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MERIKA SPIRIA EUROPĄ 
MOKĖT SKOLAS AUKSO.

15 GRUODŽIO TURI BŪT
ĮNEŠTA $123,641,698.

Lietuva tur; sumokėt $92,- 
386. Iš viso ji skolinga apie

$5,000,000.

Gruodžio 15 dieną sueina 
terminas, kada Europos val
stybės labai prašė, kad A- 
merika jas nuo tą mokėiimy 
paliuosuotų, nes jeigu joms 
reikėtų dabartiniu laiku 
tiek sumokėti, tai jų kapita
listinis ūkis galutinai suirtų i 
ir tas suirimas skaudžiai at
silieptų net pačiai Ameri
kai.

Hooverio administracija, 
pasitariusi su demokratų ir 
republikonų partijų vadais, 
atsakė europiečiams, kad 
visu pirma jie turi sumokėti 
kiek reikia, ir sumokėti gry
nu auksu, o apie palengvini
mus busią galima kalbėti to
liau.

Anglija tuomet atsakė, 
kad ji atsiusianti $95,550,- 
000 vertės aukso, bet Ame
rika turinti pasirašyti, kad 
tas auksas padengia visa 
Anglijos skolą, nes daugiau 
ji jau nebemokėsianti. (Ji 
skolinga da $4,398,000,- 
000.)

Amerikos valdžia tuoj at
sakė, kad ji negalinti tokio 
parašo duoti, nes tai butų 
laužymas tos sutarties, ku
ria paskola buvo duota. Su
laužyt tokią sutarti be Kon
greso nutarimo valdžia ne
galinti.

Galų gale Anglija nusi
leido ir sutiko užmokėti šią 
sąvaitę 95 ir pusę milionų 
dolerių be jokių išlygų, ta
čiau tuo Įsitikinimu, kad po 
šito įmokėjimo visos kare 
skolos bus panaikintos ar 
bent žymiai sumažintos

Francuzai taip pat labai 
spardėsi prieš mokėjimą, 
nors jie pinigų turi ir milio- 
nus skolina Lenkijai ir ki
toms savo pastumdėlėms 
ginkluotis. Bet kai Anglija 
sutiko mokėti, tai ir francu
zai pasisakė mokėsią, taip 
pat tikėdamiesi, kad tai bus 
jau paskutinis mokėjimas.

Wasbingtono pranešimu, 
15 gruodžio dieną turi užsi
mokėti savo procentus ir da
li sumos iš viso 10 valsty
bių, būtent:
Belgija............ $2,125.000
Čekoslovakija .. .1,500,000
Estonia ................ 266,370
Finlandija ..............186,235
Franciia ........ 19,261,438
Didž. Britanija 95,550,000
Italija ................ 1,245,437
Latvija ................ 111,852
Lietuva 92,386
Lenkija ............ 3,302,980

Lenkijos, $206,057,000. 
Austrijos, $23,752,217. 
Jugoslavijos, $61.625,000. 
Armėnijos, $19,019,107. 
Rumunijos, $63,860,560. 
Lietuvos, $6,888,682.
Išviso 20 valstybių skolin

gos Amerikai $11,000,000,- 
000.

Lietuva iki šiol yra jau at
mokėjusi $1,128,580, todėl 
lieka mokėti da apie 5 mi- 
lionai dolerių. Jeigu karo 
skolos butų panaikintos ki
toms valstybėms, tai nėra a- 
bejonės, kad ir Lietuva butų 
paliuosuota nuo savo skolos.

Rusija Neatsipraso 
Anglijos.

Tarp Rusijos ir Anglijos 
Įvyko diplomatinis susikirti
mas. Jis kilo dėl buvusių an
dai bedarbių riaušių Londo
ne. Buržuazinė Anglijos 
valdžia paskelbė, kad tas 
riaušes sukurstę “sovietų a- 
gentai”. Ant to Maskvos 
“Izviestija” atšovė, kad An
glijos buržuazija meluoja ir, 
neturėdama kuo savo melo 
paremti, Įsakė savo šnipams 
Rygoje sufabrikuoti “fak
tus.”

Anglijos valdžia šitokiu 
apkaltinimu labai Įsižeidė ir 
nusiuntė Maskvai reikalavi
mą, kad Sovietų vyriausy
bė tilpusi “Izviestijose” 
straipsnį atšauktų ir viešai 
atsiprašytų už Įžeidimą An
glijos garbės. Bet Maskva 
atsakė, kad ji negali nei to 
straipsnio atšaukti, nei atsi
prašyti.

MEKSIKA NEĮSILEIDO
AMERIKIEČIU RAŠY

TOJOS.
Amerikiečių rašytoja Ad- 

na Ferber pasiruošė va
žiuoti Meksikon. kur ji nese
nai jau yra buvus. Bet Mek
sikos valdžia Įsakė pasienio 
valdininkams jos neįleisti 
nes pereitą pavasarį sugrį
žus iš Meksikos ji parašė Į 
“Cosmopolitan” magaziną, 
kad Meksika esanti purvina 
šalis, jos viešbučiai esą pilni 
šunų ir blusų. Taigi, kad 
tokią “leidę” nuo blusų ap
saugojus, mes jos visai čio
nai nejleisime, pasakė Mek
sikos vidaus reikalų minis
terija.

Viso labo $123,641,698
Ar jos visos sumokės, da 

nežinia.
Bet šita suma yra tiktai 

krislas to, ką išviso Ameri
kai skolingos svetimos vals
tybės. štai, kaip išrodo pil
nos nekuriu valstybių sko
los:

Anglijos, $4.398,000,000.
Francuzijos,$3,863,650,000
Italijos, $2,004,900,000.
Belgijos $40,680,000.
Rusijos, $317,953,006.

SOVIETAI NEIŠDUODA
KINIEČIŲ GENEROLO.
Japonai pareikalavo, kad 

rusai išduotų jiems kiniečiu 
sukilėlių generolą Su Ping- 
veną, kuris šiomis dienomis 
japonų kariuomenės užkur
tas perėjo iš Mandžurijos Į 
rusų pusę ir buvo tenai in
ternuotas. Sovietų valdžia 
japonų reikalavimą atmetė.

Didelis Plėšimas 
Chicagoj.

Ginkluoti banditai pagrobė 
$1,000,000 iš pašto ir

pabėgo.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

buvo užpulti ir apiplėšti du 
pašto tarnautojai, kurie ne
šė skersai gatvės du maišu 
su registruotais laiškais ir 
siuntiniais. Vienas maišas 
buvo First National Bankui 
su registruotais siuntiniais, 
o antras—First Union Trust 
and Savings Bankui. Nešant 
tuos maišus iš pašto Į šar
vuotą automobilį, juos lydė
jo vienas ginkluotas val
džios sargas, bet jis nespėjo 
nei apsidairyti, kaip jį už
klupo penki uždengtais vei
dais plėšikai. Jie tuojaus jį 
nuginklavo, pagrobė maišus 
su registruotais laiškais ir 
susėdę automobiliun pabė
go. Pašto apskaitliavimu, 
gatavų pinigų tuose maišuo
se buvo tik keli šimtai dole
rių, bet visokių vertybės po
pierų, bonų ir notų, buvo 
už apie 1,000,000 dolerių.

Deportavimo Laikas 
Neribotas.

Vvriausis tribunolas Wa- 
shingtone nusprendė, kad 
svetimšalis gali būt depor
tuojamas bile kada, nežiū
rint kaip senai jis Ameriko
je gyvena. Šitokį sprendimą 
tribunolas paskelbė italo 
Constanzo byloje, kuris už 
laikymą prostitiucijos namų 
Bostone buvo nuteistas de
portuoti. Kadangi Constan
zo yra atvykęs iš Italijos 
1907 metais, tai jis apeliavo 
i vyriausi teismą, prašyda
mas jį čia palikti kaipo seną 
šios šalies gyventoją. Dėl to 
vyriausis teismas ir nuspren
dė, kad nusikaltęs nedoru 
elgesiu svetimšalis gali būt 
deportuotas bile laiku, ne
žiūrint kaip ilgai jis čia gy
veno.

CALIFORNIJOJ ATVĖ
SO, ALASKOJ ATŠILO.

Californijoj pereitą są
vaitę pasirodė tikra žiema. 
Sacramento apielinkėj, kur 
randasi didžiausi vaisių so
dai, temperatūra nukrito iki 
28 laipsnių Fahrenheito ir 
visa klonis pabalo nuo snie
go. Šitokio oro tenai nebuvo 
jau nuo 1888 metų. Šaltis ir 
sniegas pridarė sodams 
daug blėdies. Tuo tarpu A- 
laskoj, tolimoj šiaurėj, oras 
nepaprastai sušvelnėjo ir 
šiltas lietus nuvarė daug 
sniego.

KĖSINOSI UŽMUŠT 
KAIZERĮ.

Olandų policija suėmė 
nežinomą vyrą, kuris slap
tai taikėsi prie kaizerio pi
lies. Pas jį rado užtaisytą 
brauningą ir durklą. Polici
ja spėjo, kad jis taikėsi bu
vusį kaizeri nudėt Kas jis 
per vienas, jis nesako.

PLIENO DARBAI EINA 
MAŽYN.

“Iron Age” praneša, kad 
geležies ir plieno gamyba 
kuri pora mėnesių atgal bu
vo pradėjusi kilti, dabar vėl 
eina žemyn. Pereitą metą 

šita pramonė dirbo tik 16 
nuošimčių to, ką ji dirbdavo 
eidama pilnu laiku.

Nelaimes Anglių 
Kasyklose.

Pereitą sąvaitę buvo du 
nelaimingi atsitikimai ang
lių kasyklose. Gruodžio 7 
dieną sprogimas Įvyko Mor
gano kasyki' j, netoli Mad
rido miestelio, New Mexico 
valstijoj.Pinutinės telegra
mos sakė, kad tenai žuvo 
tarp 10 ir 90 žmonių. Iš ar
timesnių miesteliu buvo su
vežti visi daktarai ir ambu- 
liansai. Bet kiek tikrai žmo
nių toj nelaimėj nukentėjo, 
aiškių žinių iki šiol da nesi
matė.

Dviem dienom praslin
kus, būtent 9 gruodžio, kita 
nelaimė įvyko Harlen Fuel 
Co. kasykloj. Kentucky val
stijoj. Nuo dujų sprogime 
čia užgriuvo kasyklos vir
šus, užberdamas 23 mai- 
nerius. Ar jie dar gyvi, ar 
visi jau žuvę, leidžiant “Ke
leivį” spaude n da nėra ži
nių.

KRUVINI MŪŠIAI HON 
DURO RESPUBLIKOJ.
Telegramos sako, kad 

Hondūro respublikoj tarp 
revoliucionierių ir valdžios 
kariuomenės pareitą sąvaitę 
buvę 4 smarkus mūšiai, ku- 
iuose žuvo šimtai revoliu

cionierių.

KARIUMENĖ PRIEŠ
STREIKUOJANČIUS

MAINERIUS.
Tennessee valstijoj, ma

tyt, streikuoja angliakasiai. 
Nors buržuazinė spauda iki 
šiol apie streiką nieko nera
šė, bet dabar praneša, kad į 
Fentress apskričio kasyklas 
gubernatorius nusiuntęs dvi 
Kompanijas milicijos “strei
ko pareigoms”, o dabar da 
ir sustiprinimų esą siunčia
ma, nes gręsia nauji sumiši
mai.

MUŠTYNĖS VOKIEČIŲ 
REICHSTAGE.

Vokietijos parlamente pe
reitą sąvaitę komunistai su
šuko “Šalin Hindenburgą!” 
Fašistai tuojau šoko ant ko
munistų ir prasidėto tokios 
muštynės, kad pradėta lau 
žyt stalus ir muštis .ių kojo
mis. Rašalinės, spiaudylos ir 
viskas, ką tik buvo galima 
pakelti, buvo svaidoma vie
nų į kitus. Išviso muštynėse 
dalyvavo anie 50 žmonių.

SUĖMĖ JAPONŲ ŽVEJŲ 
LAIVĄ.

Filipinų pakrašty ameri
kiečiai suėmė japonu žvejų 
laivą su 34 žvejais. Jie žve- 
įavę Filipinų vandenyse. A- 
merikiečiai vijosi japonus 
apie 5 valandas ir net vieną 
šūvį paleido į japonus, kuo
met šie nenorėjo sustoti.

AR TIK NE LIETUVIS 
UŽMUŠTAS?

Bostono dienraščiai rašo, 
kad Framinghame, netoli 
Bostono, pereitą savaitę au
tomobilius užmušė Ignatą 
Sedlazį. Sedlazi? vežęs mal
kas ant ratukų skersai gat
vę, kaip atlėkęs automobilis 
ir parmušęs jį. Nuvežtas li
goninėn jis už valandos mi
ręs. Likusi našlė moteris ir 6 
vaikai. Ignatas Sedlazis, tai 
labai lietuviškai -kambantis 
vardas ir pavardė.

WATERBURY SUDEGĖ
27 AUTOMIEILIAi.
Pereitą nedėldienį Wa- 

terburvje gaisras sunaikino 
dviejų aukštu garažą ant 
West Main ir State gatvių. 
Garaže buvo 27 automobi
liai ir vagonai tajerų. Sude
gė viskas.

Rusija Susitaikė Su 
Kinija.

Tarp Rusijos ir Kinijos 
tapo atnaujinti diplomati
niai santikiai ir išnaujo už
megzti draugiški ryšiai. Tas 
labai nepatiko Japonijai. 
Jos atstovas Ženevoj pasa
kė, kad dabar “susivienijo 
elementai daugiausia pavo
jingi pasaulio ramybei ir 
tems jėgoms Japonija dabar 
-toja skersai kelio.” Todėl 
kitos valstybės neprivalan
čios priešintis japonams, ku
rie užėmė Mandžuriją, bet 
dar padėti japonams tenai 
įsidrutinti, nes tik japonai 
galį apsaugot pasaulį nuo 
bolševizmo pavojaus.

Trockis Vėl Jau 
Turkijoj.

Trockis jau atvyko Istan- 
bulan (Konstantinopolin). 
Jo kelionė iš Turkijos į Da
niją ir atgal buvo labai var
ginga, o juo labiau, kad jis 
važiavo su visa savo šeimy
na. Visu keliu į Daniją ir at
gal jis buvo stropiai saugo- 
iamas policijos. Kur tik su
stojo jo laivas ar traukinys, 
visur jau stovėjo būrys žan
darų ir šnipų. Valdžios bi- 
iojo trijų dalykų: viena, 
Trockio priešininkai komu
nistai galėio ji užmušti; an
tra, jo šalininkai komunis
tai galėjo įtaisyti triukšmin
gų demonstracijų: trečia, 
jis galėjo išlipti iš laivo ar 
traukinio ir pasislėpti.

Grįžtant jam atgal, italų 
garlaivis “Campidoglio” su
stojo keliom valandom 
Francuzijos uoste Mareeil- 
les. Trockis pasiprašė, kad 
jį išleistų su šeimyna kran- 
tan, nes jo žmona susirgusi 
nuo jūrių kelionės ir norinti 
pabūti ant sausžemio, pakol 
laivas stovės uoste. Franeu
zų žandarai jį išleido ir nu
gabeno viešbutin: bet kai 
vėliau reikėjo grįžti į laivą 
atgal, Trockis atsisakė iš 
viešbučio eiti. Jis pradėjo 
prašyti, kad jam butų leista 
baigti savo kelionę į Turkiją 
traukiniu. Iš Marseilles 
franeuzų policija mušė tele
grama vidaus reikalų mini
steriui Paryžiuje, klausda
ma. kas reikia daryti. Mini
steris leido Trockiui važiuot 
traukiniu. Tą pačią dieną jis 
išvyko traukiniu i Brindisi 
uostą, Italijoj, o iš tenai lai
vu pabaigė plaukti turkų Is- 
tanbulan. Pakeliui šitas lai
vas buvo sustojęs graikų uo
ste Piraeus. Graikų “trocki
niai” komunistai tuoiaus su
sirinko ties laivu ir įtaisė 
Trockiui draugišką demon
straciją, bet policija juos iš
skirstė,

anglij6s~parlamen-
TE DEMONSTRACIJA 

DĖL MOONEY.
i “Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Anglijos buržuazi
nė valdžia atsisakė įsileisti 
Mooney motiną, grįžtant jai 
iš Rusijos Amerikon. Sąrišy 
su tuo Angliįos parlamente 
pereitą sąvaitę įvyko įdomi 
demonstracija. Du gražiai 
apsirengę vyrai nuo galeri
jos paleido į parlamento sa
lę keliatą glėbių proklama
cijų ir garsiai pradėjo šauk
ti, kad Mooney motina butų 
Anglijon įleista.

AMERIKOS FARMERIAI TORI 
$14,000,000,000 SKOLŲ.

PRIVERSTI MOKĖT 7%[ 
PALŪKANŲ.

Todėl jie reikalauja skolų 
moratoriumo ir prie to da 

$500,000,000 pašalpos.
Susirinkus pereitą sąvai

tę Kongresui, į Washingto- 
ną pradėjo žygiuoti su savo 
reikalavimais ne tiktai mie
stų bedarbiai, bet ir farme- 
riai. Tur būt da niekad šios 
šalies Kongresas ir vyriau
sybė nėra turėję tiek spau
dimo ir reikalavimų iš kri
zio prislėgtų gyventojų,kiek 
dabartiniu laiku.

“Alkanųjų Armija”, susi
dedanti iš neturinčių darbo 
proletarų, o komunistų diri
guojama, padavusi vice-pre- 
zidentui Curtisui savo rei
kalavimus, iškėlusi aukštyn 
kumščias ir dainuodama 
“Internacionalą”, pereitą 
sąvaitę Washingtoną jau 
apleido. Jos vietą tuomet 
užėmė keli šimtai farmerių, 
kurie susirinko iš 26 valsti
jų. Šitie Amerikos maitinto
jai darė da šiurkštesnį vaiz
dą, negu alkani fabrikų dar
bininkai. Jie suvažiavo į 
turtingiausios valstybės so
stinę sulužusiais trokais, ap
rūdijusiais fordukais ir visi 
apdriskę, skarmaluoti. Kuo
met bedarbių armija mirgė
jo raudonomis kepurėmis ir 
kitomis spalvomis, tai far- 
meriai beveik visi buvo ap
sirengę mėlynais darbiniais 
trinyčiais (overalls), ir dau
gelis jų po tais trinyčiais net 
marškinių neturėjo.

Nors apiplyšę ir suvargę, 
farmeriai tačiau kalbėjo sti
priu balsu ir griežtu tonu.

