pirmą kartą iš
kilę Į padangę. Dirbdami 
musų skridimo reikalui, Į- 

vairių kolonijų nors ir kiek 
skirtingų srovių musų vei
kėjai bei visuomenės vadai 
buvo suėję Į artimus tarpu
savio santykius ir nuošir
džiai bendradarbiavo, vie
ningai siekdami bendro ti
kslo. Kiek teko girdėti, tose 
kolonijose, kur tik buvo su
rengta Lietuvių Aviacijos 
Diena, ten dar ir dabar en
tuziastiškai kalbama apie 
patirtą iš skridimo malonu
mą, apie technišką lėktuvo 
Įtaisymą ir kitais Įspūdžiais 
dalinamasi, žodžiu, lietu
viai pakilo Į orą su gera nuo
taika, žvelgė i pasauli iš 
aukštybės ir patyrė naujų 
kilnių minčių. Sakau “kil
nių minčių” todėl, kad iš ti
krųjų reikia turėti kilnios 
dvasios, norint kitam kuo 
nors padėti arba dirbti ben
dram labui. Taigi, Ameri
kos lietuvių visuomenė tik
rai parodė savo kilnią dva
sią, dideli pasiryžimą, vie
ningą pažiūrą Į musų skridi
mą ir taip pat duosnumą.Be 
to viso kažin ar butų taip 
sėkmingai pasibaigęs musų 
skridimo maršrutas.

Tad lakūnų vardu noriu 
užtai visa nuoširdžiai padė
koti visų kolonijų aviacijos 
dienos rengimo komitetams, 
jų bendradarbiams, skridi
mo rėmėjų bilietų pardavė
jams, vakarų rengėjams, 
draugijoms, prisidėjusioms 
prie to viso darbo, taip en
tuziastiškai musų skridimą 
rėmusiems laikraščiams, ra
dio programų rengėjams, 
skridimo garbės rėmėjams 
už gausias aukas, visiems j 
skridimo rėmėjų bilietus 
pirkusiems ir bendrai vi-' 
siems musų tautiečiams, 
kurie bet kuo prisidėjo prie 
bendro darbo. Ačiū! Jus, 
brangus musų skridimo rė
mėjai ir bičiuliai, duodate 
progos mums tinkamai pa
sirengti, kad galėtum 1933 
m. vasarą skristi iš Ameri
kos Į mylima Tėvynę Lietu- ’

Iš PIETŲ AMERIKOS suprantama kiekvienam u j Darbininkų Kiaidin- 
rugvajaus lietuviui, kas bu-Į

Urugvajau* Lietuvių Demo
kratinės ir Antifašistinės 
Visuomenės Pareiškimas.

Jaučiame savo pareigą 
nušviesti Montevideo ir ki
tur Pietų Amerikoje esan
čių lietuvių kolonijų kultū
rinę ir politinę padėti, nes 
Lietuvos atstovas gen. T. 
Daukantas, kuris atstovauja 
fašistini režimą, vystyda
mas savo reakcinius užma
nymus naudoja atstovo var
dą valstybės diskreditavi
mui. bauginimui savo pilie
čių ir demokratinės spaudos’ 
Pietų Amerikoje.

Kaipo pavyzdi konstatuo
jame kas seka:

To paties gen. T. Daukan
to Įskaymu, kuomet jis buvo 
krašto apsaugos ministeriu, 
rugsėjo 10 d. 1927 m. buvo 
nužudytas Įžymus Lietuvos 
parlamentaras socialdemo
kratas Povilas Mikulskis ir 
daugelis kitų piliečių vien 
su tuo tikslu, kuri vartoja 
diktatoriai: igązdinti liaudį 
ir padaryti ją paklusnia dik
tatorių Įsakymams.

Atstovas T. Daukantas, 
vizituodamas dienraščio“La 
Tribūna Popular” redakciją 
sausio 26 d. 1932 m. persta
tė Lietuvos diktatorių A. 
Smetoną kaipo teisėtą pre
zidentą, kuris esąs Seimo iš
rinktas gruodžio 17 d. 1926 
m.

Kadangi tatai melagystė 
ir apgaudinėjimas, tai pa
reiškime, jog gruodžio 17 
d. 1926 m. p. A. Smetona 
pasiekė prezidento vietos 
per karininkų perversmą, 
kuri Įvykdė šitas pats gen. 
T. Daukantas ir kiti reakci
nių pažiūrų karininkai. Sei
mas yra paleistas ir valstybė 
iki šio laiko yra valdoma ka
ro komendantų Įsakymais.o 
fašistinės organizacijos nu
tarimai. kuriuos pasirašo 
diktatorius, pavaduoja Įsta

vą. Ačiū Jums visiems už 
nuoširdų pritarimą musų 
skridimui ir už suteiktą vi
sokeriopą paramą!

Lakūnas kapitonas
S. Darius.

tymus ir valsytbės konstitu-; dieną 1922 m. puvo atvykęs 
ei ją. ii Montevideo rinkti parašų,

Lietuvos konsulas Buenos kad buk reikalingas Uru- 
Aires, p. Gaučys, ambasa- guajuje lietuviškas konsu- 
doriaus inspiruotas, dary- Ias, bet ištikrųjų, tai čia me
davo neteisingus avo pilie- kas konsulą nelaukia, nes 
čių Įskundimus Uriburu po- su Argentina yra patogus 
licijai ir išleido su konsulo susisiekimas ir tas pats kon- 
parašu oficialų cirkuiarą, sulas gali pilnai aptarnauti 
atrekomenduodanas savo ir Uruguajuje gyvenančius

vo ta šv. trejybė ir keno nu 
rodymais ir patarimais ji 
dirbo tą biaurų ardymo dar
bą. Už tuos jų “nuopelnus” 
p. generolas Daukantas jau

tojai Susmuko.
MONTEVIDEO, 

URUGUAJUS.
Nežiūrint kad Uruguajus

po biskį pradeda atsilyginti,i-vra laisva 11‘esPublika’.kyj.'io- 
nekuriems suteikdamas šil-'|Je savo politinius jsitikini- 
tas vieteles savo štabe. Gi!mus "ali pasireikšti kaip tik

tautiečius 
“teroristais
cirkuliaro pasekmėje

“komunistais". Lietuvos išeivius. Jei kas 
ir kit okiais. šio laukia, kad skirtų Kaunas 

r.ete- konsulą, tai gal tik buvusieji
ko daugelis darbininkų dar- caro armijos karininkai, ku 
bo ir daugiau kai 50 asme- rie “mužikų” kalbos nors ir
nų buvo areštuoti:, bet kuo- nemoka, bet susidraugavo 
met pasirodė cirkuliaro me- su T. Daukantu ir stato savo
lagingumas, tai buvo 
liuosuoti iš kalėjimo.

Visa tatai pareiškiame la
bai suglaustojo formoje, 
gindami žmoniškumo teises 
ir protestuodami prieš netei
sybę. melagystę ir apgaulę, 
ką daro Lietuvos fašizmo a 
gentai vardan tauto? 
stvbės.

Su augšta pagarba:
1) Buvęs Seimo atstovas

Frana* Vikonis.
2) Buvęs Seimo atstovas

Juozas Kaselis.
3) U. S. P. Liet. Soc. Sky

riaus Sekrete A. Mačiuiaitis.
4) Urug. Liet. Kult. Org. 

pirminink. Juozas Babilius.
Pastaba: Šis pareiškimas 

yra atspausdintas demokra
tiškame dienraštyje“La Tri
būna Popular”, Uruguajaus 
demokratinės vyriausybės 
oficioze “EI Pueblo”. liau
dies socialistų organe “EI! 
Sol”, žydų liberaliniame 
dienrašty “Der Tag”—Die
na, ir taip pat bus atspaus
dintas Argentinos socialistų 
partijos dienraštyje "La 
Vanguardia”, Italijos poli
tinių emigrantų laikraščiuo
se Pietų Amerikoje "Popula

na- kandidatūra 
8IN-32 m. 

Montevideo

i konsulus.

kam patinka, komunistams 
čia labai nesiseka.

Anksčiau jie čia be galo 
daug triukšmo keldavo. Boi
kotavo, ardė socialistų pa
rengimus, griovė ir demora
lizavo pažangiąsias organi
zacijas, padėdami tuo susti
prėti vietos lietuviškiems 
fašistams ir klerui, su kuni
gu Radžium priešakyje.
Griaudami pažangiąsias or

ganizacijas, komunistai ma
nė pasinaudoti, bet vargšai 
apsiriko; begriaudami ki
tus, patys taip susmuko,kad 
iš jų tų “gausingų masių”, 
kuriomis jie girdavosi savo 
spaudoje ir pranešimuose, 
liko Aįos keletas karštakošių, 
ir tie patys viens kito nesu- 
gaudo.

Štai, šių metų spalių mėn. 
sai neužjaučia, bereikalin- 9 fl- čia Įvyko jų vakaras, i 
gai eikvodami prisiųstus išikuO atsilankė vos pora de

tokiems tinginiams, kurie 
tingi naudingą darbą dirbti, 
kaip tik tenai ir tinka sėdėt. 
Lietuviškų litukų Antanas 
prisius. Tik parsiduokit jam 
su kunu ir siela ir bukit išti
kimais jo tarnais ir batlai- 
žiais... Tarzanas.

GEN.
KUN.

PARODĖ SAVO TIKRĄJĮ 
VEIDĄ. |

Sugriovę Urugvajaus Lie
tuvių Dramos Mėgėjų bu- 

įr val-jreli, buvę taip pat griovimo 
: tikslias prisiplakę prie Uru- 
! gva jaus lietuvių socialistų 
! organizacijos, o vėliaus iš
leidę šmeižtalapi “Tribū
ną”, J. Kapočius, J. Lazdau- 
skas ir V. Veselauskas pas
kutiniuoju laiku visai nusi
ėmė nuo savo veidų kaukes, 
parodė Urugvajaus ir Ar- ' 
gentinos lietuvių visuome
nei kas jie yra per vieni ir 
keno nurodymais jie dirbo 
tą griovimo darbą.

V. Veselauskas jau sekre
toriauja Argentinos lietuvių 
konsulate ir bendradarbiau
ja su fašistinėmis "Argenti
nos Žiniomis.”

J. Lazdauskas gi perkėlė 
“Argentinos Žinių” priedo 
“Urtigvajaus Žinių” štabą 
pas save ir aiškiai bendra
darbiauja su fašistiniu lai
kraščiu ir kiekviename jo 
numeiy verkšlena, kad Uru.

DAUKANTAS SU 
RADŽ1UM IRDA 

VATKOM
Nežiūrint didelės bedar

bės ir vietos lietuvių neapsa
komo skurdo, čia dažnai at
vyksta iš Argentinos liet. 
pasiuntinys P. Amerikai su 
kitais savo cinais ir su vietos 
liet. kun. Radžium mokyk
loje kelia balius ir pasilink
sminimus, kurie kaliais tę
siasi ligi ryto 6 vai. Matyti, 
tiems ponams krizio nėra ir 
alkanų savo tautiečių jie vi-

Lietuvos sunkiai uždirbtus 
musų tėvų ir brolių pinigus.

Skaudu ir gaila darosi, 
kuomet pamanai, kaip gy
vena musų tautiečiai, kurie 
su mažais vaikučiais neturi 
iš ko pavalgyti, arba ryte 
anksti atsikėlę renka iš iš
matų purt inus duonos šmo
telius, kad apsiginti nuo ba
do šmėklos, ką aš pats savo

sėtkų publikos. Vadinasi, 
komfašistų “masės” nyksta.

Gi dvi sąvaitės vėliau i- 
vyko Urug. Liet. Kultūros 
D-jos vakaras, ii- tas pui
kiausia pasisekė. Nežiūrint 
tų pačių komfašistų boikoto 
ir fašistų su klėru daromu 
kliūčių, pas kulturiečius 
publikos buvo pilnutėlė sa
lė. Girdėtis, kad kulturiečiai

gvajui “reikalingas" lietuvi- 
d’Italia”, “Nuevo Italia” ir iškas konsulas. Matyti, jis 
italų politinių emigrantų i tikisi gauti tame konsulate 
diem-aštyje Paryžiuje “La į šiltą vietą, o gal jau gen. 
Liberta”. Kartu pažymime,! Daukantas ir pažadėjo jam 
jog šio pareiškimo vertimą!tokį “džiabą”.
pasiunčiame visai socialisti-! J. Kapočius, atlikęs mauro 
nei ir demokratinei lietuvių misiją, rengiasi išvykti Į šv. 
kalboje spaudai. jLietuvukę pasiimti atlygini-

Taip pat mes pastebime, mą ii- medali už pasidarba- 
kad Lietuvos atstovas gen. j vimą “tėvynės labui."
T. Daukantas rugsėjo 23-261 Dabar, rodos, aišku ir

akimis mačiau, gi musų po-'turės nemažai pelno, 
nai lėbauja! Tarzanas. Tarzanas.

į D-ras J. MARCUS
Iš MASKVOS IK KAUNO

S Specialistas slaptų ir kroniškų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 
Elektriką ir 606 gydoma jei reikalas.

1 261 HANOVER STREET BOSTON. MASS.
TeL Capitol 2257 Highlands 3315

š Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Atsidaro Didžiulė Nauju Kroviniu Stotis Siete Yorke
Viršuje yra atvaizduota veikimo 

vaizdas neseniai atidarant naują 
Union Inland Freight Terminai oi 
the Port oi Neu York Authority 
siuntinių stotj. Stotis, kuri apima 
miesto bloką, turi viso 265,000 kvadra
tinių pėdų grindų piečio, skiepe, že
mutiniame ir pirmutiniame aukštuose, 
Port of Netv York Authority Com- 
merce penkiolikos aukštų namo. kuris 
randasi prie 8-os Avė. ir 15-os g-vės. 
Manhattan. Prirengta vienu kartu 
aptarnauti apie 250 sunkvežimių, ši 
nauja stotis yra pastatyta > patingai 
palengvinti aptarnavimą mažiau kaip 
vagonas Įkrovą.

Naujoji stotis duoda galimybės1 
priimti vienoje vietoje išvežamas 
mažiau kaip vagonas įkrovas se- i 
kančiai? geležinkeliais : Baltimore and 
Ohio: Central of New Jersey : Dela- 
ware, Lackawanna and \Vcstern: 
Erie: Lehigh Vaiky: Xew York 
Central: Xew York. New Haven Jfc į 
Hartford; ir Pcnnsylvania (ir Long .