“Mes čia susirinkome rei
kalauti tuojautinės pagal
bos”, pareiškė jų spoksma- 
nas Lem Harris. “Mes ne 
prašom, bet reikalaujam. 
Pašalpa mums reikalinga ir 
mes turim ją gauti tuojaus. 
Musų vaikai dabar badauja 
ir serga kaulų liga. Bankai 
teismų pagalba atima iš mus 
namus ir žemę dėl nesumo
kėtų skolų, o tuo tarpu mu
sų javai pusta, nes nėra kas 
juos pirktų. Toliaus taip gy
venti mes nebegalim.”

Valdžios agentai papras
tai kaltina pačius farmerius 
dėl jų bėdų. Girdi, norėda
mi perdaug pasipelnyti, far
meriai perdaug visko paga
mina, todėl kainos nupuola 
ir jie negali nieko uždirbti. 
Kitaip sakant, čia kalta virš- 
produkcija.

Bet farmeriai šitokį plu- 
tokratų aiškinimą pasmer
kė. Vienoj savo rezoliucijoj 
jie sako, kad skelbiama teo
rija apie produktų perteklį 
arba vi reprodukciją yra me
las ir akių mulkinimas. Kaip 
gali būt šiandien maisto 
perteklius, sako farmerių re
zoliucija, kad milionai žmo
nių miestuose badauja?

Maisto nėra perdaug, sa
ke farmeriai, tik šalies tvar
ka tokia prakeikta, kad tarp 
maisto gamintojų ir vartoto
jų atsistojo pelnagrobiai ir 
visus smaugia.

Todėl farmerių suvažia
vimas padavė prezidentui

Hooveriui ir Kongresui ši
tokius reikalavimus:

Visoms farmerių skoloms 
įvesti moratoriumą, tai yra, 
nukelti jų mokėjimą tolyn.

Visas atimtas už skolas 
farmas grąžinti farmeriams 
atgal ir tą atėmimą paskelbt 
neteisėtu.

Tuojaus valdžia turi duo
ti $500,000,000 grynais pi
nigais pašalpos farmeriams.

Valdžia tuojaus turi suda
lyti iš vartotojų ir gaminto
jų tokį aparatą, kuris pra
šalintų visus maisto perkup- 
čius ir tiektų maistą tiesiog 
iš farmų į miestus, taip kad 
farmeriai galėtų gauti gere
snes kainas ir tuo pačiu lai
ku miestų gyventojams mai
stas butų daug pigesnis ne
gu dabar.

Pasirodo, kad Amerikos 
farmeriai dabartiniu laiku 
neša ant savo pečių 
$14,000,000,000 skolų, už 
kurias jie yra verčiami mo
kėti bankams 7-tą nuošimtį 
arba $980,000,000 palūka
nų į metus.

Taigi kilo reikalavimas, 
kad nuošimtis ant tų skolų . 
butų numuštas iki 4% ir kad 
sumos atmokėjimas butij iš
skirstytas ant 100 metų.

Hooverio Valdžia Su
siginčijo su Ispanija.

Hooverio valdžia karš
tai gina Amerikos kapitali
stų reikalus, ir dėl to ji da
bar smarkiai susikirto su 
jauna Ispanijos respublika. 
Mat, sudaryta Wall Streeto 
bankierių firma, žinoma 
kaipo “International Tele- 
phone and Telegraph Co.,” 
yra įdėjusi $65,000,000 į Is
panijos telefono kompaniją. 
Tai buvo da tais laikais, kai 
Ispanijoj viešpatavo kruvi
nas diktatorius Primo d e Ri- 
vera. Dabar gi respublikos 
seimas nutarė telefono kom
paniją socializuoti. Tas rei
škia, kad įdėti Amerikos ka
pitalistų 65 milionai dolerių 
bus konfiskuoti. Del to Hoo
verio valdžia ir pakėlė pro- 
testą.Washingtono ponų su
pratimu, netiek jau čia svar
bus tie 65 milionai, kiek 
precedentas visokioms so
cialistinėms valdžioms eks
proprijuoti Amerikos kapi
talistų investmentus. Kitaip 
sakant, Washingtono val
džia nenori, kad šitoks daly
kas perdaug įneitų madon.
“KIDNAPERIaT” nužu

dė ŽMOGŲ.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

“kidnaperiai” pagrobė tūlą 
Schildhauerį. Vos tik jo 
žmona pranešė apie tai po
licijai, jį rado Chicagos 
priemiesty Ciceroj jau nu
šautą. Jis buvo muzikantų 
vadas.

300 PARAGVAJAUS KA
REIVIŲ KRITO CHACO 

MŪŠIUOSE.
Iš Bolivijos pranešama, 

kad Chaco fronte pereitą 
sąvaitę krito 300 Paragva
jaus kareivių. Karas tarp 
Paragvajaus ir Bolivijos ei
na už kelią prie jūrių.



Antras Puslapis

CHICAGIEČIAI ORGANI
ZUOJA “PAŽANGĄ.”
Tarp pažangiųjų Chica

gos lietuvių kilo sumanymas 
Įkurti tokią organizaciją, 
kurioj galėtų veikti visi pir
meiviai, nežiūrint kokie jų 
poltiniai Įsitikinimai. Jau 
duotas jai ir vardas—“Pa
žanga.”

Vienas pažangiečių aiški
na “Naujienose”, kad tokios 
organizacijos būtinai rei
kalauja dabartinės musų vi
suomenės gyvenimo sąly
gos. Girdi:

“Buvo laikai, kada netoli 
kiekvienas labiau inteligentiš
kas, pažangus, laisviau ir pla
čiau mąstantis Amerikos lie
tuvis stojo i Liet. Socialistų 
Sąjungą. Vieni pasiliko joje il
giau, kiti trumpiau, bet kelios 
dešimtys tūkstančių jų perėjo 
per ją. Negalima sakyti, kad 
visi jos nariai buvo socialis
tai. Kitos pažangios organiza
cijos nebuvo, kuri dalyvautų 
visuomeniniame judėjime ir 
dirbtų kulturini darbą. Sąjun
ga leido laikrašti, knygas, jos 
kuopos ir rajonai rengė pra
kalbas, paskaitas, teatrus, kon
certus, steigė chorus, mokyk
las, knygynus. Sąjungos pagel- 
ba lietuvių kulturėjimas ėjo 
sparčiai, pažangusis judėjimas 
augo milžiniškai, pažangiųjų 
tarpe buvo draugingumas, su
sipratimas ir ganėtina dirva 
jauniems ir seniems tobulinti 
savo gabumus ir dirbti.

“Kova prieš klerikalizmą, 
prietarus, tamsumą ir Rusijos 
carizmą burė visus pažangiuo
sius talkon.

“Padėtis pakitėjo: ‘Rusijoj 
Įsikūrė bolševizmas. Lietuva 
tapo nepriklausominga. Ame
rikos lietuviai spėjo labiau 
apsišviesti ir prisitaikyti prie 
vietos aplinkybių, ateivybė iš 
Lietuvos tapo suvaržyta. Pa
žangieji dėl pasikeitusiųjų da
lykų gyvenime susiskaldę i 
frakcijas, gi didžiuma neturi 
jokios organizacijos...

“...Neturėdami vienos, skait
lingos. tinkamai susitvarkiu
sios organizacijos, jie negali 
tinkamai veikti, Į artimesni 
kontaktą sueiti, visuomenėje 
intakos palaikyti, nuo priešų 
apsiginti, savo idealus Įkūnyti, 
jaunimui progos duoti lavintis 
ir šviestis ir visuomenės darbą 
dirbti. Frakcijos gali gyvuoti, 
savo užsispirimus varinėti ir 
savo darbą dirbti, bet visa pa- 

. žangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė privalo turėti bendrą 
organizaciją, kurios pagelba ji 
galėtų dar labiau šviestis, da 
labiau kulturėti, da stipriau vi
suomenėj Įsigalėti, jos eigą ir 
simpatijas savo pusėn pakrei
pti.“

Pasitaiko, esą, kad netu
rint pažangiesiems savo or
ganizacijos, kai kuriuos jų 
pritraukia prie savęs net at
žagareiviai.

Todėl—
“Ne del politikos, o dėl vi

suomeninio ir kultūrinio darbo 
pažangieji turi susiorganizuo
ti. Politikoj lai kiekvienas vei
kia sulig savo išmanymo. Juo 
labiau pasišvies. juos dažniau 
su pažangiaisiais maišysis, tuo 
daugiau išmanys.

“Maždaug šitokiais sumeti
mais vad uodam ies nemažas 
Chicagos lietuvių veikėjų skai
tlius nutarė kurti Pažangą— 
visuomeninio veikimo ir kultū
ros sąjungą.“

Nėra abejonės, kad ta
me, kas aukščiau pasakyta, 
yra daug tiesos. Caro val
džia, prieš kurią Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjunga 
daugaiusia kovojo, jau nu
versta. Nepriklausoma Lie
tuvos respublika, kurios mes 
taip energingai siekėm, jau

gyvuoja. Tačiau ne dėl to 
musų Sąjunga nustojo au
gus, kad šitie tikslai buvo 
pasiekti, o dėl to, kad jos 
veikėjai paseno. Socialisti- 
stinis judėjimas Amerikoje 
jau perėjo iš ateivių tarpo 
i čia gimusi jaunimą. Tą 
aiškiai parodė “šiaudinis 
balsavimas" Amerikos uni
versitetuose prezidento rin
kimų metu. Columbijos Uni
versitete, didžiausioj moks
lo Įstaigoj visoje Amerikoje 
socialistų kandidatas Nor
man Thomas gavo daugiau 
balsų, negu Hooveris ar 
Rooseveltas.

Jeigu amerikonų pažan
gioji inteligentija gali eiti su 
socialistais, tai lietuvių pa
žangiečiams, mums rodosi, 
irgi nereikėtų atskiros orga
nizacijos.

Šviesesnio ir kiltestoio i- 
dealo už socialzmą pasauly
je nėra. Jei kam nerupi tas 
idealas, kurio siekia milio- 
nai žmonių, vargiai tam rū
pės bespalvė organizacija, 
kokia žada būti “Pažanga.”

KO KUN. BRIŠKA KABI
NAS PRIE “NAUJIENŲ”?

Mes jau rašėm “Keleivy”, 
kad kunigas Briška apskun
dė “Naujienas”, reikalauda 
mas §50,000 “altyginimo’ 
už paskelbimą nemalonios 
jam žinios.

Nors toji žinia buvo “tė 
veliui” Briškai nemaloni, 
bet ji yra teisinga ir jokių 
finansinių nuostolių nega
lėjo jam padaryti nei dabar, 
nei ateityje.

Toj žinioj buvo pasakyta, 
kad vargoninink, B. Laurai
tis užvedęs prieš ji bylą ir 
reikalaująs §15,000 už pa
darytą jam skriaudą. “Nau
jienos” sako, kd šit£ byla 
yra užrekorduota teisme ir 
jos turinčios jos nuorašą.

Tai kogi tas Romos tar
nas prie lietuvių dienraščio 
kabinasi?

“Naujienų” redakcija 
spėja taip:

“Mum? tenka manyti, kad 
Briška nori ‘Naujienas’ nugąs
dinti ir priversti jas nerašyti 
apie tai. kad jisai turi bylą su 
p. Lauraičiu. Už jo nugaros y- 
ra. beje, dar kitas asmuo, ku
ris ir pats grasino ‘Naujie
noms’ iškelti bylą už tai. kad 
jose buvo keletą kartų apie ji 
rašyta. Bet tiek to. Tegu jie 
skundžia. Publikai bus Įdomu 
žinoti, kcdėl Briška taip nusi 
gando paminėjimo ‘Naujieno
se’ apie jo bylą su p. Laurai
čiu, kad jisai net šoko reika
lauti iš mus $5OJXX). Mes tiki
mės, kad savo laiku ta prieža
stis pilnai paaiškės visiems.

Aišku, kad kitokio pama
to šitai bylai nėra, kaip tik 
piktumas ir kerštas.

NEMOKA RIMTAI 
KALBĖTI.

“Argentinos Žinios”, ku 
rios vadina save “tautiškos 
minties sąvaitraščiu,” pra
neša 45-tame savo numery, 
kad komunistų “Rytojus 
nekuriam laikui sustojęs, 
dabar vėl pasirodė. Ir pa
duodamas tą žinią “tautiš
kos minties sąvaitraštis”tuo- 
jaus pradeda “Rytojaus” 
leidėjus koliot. Tik pasi- 
klausykit, kaip ta “tautiško
ji mintis” liejasi iš tautiškos 
burnos:

“Moraliai ir visokiaporai su 
smukus žulikėlių klika, save 
vadinanti ‘komunistais’, kurie 
per savo nemokšišką šlamštą 
‘Rytojų’ keli metai biaurojo 
Lietuvos garbę ir demoraliza
vo vietos lietuvių visuomenę, 
kurie kriminalizmu atsiduo
dančiais najais, namais ir pre

FRANCUZŲ RURZU AZIJOS PAGARBA SAVO “TIGRUI”.
KELEIVIS, SO.BOSTON

čia parodyta, kaip francuzų buržuazija Paryžiuje atidengia paminklą mirusiąm savo va
dui žoržui Klemenso, kuris dėl savo plėšrosios politikos teisingai buvo pramintas “tigru.“

No. 50, Gruod. 14 d. 1932 m.

‘Mirtie’s Mas t t 1ina
Jos planus išradėjas atida

vęs Sovietų Rusijai.
Neseniai didelę sensaciją 

sukėlė žinia, kad amerikie
tis inžinierius Bariau išra
dęs “mirties mašiną”, kuri 
per kelias minutes galinti 
unaikinti didžiausi miestą 

esanti nuo jos už 2,000 kilo
metru.

sais apvogė šimtus kvailesnių, 
darbininkų ir paskutiniu laiku' 
savo judosiškomis provokaci- į 
jomis išmetė gatvėn badauti:
pora tūkstančių lietuviu, šio-i ... . .... .
mis dienomis vėl pasirodė Racija kun angliškai yra ra- 
dantis iš po tilto. Ką nors ap-;" .
vogę išleido dar numeri ‘Ryto-; * 
jaus’. Nors ubagiškas tas šlam
štas savo išvaizda, protavimu,

AMERIKOS RADIO KORPORACIJA 
TEISME.

Amerikos Radio Korpo- 
vra ra

šoma “Radio Corporation of
arba, sutrumpin

tai, “R.C.A..” nekaltai pub
likai išrodė paprasta bend-

bet už tai visas perpildvtas de- Iove> kun gamino radio a- 
magogija. melais ir padorių P31'3^ »’ Stengėsi JUOS par- 
žmonių provokavimu. Visas ^31P ir vlsos Kito
taip ir alsuoja banditinių če
kistų sadizmu."

Kaip sau norit, šitaip ko- 
liotis yra sarmata. Jungtinė
se Valstijose už toki piktą 
šmeižtą visas laikraščio šta
bas atsidurtų kalėjime.

SLA. KONSTITUCIJA
BOLŠEVIKŲ NEŽINO.

“Sandara” labai susiner
vavo, kam “Laisvė” pasiūlė 
komunistą Miliauską Į SLA. 
sekretorius, rezignavusios 
p-lės Jurgeliutės vieton.

“Nesinori net savo akim ti
kėti“, sako sandariečių orga
nas. “kaip galėtų mirtinga ko
munisto siela apleisti proleta- 
rišką rojų ir belstis Į buržuazi- 
ško pragaro duris.’’

Atmetus “rojų”, “praga
ro duris” ir kitas nesąmo- 

čia norėtui

s tos
rųšies kompanijos.

Ištikrųjų gi šita korpora
cija buvo didžiausis trustas, 
kuris kontroliavo visą radio 
pramonę ir darė milžiniškus 
pinigus, kuomet kitos pana
šios kompanijos žlugo viena 
po kitos.

Radio Korporaciją Įkūrė 
1919 metais General Elect
ric kompanija tikslu perimti 
Marconi Wireless Tel. Co. 
of America ir užbaigti pra
dėtą jos statyti milžinišką 
radio stoti ant Long Islan
do, netoli New Yorko. ■

teismas Įsakė jai išsiskirstyt. 
General Electric ir Westing 
house Electric kompanijoms 
liepta i 30 mėnesių paleisti 
iš savo rankų visus Ameri 
kos Radio Korporacijos šė
rus, ir nuo šiol joms drau 
džiama vartoti tuos šėrus 
balsavimo tikslams.

Panaikinus teismui radio 
monopoliją, Amerikos Ra
dio Korporacijos Šerai da
bar nusmuko iki $5.

Bet čia da ne galas. Šitos 
korporacijos kai kurie šėri
ninkai dabar Įnešė Į su 
preme courtą bylą, reikalau 
darni kad teismas uždraustų 
General Electric ir Westing- 
house kompanijoms išdalin 
ti Radio Korporacijos šėrus 
saviems šėrininkams.

Tie šėrai buvę atiduoti 
General Electric ir Westing 
house Electric kompanijoms

Jau 1927 metais Ameri- už monopolijos sudarymą,
kos Radio Korpacijos pa
jamos pasiekė §65,082,074; 
gi sekančiais 1928 metais 
jos biznis atnešė §99,625,- 
543, o vėliaus da smarkiau 
ėmė kilti. Tuo tarpu daug 
mažesniu radio kompanijų 
buvo palaidota.

1930 metais dvi milžiniš-nes, “Sandara 
pasakvti, kad x Miliauskas kos elektriškų Įtaisų kompa- 
negali būt SLA. sekreto- i nijos, būtent General Elec- 
rium, nes jis bolševikas. tric Co. ir V. estmghouse 

, IElectric & Manufacturing 
Mes oolsevikams niekan ęo ? paėmė savo monopoli-

nepataikaujam ii- niekad 
už juos neagituojam. Prie
šingai, mums dažnai tenka 
su jais kovoti. Bet ir kovo
dami su savo oponentais 
mes turime laikytis teisybės 
ir logikos.

Visų pirma, todėl, mes 
norėtume žinoti, kuo “San
dara” remiasi sakydama,
kad komunistas negali 
SLA. sekretorium?

būt

Visi žino, kad SLA. yra 
ne politinė organizacijaJos 
nariais gali būt, ir yra, vi
sokių pažiūrų ir Įsitikinimų 
žmonės. Jos konstitucija 
nežino nei sandariečių, nei 
komunistų, nei kitokių. Visi 
nariai yra lygus ir turi ly
gias teises organizacijoj. 
Be to. kalbamasai čia Mi
liauskas buvo teisėtas kan
didatas Į SLA. sekretorius ir 
Pittsburgho seime gavo tam 
urėdui daugiausia balsų po 
p. Jurgeliutės, o SLA. kons
titucija kaip tik ir sako, kad 
sekantis daugiausia balsų 
gavęs kandidatas turi būt 
renkamas i pasitraukusio 
viršininko vietą. Vadinasi, 
pati konstitucija dabar sta
to Miliauską Į SLA. sekreto
rius.