Island). Tuo, šis apeina reikalingu
mą gabenti krovinius j 40 atskirų 
geležinkelių stočių Manhattan saloje.

Įvežami mažiau kaip vagonas 
siuntiniai bet kuriais aštu<miais gele
žinkeliais bus aptarnauta šioje sto
tyje. jei adresuota Union Inland 
Freight Station No. 1. Pirmas išve
žamas siuntinys, aptarnautas šioje 
stotyje, susidėjo iš Lucky Strike 
cigaretu. Daug Luekies išsiuntimų 
yra daroma kas savaitė į skirtingas 
šalies dalis, ir todėl jūsų krautuvi
ninkas visuomet turi naujų cigaretu. 
Šie populariški eigaretai vra vienin
teliai. kurių išdirbime yra vartojama 
garsus spraginimo procesą s.

Luekies išdirbėjai pripažįsta tiesą, i 
jog Gamta savo žalumoj retai švelni 
ir lengva, ir todėl Luekies nesiranda 
žalio tabako. Nors išdirbėjai perka 
tik puikiausi naminį ir turkų tabaką, 
kokį galimi gauti dėl Luekies. jų 
pastangos pagaminti puikesnį, leng

vesnį ir grynesnį cigaretą čia tik 
prasideda.

Po to. kaip šis puikus tabakas yra 
tinkamai pasendintas ir išnokintas, 
yra perleidžiamas per pagerinamą 
spraginimo procesą, kuris įima varto
jimą ir ultra-violetinių spindulių. Iš 
priežasties to. Luekies neturi žalio 
tabako ir štai kodėl žmonės visose 
Jungtinių Valstijų dalyse ir kitose 
šalyse pripažįsta Lucky Strike tikrai 
lengvais cigaretais.

Apžiūrėjimas, kuriuo Luekies yra 
apkraunami, nesustoja užsibaigus jų 
apdirbimui. Lygiai tokie pat veikianti 
metodai vartojama cigaretu pakaiime 
ir jų prirengime išsiuntimui. Jie yra 
suvynioti po dvidešimt į pakelį auto
matiškomis mašinomis ir gerai užda
ryti eellophane. kuris juos užlaiko 
šviežiais. O patalpinti į kartonas, jie 
yra parengti pradėti sunkvežimiais, 
kaip parodyta šiame paveiksle, pirmus 
savo kelionės žingsnius į jus.

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

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietaru naikintojas. 72 pus
lapių ........................................ 25c.
“O. S. S." arba šliubinė Iškilmė.—

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

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

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

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

I delis ir monologas. Našlaitė. Parašė i K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusi. 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 Spyriai.— Ir kitos fo- 

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

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............ 25c.
Ar Būva Visuotinas Tvanas?—Kaip

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

žemė ir Žmogus. Labai Įdomi ir parno- 
nanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
st Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyru ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ............... 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: fl) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................... 15c.
Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi

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

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo jų 
perskaityti. 64 pusi. .......................20c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Stabmcldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. 19c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šių kny.
gų niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina.............................. $1.00
Kaip Senovės Žmonės Persistatydsvo

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš- 
virkšėias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos."Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

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

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

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.

K F l F I v i ę
253 Broadway South Boston, Mau.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraiiių.)

MOTERIS KIRVIU UŽKAPOJO VYRĄ.
U*J* ‘‘'ir'"* r K°nJ TELŠIŲ RUSAI NENORI

tancija Masiulienė gavo 5 
metus kalėjimo. ATIDUOT CERKVES.

_ ... . , x . Vyriausis tribunolas savo
Panevėžio Apygardos tei- sprendimu katalikams pri- 

smo išvažiuojamoji sesija teisė Telšių cerkvę>
Biržuose nagrinėjo Kom.-. kurios vietoje seniau buvo 
tancijos Masiulienes by.ą, katalikų bažnyčia, bet ru- 

' sams Lietuvą okupavus, ba
žnyčią iš katalikų atėmė, 

Masiulienė visai nesigy-; nugriovė ir toj vietoj pasi
nė. Ji sako, kad šią žmog- ■ statė cerkvę. Dabar buvo 
žudystę padariusi ne iš blo- užvesta byla, kurią išspren- 
gos valios, bet gindama sa- dė katalikų naudai, tik su 
vo gyvybę. Bendrai, Masių- sąlyga, kad stačiatikiams 
liai šeimyniniai tarp savęs turi užmokėti visas išlaidas, 
blogai sugyvendavę ir daž-(kiek kainuoja trobesiai, ba- 
nai bardavęsi. žnyčia ir žemė (4 ha.). Sta-

Jie susituokė Argentino-, čiatikiai visa tai įkainuoja 
je, Buenos Aires mieste. Gy- apie 170,000 lt., katalikai 
vendami susilaukė 4 vaikų, su tuo nesutinka. Katalikų 
Bet jau gyvenant Argenti- komisija Įkainavo tik 14,000 
noje jie tarp savęs susipyk- lt. Katalikai tik tiek tenori 
davo. Pagaliau, po 14 metų užmokėti, kiek bažnyčios 
Masiuliai grįžo atgal į Lie- medžiaga kainavo,darbo ne- 
tuvą ir nusipirko Papilės skaito, taip pat neskaito ir 
vienkm. Papilio valsč., Bir- žemės, kuri jų manymu, jų 
žų aps. 12 hektarų žemės, buvusi, jų ir tebesanti. Žino- 
Bet Masiuliui Lietuvoj gy- ma, čia teks vėl teisme atsi- 
venti nepatikę, todėl jis iš- durti. Kuo tas baigsis, sun- 
važiavo vėl į Argentiną, pa- ku pasakyti.
likdamas Lietuvoje žmoną Tenka pastebėti, kad ka- 
ir vaikus. talikams ši cerkvė ir nerei-

Iš Argentinos jis prisius- kalinga, turi didžiulę baž- 
davo savo žmonai pinigų, nyčią, žmonės sutelpa, o ru- 
kad toji galėtų tinkamai ve- sai Žemaičiuose tik šią vie- 
sti savo ūkį ir atlyginti jo ną cerkvę ir teturi, o tą atė- 
padarytas išvažiuojant sko- mus litkų be jokios. Katali- 
las. kai deda visas pastangas,

Po 4 metų Masiulis vėl su- kad tik atimtų, nes Telšiuo- 
manė grįžti į Lietuvą. Ir se esanti kunigų seminarija, 
sugrįžęs jau antrą dieną gamina jų daug, o vietų ne
pradėjęs su savo žmona bar- daug tėra, todėl ir veržiasi 
tis. Jis jai išmetinėjęs esą nors ir į rusų bažnyčią, kad 
ji buvusi jam neištikima. sudarius kunigams etatų.

Pati kaltinamoji pasako- Antra, jei ir patektų ši cer- 
ja, kad jos vyras buvęs la- katalikams, tai maža
bai nervuotas ir vaikščioda- Pe]no 5u.r^|1i' nes 
vęs naktimis (per miegą). ?Tiaut1’ ir kitą statyti. Rusai 
Lovoje jis visuomet pašo- taiP Pat stengiasi jos neati- 
nėje laikęs vokišką, abipu- ^uotL

durtuvą. Savo

kuri kirviu nukirto savo vy
rą Jurgi Masiulį.

ĮDOMESNI SIU DIENŲ ĮVYKIAI IR ŽMONĖS. ŠIURPULINGA MEILĖS TRAGEDIJA.
Suviliota mergina nugalabi- šakojo. Ir jau šiomis die- 
jo porą kūdikių, padegė my- nomis iš Panevėžio Apygar- 

limojo klojimą ir atsigėrė ; dos teismo R. gavo šaukimą.
nuodų. 'Teismo, matyt, ji pabūgo ir

i Šiomis dienomis Biržų Ii-nut?.rė, “usi.nUOdyti;
goninėn buvo atvežta fauna savižudybę dar nutarė at-
mergina, bar.ždiusi nusinuo- ,®T0 T.
dyt vitrioliu. Paaiškėjo, kad T.°?cl.slS ™‘>!.?Pal>ų 4 d. n 
tai 23 metu amžiaus kaimie- uzd«?e J?.klojimą, o pat. 
tė R. Jos šavižudvbės prie- Pabėgusi 1 >>*"»* «-
žastis tokia: ' i1™110-

T , , , . - • • ’ Išgėrė, matyt, permaža,Jau keletas metu, Kai mi- 1 • t. i_ i ‘ „ kad nuo to nemire.neta R. bendravo su to pa- . .
ties kaimo gyventoju T. ir . Tokiu buriu viskas iškilo 

■buvo prisigyvenę net porą aikštėn ir tuojau pribuvo 
vaikučių, kuriuos po gimimo policija. T. sudegė klojimas

čia parodyti 3 atskiri dalykai: (1) Los Angeles mieste 400 ateivių priima Jungtinių Vals
tijų pilietybę ir visi ant syk prisiekia. Kubos saloje kareiviai jieško lavonų. Per siautusi te
nai uraganą buvo užmušta 2.500 žmonės. (3) Elektros inžinierius Irving Langmuir, General 
Eleetrie kompanijos laboratorijų Seheneetady mieste užveizda, kuris už savo nuopelnus šitoj 
srity gavo švedų Nobelio dovaną.

R. tuojau pasmaugusi. ir visas klojime suvežtas va-

Baisus Dalykai mo, V. Juškevičius — 7 pa- 
... .ras arešto, K. Stančiaus-

Sventoj Lietuvoj• kaitė— 50 litų pabaudos, 
kurios neišgalint sumokėti,
laikyti 7 paras arešte ir Lt 

Tą pačią dieną buvo 
i sprendžiamos kelios bylos 

“Socialdemokratas” pra-1 už suklastojimą vidaus

Jauna mergina priversta eiti 
Į “stebuklingą” Šilavą 

keliaklupsčia.

Žvėriškas Tėvas.
Sumušė 16 metų dukterį ir 

alkaną prirakino prie
gembės.

“Žemaitis” praneša šiur
pią žinią:

šiai astrų, 
žmoną jis dažnai žadėdavęs 
nužudyt. Ir, pagaliau, 6-toje 
sąvaitėje, kai jis sugrįžo iš

ŽIAURIAI NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS.

Šiaulių kriminalinė poli-
Argentinos, norėjęs tą nu- cija gavo pranešimą iš Lin- 
žudymą padaryti. Jie atėję kuves, kad spalių 25 d. šio 
abu iš darbo, pavalgė pietus, miestelio laukuose rastas 
atsigulę popietinio pogulio, nužudytas Juozas Kackelis, 
Jis guldamas į lovą, paša- 40 m. amžiaus mažažemis iš 
kęs, kad dabar paskutinė Udrikių kaimo, Linkuvos 
valanda, ir kišeniniu peiliu valsčiaus. Kackelis nužudy 
jai dūręs Į krutinę. Masiulie- tas nepaprastai žiauriu bu- 
nė tuojau sugriebusi jo ran- du. Peiliu perplauta gerklė, 
kas, kad jai neįdurtų. Pas- suskaldyta galva, kūne pa- 
kiau, kaž kokiu budu, jai daryta kelios žaizdos ir nu- 
pavykę vyrą pastumti nuo piauta kūno dalys. Nužudy- 
savęs ir ji tuo momentu mo priežastis nežinoma, 
tuojau pagriebusi stovintį Nustatyta, kad prieš savo 
galųgalvy kirvį ir pradėjusi nelaimę Kackelis turėjęs su 
juo smogti vyrui į galvą. Bi-1 savim 100 litų pinigų, kurių 
jojusi, kad jos vyras nepa- po nužudymo pas jį jau ne
imtų to aštriojo vokiško rasta. Kackelis paliko tris 
durtuvo. Tokiu būdų ji tol .vaikus. Gyvenęs gana var- 
kirtusi vyrui, kol tas be są-'gingas. Žemės turėjęs tik 3 
monės, paplūdęs kraujuose, hektarus.
griuvo ant žemės. Padariusi ----------------
ši baisų darbą, bėgusi į Pa-į 
pilio miest. policiją ir pra-j 
nešusi apie įvykį.

pra
neša, kad Seredžiaus apy
linkėj vieno kaimo moteris, 
didelė davatka—fanatikė, 
turi 18 metų mergaitę, kuri 
turėjo mylimąjį. Ši mergai
tė besimylėdama “prisimy
lėjo” kūdikį. Motina labai 
užpyko, nes visi pradėjo 
juoktis, kad davatkos duktė 
susilaukė kūdikio. Tuomet 
motina, davatkų pataria
ma, savo mergaitei liepė eiti 
klupsčiom šilavon. Mergai
tė motinos įsakymui pasi
priešino. Tuomet motina 
mergaitę apkumšeiavo ir 
pareiškė: “Jei neisi keliais 
Šilavon, išvalysiu, kaip pa 
senusią kalę laukan!” Mer
gaitė, nerasdama kitokios 
išeities, apsiverkė ir išėjo.
Bet paėjus apie 10 kilomet
rų klupščiom, ant kojų ke
lių pasidarė didelės žaizdos, 
kojos sutino ir negalėjo eiti 
ne tik Šilavon, bet ir namon į tų. 
grįžti .Tuomet pažįstami — 
žmonės parvežė ją namo ir 
dabar ji guli lovoj. Gydyto- ■ 
jas pareiškė, kad reiksią net 
vieną koją nupiauti.

pa
sų. Kaltinamųjų tarpe buvo 
daugumas pagyvenusių pa
nelių ir dvi ponios, kurios 
vidaus pasuose ištaisė gimi
mo laiką. Už šį "pasijauni
nimą” beveik visos nubau
stos piniginėmis pabaudo
mis arba areštu nuo 1 iki 7 
parų.

Žiogaičių km. Viekšnių 
valsč. Juodpusis sumušė sa
vo dukterį M. Juodpusytę 
16 m. amž. (Mat ji turi tei
sę paveldėti pusę ūkio su
lig savo mirusios motinos 
paliktomis teisėmis). Po to 
ji išbadavo pasislėpusi ant 
tvartų šiauduose 3 savaites. 
Radęs tėvas dukterį neval
giusią 3 sąvaitės, vos gyvą 
apkalė geležimis ir už ran
kų su d ratais pririšo prie 
gembės, o kambario duris ir 
langus užkalė lentomis ir 
taip kelias dienas laikė ne
valgiusią ir paslapty, kad 
nesužinotų kaimynai. 