Žinoma, jeigu sandarie
čiai mano, kad ant konsti
tucijos galima nusispiaut, 
tai jau tuomet kitas dalykas. 
Bet jeigu jie konstituciją 
pripažĮsta, tai prieš Miliaus
ką jie neturi jokio argumen
to.

jon visą radio bizni, nes jų 
rankose buvo beveik- visi 
svarbiausi patentai radio a- 
paratams. Jų visiškon kont- 
rolėn perėjo ir Amerikos 
Radio Korporacija. Jos 7,- 
500.000 šėrų buvo padalyti 
taip: General Electric kom
panijai 3,948,225 šėrų, arba 
60 procentų, o tVesting- 
house kompanijai —2,632,- 
150 šėrų.

Radio imtuvams pardavi
nėti buvo suorganizuota 

specialė bendrovė, kuri 
šiandien yra žinoma “Ra- 
dio-Victor Corporation of 
America” vardu.
Toliau šis trustas paėmė sa

vo monopoli jon teatrų ben
drovę “Radio - Keith-Or- 
pheum” ir “National Broad- 
casting Co.. ’ kuri “brodke- 
stino” “RKO” teatrų prog
ramas.

Vėliaus šitas trustas apė
mė da apie pusę tuzino or
ganizacijų šitoj srity ir už
mezgė ryšius su General 
Motors kompanija.

Susidarius šitokiai mono
polijai, Ra< io Korporacijos 
šėrai pradėjo kilti pasakiš
kai. Tuojau >o karo juos ga
lima buvo į irkti po §1.25.
Gi 1928 ir 1929 metais spe
kuliantai mokėjo už juos 
jau po $300.90.

Bet kas nors turbut į- 
skundė šitą kombinaciją fe- 
deralinei valdžiai už laužy- j 
mą anti-trustinio Įstatymo, { 
nes buvo iškelta byla ir šio- * 
mis dienomis federalinis

todėl dabar jie turi būt su
grąžinti Radio Korporacijai 
atgal arba visai kanceliuoti 
(panaikinti).

Skundėjai nurodo, kad 
Radio Korporacija dabar 
tapo pastatyta i labai sun
kią padėtį, nes monopolija 
panaikinta, o korporacijos 
šėrai tapo palikti svetimoms 
kompanijoms. Jeigu jie 
nebusią sugrąžinti ar panai
kinti, tai Radio Korporaci
jai galįs kilti bankroto pa
vojus.

“Musų Visuomenė 
Sudėjo Gražią Krūvą

Dolerių”
Kapitonas P. Jurgėla, ku

ris kartu su kitais Lietuvos 
valdžios agentais Amerikoj 
organizavo “Lietuvių Avia
cijos Dieną” pinigams rink
ti, dabar praneša iš Chica
gos, kad tas biznis jiems la
bai gerai pavyko, nes "mu
sų visuomenė bematant su
dėjo gražią krūvą dolerių.”

Bet kodėl p. Jurgėla ne
paskelbia tos visuomenės ži
niai surinktos sumos, bū
tent, kiek buvo paimta iš ku
rios kolonijos ir kaip tie pi
nigai manoma sunaudoti?

Šito reikalauja netik įsi
gyvenęs pas mus paprotys, 
bet ir teisingumas. Kožnam 
viešam reikalui renkami iš 
visuomenės pinigai visuo
met buvo viešai skelbiami. 
Todėl ir p. Jurgėla turėtų 
paskelbti pilną atskaitą. To 
nepadarius, gali tuojaus kil
ti Įtarimas, kad ta “gražia 
krūva dolerių” nori kas 
pasinaudoti.

Taigi, ponas Jurgėla, pra 
šome pasakyt viešai, kaip 
didelė ta “krūva dolerių” 
kurią suvargusi musų visuo
menė tamstoms sudėjo, ir 
kas dabar ant tos “krūvos” 
sėdi?

Balsas iš visuomenės.

uKeleivio” Kalendo
rius Baigiamas.

“Keleivio“ Kalendorius 1933 
metams jau baigiamas spaus
dinti, todėl prisiųsdami pinigus 
už laikraštį, galite kartu prisių
sti kvoteri ir už Kalendorių.

Kas
tiems

“Keleivio“
Kalendorius

neskaito,
skaitomas

VARIO KAINA NUKRITO į paprasta kaina—50 centu, bet 
skaitytojams atiduodam už 25 
centus.

“Keleivio“ kalendoriai visuc 
, met buv turiningi ir įdomus, 
į bet tokio Įdomaus, kaip šis, da 
niekad nebuvo—jis pilnas mok- 

' slo žinių, pamokinimų ir kitokių 
informacijų. Be to. gausiai ilius-

Vario kaina New Yorko 
rinkoj pereitą sąvaitę nukri
to iki 5 centų svarui. Šito
kios žemos kainos vario is
torijoj d a nėra buvę.
800 ŽMONIŲ I SIBIRĄ.

Paskutiniuoju laiku So
vietų vyriausybė ištrėmė Į truotas 
S birą apie 800 žmonių, kai-: 

namų priešsovietišku nu- Užsisakvkit tuojaus. o Kalė- 
statvmu. . doms jau gausite.

Galit pamatyt 
cnt va T irhivivisą Lietuvąttūf^

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

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

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

Adresuokite:

DR. MARGERIS, 

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Būdamas pacifistu, inži
nierius Bariau atsisakęs par
duoti savo išradimą Jungti
nių Valstijų karo ministeri
jai. Bariau pareiškęs:

—Mano mašina stabdys 
karus, o ne tarnaus jiems.

Bariau buvo nuvažiavęs Į, 
pasak jo. “labiausiai pacifi
stišką šalį”, būtent Sovietus, 
ir Įteikęs jų vyriausybei sa
vo išradimą.

Bariau sako, kad jis esąs 
pasiryžęs supažindint su sa
vo išradimu ir kitas vyriau
sybes, einančias prie nusi
ginklavimo.

Berlyno “Zeitung am Mit- 
tag” korespondentas buvo 
aplankęs išradėją ir gana il
gai su juo kalbėjosi.

—Duokit man 2,000 mi
lionu dolerių, o aš per kelias 
dienas sunaikinsiu daugiau 
žmonių, negu buvo sunai
kinta per visą didįjį karą. Ir 
tai atsieis pigiau, nes karas 
daug daugiau kainavo, ne
gu mano mašina —pasakė 
Bariau.

—Vadinasi, tamstos ma
sina dar nepadirbta— pa
klausė korespondentas.

—žinoma, ne. Juk aš pa
sakiau, kad jai padirbti rei
kia 2,000 milionų dolerių. 
Aš buvau Sovietų Rusijoj ir 
atidaviau savo braižinius ir 
planus raudonosios armijos 
vadovybei, nes manau, kad 
SSSR labiausiai yra susirū
pinusi taika ir nusiginklavi
mu. Dabar už tai aš kasdie
ną gaunu iš savo tautiečių 
koliojimosi laiškus.

—Sovietuose jau padirbo 
tamstos mašiną?

—Dar ne! Bet mano brai
žiniai ir planai buvo Sovietų 
inžinierių ir teknikų ištirti. 
Pradžioje jie skeptiškai Į 
juos pažiurėjo, paskui Įsiti
kino, kad mano išvedžioji
mai teisingi. Mano mašinoje 
nėra nieko stebuklingo. Ji 
susidaro iš daug kartų iš
bandytų elementų. Jos pa
dirbimas nesudaro didelių 
tekniškų kliūčių. Reikalinga 
tik stambios pinigų sumos.

—Kaip pažiurėjo Į tams
tos išradimą Hooveris?
—Jis pareikalavo, kad pa

rodyčiau savo išradimą ka
ro ministerijai. Bet aš noriu, 
kad karas butų negalimas. 
Mano mašina tikrai gali Į- 
bauginti žmones. Lėktuvų 
eskadrilės, dujos, bomba- 
svaidžiai, tankai, šarvuo
čiai—visa tai vaikų žaislai 
palyginti su mano mašina. 
Aš galiu sunaikinti Paryžių 
iš 2000 kilometrų atstumo 
per dvi valandas. Mano ma
šinos veiksmas panašus Į 
žemės drebėjimą. Mano ma
šina gali būti pastatyta per 
18 mėnesių. Tik reikia pini-

—Bet prieš kiekvieną 
puolimo pabūklą yra ir apsi
gynimo priemonės—paste
bėjo korespondentas.

—Nuo mano mašinos vei
kimo apsiginti negalima. Aš 
jau 17 metų dirbu, ruošda
mas savo mašinos brai
žinius. Savo braižinius aš 
galiu įteikti visiems tikriems 
taikos šalininkams. Arti
miausioj ateityj aš supažin
dinsiu su savo mašina Vo
kietijos teknikus ir speciali
stus.

Berlyno “Zeitung am Mit- 
tag” korespondentas pridu
ria, kad jis Bariau žodžius 
užrašęs taip, kaip jie buvo 
pasakyti.

Jo nuomone, Bariau “mir
ties mašina” yra arba nepa
prastas išradimas, arba ne
sveikos vaizduotės padari

nys.
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[ Ka* skaito ir 

Ta* duonos LIETUVIU GYVENIM AS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

READING, PA. 

Dar apie rinkimu*.
GYVANAŠLIŲ VESTUVES PANAIKINT 

TOS TEISMO NUTARIMU.
DUQUESNE, PA.

Pas mus buvo labai Įdo
mus ir pamokinantis atsiti
kimas. Tūlas laikas atgal 
Elena K. persiskyrė su savo 
vytu ir gyveno viena. Tuo 
tarpu čia atvažiavo iš kitur 
Antanas P., susipažino su 
Elena, pasisakė esąs “sin- 
gelis”,išsiėmė vedyboms lei
dimą ir pradėjo krūvoj gy
venti, sakvdamiesi, kad jie
du jau apsivedę. Tame, ži
noma, nėra nieko nepapras
ta.

Jcs atminčiai pagerbti pa
prašė kad publika atsistotų. 
Tas taip sugraudino likusį 
jos vyrą ir dukterį Mildą, 
kad publikai atsistojus jie
du apsiverkė.

Po to ėjo vaidinimas. Vai
dintojai atliko savo pareigas 
vidutiniškai. Atsiminus kad 
jie turėjo išmokti tą veika
lėlį trumpu laiku, geriau 
gal negalima nei reikalauti.

Vėliaus kalbėjo p. Milius, 
ragindamas susirinkusius 

Bet štai, “Keleivy” pasi-1 rWtis prie Radio Kliubo. 
rodo pajieškcjimas, kuriuo I Žmonės rašėsi. Ant pat pa- 
duktė jieško savo tėvo An-1 baigos svetimtaučiai vaiki-
tano P. Perskaitę šitą pa- 
jieškojimą, lietuviai iš Du- 
quesne parašo jai praneši
mą, kad tokiu vardu vyras 
nesenai čionai atvažiavo ir 
apsivedė su gyvanašle.

Po to pranešimo duques- 
niečiai gauna iš Nevvarko 
antrą laišką, kurį rašo jau 
tos mergaitės motina ir sa
ko, kad ji esanti to “singe- 
lio” Antano moteris. Jiedu 
vedę Lietuvoje ir turį 6 vai 
kus.

Tada gyvanašlės Elenos 
pusbrolis išima varantą

nai ir merginos padainavo 
gitaromis pritardami. Gal ir 
gražu, bet ne mūsiškiai. Tuo 
vakaras ir užsibaigė.

NArys.

[žeisti automobilių nelaimė-1visą naktį, bet spauzdinoj STEBUKLINGA VIETA CHICAGOJ. 
ise. extra ‘“Darbininką” ir ve-j
į Northsidės lietuviams ge- žiojo ji po Lowellį, Nashua, i Chicaga ir šiaip jau buvo paveikslo šonų buvo nema- 

Aš “Keleivy” buvau jau i rai žinomas Juozas Bučins-j Lawrencą ir kitur dalino; garsi: stokjardais, būtie- žai žibančių ir jau užgesu-
pranešęs,kad Readingo mie-• kas sunkiai susirgo džiovos žmonėms už dyką, praneš- gėriais, gengsteriais, vienų siu žvakučių. Buvo padary-
ste socialistai turėjo didelių Į liga ir buvo paguldytas Ii- darni linksmą žinią, kad jau su kitais šaudymusi, ir t.t. ti du suoliukai atėjusiems
laimėjimų ir sumušė repub-i goninėn. “bedieviškos” valdžios ne- Dabar gi man teko užeiti maldininkams atsiklaupt,
likonus ir demokratus. Da-Į Šiomis dienomis mirė Pe-Įiiko Lietuvoje. Reiškia, jie da vieną įdomų dalyką. Ei- Po Jėzaus motinos kojų iš 
bar valdžia paskelbė
nūs rezultatus, kiek
partijos gavo balsų. Taigi;Sakalauskus. [protestuoja prieš ją. Todėl ventojai suvargę. Bet vienas tas puodukas del gei
paduosiu dabar, kiek balsų! Subaitienė buvo 32 metų žmonės čia dabar ir sako: namas iš tolo skiriasi nuo ten pat maža skylutė, kad
gavo socialistai ir komunis-i amžiaus motais, kilusi iš „Atleisk -ien» viešpatie, L“??! front“.ės ?*nl50s aP' £.utų galinia išėsti pinigas,
tai Readingo mieste ir kaun-i Pašaltimo kaimo, Gauriu ne< iie nežiįo C daro ” itai^los stiklintais langais, Deze prirista retežiu prie

parapijos, Amerikoj išgyve- Dabartinių laiku tankiai ° P«',lan^ an; gonkp ma- akmenų, lyg tas šuo ką nori 
no 1» metų. matosi laikrašč.iuose biznie. tos. du negyvi vanagai pa- nuo prasto seimininko pa-

Jurgeliene. po tėvais Ski-L bankrutai j netrūksta Pama.nlau> kad tai bėgti.
raitė, buvo jau 53 metų mo- irkwenv tarD svetimtaučiu bus koks muzi€Jus- Bet ant Man įeinant į tą pastogę, 
teriškė. Ji buvo kilusis M«-L farti įrpe bankrutų nan?° *!?"» Pamačlau nema‘ « > W> trys senos mote- 
taiėių kaimo. Girdiškės pa. „„.i-eliato me. kryžių. Sustojau ir pra- rys n- dvi mažos mergaites.^I 1 „ išil^ų dėjau daiiylis daugiau ša-; Man tenai besidairant, at-

Sakalauske buvo kilęs nebankrutavo bet dar ir ,ia g.ra.?aut‘ namo yia ,otaf ’ ėjo dvi merginos ir pro ma- 
nuo Tauragės, iš AnatninčiuL,,;,, tenai 1S akmenų padalyta

NEWARK, N. J.
Tautinės bažnyčios konfe

rencija ir bankietas.
Gruodžio 4 d. Douglas 

viešbuty įvyko TKSB. ban
kietas ir konferencija, ku
rioje dalyvavo skaitlingas 
būrys svečių.

Vakarienės metu “Rūtos”
ir j mokyklos mokinys, Vytau- 

singelis” Antanas patenka tas Dvariackas, smuiką švel- 
už grotų,kur jis išsėdėjo nuo niai griežė solo; jam pianu 
2 liepos iki 17 lapkričio. akompanavo p-lė Emilija 

Tuo tarpu atsiranda jau Tomas.
kūdikis ir įvyksta krikšty- Konferencijos programą 
nos. Elena pasisamdo advo- atidarė šv. Jono parapijos 
katą ir nori įrodyt, kad tas pirmininkas V. Puodžiūnas, 
kūdikis priklauso jos pir-Į pasakydamas gražią ir turi
majam vyrui, bet teismas | ningą įvadinę kalbą. Jis pa- 
nusprendžia, kad kūdikio j reiškė savo troškimą, kad šį 
tėvas turi būt Antanas P.; prakilnų darbą visi lietuviai 
bet kadangi jis turi Newar- remtų. Baigęs savo kalbą, 
ke teisėtą savo žmoną ir 6 perstatė kalbėti p. Liūtą, 
vaikus, tai nuo Elenos teis- Kun. Liūtas apibudino 
mas jį atskiria, tik įsako konferencijos tikslą ir be
mokėti po $2.50 į sąvaitę tuvių gyvenimo eigą. Jis pa- 
kudikio užlaikymui. brėžė, kad tik bendrai veik-

Krikštynos to kūdikio bu- įami lietuviai pasiliuosavo 
vo labai idomios, nes kurna iš rusų vergijos ir sukurė 
svėrė 438 svarus, o kūmas nepriklausomą Lietuvos val- 
350 svarų. Abudu buvo lin- stybę. Bet nepriklausomos 
ksmaus budo, o kai truputį Lietuvos sukūrimas dar ne- 
išsigėrė, tai da linksmesni viskas, nes kaip rusų vergi 
pasidarė. Tik buvo truputi joj esant, taip ir dabar sve 
vargo, nes kai reikėjo va- timos idėjos ir įtaka musų 
žiuot namo, tai visa šeimy- gyvenimą neigiamai veikia, 
na turėjo kelti kumus į au- Prieš Ui irgi reikia kovot, 
tomobilių, ir vos-vos įkėlė. Toliau kalbėjo p. And 
Ypač daug darbo buvo su rie jus Žiugžda, o po jo p. 
kurna: vieni turėjo imti už Garolienė.
galvos ir rankų, o kiti už Įdomią ir nuoširdžią kal- 
kojų, ir bemažko automobi- bą pasakė “Tėvynės” red. 
liaus nesulaužė, pakol įkė- p. St. Vitaitis. Vaizdžiai ir 
lė. Kiti jau norėjo šaukti jautriai nupiešė, kaip da- 
Pittsburgh Railway Co. kad bar Romos kunigai Vilnijos 
prisiųstų “wrecking crew”. krašte persekioja lietuvius, 

Joe Gudas. | naikindami net menkiausius 
lietuvybės simbolius.

Dar kalbėjo pp. J. Budre- 
ckis, J. P. Bubnis, A. Sinu- 
šienė, Akialis, Bujauskas, 
Burkė, Beičius ir kiti.

Al. Dorina*.

PITTSBURGH, PA.

Radio Kliubo vakarėlis.
Gruodžio 4 d. čia buvo su

ruoštas Lietuvių Radio 
Kliubo vakaras su koncertu 
ir vaidinimu. Buvo statoma 
vieno veiksmo komedijėlė 
“Kuprotas Oželis”. Pirmi
ninkas Katilius visų pirma 
padėkojo publikai už skait

tėj. Manau, kad “Keleivio” 
skaitytojai nori žinoti, 
kaip didelė čia Stalino armi
ja. Rezultatai tokie:

Socialistas Norman Tho
mas Readingo mieste gavo 
9,533 balsus, o kauntėj — 
6,455; viso labo 14,988 b.

Gi komunistų Fosteris 
mieste gavo 45 balsus, o 
kauntėj 16; išviso 61 balsą.

Į senatorius socialistų 
kandidatas Van Essen gavo 
išviso 17,830 balsų, o komu
nistų kandidatas Wicks vos 
tik 70 balsų.

Į kongresmanus socialis
tas Hofses gavo iš viso 19,- 
319 balsų, o nepriklauso
mas Brovvnback gavo tiktai 
93.

Į supreme courto teisėjus 
socialistas Slayton gavo

jau 50 metų amžiaus. Paliko ment„ krautuvę po num. 43 zaus.motia°s paveikslą, ge-, Aš stovėjau ir tėmijau, 
nubudusią moterį ir sūnų. E Merrimack st., priešais kas bus toliau. Pabaigė jo-

Chicagos Teleskopas. Louell Memorial’ Audito- šventųjų paveikslai. Pa- dvį savQ poterįus ir vėl per- 
n Tronic o t iri oro kabinta n lempa, kurioj de- cižpcmoio. nnėio nrie bė-rium. Be to, G. Jonis atidarė 

valgomų daiktų krautuvę maza 
antrašu 65 Concord st. Kam

LOWELL, MASS.
Visko po biskutį.

Šiais depresijos laikais iš 
darbininkų judėjimo nieko i ....kita negalima pranešu, kaiph&^menus. 
tik nusiskundimą ir aimana
vimą. Nedarbas didelis ir

nstas Slayton gavo iš kulturinis darbininku crwe-ljas in* uailxeus su V "• 
viso 18,044 balsus, o komu- nimas apmiręs * [Lebednikaite. Laimingo gy-

Tulas laikas atgal vietos 
bolševikai buvo surengę 
prakalbas d-rui Kaškevi- 
čiui. Jis daugiausia stengėsi 
kalbėti apie sveikatą. Pub 
likos buvo mažai.

nistas Johnes tiktai 70 bal
sų.

Į valstijos iždininkus so
cialistų kandidtas gavo 19,- 
113 balsų, o komunistų tik
ai 59.

raudona sviesa. 
Atrodė, kad ta lempa nevi-

paranku, reikalui esant pa- • T-f * . Is abiejų Jėzausturtina užeiti ir paremti ________ jj-_______ motinos

sizegnojo, nuėjo prie bė
gančio vandenio, biskį pa
gėrę ir išėjo. Pinigų į dėžę 
nemetė.

Tenai yra parašyta, kad 
“jeigu kas nori sau ko gauti 
nuo Dievo per Jėzaus moti-Lapkričio 24 d. apsivedė NEW BRITA1N, CONN.

Bri<lgewaterietis mokyto- Ka nularį SLA. 4-to Ap»k- nos, turi “y?"
jas M. Lankelis su p-le A. tu¥ažiavin»a. ime stls' ,du?tl lr

. tankiai lankyti tą vietą, o
venimo jaunai porelei. ! Lapkričio 27 d. pas mus j-, viską gaus.”

Kalvis, ^o SLA. 4-to apskričio, Kitoj pusėj akmenų kru-
__________ valdybos suvažiavimas. Nu- vos §tovi prasta švento Ste-

BILLERICA, MASS. tarta suren&ti ateinančią va- pono bažnyčia, statyta dar
•» l v. oc — - • ' išvažiavimą.Perziureta i 1869 metais. Ji daugiau pa-
Ž“kaCTt«“o"^kJXėT1>apSkri<70 s,ąskaitos ir1-SL^- inaši i ž-vdiSk!* Tos

gyven.mo sukaktuves, jaunuolių kuopos p-les A. “stebuklingos vietos” apy- 
Antanas ir Petronėle Žu- Petruškevičiutės reikalai dėl i jjnkę apgyventa lenkais.

ško
Tai tokios komunistų ..

spėkos” Readingo mieste1 *ia vasarą daug musų ko- ...... .... ,------ -.c ----- ----------
ir kauntėi. Reporteris.’101^08 Hetuvių lankėsi Lie-|kauskai siomis dienomis čia jaunuolių kuopos sutvėrimo ^nkai da labai žemai stovi

tuvoje. Nekurie jau sugrižo, I J° savo-25 metų šeimy- ir 40-to apskričio atlygini- Į apšvietoje. Todėl nestebėti- 
5 kiti tenai apsigyveno,' kiti nin.io genimo sukaktuves, mo. Nutaria p-lei Petruške- • na kad jie tįki tokiems 
'dar mano grįžti. Iš sugryžu-buvo 5 lapkričio. Apie vičiutei išmokėti $67, kaip;“stebuklams^’. Jie čia gyve-CH1CAGO, ILL.

Nelaimingi atsitikimai. šių viena yra gerai čia žino-ji“ valandą dienos jau pra- apskrity pasidarys 
Pereitą sąvaitę Chicagoje'ma veikėjo S. Saulėno žmo-1dėjo rinktis svečiai. Draugė J. Januškevičiaus,

buvo daug nelaimingų atsi-'na su sunumi ir duktere ........................ .... . . .----------- ----- ------ -- j
tikimų tarp lietuvių, bet ’ Man teko su ja kalbėtis, ži-J11 P"le K itkauskaite priimi- išreikalauti^ iš jo permokė- §o> bet nieko negauna, 
šiurpulingiausis ivykis, tai noma, p. Saulėnienė vra pa- nėj° svečius ir triūsė, laks- tus jam $15. Ant galo dar; y. M. Ri
Kazio Miknevičiaus nusi-' tenkinta kelione ir vakacija lĮe po virtuvę. Jos ruošė pie- buvo prisiminta, kad apskr
žudvmas. Parėjęs nakties Lietuvoje. Sako, Lietuvos
laiku iš miesto, jisai prilei- ūkininkai gyvena neblo-Į Seniaus Žukauskai gyve
do pilną vonią vandens, už- gai, valdininkai mandagus, no Lowellv, o dabar turi Bil- toriaus vietos ir kad paskel
. r. . ."T . «-—- . . x.__- — i, • • _ ,• t—_ ne_ btų organe, jog Connecticut;

' Apskričio nariai pageidau- i 
ja, kad sekretorius butų ren- i

pinigų. (na labai suvargę, jiems vis-
_____  , Jr-’ i ko būtinai reikia ir nors jie
duktere. Žukauskienė, v įtkauskienė skaitą nutarta atmesti ir dar nuolatos eina tenai ir pra-

Rinks.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

sirakino duris ir su visais ru- švariai apsirengę, turi gra-|lericoj, netoli Lowellio, 
bais atsigulė vonion. Kada žias uniformas. didelį ūkelį.
namiškiai pastebėjo, kad jo1 Kaip vilnietė, p. Saulė- Būdami linksmo budo,5 ’nėra riknos, todėl tamstos
nėra lovoj, o prausiamojo menė buvo ir okupuoto j Lie- draugiški ir nuoširdus že- L rtaugiaus a ga u‘’^siulomo vertimo mes negali-
kambario durys iš vidaus tuvoj, Vilniaus mieste. Įs- kaičiai, Žukauskai yra įsigi- i, a ;^inacET. J’ i' me spausdinti.
užrakintos, jie duns išlauže, pudziai įs Lietuvos sostines je daug draugų kurių da- 1<ull^.iao-e oaisavirnuosebet buvo jau pervėlu-Mik-, Vilniaus blogi: naro, nauju U i,-Nusirinko purtinas:,?M „aJko ’ 
nevičius buvo prigėręs. Ve- niekur nesimato, senieji ne- būrelis. , Cekanau. ko ir MiliausKo.
lionis buvo dievuotas katali- taisomi, gatvės išgriuvusios, A valanda ! Nesenai čia mirė Justinas
Vo? Viinc? *5 t t rz <->*•*! f si 4-i •• Vo4_ \7oizi 4t>4«Vo 4 nore ir msjnrio-l / \ . i Poskus, pFsmonininkeis,

ninke pakvietė sveeras prie vįikęs lietuviu organi-
pieta Valgiu prigaminta i- h; kuopose" T^jo

Vaikui.—Romanams mu
sų visuomenėj Amerikoje

SCRANTON, PA.
Tautinė parapija susilaukė 

naujo kunigo.
Šiomis dienomis atvažia- 

linga susirinkimą ir pakvie-|vo iš Lietuvos klierikas V. 
tė lenką Kovaievski su jo Vaičekauskas ir tapo vysku- 
orkestra kad sugrotu ką P© Hoduro įšventintas į ku- 
nors. Sugrojo keliatą kuri- nigus. Naujo kunigo primi- 
nėlių. Paskui dainavo dvi cija Įvyko 13 lapkričio die- 
panelės Homesteado, bet ną tautinėje lietuvių bažny- 
jų pavardžių nenugirdau, čioje. Publikos prisirinko 
Po ju pirmininkas perstatė labai daug. Po pamaldų 
sesutes Rajackaites, paša- kun. Brazys pasakė pamok- 
kydamas joms daug kompli-; ant pabaigos pasakė 
mentu už ju darbus. Publi- pamokslą ir kunigas Vaiče- 
kai jos labai patiko ir ji kar- kauskas. Jis turi gerą balsą 
štai joms plojo. Paskui p-lė ir labai iškalbus. Linkiu 
Valkauskaitė solo paskam- naujam kunigui sėkmingai 
bino pianą ir p. Dargis pra- darbuotis lietuvių labui, 
nešė, kad dabar bus vaidi- Lapkričio 16 d. čia įvyko 
nimas; prie to da jis paaiš- p-lės Albinos Spudžiutės su 
kino, kad tas pats veikalėlis Albinu Katilium gražios ve- 
buvo jau sykį šioj salėj vai- stuvės. Šliubą davė lietuvių 
dintas ir kad tuomet moti- tautinėje bažnyčioje kun. 
nos rolę lošė nabašninkė Valatka. Po šliubo tėvai 
Verbickienė, kurios šian- Spūdžiai iškėlė puikią vaka- 
dien tarp mus jau nebėra, pienę. Bačių Juozas.

kas, kilęs iš Uzaratėlių kai- valdininkai nors ir manda- 
mo, Traškavos parapijos, gus, atrodo labai suskurdę,
Kauno redybos. apdriskę, žodžiu sakant,

Velionis buvo jau 60 me- Vilnius kenčia didelį skur- 
tų amžiaus ir paskutinėmis dą po Lenkijos letena, 
dienomis pusėtinai gerdavo. I Lapkričio 6 d. vietos kle- 
Valdžios daktaras pripaži-_ skalai čia buvo surengę 
no, kad velionis nusižudė protesto mitinga prieš Lie- 
gavęs proto sumišimą. Bet tuvos vawžią del katalikų 
kiti sako, kad jis turėjęs ne- nersekioiimo Lietuvoie Su-išavdoma lic-a ir o-al dėl to P?. ° .J1 . , a , maža čia gimusio jaunimonSižudS sinnkimas pyko Kmghts of Ruris kartu*žaidė
nusižudęs. . Columbus svetainėj.

Kita nelaimė pasitaikė P.; Reikia pažvmėti, kad 
Matunui. Jam einant sker- 1926 m. po 17*d. gruodžio 
sai Ashland streetą užbėgo Smetonos pučistams nuver- 
trokas ir sunkiai jį sužeidė. ^us teisėtą Lietuvos valdžią,

L. Katauskas ir Aleksan- brostvininkų organo “Dar- 
dras Jakštis taipgi buvo su- bininko” gizeliai nemiegojo

KALĖDŲ BARGENAI
LIETUVIŠKI REKORDAI COLUMBIA. PO 25c

įdainuoti artisto Vanagaičio, Giraičio. Dulskio, Srogos, An
tanėlio. Dirvelio, Olšausko, Pauros, Dineikio, Petrausko. Lietuvos 
Viešbučio “Metropolio” Orkestras, Mahanoyaus Lietuv. Mainerių 
Orkestras ir t.t. Visus tuos Rekordus parduodu po

Per pašt* mažiau nesiunčiu kaip 6 Rekordus Rekordų suraša 
prisiunčiame pareikalavus.

MUSŲ KRAUTUVĖJE GALITE GAUTI VISO 
KIŲ APREDALŲ IR PASIPUOŠIMŲ 

Visai Šeimynai - Ko Tik Reikalaujat
PREKftS GEROS, KAINOS ŽEMOS,

Perkantiems musi| krautuvėje, Lietuvos Bonų Kur 
priimam pilna verte

Linksmų Kalėdų. Laiaiinffų Naujų Metų 

A. J. KATKAUSKAS
Dvi Didelės Krautuvės:

372-376 MILLBURY ST. WORCESTER MASS.

pietų. Valgių prigaminta 
vairių ir įvales visiems. Bai
giant svečiams pietauti, L. 
Paulauskas pasakė gražią 
prakalbėlę su komplimen
tais šeimininkams.

Reikia pažymėti, kad 
šiame pokily dalyvavo ne
maža čia

ir linksmai 
laiką praleido. Po visų kom
plimentų, gardžiai ir sočiai 
pavalgę, linksmai pasišokę 
ir draugiškai pasikalbėję, 
svečiai linkėdami vieni ki
tiems geros kloties skirstėsi 
jau vėlyvu vakaru į namus.

Kaimynas.

Nuo Visokių Ligų 
GYDUOLĖS.

TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIŲ 
ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ KRAUTUVE. 
Nuo visokių ligų, kaip tai: vidurių

užkietėjimo, skilvio nemalimo. nenoro 
valgyti, strėnų ir pečių skaudėjimo, 
patrūkimo, dusulio lasthma), perša
limo, skausmo po krutinę, reumatiz
mo, plaukų slinkimo, pleiskanų, šla
pinimosi lovoj, nuo nervų, išgųsčio, 
priemėčio, nemiegojimo ir galvos 
skaudėjimo.

Pas mu? galima gauti šimtai viso
kiu kitokių žolių ir šaknų partrauktų 
iš Lietuvos ir kitų šalių. Visados švie
žios ir pigiai parduodamos.

Esu vienintelis Amerikoje lietuvis 
žolių ir šaknų specialistas ir daugeliui 
esu suteikęs sveikatų. Klauskite lai
škais arba ypatiškai:

K AZEI.L S BOTANICAL CO. 
(HERB SPECIALISTl

IbS-a Broadvray, So. Boston. Maas.
Reikalingi Agentai. Musų Agentai 

gali gerai užsidirbti. Pasinnriam p?r 
paštą visos.

apie 40 metų amžiaus. Pe
reitą vasarą važinėjo Lietu
von.

Nedarbas pas mus dar 
siaučia ir daug lietuvių ken
čia badą ir vargą. Miestas 
neišgali ar nesugebi bedar
bius apžiūrėti.

Naujų Metų vakarą, gruo
džio 31 d., vietiniai pažan
gus lietuviai rengia pokilį 
Lietuvių Salėje naujiems 
metas pasitikti.

Martinui Ališauskui.—
Tamsta visai be pamato už- 
sipuoli vyskupą Hodurą.Jis 
niekuo nėra blogesnis už ki
tus vyskupus ir arcivysku- 
pus. Nespausdinsime.

“Keleivio” skaitytojui iš
Worcestepo.— Nusipirkite 

vaistinėj žalių miltelių, ang
liškai vadinamų “Paris 
Green”, ir pribarstykit jų 
tose vietose, kur “prūsokai” 
mėgsta daugiausia laikytis. 
Povaliai jie išnyks ir už ko
kio mėnesio neliks jų nei 
vieno. Tuomet tuos miltelius 
nuvalykit šlapiu skuduru, ir 
namas bus švarus. Tie milte
liai nebrangus, užteks jų už

Vietinis. 125 centus.

MI KALENDORIAI 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, G52 E. BROADWAY 
S. BOSTON, MASS.

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS" KNYGYNAS dabar išpardonda knyga, nž pu.ę kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

I,alio Žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

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

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

“Aušros" Knygyne yra šimtai kitų knygų karias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už 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
Chicago, III.3653 So. Halsted Street
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; Pasikalbėjimas 
Maikio so Tėvu

Medicinos Žinios
“Perdaug medicinos gydy 

tojų.
Kurie skaito laikraščius ir 

šiaip jau studijuoja Įvairias 
gyvenimo problemas, tie, ro
dos. žino, kad nūdien daug 

I gydytojų ne tiktai labai ku
rkliai gyvena, bet, jau galo 
i su galu nebesuvesdami, tie- 

Lsicg skursta. Vieni iš jų vis 
j i dar tebesilaiko Įsikibę save 
i! profesijos, nors ji ir labai 
I į maža ka gero jiems duoda. 
| kiti gi tik vakarais ia užsi- 
I i ima. o dienomis dirba toki 
IIdarbą, koki gauna: da kiti 
įsavo profesiją visai meta, o 
dirba Įvairių firmų ofisuo
se, arba net ir fabrikuose: 
kiti šoferiauja, kiti laikraš- 

j čius pardavinėja, ar kitaip 
| skursta. Pagaliau, yra ir to- 
i Į kių, kurie, nepakeldami sun- 
’ • kios skurdo naštos, nusižu- 

į- įdo. Toks tragingas finalas 
* i Įvyko ir su mėgiamiausiu 

j skaitančiosios lietuvių vi
suomenės rašvtoiu — d-ru i . •

i Karalium.
Kas čia kaltas?

negu mažuose m .dinose. j kenčiančiųjų bei mirštančių-; 
Todėl kbai galimas daiktas,'jų skausmai, sveikata ir gy-; 
kad daug gydyt jų pradės.vvbė?!
apleisti didelius centrus ir jr keisčiausias—sykiu ir 
ims kurtis provincijoje. Tai'nežmoniškiausias _ regki_ 
butų visai logisniic n 'i-|nyg kad daugiausia gydyto
siems naudingas A'g.-'- t'ių vra net visai pilnai pa- 
kio gydytojų pasiskirstymo nudieninių pasaulio

valdonų ideologija, taktika 
ir pasėkomis!

O vis dėlto šito sveiko p,» ’• Tik pamanykite! Jung- 
sikėlimo tendencija gydy- tinėse Valstijose stipriai gv 
tojuose, bent pakol kas. ma- vuoja kuone šimtatukstanti- 
žai šilimos tesuramla. >tai, gydytojų organizacija, 
šių metų rugsėjo m. laikyta Bet ai: kada nors ji išėjo kad 
Genevoje intemacijt nulinės įr žodžiais (nekalbant jau a 
asocijacijos, kuri daugiau
sia rūpinasi ekonominiais per(}ėm išgverusį kapitalistų 
gy dytojų reikalais, konven- režimą? Ar kada nors ji 
ei ja. Labai karštai debatuo- bandė pajieškoti tikrųjų — 
ta nepaprasto gydytojų per- principinių—gydytojų “per-

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.

—Koman, Maike, pasi- niekas negirdėjo, kad žmo- 
kalbėsiva apie šio svieto bė- nės sulaužytų šliubą. 0 dū
das. bar katalikai ima divorsus

—Taip, tėve, bėdos visus arba bobes pameta savo vy- 
spaudžia. Štai, jau šalčiai rus ir su singeliais burdin- 
atėje, o tu da ir pirštinių gieriais išbėga. Juk tai So- 
neturi. doma ir Gomora. Maike!