Mergaitės giminėms suži- 
mergaitės var-

, ................... . _arojus bei kitas invento-
Nors jai ir už pirmo vai- Nuostolio padaryta 4,- 

kučio pasmaugimą reikėjo 200 lt. sumai. Turtas buvo 
atkalėti, bet ji nepabijojo neapdraustas.

i pasmaugti ir antro. Pa- __________
smaugusi jį kūdikio lavonėlį PAVnrč pi kantra
paslėpė kūtėje po mėšlu, fJ^iniITII
matyt tikėdamasi, kad jos TŪKSTANČIO LITŲ. 
darbas neiškils aikštėn. Bet Lapkričio 2 d. Šiaulių gy- 
išėjo visai kitaip. Kaž kas ventojai Petronėlei Lisevi- 
policijai apie tai smulkiai čiutei nežinomas piktada- 
pranešė ir policija tuojau su- rys, Įlindęs pro langą į kam- 
rado paslėptą vaikutį. Bet bari, pavogė iš gulėjusio ant 
R. tvirtino, kad tas kūdikis stalo ridikulio 1,500 litų.
ne jos. Tuomet policija iš------------------------------------
jos pareikalavo, kad ji nu- Gerklės užsinuodiję 
dytoją. > reikalauja Kreosoto.
R, - j , - | Per dau? metu musų geriausi. sugalvojo gydytoją ap- atarai naudojo Kreosotą kokioj 

gauti. Savo vietoj ii pasiun- nors formoj nuo kosulių, persišaldy- 
7- _ • t j i •_ _ mu ir bronchitis. Nes jie žinojo, kadtC Seserį. Ii gĄGVtOJHS, pH- yr* didelis pavojus leisti joms užsi-
daręs patikrinimą, pripaži- sena.

_ i t> i . r — 1 Creomulsion su Kreosotu ir šešiais
nO, K3.fl K. KUftlKlO Tieture- kitais svarbiais mediciniškais ele- 
įus. Atrodė, kad prasikaltę- mentais greitai ir pasekmingai pra- 
i- - • i t> x *• šalina visus kosulius ir sakius kuriele jau ir paspruks. Bet cia kitaip Kalėlų padaryt daug bėdos, 
jai vėl nepavyko. I Creomulsion yra galingas gydymui

* ' visų šalčių ir kosulių nežiūrint kaip
Policija apie R. klasta vėl hutų “^isenėję, v«en©k >is >'r* y-v " sa* nepavojingas ir priminus vartoti.Smulkia Kaž Kieno buvo pa- Josų vaistininkas garantuoja Creo- 

informuota. Antra kartą su muls‘°" ir sugražina jnms pinigus.
aiškiais Įrodymais policijos Creomulsion kaip nurodyta. Saugo- 
sučiupta, ji jau nebesigynė, kitės įcosuiio *r šalčio kuris užsitę- 
bet pati Viską atvirai papa- rankų greitam vartojimui. (Adv.)

UŽ ELGETAVIMĄ 
SMARKIAI BAUDŽIA.

IŠ VIENO KALĖJIMO 
ATBĖGO Į KITĄ.

Šiomis dienomis į Šiaulių 
sunkių darbų kalėjimą atė
jo žmogus ir pasisakė esąs 
plėšikas Jonas Beleckas, pa
bėgęs drauge su plėšiku 
žmogžudžu Domu Lingiu iš
Alytaus arešto namų. Esą, no jus apie 
kol atbėgęs iki Šiaulių, ba- • gingą padėtį, tėvą privertė 
tai nugružę kojas ir dėl to, i dukterį vežti prie gydytojo, 
negalėdamas toliau paeiti, Mažeikių apskr. gyd. Taut- 
nusprendęs grįžti vėl į kalė-'-vaišas apžiūrėjęs mergaitę 
jimą. Beleckas iš Šiaulių ka-; pripažino fiziškai ir psichiš- 
lėjimo bus grąžintas į Aly-kai dėl mušimo nustojusią 

pusę sveikatos.
■

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME

Nereikia daug įrodinėti, kad! riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška,'. 
Kauno 1 nuovados taikos: kiekvienas kulturir.gas žmogus . Vac. Biržiška. VI. Lašas, Vaba- 

teisėjas sprendė. aštuonias tik tuo atveju turės pilnos tei-: las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
bylas už elgetavimą Kauno ges nešioti tą vardą, jei jis seks'gelis kitų.
gatvėse. \isi 8 kaltinamieji kultūros ir mokslo pažangą, do- ■ “Kultūra” nuo 1931 metų
buvo nubausti: VI. Batai- 
tis—2 savaites papr. kalėji

Ihmatism

. mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį Įvairų ir tokį

tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant.

gausų šių dienų mokslinį bei kul- : Venclova, P. Cvirka, K. Korsa- 
turini progresą pilnai galima tikįkas_j. Radžvilas, J. Šimkus— 
turint atatinkama vadovą, ku-'pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit.

"7 MĖTOMIS 1 LIETUVĄ
g —PATOGUS—

Kalėdiniai Išplaukimai
Iš NEW YORKO

' Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Gruodžio 8 Gruodžio 16

Puikus geležinkeliu susisiekimas
Iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki
mai žinomais Lloyd Kabia Laivais 
BERLIN STLTTGART

GEN. von STEVBEN DRESDEN

Informacijų kreipkitės į vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYKSTON ST.. - BOSTON

Masiulienes gynėjas, adv. 
Č. Petraškevičius, prašė tei
smo, kad kaltinamąją ištei
sintų, nes ji šią žmogžudy- 
bę padariusi iš išgąsčio — 
gindama savo gyvybę. Bet 
teismas, išžiūrėjęs bylą ir 
išklausęs ekspertų, nuspren
dė Konstanciją Masiulienę 
pripažinti kalta ir nubaudė 
5 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Kaltinamoji pareiškė, kad 
ji šia bausme yra patenkin
ta ir į Tribunolą neapeliuos.

NUSKENDO KARTI 
APSIKABINĘS.

Papilėj beganydamas gy
vulius Krioklių kaimo ūki
ninkas D. Puščius nežinia 
kur dingo. Nors namiškiai 
didžiai susirūpinę jieškojo 
—niekur jo nerado. Ryt die
ną apie 10 vai. Puščius buvo 
rastas Ventos upėje beplu- 
duriuojant prie kranto kar
tį apsikabinęs. Spėjama, 
kad jis besikeldamas per 
Ventą buvo išvirtęs iš val
ties ir nuskendo, kartį ran 
komis nutvėręs, kuri jį taip 
greit ir iškėlė į paviršių.

MES prašome kiekvieną šio laikraš 
<’io skaitytoją. kuri* tnri Reumatinį

AGURKAIS TRĘŠIA 
LAUKUS.

Rokišky agurkai buvo taip 
pigus, kad net nuo daržų 
neapsimokėjo nuimti. Prie 
miesto esančios agurkų 
plantacijos dabar geltonuo-

STATYS LIGONINĘ.
Valdžia nutarė, kad Kau

no miestui reikalinga didelė 
ligoninė, kuri turėtų apie 
500 lovų. Prie statybos turė
tų prisidėti švietimo minis
terija, Kauno miesto savi
valdybė, Raud. Kryžius ir 
apskrities savivaldybė. Lija agurkais. Manoma juos 

aparti. Agurkų plantacijų 'goninė kaštuosianti apie 5 
savininkai šiemet turėjo di- milijonus litų; statyba turė- 
delius nuostolius. tu tęstis 5 metus.

io skaitytoją.
-ti. Raumenų Lumbazo
Podagrą. parašyti mams paduodant 

savo vardą ir adresą, kad mes kiekvienam 
galėtumėm pasiųs t i
bandymai Vieno Do
lerio Ronką musų 
Reumatinių Gyd n o- 
lių, Mes norime savo 
kaštais įtikinti kiek
vieną kenčiantį ką 
K n h u’s Rheumatk- 
Pever Remedy atliks. 
Mes e«ame tame tik
ri ir norime, kad 
kiekvienas kenčiantis 
nuo Reumatizmo ži
notų ir butų tikras 

tame. Nebandykite išvilioti Reumatizmą 
per kojas nr odą su plasteriais ir pai
niais metaliniais Įtaisais. Nebandykite 
iškrapštyti jį su linimentais. elektra, ar 
magnetizmą. Nebandykite išsikalbėti su 
įsikalbėjimo mokslais. Jus turite R išva
ryti lauk. Jis yra sistemoje ir iš ten jus 
turite jj varyti.

Kaip tik tą. mes manome. Kuhn’s Gy
duolės ir atliks ir štai kodėl jos turėtų 
pašalinti Reumatinį Karštį. Raumenų 
skaudėjimus. Netiralriją ar Podagrą. Reu
matizmas turi išnykti. jei<u jus norite 
pasilinosuoti nuo skausmų ir kentėjimų. 
Musų gyduolės turėtų pašalinti aštrius, 
diegiančius skausmus, kurčius raumenų 
skaudėjimus tr karštus, drebančius su 
tinusius sąr.arins.

$1.00 BONKA UŽ 25c
Mes norime, kad jus isbandytumėt

Kuhn’s Rheumatic Fever Remedy ir pa
tys sužinotumėt, kaip tūkstančiai jau 
sužinojo, kad Reumatizmas gali būti pa
šalinta*. Viskas ką mes prašome tai tei
singo tšban<l.vmo. Jeigu jus rasite parelbą 
nuo jūsų negaliavimų užsisakykite dau
giau tęrimni gydymo*. Mgn nepagelbės. tm» 
Ir užsibaigs. Mes nesinnčiame mažos sem- 
pe’io plečkutės nopersko didumo ir ne
turinčios praktiškos vertės, bet reruNario 
didumo bonka. pardavinėjamą aptiekose 
po vieną dolerį- $i bonka yra sunki ir 
mes turime mokėti Dėdei Šamui už jos 
atnešimą pas jūsų duris. Jus tarife pri
siųsti mnms 23 rentos apmokėjimui per
siuntimo. dėžutės ir sopakavirao ir ši 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojaus pasiųsta jums dykaL viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vėliaus.

RFRM RF.MFDV CO.. *eFT. B.
TR53 Mihvankee Avenue. Ckieago, IU.

K:

ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuri? ne tik in
formuotų, bet ir pat? kartu eitų 
su tuo progresu, už ji kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai į geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną tokį tobulą in-,jo, kaip “Kultūra.”
formatorių apie visu? mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL-

“Kultura” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

TURĄ.” “Kultūra, yra popu- su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
liarus mokslo, visuomenės ir li- žodžio prasme kultūra, 
teraturos žurnalas. Be to, ji yra *
gausiai ir puikiai iliustruotas1 Amerikiečiai daugiausia skai- 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį to angliškus žurnalus, bet jie 
dideliais 64 puslapių storumo Pagaliau, sužinoti, kad
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros1
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

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

“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

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

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 156 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir tartingiausia eiln| knyga lietaviy kalboje.
KAINA TIK $1.66.

Audime apdarais fl.25.
kiekvienas turėtu papaošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siusti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamiršt prilipint už. 2c markę.

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

iXtr.Mtidiuu



lį *

Aštunta* Puslapis

Vietinės Žinios
KELEIVIS. SO. BOSTON

- UŽDARYTI BANKAI IŠ
MOKĖS $2,000,000.

Apie 70,000 žmonių gaus 
oinigų prieš Kalėdas.

Vvriausis Massachusetts 
valstijos tribunolas

Norwoode

No. 48, Lapkr. 30 d. 1932 m.

KAIP IR UŽ KĄ AŠ SU liaus ir žengeva į stubą. Tuo preme court) Įsakė septy
MOTERE TAPOVA SU

MUŠTI.
Apie 2 mėnesiu atgal, 

mums teko išvažiuot iš na
mų. Sugrįžę atgal radome 
apvogtus savo namus: pa
vogta 500 dolerių, kurie bu
vo padėti po karpetu. Dėl 
šitos vagystės aš Įtariau sa
vo sesers 16 m. amžiaus vai
kėzą ir jo draugą airišiuką 
bomelį. Policija abudu nu
sivedė Į nuovadą, išklausi
nėjo ir paleido. Pamatęs 
mane vaikėzo tėvas A. sa
ko: kaip tu turėjai teisę
manąjį vaiką duoti policijai 
klausinėti? Aš jam sakau: 
tavo vaikui nieko nedarys, 
jeigu jis nėra kaltas. Jisai 
man sako: Tu atsiminsi: tik 
nepamiršk !

Perėjo jau 2 mėnesiai ir 
aš tą grąsinimą pamiršau.

Štai, 15 spalių aš su savo 
mctere nutarė va važiuoti 
ant ūkės. Išėję laukan pa- 
stebėjova nuovados vežimą 
ir buri žmonių prie pirmi; 
durų nuo musų namų. No
rėdamas patirti, kas tenai 
atsitiko, aš patariau savo 
žmonai biskį palaukti. Už 
kokių 15 minučių “angelai” 
išvarė pulką girtų bomų, c 
blaivybės “apaštalai” turi 
kėlės bonkas munšaino 
Staiga pasigirsta moteries 
balsas: iškišusi galvą per 
langą kaip pradės ant susi
rinkusių keikti, o Į mane sa
ko: “Tu man padarei, tu 
atsiminsi”. Tik nepasakė, 
kų padariau. Tai buvo gir
tos gyvanašlės žodžiai. Po 
to aš ir žmona nuvažiavova 
ant ūkės, o apie 10 vai. va
kare sugrįžova atgal. Priva
žiavus mudviem prie savų 
namų, radova stovinčią 
gaują girtų moterų ir vyrų 
Mudu nieko bloga nenujau
sdami išlipova iš automobi-

Lietuvis Papiovė 
Savo Žmoną.

Detroite vieni tik vargai 
ir bėdos. Štai, 69 metų am
žiaus lietuvis Platukas pa
piovė savo moteri Platukie- 
nę. Tai atsitiko 19 lapkričio, 
Detroito užmiesty. Šiurpus 
vaizdas. Moteris guli pašar
vota pas gimines, vyras tu
no kalėjime, o sūnūs liūdi 
žiūrėdamas Į motinos lavo
ną. Sakoma, kad motina su 
sunum norėję atiduoti senį 
Platuką į pavargėlių namus. 
Tas supykęs ir nužudęs se
nę. Sunaus tuo laiku nebuvę 
namie.

Apie tai mums praneša 
drg. F. Lavinskas.