—E, vaike, pirštinės tai —Tas tiesa, tėve. Musų _ 
tik baikos. Apie tokius maž- lietuviai jau išmoko imti di- Hu’' 
možius aš visai nesiklapati- vorsus D
ju.

—Tai kuo 
tėve?

neneš

I pašalinti arba bent sustabdyti.
Šį kartą išimtinai kalbėsime 

apie burnos aparato nenorma
lumus arba malokluziją. Kuo
met burnos aparatas vystosi 
normaliai ir tinkamai, tai tas 
reiškinys vadinama okluzija.Sa- 
kvsime, normaliame stovyje 
žandu ir kaulu ckluzija reiškiasi 
sekamu budu: dantys žanduose 
pradeda augti tam tikroj vietoj 
ir tam tikru laiku. Reiškia, jie 
turi pasirodyti tada. kai žmogus 
(tiksliau sakant, vaikas) sulau
kia tam tikro amžiaus. Be to. a- 
patinio žando dantys okluzuoja- 
si atitinkamai su viršutinio žan
do dantimis ir atlieka visas rei
kalingas kramtymo ir kitokio 
pobūdžio funkcijas, žandų ir 
kaklo raumenys taip pat veikia 
sutartinai su normališka cklu
zija.

Okluzija turi didelės Įtakos ir 
visos galvos formai. Kada oklu
zija yra normališka, tai ir gal
vos išvaizda. ypat:ngai veido, 
neturi didelių trukumų,—dan
tys, žandikauliai nėra išsi
kraipę ir t.t. Pažinti tuos nenor
malumas nėra taip jau labai 
sunku, žinoma, kartais gali būt 
tokių atsitikimų, kada nustatyti 
normalumą tiesiog nėra galima.
. Tuo budu galima sakyti, jog 
okluzija reiškia normalų burnos 
besivystymą. Kuomet laike vy
stymosi pasireiškia nukrypimu 
ir trukumų, tai tas rei'kinys 
vadinama malokluzija. Visokios 
rūšies veido, žandų ir dantų ne
normalumai Įvyksta jaunystėje. 
Vadinasi, besiformavimo ir be- 
sivystymo metais. Mat. tuo lai
ku kaulai ir kiti kūno, audiniai 
yra budavejami. Veikiamoji jė
ga tada labiausiai pasireiškia. 
Žmogaus kūno atžvilgiu ta jė
ga gali būti teigiama arba nei
giama. Kada ji veikia neigia- 

tai mes ir turime visokiu

DANTŲ IR BURNOS 
NORMALUMAI.

Ražo Dr. C. K. Kliauga.
Nekuriems mums yra žinoma, 

kad kiekvienas individualiai gy
vuojantis organizmas auga ir 
vystosi, kol pasiekia pastovumo 
ir tobulumo laipsnį fiziškame 
gyvenime. Prie palankių išori
nių ir vidujinių apystovų orga
nizme reiškiasi tendencija prie 
normališkumo. Vadinasi, turi 
tam tikrą formą kiekvienas gy-

kuri daugiau- pie darbus) prieš dabartinį vunas- Augimo ir vystymosi 
laiku, t. y. tuo laiku, kai orga
nai formuojasi, mes matome 
harmoningumą ir simetriją jų 
struktūroj. Visos kūno funkci
jos yra atliekamos mechaniškų 
stimulų įtakoj ir kontrolėj. Jei
gu* šiuo žvilgsniu viskas eina 
tinkamai, tai organizmas vysto
si normali škai.
Bet pasitaiko visokių komp- 
ikuotų priežasčių, kurios su
trukdo normalų organizmo be
sivystymą. Tame atvėjyj įvyk
sta disharmonija. Tai gali įvy
kti dėl paveldėjimo arba dėl ne
tikusių gyvenimo aplinkybių. 
Vienok, nežiūrint visų tų blogu
mų, organizmas auga, vystosi ir 
tlieka tam tikras funkcijas. 

Tas augimas nenustoja ligi pat 
subrendimo. Jeigu pasireiškia 
čekių nors nukrypimų, tai ir 
jie juo tolyn, tuo darosi ryške
sni, jeigu nebandoma tam laiku 
užkirsti kelias. Vadinasi, jeigu 
nieko nedaroma, kad tuos nu
krypimus nuo normališkumo

reikia visame civilizuotame 
pasaulyje.

teklio klausimai. Pagaliau tekilo’
net ir šiokių tokių būdų su
galvota šitam blogui—gy
dytojų pertekliui—pašalin
ti. O tai yra štai kas: Rei
kia, sako. valdžios autori
zuoto komiteto, kuris nor
muotų gydytojų prieauglį.

priežasčių? Ar kada
nors ji parodė humanizme 
spinduliais tryškančią širdį 
nuskriaustųjų minioms?

Kaip mane gyvą matote— 
niekados!

Ir tas pats galas beveik su 
Toks komitetą? galėtu, gir- visomis gydytojų organiza- 
di, padaiyt bent apytikrį cijoims ir pačiais gydytojais 
apskaičiavimą, kiek gydyto- visame pasaulyj! 
jų reikės per dešimtį metų, Kai įsisiūbavo, stačiai Į- 
ir paskui leisti medakali- siuto pasaulinis krizis ir pri- 
nėms mokykloms tik tiek— bloškė daugelį gydytojų 
ne daugiau—gydytojų kva- prje kietos, šaltos skurde 
•ifikuoti. Žinoma, tada kiek- sienos, tai jie, užuot tikrųjų 
viena medikalinė mokykla vargo priežasčių jieško jus. 
tegalėtų gydytojus išleisti užuot ėjus į minias ir drauge 
bei kvalifikuoti tik tam tik- su jomis kovojus supuvusią 
ros kvotos pagrindais. Tai kapitalistinę santvarką,dau- 
ne taip. kaip šiandien, kada gįausia tik aikčioja fikciniu 
daugelis medikalinių moky- gydytojų “pertekliumi,” 
kiti priima studentų tiek, trypia vietoje, tarytum butų 
kiek jų telpa. Juo labiau stu- kas juos pririšęs prie “gar- 
lentais tampa užkimštos bingosios profesijos” ne- 
tos medikalinės mokyklos, veiklos stulpo, ir trypdami 
kuriose profesorių algos pa- vietoje jieško išeities kelių, 
reina. nuo studentų kiekio. ‘
Čia mažiau paisoma studen-’ ^aiami vaikiški —
tų kokio, o daugiau kiekio. ir • • Is tikrųjįy
Žinoma, tatai bloga, ir tokio ?.uę kaip maži vaikai kad 
blogo pašalinimas butų svei- .Iiesko sąslavyne brangmenų 
kiūtinąs. Bet mokyklų, ku- taiP dauguma gydytojų jies- 
rios daugiau rūpinasi stu- Pei*dėm ištižusioje kapi- 
dentų kokybe, negu kieky- Cistinėje santvarkoje vais- 
be. nereikėtų, rodes, varžy- tV nuo skurdo. Vietoje kad 
ti. Nes nors dideliuose cent- šitą santvarką, šitą brpde 
ruGse ir yra gyvą gydytojų naikinus, jie knisinė-
kamša, tai mažuose mieste- Jas^ įam,®’ bene surasią “ge
liuose ir kaimuose vietomis H3 laikų deimančiukų, 
ų visai nėra. Prieš apribo-( Bergždias tai darbas. Ne 
jus geras mokyklas kvoto- reikia mažų vaikų jausmu 
mis, visų pirmiausia reikėtų aikčioti, senių tonu stenėti, 
žiūrėti, kad gydytojai mig- kaip šiandien daugelis gy
niotų ten, kur jų mažai.yra dytojų daro, bet vyrų ryž 
arba ir visai nėra. Ir šitaip, tingumu ir energija kovoti 
darydami, gydytojai naro- viso blogo slibiną—kapita- 
dytų, kad jie daugiau rupi- lizmą. Kol jis gyvuos, vargs 
naši visuomenės labu, negu darbininkai, vargs amati- 
ąavc. : ninkai, vargs kartu ir profe-

Bet, galų gale, ar iš tikrų- sijor.alai.
lų yra tikras gydytojų per- Margeri*.
teklius? Musų išmanymu, 
tai tik paviršutiniai, tik są
lyginiai į dalyką žiūrint, at
rodo. kad jau per daug yra 
gydytojų, o įžvelgiant da
lyką giliau,imant jį iš princi
po, pasirodo, jog gydytoji} 
da per maža. Ir tatai galima 
įrodyti visiems žinomais, q
faktais, štai, milijonai žmo--^u e spinduliais apžels.
nių serga, kankinasi, ir Svei-|®£u,1«.«r?rt vlsl Pamils 
kates nustoja tik dėl to. kad |ir dejavimą. nntiK 
negauna g> lyto jų pagal
bos: o negaura todėl, kad 
pinigų mažai turi arba ir 
stačiai skurd* pelkėse mer
di. Šimtai t kstančių žmo
nių miršta vi n tik dėl to, 
kad negauna reikiamosios 
gydytojų pag Ibos. Teikiant 
šitiems nelaii dngiems žmo
nėms kad ir pačią reikia- 
miausią med; caline ir chi
rurginę pagavią, iš tikrųjų, 
tuoj pasirod ė ų, kad šian
dien gydytojo yra ne per
daug, bet pe mažai!

Bet kada pasaulį valdo 
visa kuo pate ikintieji ir, ži
noma, apsiiyjusieji (tai 
kaip ir plėšri ji žvėrys, ku
rie paprastai tik tada pa
tenkinti, km met apsiriję) 
kapitalistai, i ii kas

Perdaug gydytojų? 
Ištikrųjų, gydytojai dau

gėja greitesniu tempu, ne
gu gyventojai, bendrai pa
ėmus. štai keli pavyzdžiai. 
Per 32 pastaruoju metu Vo
kietijoj gydytojų padaugė
jo 100 nuošimčių (atsieit 
pa d vigubėj’o), Estoni jo je
140'J, Latvijoj 177%, o 

gari joj net 244% ! Tik
puses tai 
reiškinys.

Anglijoj, Kanadoj ir Kubo' 
yra apgailėtinas reiškinys, ^-dvtcjai šiek tiek lėtesniu 

rūpiniesi, Bet paėmus iš kitos pusės, tempu daugėjo. Bet netru-
. daug geriau yra persiskirti. kus jr čia bus ju taip iau

—Ot. man sirai kirminas „O(T11 um-Hn mnčtk ’

tu

, , - . - , negu visą amžių mustis ar-j tirštai, kaip ir aukščiau mi-grauzia, kad žmones is ao- ba gyvenu nesutikime. Tai- Lėtose valstybėse, nes medi-
kk^bėdfeviškS’ra^i^.^-1 ‘p i kaliniai studentai neįtikėti-
klauso, bedieviškus rast-is sieiotls perSiskirdami zmo greičiu daugi: pavvz- 
skaito, vienu žodžiu, istyir-,Rės liktai atitaiso tą klaidą,'džiui, Kuboje net 721 nuo- 
lnmas ant smp.o. daugiau, knną jie padaro apsivesda-1 limčiu padaugėjo nuo 1900 

m.! Čia tai jau iš tikrųjų gy-
kimas ant svieto, 
nieko. _ _ mi.

. Tu, tėve, ir vėl prade-. —.Jeigu Dievo nebijočiau 
dį pasaką apie žmonių tai dalibuk už tokią šnektą 
ištvirkimą. As jau nesyk}. yjajke, gautum per ausi. 
tau esu f ai tu i ii odes. kad, —Kodėl? 
seniau pasa^ * buvo daugi
daugiau ist\.;.:ęs ir daug -

dytoiai tiesiog kepte kepa
mi, tarytum kokie blynai...

Bendrai imant ir kaimų ir 
miestu gyventojus Europoj.—Kaip tu gali sakvt, kad,. ..... •

žmonės apsiženydami pada-j S
kur įpuola tarp 1000 ir 2000dugiaa neteisybes buvo. Pa-Į ro mis4ei^7 Rur kunte, a

imkim pavyzdžiui kaip ir: ranka; tai ;e l^ventouL Anglijoj 1 gydy-
Lietuvą. Da nelabai senai’ j 5 
tenai buvo baudžiava. Bie- įaike;;!r' vcdIuk 1Iaįke 
dm žmones buvo laikomi -v(,mas d ka_
gyvulių vietoj, o dvarinm- ulikams divoniUS imti 
kai su klebonais gyveno _^ia tu irgi klvai. tėve.
kaip rojuje: valgė, lose kor- p popiežinfvra davęs jau 
tomis, girtuokliavo miego- kelia‘a‘ iskvrimu- tįr. 
jo ir vėl is naujo valgė, gir-j,:^^ ymonėms. ' kurie 
tukiiavo m taip toliaus. O • - , žtaj užmokėjo.
jeigu baudžiauninkai pasi- |įfa « sknrdžiam5 dr 
skųsdavo, kad merą duonos j ,-Kirtis
ar darbo perdaug, tai gau

jokio misteiko

zudžū

—O iš kur tu, Maike, to 
kius dalykus žinai?

,. j , i . . —Apie tai buvo plačiaidien tokiu dalvku jau nėra.- - * , ... „ r* . . - % %. : rašoma laiki asciu.ose savožmones jau nulaužė ponams jajku
ragus, revoliucija sugriovė ‘ _jai kcdeJ 
sostus ir jau patys žmonės’njeko žjn'au?
pradeda savo salis tvarkyti. _Tu d ko 

—Sarap, Maike! Ką tu

d avo bizūnų. Ar tai nebuvo 
ištvirkimas, tėve? O šian-

"nja? 1183 gyventojams, o 
Vokietijoj 1 gydytojas 1280 
gyventojų. Miestuose, žino
ma. nroporcija kitokia. Pa
vyzdžiui. Berlyne vienam 
gydytojui pareina 860 gy
ventojų. Londone—725, Pa
ryžiuje—630. Briuselyje— 
600. Vienoje— 307. Tuc 
tai pu daugelyje kaimų di
delė stoka, stačiai badas, 
gydytojų.

Kodėl taip?
Mokslo, meno ir. bendrai, 

kultūros lobiai daugiausia
tėra sukrauti tik dideliuose 

as apie tai į miestuose. Gydytojai, vien 
j dėl mokslo ir meno, kiti dėl 

nežinai ' patogumų ir šiapjau visokių
aco a._______ I miestišku prašmatnvbiu, noRimhJ* hnlefvilm mitinorp^! —Glrait, Maike. aš eisiu Lj būtinai mieste gyventi, ir

"_č i i)as pasiklaust. Jei-; neina į kaimą, nors anas ir
kažin kaip juos prašvtų. 
melstų. Taip miestai ir užsi
kemša gydytojais, kuomet 
kaimuese jų baisiai stinga 

Be kitų priežasčių, reikia

Bimba bolševikų 
Aš nenoriu apie revoliucijaspa^iodys^kad U?^mani 
klausytis. Tos revoliucijos fuijnk taj iukaut, Maik!

1 daugiausia ir ištvirkino
svietą. Tiesa, seniaus buvo 
baudžiava. Ale ta baudžia
va buvo tik ant kūno, o ne

PASKALAI APIE HITLE 
RININKU SKILIMĄ.

ant dūšios. Gauti keliatą bi- Berlyne paskutinėmis die-! galvoje turėti ir grynai eko-
zunų, vaike, nėra bloga, i nomis pradėjo eiti paskalai, 
Žmogus tada pasidaro no-J kad Hitlerio fašistų partijoj
bažnesnis ir jam į dangaus 
karalystę lengviau patekti. 
Užtai, Maike, tais laikais 
ir Dievas vaikščiojo po že
mę, visokius eudus rodė, o 
dabar jau nei dūko nema
tyt.

—Dievas ir tuomet po že
mę nevaikščiojo, tėve. Tai 
tuščios pasakos.

-Kyp kvait, Maike, ba 
aš da nepabaigiau. Tu sa
kai, kad Dievas seniaus ne- 
vikščiojo, o aš sakau, kad 
iiur vaikščiojo, ba žmonės 
tada buvo daug nobažnesni. 
Mano laikais Lietuvoje da

nomines priežastis. Juk di
deliuose miestuose galima ii 

prasidėjo skilimas ir kai ku-j specializuotis tam tikroje 
rie partijos šulai jau pasi- medicinos šakoje, galima ir
trauke. Bet Hitlerio fr ikcija daug pacij^ntų turėti, paga-
Reichstage pareiškė, kad ji liau. galimi ir aukšto atly-• • T • •  • •  • A •! T "Hesanti ištikima savo vadui ir 
apie jokį skilimą nežinanti

Mnimo iš jų reikalauti. M 
žuose miesteliuose tokių 
progų nėra. čia reikia ten 
kintis tuo, ką gauni. Bet 

kada didmiesčių 
aštresnė

Maldene automobilius už
mušė 29 metų amžiaus mer- šiandien, 
giną Eugenią Comfort. Ne- gydytojus plaka
laimė įvyko išlipant jai 
buso.

is

Ant Beacon streeto vagys 
išmušė krautuvės langą ir 
išvogė už $1,500 auksinių
daiktų.

skurdo rykštė, negu mažų 
miestelių, rodos, ekonomi
nės priežastys savaime at
puola. Ir vargu gydytojams 
jau bepritinka argumentuo
ti, kad didmiesčiuose juos 
vilioja gausesnės pajamos,

VISKO PO B1SKĮ.
Nors Amerikos preziden

tas senai jau išrinktas, bet 
pilnų žinių apie balsavimą 
vis da nėra. Ligi pereitos są
vaites pabaigos buvo su 
skaityta už Rooseveltą 21,- Įmai
506,742 balsai, už Hooverį I nenormalumų. 
15,055,440, o už Normaną 
Thomas’ą 566,301.

Tarptautinė detektivų 
draugija savo suvažiavime 
New Yorke pereitą sąvaitę 
labai kritikavo Lindberghą, 
kad jis padavė “kidnape- 
riams” $50,000 ir nieko ne
padarė, kas padėtų juos su
sekti.

ATEITIES ŠVIESUMAI.

Štai padangė debesiuos, 
Šianelien saulė jos neguos, 

sBet rytoj šviesumas bus, 
Saulė užkariaus laukus. 

Greit iš miego viskas kels,

Prohibicijos įstatymas A- 
merikoje bus panaikintas 
arba pakeistas. Apie tai jau 
nėra abejonės. Ką tuomet 
darys Amerikos butlege- 
riai? U. S. Chamber of 
Commerce sako, kad butle- 
geriai tuomet pradės šmu- 
geliuot gazoliną į tas valsti
jas, kur ant jo yra aukštos 
taksos.

Kazys B.

South Bostono darbinin
kas John Jonės gavo 2 mė
nesiu kalėjimo užtai, kad 
pavogė maišiuką ryžių. O 
uždaryto banko viršininkas, 
kuris pavogė $200,000 bied- 
nų žmonių pinigų, buvo pa
leistas be bausmės.