Mirė Anastazija Gricių
vienė. į vk>” redaktorius. »

r i «.> i, • Ateinanti nedėldieni, 4
uapkricio — (ne • ‘ gruodžio, 2 valandą po pie-

tone persiskyrė su > uo £
(su 'U .<raUte "RJJ i kalbos ir koncertas. Kalbės,

“Keleivio” redaktorius Mi- !" zaite. Velione buvo dar jau-

Kelei- Bostone dideli šalčiai.
Paskutinėmis dienomis 

Bostone ir visoj Naujoj An
glijoj pasidarė labai šalta.

na. vos 38 metų amžiaustarpu viena moteris nutvėrė niems užsidariusiems ban-
mano žmonai už plaukų ir kams išmokėti nukentėiu- nioteris Ji paliko didžiau- 
parmušė ją ant žemės. Aš si ms žmonėms nors kiek šiame nuliudime du sunu, 11

apdraskyti ir apvogti. bankui kuris turi išmokėti zdinga šeimininkė ir gera

moteris su vaikais. Aukšta- 3. Industrial Bank & Trust 
ka.nis yra karštų katalikų Companv. Bostone, išmokėt 
vaikas: užpuolimo vakarą 5 nuošimčius.
įo tėvai buvo bažnyčioj ant 4. Medford Trust Co. 
‘misijų”, rąžančiais apsika- bankui, išmokėt 10 nuošim- 
binę. i čiu.

Spalių 18 d. buvo teis-Į 5. Revere Trust Co. bari
mas: Martinkiene nubaudė kui. išmokėt 10 nuošimčių.
3 mėnesiais kalėjimu ir už
mokėti $150 pabaudos. Yo- 
laikai $100 pabaudos, Yur
kienei -550 pabaudos. O A-

ehelsonas. Jis aiškins, kaip 
Amerikos socialistai mano 
paimti pramonę Į savo ran
kas ir prašalinti nedarbą sy
kį ant visados. Visi Nonvoo
do lietuviai yra prašomi at
eiti pasiklausyti.

kų klasės reikalus ir platin
davo apšvieta. Ji geriausia 
mėgdavo “Keleivį", kuri ne
tik pati skaitydavo, bet už
rašydavo jį ir Į Lietuvą.

Ji buvo gimus Trauplau- 
kių kaime, Ilakių apskrity. 
Amerikon atvyko 1912 me

6. PIvmouth Countv Trust visą laiką ąyvenc
Co. bankui. Brocktone, iš- Bnghtone Čia .u ungulejc 
mckėc 10 nuošimčiu. P™ paša putes draugijos

Inman Trust Čo. ban- Vienybes, kun suteikė jai
iomaitienė ir Aukštikalnių-i kui. Cambridge. išmokėt 25 gtažu paskutinį patarnavi

mas ištekinti. i nuošimčius. '?«• Laidotuvėse dalyvavo
Nejaugi tie užpuolimai Bet pinigai bus išmokami dauS draugu-

mt ramių žmonių išeis už- tik tiems depozitoriams, ku-i Kaip Vienybės draugijai, 
puolikams ant gero. rių pinigai yra padėti i tau- Į taip visiems kitiems drau-

Antanas Petkevičius,
133 Silver St.,

So. Boston. Mass.

Kas buvo tie “nuodai” tei 
sėjų uzbonuose?

Middlesex apygardos tei- 
mo rūmuose, East Camb- 

ridge’uie, pereitą sąvaitę 
buvo rasta kažin kokių bal- 
:ų miltelių pripilta Į tuos ą- 
močius, iš kurių teisėjai ge
da vandeni.Manyta. kad tai 
modai. Aplink teismą tuo
jaus buvo pastatyti ginkluo
ti sargai, o tas baitas “pau
peris” pavesta valstijos che
mikams ištirti. Ištyrus pasi- 
•odė, kad nebuvo jokie nuo
dai, bet maltas kalkinis ak
muo, vartojamas grindims 
valyti.

Curley atsisakė duot baduo- 
liams pavalgyt.

Pereitą sąvaitę baduolių 
komitetas kreipėsi į Bostono 
majorą Curley su -prašymu, 
kad jis duotų miesto lėšomis 
pavalgyt ir nakvynę baduo- 
liams, kurie keliaudami 
Washingtoną sustojo pake
liui Bostone. Jų buvo arti 
100. Bet ponas Curley, kuris 
labai dažnai miesto lėšomis 
kelia puotas visokiems svie
to perėjūnams, baduolius 
pavalgydinti atsisakė.

NEBUČIUOS KARALIUI 
RANKOS.

Šiomis dienomis Anglija 
paskyrė airių vadą Buckley 
generaliniu Airijos guber
natorium. Seniaus šitokiuo
se atsitikimuose paskirtasis 
turėdavo nuvažiuoti Londo
nan ir pabučiuoti karaliui 
rankon už paskyrimą. Bet 
Buckley šitą paprotį nutarė 
sulaužyt ir pareiškė, kad 
iis nevažiuosiąs karaliui 
rankų bučiuot.

SUKILIMAS SERBIJOJ.
Pietųslavijoj buvo kilęs 

sukilimas prieš serbų val
džią. Dabar pranešama, kad 
sukilimas esąs nuramintas, 
daug partizanų esą suimta, 
o kiti išbėgę užsienin.

pomaji (savings) skyrių 
Kurie turėjo savo pinigus 
komerciniuose skyriuose, 
ant čekių, tiems da nemo
kės, išskyrus tiktai vieną 
Plymcuth Countv Trust Co.. 
kur ir komercinio skyriaus 
indėlininkai gaus po 10 nuo
šimčių.

Didysis Bostono Federal 
National Bankas, kur labai 
daug lietuvių pinigų yra pa
dėta. jau dabar išmoka 10 
centų nuo dolerio. Vėliaus 
išmokės daugiau.

Sučiupo 1,500 keisų degti 
nės.

Prie Cape Cod pusiasalio, 
ties Truro miesteliu, pereitą 
sąvaitę pakraščių sargai su
čiupo laivą su degtinės šmu
geliu. Paimta 1,500 keisų 
degtinės, kurios vertė ap
skaitoma į $75,000. šešioli
ka šmugelninkų pabėgo.

Prigėrė per ledą.
Čiuožiant ant Bailey’o 

prūdo, pereitą nedėldienį į- 
lužo ir nuskendo F. L. Gur- 
nye, 22 metų amžiaus vyras. 
Prūdo pakrašty ledas buvo 
iau pakankamai storas, bet 
vidurys da nevisai užšalęs. 
Gurney nučiuožė pertoli nuo 
kranto ir nuėjo po ledu.

gams už paskutinį palaima 
vimą velionei, nuoširdų ačiū 
taria nuliudusi šeimyna:

. Gricius ir vaikai.

Šunes sudraskė 26 kiaule* 
ir 12 vistų.

Apie Saugus’o miestelį, 
netoli Bostono, šį panedėlį 
prasidėjo didelė medžioklė 
ant šunų, kurie pradėjo 
piauti farmerių gyvulius. 
Pas farmerį Nikolą nedėl- 
dienio naktį jie papiovė 26 
kiaules ir sudraskė 12 vištų. 
Visa tai padarė tik du vil
kų veislės šunės, kurie gali 
būt pasiutę, todėl toj apie
linkėj tėvai bijosi ir vaikus 
išleisti iš namų. Saugus’o 
miestelio valdžia paskyrė 
$25 dovanų tam, kas tuos 
šunes užmuš arba sugaus. 
Todėl koks 100 bedarbių, 
apsiginklavę šautuvais, ša
kėmis ir kitokiais įrankiais, 
šį panedėlį leidosi per miš
kus ir ganyklas medžioti tų 
šunų.

Oro rekordai parodo, kad 
tokių šalčių šituo metu Bos
tone nėra buvę jau per 54 
metus. Bet sniego apie Čia 
da nesimatė.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Galima daryt gerų bizni. Vieta ap

gyventa lietuviais ir amerikonais. 
Galima matyt bile laiku.

345 E 8th Street. So. Boston.

MĖSŲ KRAUTUVĖ 
IR GROSERŠTORIS.

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

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

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
auo 19 iki 12 O te.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollav Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

rApdėjo 7 bankininkus 
$2,000,000 niekesniu.

Tūlas laikas atgal Bosto- i Lietuviai! Kurie norite pamokinti | 
.ubą n kruta V O dvi banki- » savo berniukus ar mergaites mn- J

nės firmos, United Invest- i '3L j
ment Assurance Trust ir • namus. Namie esu vakarais ir»

♦ sekmadieniais. Telefonas South J 
} Boston 1963-J.

♦ VALENT. PALTANAVIČIUT* !

\ Muzikos Mokykla
ne s

r, Ši panedėlį East Cam- 
bridge’aus teismo rūmai bu 
vo apstatyti policija su ga 
zinėmis bombomis, nes te
nai buvo bedarbiai, suimti 
Neivtone pora sąvaičių at
gal.

Pavogė seifą su pinigais.
Ant Blue Hill avė. nedėl- 

dienio naktį vagys įsilaužė į 
valgomųjų daiktų krautuvę 
ir išvežė seifą, kuriame bu
vo $2,700.

Paleido 38 kalinius.
Iš Deer Island kalėjimo 

prieš Thanksgiving šventę 
buvo paliuosuota 38 kali-:

FORDAS MIRŠTA. "iat Paliko da 720 žmOnfai-

Žinios iš Detroito sakoj East Bostono policija jie- 
kad senis Fordas sunkiai j ško italo Gambardelli, ku- 
serga. Jam buvo padarytai ris šį panedėlį peršovė savo 
cneraciia ir išplauta kvla. i žmona ir sužeidė 3 metų

NAUJI 1933

Founders Securities Trust, 
kuriose žlugo daug žmonių 
pinigą. Tą firmą viršininkai j„2 K &
ir vedėjai buvo patraukti 
teisman. Byla tęsėsi 70 die- “
nų ir jos raportas sudarė R. M. ŽIDŽIUNA.S 
"ūksiantį mašinėlė mu- spaudos reikmenų sandėlis

itų puslapių. Septyni tų fir- Kalėdų Atvirutės, Įvairus Darbai 
mų viršininkai tapo apdėti Greitas patarnavimas. Žemos kainos. 
52,000,000 mokesniu, kuris PETRAS KETVIRTIS
r lizJnUr+oc. ♦„..r, Parduodu laikrodžius, auksinius dadt-bu> Išdalytas taip nukente- tus> radios, gramofonus ir rekordus 
jusiu žmonių. 315 e St. prie Broadtray So. Boston

scosose

VICTOR RADIO
Visi myli Puikią Muziką. RCA Victor Palinksmins jus 
geriausiai. Per 30 metų Victor pasižymėję geriausiais, 
dabar jie geriausi negu kada. Pas Masilionį tą puikią 
muziką galit įsigyt labai lengvai. Užeikit persitikrint.

MODELIS RE-81
A Radic-Phonograph Combination, 

wi:h a ten tube Superheterodyne Cir
cuit, “B" Amplification, Improved 
Home Rerording. T\vo-Speed ball- 
bearing turntable for playing both 
the Standard and Long Playing rec- 
ords. Automatic Volume Control, 
Micro Tone Control. Ali new type 
Radiotrons. Radiotrons: 4 RCA-56, 
3 RCA-58, 2 RCA-46, 1 RCA-82.

Naujas puikus modelis ir stebėtinai 
žema kaina.

MODELIS R-76
A ten tube Superheterodyne 
i n an engaging Early Eng- 
lish, walnut veneered con
sole cabinet. Eųuipped with 
“B” Amplification, Automa
tic Volume Control, Micro 
Tone Control, Triple Grid- 
Super Control and High Ef- 
ficiency Triode Radiotrons, 
Improved 8 inch. Loudspeak- 
cr, Rubber-Mounted Chassis 
and Condenser.
Radiotrons: 4RCA-56. 3RCA- 
58, 2RCA-46, 1 RCA-82.

l ž jusu seną radio. nežiūrint jo stovio, duodam didžią nuolaidą, tai geriausia da
bar išmainyt savo seną, ant naujo, moderniško. Jus turėsite naujausio ižtomą.
RCA Victor ir galėsite gėrėtis puikiais radio programais, už mažą primokėji balinimo

RCA VICTOR RADIO tikrai yra geriausis. sulyginus jo kainą su gerumu, jam ly
gaus nėra. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyti.

Jeigu reikalaujat tikrai geru* Rekordu, žinokite kad pas mus jus rasite didžiau
sį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jy vertės.

GEO. MASILIONIS
BROADWAY

moooooooooooooommmmh

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas, 

pirmiau buvęs Broadway Ga- 
rage vedėjas.

KURIEMS REIKALINGA 
Surast atvažiavimo laikas ir

laivo vardas.
Mano žinioje yra atvažiavimo 

rekordai nuo 1895 iki 1915 me
tų buvusio agento Juliaus Rot- 
tembergo, Bostone ir daugelio 
kitų buvusių agentų.

Kurie neatmenat atvažiavimo 
dienos į Ameriką ir laivo var
do aš padėsiu surast, nes pada
riau sutartį su Hamburgo ir 
Bremeno įstaigomis.

Norintiems važiuot į Lietuvą 
ar kitus kraštus

Mes sudarome ir gaunam iš 
Valdžios Įstaigų visus reikalin
gus dokumentus. Nedaro skirtu
mo kur jus gyvenate, reikalus 
sutvarkom per laiškus arba at
sikreipus į mus ypatiškai.

Parduodam laivakortes ant 
visų laivų. Įvairias informacijas 
suteikiam dykai. Reikale kreip
kitės ypatiškai arba laišku.

K. SIDABRAS
342 Broadway. So.Boston, Mass.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWREN( E, MASS.

OPTOMETRISTAS
LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinka mu
la ik u.

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

TeL Unirsrsity S466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik »u s įtarti*.

ADVOKATAS

J. 6. GAILIUS
Veda visokias provaa, 

Daro visos legalias
317 E STREET, 
(Kampas Broadvvay)

SOUJH BOSTON, MASS. 
Trlsfa^si: South Boatoe 2722

/ Naivų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio’’ name.

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

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jnsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina
E įeinama . Jeigu norite, kad jusų 

ras gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Celony Avė.,

SO. BOSTON, MASS. 
TelefeoMt So. Boet.n, *777

\Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriaoju. 

Gaosite gerą darbą ir pigiai 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

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

i

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 13 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:36 vak. Tel S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradau vaistas, kone yra tikrai ge

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

teiks stebėtinų palengvinimų
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lovų. 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 juras j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.S0. BOSTON, MASS.
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