AUTOMOBILIUM PLAUKIA.

• •

Bostono priemiesty Somervillėj tūlas Cholfin pasidarė iš 
seno automobiliaus plaukiomają mašiną ir čia jis yra parodytas 
plaukiant jam per Charles River. Nors naujas išradimas, bet 
praktiškos vertės jis neturi. Juk tikru laivu galima plaukti 

jiems'daug geriau.

štai čia mes ir susiduriame 
su spcciale mckslo šaka. kuri 
yra žinoma kaipo ortbodontia. 
Orthodontia yra specialė dentis- 
terijes mckslo šaka. kurios tik
slas yra tirti normalius ir ne
normalius reiškinius ir tas jėgas, 
kurios tuos reiškinius kontro
liuoja. Suprantamas daiktas, to 
mokslo uždavinys yra atsteigti 
normales funkcijas ir atitaisyti 
veido ir dantų nenormalumus 
arba iškrypimus.

Čia labai Įdomu pastebėti tas 
faktas, kad burnos aparato iš
krypimai paprastai yra tik fiziš
ko pobūdžio. Tačiau tai žymia
me laipsnyje prisideda prie į- 
vairių kūno nesveikumų. Dau
giau to: tie nenormalumai daž
nai veikia žmogaus protą bei jo 
charakteri. Mums dažnai pasi
taiko matyti vaikus su iškraipy
tais dantimis bei žandikauliais. 
Suprantamas daiktas, jie daro 
labai blogą Įspūdi. Jie nėra mė
giami ir iš jų kiti vaikai juo
kiasi. Kadangi vaikai paprastai 
yra labai jautrus, tai jie visa 
tai skaudžiai jaučia. Visa tai 
juos labai slegia ir jie pradeda 
šalintis nuo kitų. Pas juos gali 
išsivystyti net isterija.

Prie pabaigos tenka pasakyti, 
jog burnos aparato iškrypimai 
gali atsirasti ir kaipo paseka 
kokios nors ligos jaunystėj. Ta
čiau reikia pasakyti, jog ortho
dontia mokslas šiandien jau vra 
tiek pažengęs pirmyn, jog gali 
tuos burnos aparato iškrypimus 
ir nenormalumus atitaisyti. Bet 
tai turi būti daroma tuojau, 
kaip tik tie nenormalumai pasi
reiškia.

UGNIS NUŠLAVĖ 
DAVATKYNĄ.

i Vallev Falls. R. I.—Perei
tą nedėldienį čia sudegė ai
rių katalikų šv. Patriko da- 
vatkvnas. Nuostoliai riekia 
$25,000.

9
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KELEIVIS, SO. BOSTON Penkta* Puslapi*No. 50, Grucd. 14 J. 1S32 m.

Hindenburgas Aukoja Lavonams.Kaip Aakš. Panemu
nes Žydai Kovojo Su 

Vėlėmis.i
j Dabar ka tik pasibarė

Pivtn Amerikai Yra IR JĖZUITAI PLATINO didžiosios žydų šventės Per 
“ J u NELEGALIUS ATSIŠAU- šias šventes, pasirodo, buvo

KIMUS. ir kurjozų. Pav., iš A. Pan°-
Prieš kuri laiką buvo pa- munės sina^os ro 

stebėta kažkeno platinami dy žydai piršte. Smągo- 
nelegalųs atsišaukimai: 8°!. paliko t.k rabinas ir 4 
•Diibkim, krutėkim, kovo- “nl z-vdal Psalmių S,et'"tL 

Sena sinagogos sargienė

100,000 Lietuvių.
Apie 10,000 jų tenai dabar 

badauja.
Lietuvos laikraščių aps-

kaiėiavimu, į Piety Ameriką . ... 5 . „
yra išvažiavę iš Lietuvos a- pie 100,000 žmonių. Jie esą , Kriminalinė policija pra- pažvelgus. kad me<o nesi- 
pasiekiiite šiaip: ' dėjo sekt. Išaiškinta, kad mato. užgesino elektrą ir is-

Biazilijoj anie 50.000. *« atsišaukimų piatmtojai eidama užrakino sinagogos
Argentinoj apie 30,000. J'ra J“ozas B«noUs, Anta- durą. Lzbaigę psalmę gię-
lr apie 20 000 kitose Pie- na? F do“. «b.’"V s" ‘^ žydais

tų Amerikos respublikose. ™lteį.d?>- jaunas, neseniai am neiti laukan bet zu-n,

Čia parodyta, kaip Vokietijos prezidentas Hindenburgas 
dabar Berlyne duoda auką užmuštų Vokietijos kareivių ka-

SKAITYTOJŲ BALSAI.

Nesiskirs su “Keleiviu** kol 
gyvas.

Draugas A. Matulaitis iš 
Chicagos rašo:

Gerbiamoji redakcija! 
Prisiunčiu tamstoms pini- 

p-ų prenumeratai atnaujinti 
ir prašau siuntinėti man 
“Keleivi” toliau. “Kelsi-

PAJ IEŠKOJIMAI.
Paii.š'au Ar’rno žvirblio, paeina 

iš Kutino rė i., Panevėžio apskr., Ku- 
pis-ių laimu. Pirmiau js gyver.o 
.Marąueič?, Mirh., piskur'sia Chica
goje Pr-riaų abi'aakti arba kas ži
no kur jis n d.-u na onė it pranešt.

STANLEY DALCAIT1S
5027—23rd Avė. kenoska, Wis.

Pajieškau Juozo Egatio ir/ Domi- 
rinko Glodienio seserų sūnų. Juozas 
Egar's pas’ utiniu ’aiku gyveno Law- 
rence, Mass. Prašau atsišaukti, arba 

viui’ (lui'ų as nekuomet iie- kuri? zr.o kur tie randasi malonėkite
pakol tik šiame frvnces zedaus'51*

40b Wcst ižui Avė. Gary, Indiana.
uztlarysiu, 
pasauly gyvensiu. Kai atsis- 
kirsiu nuo šio pasaulio, ta
da persiskirsiu ir su savo 
mylimuoju “Keleiviu.”

$2 Maikio tėvui ant batų.

O drg. W. Stankus iš Pitts
burgho sako taip:

Gaila man Maikės tėvo,

Pąjlešknu sesutės ir bro'io Sal a- 
iif’.s o Statislcvo ir Sabaliauskaitės 
Jievos, Š aulių apskričio, Triškių vai
skia s, Stakanionių kaimo. Kur jie 
randa.:, malonėkit pranešti, arb» 
patvs lai atsišaukia. (50)

JUOZAS SABALIAUSKAS 
Bario Casabu Carlel I, Nr. 77 

Min te video, Uruguay

darbų visų pirma ---------------- r----- ,.
leidžiami ateiviai darbiniu- kriSo 14 d. susekė Bernoto Siejau galima sargus prr- 
kai taigi ir lietuviai bute paminėtų asmenų susi- sisaukti, n piadejo belstis.

Dabartiniu laiku' Pietų rinkimą ir padarius kratą Sargai, seni ir prctarmgi pams svetimose salyse užlaikytu
4merikoie esą nemažiau rado 113 atsišaukimų pasi- z^ai, padarei išvadą, kad -----------------------------------------
kaip 10 000 lietuvių ‘ kurie rašytų “Laisvės ir Tiesos sinagogoj veikiančios vėlės, NELAIMINGAS ATSITI
, - , • - -. L-rmirotf, ąfflbac ” nes tą naktį kaip tik vėlės KIMAS 6 kambarių nauja siūbatiesiog badauja ir jiems ver- Komiteto stabas. V? ■1 modemiškais įregima s uamė su

Ringailės, Kruonio vai. ~ M“
goj ir matė, kad moterų sky- 2?“""}“? Gustas su žmona
riuie nieko nebuvo. Sargai daioan, paliko, namie ti faTnl9, pivi,a dabar i->
drebančiomis širdimis išėjo ™RU? v?:kus- Valkal b?zal|Sut^S- 
lauk. bet “vėlės” vistiek ne- fdan“ UZ5,llP° ant pečiaus, ’““-- -g®,'-

, kur buvo sukrauti linai, ir; richard ar? i

PARSIDUODA FARMA
suPo

kiant reikalinga pagalba, Lapkričio 15 d. vienuo-, , . , „ /'“r1 V sardenė pati buvo sinago- T-,.bet niekas tos pagaloos ne- bo jėzuito Laukaičio bute mota Ūkininkas Gustas
duoda. Buvo pradėta apie jėzuitų vienuolyne taip pat
tai kalbėti Lietuvoje, bet iš padaryta krata ir rasta 10 
tų kalbų niekas neišėjo. minėtų atsišaukimų ir atsi- 

“Lietuvos Ūkininkas” 47- šaukimams spausti medžia- 
tame numery rašo, kad Kau- gos ir Įrankių—klišių. UVl I »_/ 1UV1VA *«w k'AAAAA 1 _ -1

Tada sargai pakėlė uzde8e kmP«-
rimo ir norėjo išeiti iš sina 
gogos.

York Yillage, Maine

ne esą keli emigracijos biu- Bernotas 1929 m. kariuo- aliarmą. "subėgo° apylinkės Liepsnai pasiekus linus,' PARSIDUODA KARMA 
rai(lai\ahcrcxų agentui o.-, menės teismo nubaustas už žydai, kai kurie baltais mal- kilo gaisras. Atbėgus šeimi- Ae akerių geros žemos. a.ianos. 
mi^nturbe >in^Vitei^ k<m.mfetinj veikhną »*>> dos chalatais. Atokiau sus- ninku! visa troba buvo
mi.^?.r ... kalėjimo Bei notas nesilio- toje nuo sinagogos jie gie- imta ugnies, \aikus nors ir 'ių. v i štininkas de! 5co vištų, ? bu-
valdzia vėliaus jiems užtai Vė veikęs komunistų naudai d(įo “Kadis” (laidotuvių pasisekė išnešti iš trobos, pdli keiio’ 1
atlygins. Tuo reikalu 
jau tariamasi.

esą Įr karo komendanto buvo maldas) ir šaukė: “Gerbia- bet jie buvo pritroškę ir ap- 
istremtas Į \ ai nius. Varnių mosios vėlės, ženkite Į ra- degę.

tO.'7klole mybę ir mums duokite ra- Iškviestas gydytojas atsi
ZINOVJEVAS SU KAME 

NEVU ESĄ JAU KALĖ
JIME.

Paryžiui gauta žinių, kad katalikus.
buvę Rusijos komunistų va- --------------
dai Zinovjevas ir Kamene- AMERIKOS JURININKAI 
vas jau sėdi uždaryti Mas- IŠVAŽIUOJA IŠ NIKA- 
kvos kalėjime “Butyrki”.Jie RAGOS.
kaltinami prigulėję prie o-

Kcncentracijoč
Bernotas susidraugavo su mybę!...” Bet “vėlės” sina- sakė suteikti pagalba ~ne«
Ambrozaiciu ir federantu p-orni baladoios -y - £ 1 1>a?a ne'-r..;!-,--.,.. ; ^° 01 ViS oaiaaojos. vaikai nepanašus buvo iveikėjas Bernotą patiauke į Taip gyviesiems su “vėlė- žmones.

mis” bekovojant, ėmė švi- _ ,
'sti. Dabar susirinkusieji nu- .. Trecią dreną du bemai-
tarė. kad vėlės neturi teisės 7.3.1 F dvl , mergaites di- 
gvvųjų tarpe maišytis, ir dZF<F’oss , kančiose mirė. 

, dosnieji atidarė sinago- T?i vts neatsargumo padan- 
Žinios iš Managos sako, gos duris. Išėjo su baltais niai

mailė j miestą Turiu dvi farmas, tai 
vieną noriu parduoti. Kaina $6.000; 
į mokėt $500. (51)

A. SĄMALUS
R. 1, Box 83, Danielsan, Conn.

EXTRA! EXTRA!

Pajieškau pusbrolių Baltramiejaus 
ir Vincento Cisevičiaus vaikų paei- 

kad per adventus turi vaikš- nančių iš Lipamos parapijos, Kustai- 
, i • • i čių kaimo. Girdėtom, kad gyvenaciot ant rarotų kiaurais ba- ’ **

tais. Taigi siunčiu jam $2
ant batų ir prašau jam pa
sakyti, kad basas nevaikš
čiotu.

Plymoutb, Pa. (54)
ONA KI.1EN0CIUTĖ-YACKIENĖ 

869 N. 26th st. Philadelphia, Pa.

pozicinės Rintino grupės. Iš ųa(Į \ikaĮavos rinkimams aprėdalais rabinas ir 4 žy- 
tes erupes paskutinėmis die- Amerikos jurinin- dai. psalmių giedotojai,
nomis esą suimta apie 200 £ai A tenaj išv<iuoia/ ---------------
z™n!'4-1 . , Jų da vra tenai apie 1.000, PRIEŠ KARIŠKO POBU-Kai kuriuose Amerikos bet jki 3 saUfio jau visj r«
laikraščiuose buvo pas.ro- žiuosi Wasliingtcno vai-1 
dz.usi žinia, kad Zinovjevas džia n’siunt4 tenai
jau nebegyvas. Bet tai tur- ri“fnk™'r9‘f,Sakute ?°S- P-irn,.ini"kė MarttBre 
Hnt tik nu<Vol-'c raiinKus meuu>, kuo Kreipėsi i franeuzus tėvus,bt. p ___ met vietos gyventojai pake- patardama jiems nepirkti

FAŠISTAI MUŠA VIFNI revoliuciją prieš Wall vaikams kariško pobūdžio 
KITUS " į Streeto kapitalistų diktatu- žaislų Kalėdoms.

Iš Prahos pranešama, kad ^!Kaiag°K

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ 
> KLAIPĖDOS KRAŠTE.

Klaipėdos krašte. Pagėgių 
DŽIO ŽAISLUS. apskr., Kulmynų kaime savo 

Francuzijos Moterų Ly- ^yt^ rasta žiauriai nužudyta

PRADĖKIM NAUJUS ME
TUS SU “KELEIVIU”.

Kas “Keleivio” da neturi, 
Tegul stoja musų būrin;
O kai šitaip padarys,
Bus šeimynos mus narys.
Jlųs “Keleivis” eis kaip ėjęs, 
Turiningas, sustiprėjęs, 
Kupinas gražios vilties 
Darbo minioms kelią švies.
Nauji Melai jau netoli. 
Pasiskubink todėl, broli,
Gaut ••Keleivi” kuo greičiau,
O gyventi bus geriau.
Tamsiam žmogui šiandie bėda, 
Tat be laikraščio būt gėda; 
Verčiau pypkės nerukyt,
Bet “Keleivi” reik skaityt.

Keleivietis.

PAMINKLAS VAŽIUOS PER 
JŪRES.

Pajieškau savo krikšto duktės Vik
torijos Šimanauskaitės, kuri seniaus 
gyveno Fitchburjr, Mass. Malonėkite 
atsisaukt arba kas žino kur jį randa
si praneškit man jos adresą, busiu 
labai dėkinga. (50)

ALENA ŽIAMAITYTĖ 
815 45th Street Kenosha, Wis.

2 APSIVEDIMAL

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui. Jei nesutiktume apsive
sti, galėtume būti pusininkais mano 
savasties. Aš esu 45 metų amžiaus; 
turiu vištų farmą, 4 akerius geros 
žemės, 12 vaisingų medžių, stuba 10 
ruimų ir rakandai—kas tik reikalin
ga gyvenimui. Vištoms yra didelė 
vieta, galima laikyti 4,000 vištą, iš 
to galima padaryti gerą pragyveni
mą. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
ir savo paveikslėlį, kurį pareikalavus 
sugrąžinsiu. (51)

G M. KENTON
R. D. 3 Richfield Springs, N. Y.

Sieniniai KALENDORIAI 
1933 M.

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

ZIGMAS GILIAVIC1US 
189 Hartford Avė.

New Britain, Coaa.

Parsiduoda Graži. Moderniška Ba:-j 
berne. Visi įrankiai gar:ansi, biznis 
išdirbtas per 12 metų. t >j -ačioj vie
toj. Gera projra pirkt bile kam ir da
ryt perą pratryveninis Savinin’ as 
tvri kita bizni, tai vier.ą n^ri ; ar- • 
duoti. Klauskite laišku ar ypatiškai 

! šiuo adresu: (52)
K. W. S SKOP

135 Elm St., Braintree, Mass.

ATEINA KALĖDOS
Jusu draugai tikisi traut dovanų 

su pasveikinimu šventėmis. Geriau
sia dovana tai Baksas kvepiančių

Over Globė Cigarų
Geriausi, lietuvių išdirbystės. Pa

bandykit pirma patys—persitikrinsi
te. kad tikrai yra geriausi. Klauskit? 
nas savo krautuvininką, jeigu jis ne
turi, rašykit į dirbtuvę: ' (-)

OVER GLOBĖ C1GAR
-535 West 4th St.

SOUTH BOSTON. MASS.

I
■4 /

i

Šitas paminklas yra pastaty
tas Hyde Parke, Londone, kritu- 
siems per didįjį karą Kanados 
kareiviams. Iš Londono jį at
veš per jūres į Kanadą.

ITALIONIŠKI
Auk f'n-
FREECateuoy

AKORDIONAI
įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordionųs kaipo 
dalį mokestie3 ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijas. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 Blue Island Avė. F41. Chicago
U. Paulikienė, 82 metų am
žiaus senutė. Ji buvo nukau
ta trimis kirvio smūgiais Į 
galvą. Padarę žmogžudystę, 
žmogžudžiai pasiėmė jos 
sutaupytus pinigus ir Įvairių 
daiktų.

Policija žmogžudžius su
gavo Tauragės mieste. Pas 
sulaikytuosius piliečius Pr. 
Bastį, Ant. Ašmantą ir M. 
Akstinaitę rasti iš plėšimo 
vietos daiktai.

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

, PRACTICAL SALES COMPANT 
I 1219 N. Irving Avė., Deak. B-.

CHIGAGO. ’LU

NE BURTAI. TIKRAS SEKRETAS.
Šitą sekretą žinodamas gali pats 

šmokti ir kitą išmokyti groti ant 
smuiko, kaip geriausias muzikantas. 
Skrinka netik gralis puikiausius gra- 
ius. bet verks, dainuos ir juoksis. Ga- 
i ir savo mažą vaiką ar margaitę iš
mokyti gražiai publiką užbovyti sa
ro namuose arba ant svetainės. Šitas 
šradimas ve j tas daug piir.igų, bet 

trumpam laikui gali pirkti tik už 1 
•oi įdėk 1 c >1. ar money orderį ir 
pasiųsk šitokiu adresu: (51)

SMUIKOS IŠRADIMAS 
10S W. Broadway. So. Boston, Mass.

SUGAVO BANKO 
PLĖŠIKUS.

North Brookfield, Mass. 
Šiomis dienomis čia buvo 

bankas. Keturi 
plėšikai, atvažiavę iš Hart

tarp čekoslovaku ir vokiečių 
fašistų tenai Įvyko smarkus 
susirėmimas. I vokiečių
kliuba.kur turėjo kalbėti vo- . _ . . _____
kiečių fašistų atstovas pasirodė apyvartoj nau- išplėštas
Krebs. Įsibrovė keli šimtai jas, nesenai ėmusią veikti plėšikai,______ ________
čeku fašistu organizacijos Mažeikiuose brol. Sadauskų for(jo, pagrobė $25,000 ver- 
narių ir norėjo išardyti susi- alaus bravaro alus, kuris čia tės bonų ir pabėgo. Neužil- 
rinkimą. Per kilusi susirė- Šiauliuose pardavinėjamas g0 vjsį įUVo suimti Connec- 
mima keli žmonės buvo su- P°. cnt' ° ^a* tieut valstijoj ir atvežti at-
žeisti ir baldai sudaužyti, žeikiuose po 50 et., t. y. zy- gaj j prasikaltimo vietą. Da- 
Peštukus policija galų gale mia’ pigiau nekaip sindika- jjar jje gg^į Worcesterio ka- 
perskyrė. Keli asmenys bu- to aius’ kur15 pardavinėja- įėjime.

MAŽEIKIAI ARDO 
ALAUS SINDIKATĄ.
Šiomis dienomis Šiauliuo-

vo suimti.

ŠVEDAI VALGYS LIETU 
VOS ARKLIENĄ.

Kaip žinoma, švedai vai

mas po vieną litą.
I Brol. Sadauskų bravoras į? 
i sindikatą neįeina, prieš ji 5 
nusistatęs ir yra pasirengęs S

REIKALINGAS B A R B i N l N K AS 
ANT ŪKĖS, darbas ant visados, žie
mą ir vasarą. Karvių nereiks melžti. 
Jeigu neturėti: pinigų atvažiuoti, aš 
oamokėsiu. Turi būti geras žmogus. 
Eš labai toli neatsišaukit. (50)

C. A. MOTE-JUNAS
Williamstown. N. Y.

T.ggg;gs-s a> x. s S.

Chas. B. 8 
Knchauskis & Sw I

smarkiai jį konkuruoti. Nau- g 
go arklieną ir arklius mėsai jo bravoro alus savo rūšim į 
ligi šiolei importuodavo iš yra neblogesnis už sindika- | 
Estijos, Latvijos ir Suomi- to alų, o dėl pigumo randa g 
jos. Dabar švedų arklių im- pasisekimo. $
porto pirkliai teiravosi ar ---------------
negalima butų gauti arklių LATVIŲ SEIMO ATSTO- S

VAS NUTEISTAS 4 
METAMS.

Ryga. Latgalijos apygar-

pirkti ir Lietuvoje. Švedų 
pirkliams atsakyta teigia- • 
mai, tai jie dabar pasiryžę 
pirkti arklieną ir Lietuvoje. teismas nuteisė latvių |

--------------- seimo komunistų atstovą -
POPIEROS KOMPANIJA Jeršovą už priešvalstybinės 

TURĖJO DIDELIŲ propagandos varymą 4 me- 
NUOSTOLIŲ. tams tvirtovės. Teismas nu- 

Intemational Paper C o., tarė prašyti seimo prezidiu- 
kuri aprūpina Amerikos lai- mą leisti Jerošovą suimti, 
kraščius popiera, paskelbė,

RADIO IR REKORDAI ŽEMI AUS 
YOLSELIO KAINOS

B4BY GRAN') RADIO, kuris pagauna visas ra
dio stotis, taipgi ir policijos šaukimu. Vertė $25. 

Dabar tik už S 11J>rt
SILVER MARSHAL RADIO. gražiam kabine

te, 10 tubj, parsiduoda stebėiinsi pigiai, 
tik už $24.10

TRVMPVJV BANGU KON'. ERTERIS. prijun
giamas prie bile vieno radio seto, 

dabar tik už S 1.50

REKORDAI: COLUMBIA, VICTOR IR ODEON.

1»
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošiant nuo $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. kl CHAUSKAS 

637 So. I’aca Street 
BALTIMORE, MD. 

Įsitėmykit telefoną South 0083

; po 25c., arba 
o mes prisiųsim

g fe fe fe !X».fei

kad šiais metais ji turėjusi 
$5,257,371 nuostolių. Per
nai ji padarė arti $2,000,000 
pelno.

NAUJAS LYSAS ANT 
GYVENIMO

Daugelis žmonių su malonumu už- 
mokėtu byle kainą, jeigu galėtų būti S 
užtikrinti, kad j j jaunystė*, jiegos ir S 
gyvumas, galėtų būt g»a tintas i Nie- S 
kas tos gaiancijrs dvočtriftejmii. bet 
jus galite balinsi atgaivinti savo jie- v 
gas pagelba fiziškų \aistų—vartojant

POLITIKOS VEIKĖJO 
ŠEIMOS DRAMA

Bulgaru žymus politikos nuga-tone. sn- jabsto gydytojaus g
veikėjas, valstiečių partijos iS"’Sonia!,v” paw:b’ 5
narys Genov, sutikęs gatvė- Pamėgink t.k vieną butelį—mene- 5 

A—sio treatmentas. Jus užmokėsite sa- i*je Žmoną, einančią SU vo vaistininkui Vieną Dolerį, ir jeigu
meilužiu, dviem Šūviais juos 1*^ dvidešimtį dienų ne busite paten- V 

kinti, jūsų pinigai bus sugrąžinti. Ai ~nukovė. Genov suimtas.

Kurių tikroji vertė yra 75c., dabar parduodam t - 
penkis rekordus už $1.00. Prisiųskite vieną dolerį, 
penkis iš sekarčių rekordų:
1C173—VakaV vakarėlį ir Čigonai. Budriko Radio orkestia 
JF2O4—Polka Jovalas ir 1-2-3 Brr Kupletai. Dine a ir Petrauskas 
1C223—Dyvai ir Pasisėjau Žalią Rūtą. Jonas Bur nas
15203—Aitverų Polka ir Patarimai Ūkininkams. L Petrauskas 
16230—Nuovadoj ir Amerikos Lietuvių Priėmimą' D Dolskis 
26106—Ar žiliai kaip gerai. Polka ir Mano tėve!'s. Valcas 
26103—Senelis Ganė Aveles ir žaliojoj Girelėj.
14014—Burdingierias Praktikuoja ir Klausyk m? moji. J. ž urenąs 
14015—Chicagos Karčiamoj ir Vienas Artistas J žiūronas 
14021—Pas Motinėlę ir Gaspadinės Banketas. J. z ir.t.'.as 
1 ;022—Jau sau'sto leidžias ir Vaikščiojau po žalis girelę. Namieka 
14023—Kauno Landlės ir Sveikinimai iš Lietuvos, ind smi vaikinai 
14029 Linominis ir Užgavėnės. J. Žiūronas.

Jos. F. Sudrik Radio Co.
2417 S. HALSTED ST, CHiCAGO, ILL.
Iz idėjEi Lietuvių Programb oro bangomis, jau tvirti metai kas 
sekmadienis, kaip pirma vai., iš galingos radio stoties WCr’L ir 
W!)XAA 970 kyl.

Ias.»XX.AK

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—100: 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 posi- 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mns apsivedimų, įvairius praneii- 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No- 
rnr tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraitt 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e. 
už žodį, išskiriant pajieikojhnus 
apsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2e. už žodį. 
“Keleivio'’ prenumeratoriams, ku
ri- tur užsiprenumeravę laiikrmtti, 
uz pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodj. 
Pajit skujiniai 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 apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokesti. 

KELEIVIS

gaiinia būti teisingesniu.

268 BROADWAY, 
SO. BOSTON,
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Humoristika
Nors gyvename mokslo ir 

progreso amžiuje, vis dėl to 
musu žmonės, visokiais vel
niais kunigu Įbauginti, ne
gali atsikratyti prietaru. Ir 
šiandien rasime nemaža to
kių lietuvių, kurie šventai ti
ki, kad vra velnias, vra vai- 
duokliai ir kitokios baidvk- 
lės.

Štai ką papasakojo vienas 
žilagalvis senukas apie vai
duoklius :

—Vieną vakarą, jau gero
kai sutemus, a.a. Ignas Gau
dys grižo iš miestelio namo. 
tiesiai per laukus. Eidamas 
pro Drubėnų pelkes, jis su
sitiko ponaičiuką: toki su,
skrybėle, raudonais batu-•>
kais—tikrą vokietuką. Po
naičiukas ir sako jam: ‘‘Ei
kime ristynių". Silpnos iš
vaizdos priešas neišgązdi- 
no Gaučio. Prasidėjo risty- 
nės. Gaudys lengvai ji par- 
meta, keliais sumyga i pel
kę, bet šis vėl keliasi ir vėl 
kimba prie jo. Pavargo, su
šilo vargšas Ignas, o vokie
tukas. nėkiek nepailsęs, dai 
narsiau kimba prie jo. Pa
galiau Gaudys suprato, su 
kuo jis turi reikalą. Greit jis 
išsiėmė rožančių ir ėmė 
šveisti vokietuką, šis baisiai 
sustaugė ir pranyko pelkė
je.

—Kitą kartą aš pats vos 
nežuvau per nelabąjį. Buvo 
taip: vieną šventadieni aš 
ir kiti trys piemenukai ga
nėme karvutes. Bandai sau
goti turėjome gražų, juodą 
šunį. Kadangi diena buvc 
graži ir šilta, tai karvės, su
gulusios ant dirvono, ilsėjo- 
josi. Mes žaidėme. Kai nusi
bodo žaisti, sumanėme kur
ti ugnį. Apgulę ugniakurą, 
stengėmės Įpusti ugnį. Stai
ga šuo ėmė smarkiai -loti 
Pakėlėme galvas ir... Vieš
patie, ką mes pamatėme... 
Visai arti, prie musų stovi 
nepaprastai aukšta baidyk
lė, nuo galvos iki žemės ap
sisiautusi plačiu, baltu ap
siaustu. Musų širdys paliovė 
plakusios. Stovėjome ir ne
galėjome nė pajudėti. Šuo ją 
puolė visą laiką. Pagaliau 
baidyklė apsisuko ir tyliai, 
lyg neliesdama žemės, ėmė 
slinkti miško link. Ilgi ir 
balti, lyg iš linų. baidyklės 
plaukai draikėsi apie pečius 
vėjeliui pučiant. Toli. virš 
miško medžių, dar ilgai ma
tėme baltą baidyklės galvą. 
Pagaliau ir ji išnyko.

—Be šuns būtumėme žu
vę. Baidyklė butų netikėtai 
mus užklupusi ir užtroški- 
nusi po savo baltuoju ap
siaustu. Taip šuo išgelbėjo 
musų gyvybes, o drauge gal 
ir sielas.

—Kai antrą kartą nelaba
sis pasitaikė mano kelyje, 
buvau jau suaugęs vyras. 
Vežiau tada iš bravoro Į 
dvarą degtinę. Važiuoda
mas su pilna statine per mi
šką, pamačiau šalę kelio 
graudžiai bliaunanti oželį. 
Aplink didžiausi pusnynai, 
speigas. Pagailo man varg
šo oželio. Aš ji paėmiau Į ro
ges, apsupau kailiniais ir 
šaukiu: “Cibutis, cibutis”. 
Ožys atsigręžė ir taip bai
siai i mane pažvelgė, kad 
tuojau mane išpylė šaltas 
prakaitas. Po to žmogaus 
balsu jis taria, pamėgdžio
damas mane: “Cibutis, ci
butis”. Tai buvo jau per
daug. čiupau oži ir kailinius 
ir mečiau Į pusnyną. Para
ginau arklį ir nė nejutau, 
kaip parvažiavau i dvarą.

—Panašus dalykai tais lai
kais atsitikdavo gana daž
nai. Štai, Šilagalio Bartkus 
vėlai naktį važiavo iš tur
gaus. Vieškelio Į Šilagalį ta

da dar nebuvo. Reikėjo va-Į ir pamatė velniūkštį, sėdintį 
žiuoti pro Velniakalnį. Vėl- ant arklio. Tuojau jis paė- 
niakalnyje tais laikais daž-imė šermukšninę lazdą ir ė- 
nai vadindavosi, mat ant mė mušti velnią sakydamas:

“Kartas, kartas...” Velnias 
norėjo, kad ūkininkas pasa
kytų “du kartu" ir dėl to jis 
ėmė prašyti: “Pridėk, pri
dėk..." Ūkininkas, neatsi-

kalno rado pasmaugtą žydą. 
o vėliau ten nusišovė rusų 
urėdnikas. Taigi dabar pro 
minėtą kalną važiuoja Bart
kus. Staiga eglių šakomis ė-
mė riedėti žemyn lyg kokie žvelgdamas Į velnio prasy- 
vaiduokliai, lyg ir sniego mą, taip jį prikūlė, kad šis 
baltumo marškos ir krenta niekados daugiau nebedrį- 
ant jo. Bartkus ragina arklį, j so jodinėti jo arklių.
:ačiau šis vos pavelka veži- —Tais laikais bloga buvo 
mą. šiaip taip išvažiavęs iš gyventi katalikams, o dar 
miško, Bartkus pastebėjo, blogiau žydams. Mat kiek- 
<ad vežimas yra be ratų. Be vienais metais. “Baisiojo

burtininkai

abejonės, ratus numaustė 
vaiduokliai, kad Bartkus 
abiau išsigąstų.

—Tačiau būdavo ir tokių 
žmonių, kurie mokėdavo 
velnių galybe pasinaudoti. 
Jie padalydavo žmonėms 
daug gero arba daug blogo. 
Pav., tokie burtininkai galė
davo karvei pieną atimti ar
ba. vienu pažvelgimu, kokią 
lelaimę žmogui padaryti.

—Kartą vienas burtinin
kas tuščią kambarį staiga 
prileido vandens. Žmonės, 
bijodami prigerti, išbėgo 
’aukan. Čia jų nustebimas 
buvo dar didesnis; mat gai
dys, įsikibęs į didelės eglės 
viršūnę, vilko ją per kiemą, 
o ant stogo vaikščiojo ir ė- 
dė samanas arklys visai be 
odos.

—Kaikada
padėdavo žmonėms nelai
mėje. Vienas ūkininkas pa
stebėjo, kad naktimis kaž
kas jodinėjo jo arkliais. 
Kiekvieną rytą jo arkliai bū
davo šlapi nuo prakaito, o 
irklių šonai — surėžyti pen
tinais. Ūkininkas, negalėda
mas nei raitelio sučiupti, nei 
arklių apsaugoti, kreipėsi Į 
burtininką.

—Burtininkas tuojau su
prato, kad nelabasis ūkinin
ko arklius kankina. Jis lie
pė ūkininkui vakare nueiti 
i arklydę ir ten apdengti bo
su degančią grabnyčią. Po 
to. kai tik išgirsiąs jojant, 
reikia besą nuo grabnyčios 
nuversti. Velnias, pamatęs 
degančią grabnyčią, negalė
siąs nulipti nuo arklio. Ta
da ūkininkas turi paimti 
šermukšninę lazdą ir atgalia 
ranka mušti velnią. Mušda-

. mas turi sakyti: “Kartas, 
kartas, kartas..." Burtinin
kas uždraudė ūkininkui sa
kyti “du kartu" arba kitaip, 
nes tada raitelis galėtų pasi
slėpti.

—Ūkininkas viską pada
lė taip, kaip jam buvo pa

Naktyje”, velniai pasiimda 
vo iš sinagogos žydą ir gy
vą nusinešdavo i pragarą. 
Vieną žydą aš pats išgelbė
jau iš velnio nagų. Vidur
nakty išsirengiau namo. Ei
damas išgirdau šaukiant: 
“Ui, maminki, tatinki...” 
Tuojau supratau, kad vel
nias neša žydą; ėmiau žeg
noti. Greit pamačiau atei
nanti žydą. Vos gyvas iš bai
mės žydas tiek tepasakė: 
“Ui, mane nešė... Su liktar- 
nėm, su zvanais, per kal
nus. per miškus... Ui, mane 
nešė...”

—Kai velnių savavaliavi
mas visiems labai įkyrėjo, 
kunigai pradėjo šventinti 
laukus. Visą Lietuvą pa
šventinus, vaiduokliai ir ki
tos baidyklės išnyko.

Taip pasakoja kunigų su
vadžioti žmonės. Ištikrųjų 
gi velnių ir vaiduoklių nie
kad pasauly nebuvo ir nie
kas jų nėra matęs.

Juodašimčių Tero
ras Californijoj.
Vaca klonyje, Californi

joj, sustreikavo vaisių rin
kėjai, nes jau nebegalėjo 
pakelti išnaudojimo. Jie 
pareikalavo $1.50* algos į 
dieną. Kadangi vietos val
džia yra darbdavių kontro
liuojama. tai 6 streiko vadai 
tuo jaus buvo areštuoti ir už
daryti Vacavillės kalėjimam 
To negana, suorganizuota 
juodašimčių gauja atėjo 
prie kalėjimo, paėmė suim
tuosius streiko vadus, išsi
vežė už miestelio, tenai juos 
žiauriai sumušė, paskui nu
dažė raudonai ir paleido, į- 
sakvdama daugiau šitoj a 
pielinkėj nesirodyt. Ir po ši
to Įvykio policijos viršinin 
kas pareiškė savo pasitenki
nimą, kad dabar jau strei
kas greitai pasibaigsiąs.

Tai ve, kaip kapitalistai
elgiasi su darbininkais. Na 

taręs burtininkas. Jis nuėjo j o kas butų, jeigu darbinin- 
į tvartą ir laukia pasirodant ’ kai šitaip pasielgtų su savo 
velnio. Išgirdęs jojont, ūki-i kompanais ir tuo policijos 
ninkas atidengė grabnyčią'viršininku?

Išalkę Politikieriai Laukia Džiabų.

f
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LIETUVOS KAIMO PIRŠLYBOS.
Arba kaip Tamošius rinkosi sau žmoną.

0 Tamošius, atsidusęs,
Pažvelgė iš vienos pusės 
J paraudusią Elzbietą.
I jos ranką tvirtą kietą.
Kuri laikė dar kačergą... 
“Ištiesų—ji nieko merga”... 
Nusprendė tyliai Tamošius,
Ir sugurgždino kaliošiais.
“Kad važiuoti, tai važiuoti,
Nėra ko čia daug galvoti ■!”

X.
Kai Tamošius su Elzbieta 
Užėmė važyje vietą.
Kai tetulė juos žegnojo,— 
širmis kasė sniegą koja.
Širmis skubės, nerimavo 
Vežti šeimininką savo.
Vežt Tamošių i tą vietą.
Kur suriš jį su Elzbieta....
“Na. tai kaipgi. Tamošėli,
Ar tu nepabėgsi vėlei?”
—“Eik Elzbute, duok pakajų.
Ar aš boba jau, ar ką jau.”

K. Alijošius. ‘

I. VI.
Kiek kalbų, kiek triukšmo buvo: Į Ir gyvenk dabar ant svieto!

Demokratų politikieriai, kurie agitavo už Roosevelto kandi
datūrą, dabar laukia gerai apmokamų džiabų, kuomet Roosevel- 

' tas užims prezidento vieta.

Boboms gomuriai išdžiuvo. 
Kalba, plepa visas sodžius. 
Gaudo viens nuo kito žodžius: 
“Tai stebuklai ant šio svieto: 
Mus Tamošius ims Elzbietą! 
Mat, tetulė juos susiuvo:
Vakar sutartuvės buvo...
Dabar vaikšto su kaliošiais.
Ir Elzbieta ir Tamošius :
Gaila, jiedu nesuprato 
Tai prieš dvidešimtį metu”... 
Taip po sodžių bobos godžios 
Išmintingus svaido žodžius.

II.
O Tamošius vyras rimtas:
Jis nemėgsta žodžiais imtis. 
Kam trankytis čia po svietą. 
Kad Elzbieta tai Elzbieta... 
Gaila, žinoma, Onytės:
Ją paims dabar kas kitas: 
Sekmadieni, žmonės sakė.
Visas pulkas paskui sekė.
Mus Tamošiui širdį skauda.. 
Tartum gaila, tartum griaudu. 
Bet tiek to, ką bedarysi. 
Pėsčias raito nepavysi.
Jei taip reikalas pavirto.— 
Tai, matyt, taip buvo skirta...

III.
O tetulė pajaunėjo...
Kiauras dienas bėginėja 
Nuo Tamošiaus pas Elzbietą. 
Moko, kaip gyvent ant svieto: 
Prie gyvenimo juos ruošia: 
“Pamatysite vaikeliai.
Kas iš jus išeiti gali...
Kaip karveliai sau burkuosit 
Ir tetulę minavosit.
Jei ne tas prakeiktas Mikas.— 
Laimė būt senai įvykus...
Tai važiuokit, Tamošėli.
Jus greičiau pas kunigėli“.
—“Eik, tetule, duok pakajų.— 
Ar čia striokas jau. ar ką jau”..

IV.
Neskubėdamas Tamošius 
Su Elzbieta vestis ruošės... 
Viskas, rodos, puikiai vyko... 
Bet nežinot jus dar Miko!
Dėdė Mikas—tikras plienas.— 
Nukariaus jis pulką vienas. 
Niekas taip dar nekariavo: 
Viską pastatyt ant savo.
“Ką jus manot? Vai. Dievuli. 
Nusileisti prieš tetulę.
Kad iš juoko valsčius kauktų? 
O kad ji kur nesulauktų!” 
Trenkė kumščiu taip į stalą. 
Kad Tamošius net nubalo.

V.
“Kas čia tau toksai do karštis, 
Ko tau prie Elzbietos veržtis? 
Neklausyk ką senė stena;
Perša ji tau mergą seną.
Ji tik tavo namą tepa...
Kad nebūt čia jos nė kvapo! 
Vakar aš, pardavęs grudus.
Del tavęs pragėriau pūdą 
Pas Leibuką su Garoorium. 
Mes tave apvesdint norim.
Tik nebūk toksai išjtęs...
Ona dar biskutį spir as.
Bet tėvai priversti gali:
Negi eis prieš tėvo alią.
Apie Oną dabar sukas 
Kaž koks pienburnis Klimukas. 
Bet jis plikas, kaip tilvikas— 
Neišdegs šis jų dalykas.
Mes abudu su Garb rium

įOną tau paskirti norim.
Tik žiūrėk, nebūk tu bulius,— 

‘Ne klausyk kvailos tetulės.”
Ei dėduli, duok pakajų!

j Šitas Oną. tas Elzbietą.... 
į Mus Tamošiui galva sukas 
į Ir akis aptraukė rūkas.
• šypsos palubės nušvitę.
Tartum mato jis Onytę,
Tartum vėl Elzbieta matos, 

(Tartum sukas kažkoks ratas.
‘ Ir surask dabar teisvbe!1 * 
i Tampo žmogų įsikibę.
S šitas Oną. tas Elzbietą.—
Ir gyvenk dabar ant svieto.
0. beto, dar tas Klimukas—
Kad jam sprandą kaip nusukus! 
Ir Tamošiui galva sukas 
Ir akis aptraukė rūkas.

i vn-
Bet Tamošius—vis Tamošius; 
Maunas neskubom kaliošius, 
Velkas kailinius iš lėto— 
Baisiai jam nesinorėtų 
Vėl važiuot pas tą Garborių.
Na. bet dėdė šitaip nori.
Reiks jau žygvs padaryti.
Reiks dar kartą pabandyti.— 

‘Gal būt ir sutiks Onytė...
Taip Tamošius murma basu. 
Bet širdy kaž-kaip nedrąsu: 
Tokia švisei ten šeimyna.—
Nei kalbėti kaip nežino.
Nei kaip elgtis, nei sėdėti.
Nei kaip rankas pasidėti, 
žodžiu, ten Tamošių varžo. 
Jaučias, kaip žuvis po varžą, 
štai. bepiga pas Elzbietą:
Čai jis jaučias savo vietoj.

IV.
Ore širmis nerimauja, 

žvengia, koja vartus griauja.
O Tamošius vis išlėno...
Dėdė ragina sūnėną:
“Štai, žiūrėk, ką širmis daro! 
širmis lemia tau i gerą.
Taip. kai žirgas šitaip žvengia. 
Šeimininkui puotą rengia, 
ženklą aš žinau kiekvieną. 
Seksis mums tikrai šiandieną. 
Tik greičiau gi tu krapštykis!” 
Rėkia dėdė vėl supykęs.
—“Ei. dėduli, duok pakajų! 
Nepaspėsim mes. ar ką jau?” 

VIII.
Staiga... čia stebuklai daros... 
Verias durys iš kamaros.
Ir į vidų su kačerga 
šoko. kaip pasiutas, merga.
O paskui Įvirsta kuliu 
Susijaudinus tetulė.
Ir kaip šoks jos plūsti dėdę: 
“Ak tu, senkelmi, begėdi! 
šitaip tujai žmones ėdi! 
šitaip tvirkini tą vaiką!
Kaip tave dar žemė laiko...
Kad tavęs—nei kvapo šičios, 
Nešdinkis tuoj lauk iš grjčios!” 
Rėkia jos. lyg būt čia miškas. 
Keikiasi, kaip iš kantičkos.
O. be to, pašėlus merga 
Lenda muštis su kačerga.

IX.
Dėdė Mikas nusispiovė.
Durimis Įpykęs šovė 
Ir paniuręs, susilenkęs 
Nužingsniavo pro palanges.
O tetulė su Elzbieta 
Ėmėsi Tamošių rieti:
Va. Tamošiau, kas tai manė, 

Kad klausytum dumio senio?! 
Juk matai, jis jau pamišo,
Jis visur liežuvį kiša...
O tu vyras toks protingas.
Kam jis tau bereikalingas?... 
Tad jei nori. Tamošėlį,—
Tai tuojaus—pas kunigėli”— 

į šitaip pabaigė tetulė

BISKIS ZOOLOGIJOS.
Atėjo restoranan pažįstamas 

svečias ir klausia, kokie šian
dien pietus. Savininkas siūlo 
zuikienos. Sako, šviežutėlė ir la
bai gera.

—Gerai, atnešk man tos zui
kienos,—sako svečias.

Restorano savininkas nuėjo 
virtuvėn ir liepė virėjui, kad pri
ruoštų gerą kepsnį, o pats tuo 
tarpu sugrįžo prie svečio da pa
sišnekėt. Svečias jo ir klausia:

—O kur gi tas jus katinas, ką 
čia vis voliodavosi, toks rie
bus?

—Katinas vakar pastipo.
—A, tai labai gaila!— sako 

svečias.—Bet žinai ką. tamsta? 
Mano apetitas persimainė. Ge
naus atnešk man tamsta keptų 
kiaušinių su lašiniais, o ta zui
kiena tegul palieka kam kitam.

| APSIVEDĖ DIDŽIAUS1S 
VYRAS.

Šiomis dienomis Los Jfhgetes 
mieste apsivedė Raiph Madsen, 
kuris yra 7 pėdų ir 6 colių ūgio 
ir yra skaitomas didžiausiu vy
ru visame pasauly. Greta jo pa
rodyta ir jo žmona. Verną Marie 
Riee.

Payelbt’jo K jakai,
Sako Pocia
“P«t sevir’, .lu ir. et a tarėjau neapsa- 

kooeaa geliama rank^. Naudojau įvai
rias !inimeotu% p!a>terios ir mostis. 
Tačiau niekas nei»acrelbėįo. Paga
nau isnaadoįss dvi l*»nkas Inkaro 
Pain-Exp<nerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačia stebėtinai geram vaistui Paia- 
ExpeH?riui.”

S. N.
Fhilade’pfcia, T*a.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE.

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

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių .......................................... 25c. t
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— i

Vieno akto farsas, labai juokingas i 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.'
Knnigo Meilė. Vieno veiksmo Kome-1

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- į 
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir Į 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina.......................... 25e.'
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.

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

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

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusk 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 Spvčiai:— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj mur.šaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambas spynai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................. 25c.
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė nauju, 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 apvaikšėiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m.............25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................. 25c.
žemė ir žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusi. 63 .............. 25c.
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
j>erskaityt>- 64 pusi...................... 20c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria: (3) Klaida; (4, Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietaras, 
burtus ir tt............................  15c.
Lietuvių šeimyną Istorija Juškevi

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

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

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

juokinga knyga'su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................. $1-00
Kaip Senovės žmonės Persistatydave

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos."Parašė Z. Aleksa. 10 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.
Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkyienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios r.e- 
papuitų į tokią kunigu globa. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatainkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., pusiapi; 392. 
Apdaryto .................................... $3.00

Socializmas ir Religija. laibai įdomi 
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 

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

Tai jau vėl pradėt, ar ką jau ?”j Minkštu balsu, kaip priguli
KELEIVIS

253 Broacbray South Boston, Mass.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

: ALAUS ČEMPIJONAS i R “ALKANŲJŲ ARMIJA.”

Naujas “Gudas” Alytaus Paviete.
Arba kaip Simno dzūkai 

pagavo “Aneikristą”

Žuvintu ežere.
Simno apylinkėj, Alytau? 

apskrity, yra didelis Žuvin
tu ežeras, kur daug visokių 
“cudų” pasitaiko. Tūlas lai
kas atgal dzūkai pamatė, 
kad vilnys neša per tą ežerą 
kažin koki apskritą daiktą. 
Kas gi tai galėtų būti? Tai 
traukinio špižinis ratas, spė
jo vieni. Ne, tai girnų ak
muo, tvirtino kiti. Pagalios, 
kas ten nebūtų, visgi reikia 
ištraukti, nes išrodo nau
dingas daiktas. Keli vyrai 
tuojaus pasiėmė kablius, ką 
linus iš vandens traukia, su
sėdo i laivelius ir leidosi tą 
pabūklą traukti. Kai ištrau
kė i krantą, tai pasirodė, 
kad ne girnų akmuo, ir ne 
špižinis “pojezdo” ratas, 
bet paprastas senas sietas 
išdurtu dugnu.

Šiomis dienomis buvo ki
tas “cudas”. Keli vyrai pa
matė plaukiant per Žuvintu 
ežerą kažin koki raguotą su
tvėrimą.

KERŠYDAMAS UŽ BRO 
LJ PADEGĖ SAVO PUS

BROLIO TROBĄ.
Titkonių km. Vaškų vals. 

pas Myk. Armcnavičių buvo 
loterija, i kurią susirinko 
nemaža vyrukų. Jų tarpe 
buvo ir du Armonavičiaus 
pusbroliai, Juozas ir Anta
nas Mociunai. Loterijai pa
sibaigus, susirinkusieji ėmė 
gerti alų. Vėliau nuėjo pas į 
J. Armonavičių (M. Arm. 
broli) ir vėl gėrė. Čia, neži
nia dėl kokios priežasties, 
kilo muštynės, kurių metu 
smarkiai nukentėjo A. Mo- 
ciunas. Nukentėjusis buvo 
nuneštas pas artimiausi kai
myną.

Įširdęs J. Mociunas pasi
ryžo už brolį atkeršyti. Jis 
nubėgo prie M. Armonavi
čiaus grjčios ir ją padegė. 
Bet gaisras greit buvo pas
tebėtas ir subėgusių vyru 
likviduotas. Nuostolių be
veik jokių nepadarė.

Tardomas J. Mociunas

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia su kuju stovi žemesniųjų Kongreso ; mų pirmininkas ir demokratų lyderis Gamer, 
kuris pirmą dieną Kongresui susirinkus buvo adavęs pasiūlymą tuojaus atšaukti prohibicijos 
Įstatymą. Paveikslėlio apačioje parodyta “Alkanųjų Armijos” demonstracija Washingtone. Į- 
sidėmėkit jų plakatus ir dideli būgną su kui.ščia ir užrašu: "Raudonas Frontas iš New Yor- 
ko.” » \

Baisus Sūnaus Kerštas Prieš Tėvą.
Nubaustas už tėvo mušimą,' Jaunasis Antanas Rame- 
Antanas Rainelis visai jį nu- lis su tėvu jau seniai vaidi- 

taip pat jos dėl ūkio. Jis vedęs ir tu
ri 2 vaiku.

kaltu prisipažino, bet sakė 
Ragai buvo tokie j taį padaręs būdamas nenor- 

dideli, kad dzūkai nuspren- maliam, smarkiai susijaudi- 
dė, jog tai bus niekas dau- nusiam stovy. Be to, liudi
ji311; kaip tik "Ancikristas”. njnkais norėjo Įrodyti savo 
Apsiginklavo rąžančiais, silpnaprotybę. Teisme bal- 
pasiėmė ilgas virves ir kelio- su verkė, aiškinosi nežinąs 
lika vyrų susėdę į kokią de- kodėl padegęs savo pusbro- 
šimtį valčių pradėjo irtis Ho troba. Girdi, gal todėl, 
jam už akių. Pnsnrę prade- kad ji buvo arčiausia, 
jo mėtyt virves su kilpomis Teismas vistiek rado ji 
ant ragų, o paskui supti vir- kaltu ir nuteisė ji pusant- 
vėmis aplinkui. Ir taip ji su- riems metams kalėjimo.
raišiojo, kad išvilktas kran- __________
tan gyvulys jau nebegalėjo PANEVĖŽIO ŪKININKŲ 
bėgti. Jie parsivarė ji namo, BANKO DIREKTORIUS

POVILĄVIČIUS NUSIŠO ŽYDAS PIRKLYS API 
VĖ KALĖJIME. PLĖŠTAS IR IŠMESTAS

Rokiškio apskrity, Juodu- IŠ TRAUKINIO, 
pės valse. kartą grįždami iš “Lietuvos žinios” prane- 
vakaruškų Povilaičiai suti- ša, kad prie Baisogalos ei- 
ko eigulį su kuriuo kiek pik- nančiame į Kauną traukiny 
tuoju gyveno. Susiginčijo, buvo apiplėštas Chaimas 
Po mažų nesusipratimų išsi- Goldenas, Šeduvos žydas 
skylė. Parėję namiškiams pirklys.
pasisakė. Po kelių dienų ' Traukiniui tik išėjus iš 

nusišo- Baisogalos

LIETUVOS “STAROVIE- 
RAI” NORI KELTIS 

SIBYRAN.
Nuo prieškarinių laikų

Lietuvoje yra užsilikę ne
maža rusų “poselencų” 
sentikių. Lietuvoje jie netu
ri darbo ii- stengias Lietuvą 
apleisti. Aną metą 200 sen
tikių išvyko į SSSR., dabar 
vėl 50 žmonių nori važiuo-minėtą eigulį rado nusišo- Baisogalos stoties, Golde-

vusį ar nušautą. nas įnėjo išeinamon vieton, ti i Sibirą žemės dirbti. Tuo
Policija tuojaus Įtarė Po- Čia jį pasitiko trys aukšto u- * reikalu jie prašoSSSR.atsto-• ų • w • . • ų • • * r -A _ • • T* 1 V • « • 1 V ••

Liudininkus 
sušaudė.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teismas nagrinė
jo Antano Ramelio by
lą. Ramelis buvo kalti
namas sumušęs savo

Teismas nubaudė jį ieįerių kaime, Obelių vals- 
uztai 1 menesiu kalėjimo, čiuje, nežinomas piktadarys 

Bet mušeika nebuvo tuo- įlindo per langą i ameriko- 
jaus kalėjiman uždarytas, o no Prano Zibulio butą ir nu- 
parvyko kartu su savo tėvu šovė jo žmoną, Leoną Zifcu- 
namo, į Davainoniu kaima, lienę.
Rumšiškės valsčiuje. , Daba,. paaižkžjo, ka(1 šitą

Čia sūnūs nutarė savo se- nužudymą atlikęs jos pačios 
nam tėvui atkeršyt užtai, vyras, Pranas Zibulis, susi
mam jį skundė teisman. A- taręs su savo bernu J. Smo- 
pie 9 valandą tėvas sėdėjo linskiu. Abudu jau suimti ir 
prie stalo ir vakarieniavo, kaltais prisipažino.
Sūnūs Antanas iš lauko pro zib ,fe žmona ,
langą paleido t tėvą is re- bai nesutikdavęs ir todėl nu- 
volvęno suy| ir sunkia, tėvą jos atsik'atvt Jis ri. 
sužalojo—kulka pere,o pr kafbinJ0 sav0 ben; kad*tas 
plaucus. Tėvas tuojau nu- ja nakties ,ajku 
gabentas Kauno miesto h- gverstų langą, taip kad iš- 
goninen. rodytų lyg plėšikų darbas.
na matęs, kad sūnūs pro Pats Zibulis tuo tarpu iš- 
langą į jį šovęs. ėjo į šermenis giedot, kad

Bet dar ne viskas: senis buį« galima įrodyt, jog jis 
Rantelis turėjo liudininku nebu™ nanue' ?e™aa ta'P- 
kaimynę Paukštienę. Tai su- P žmogystę is-
nus Ramelis užpyko ir ant k,tur-
Paukštienės; jis nuvyko pas Bet šitokios apystovos 
Paukščius ir vietoje nušovė kaip tik ir sukėlė policijos 
Paukštį, o Paukštienę sun- nuožiūrą, kad žmogžudystė 
kiai sužeidė. Paukštienė turėjo būt suplanuota iš kal- 
taip pat atgabenta Kauno no. Ji suėmė vyrą su bernu 
miesto ligoninėn. ir jiedu tuoj prisipažino.

sove.

IŠAIŠKINTA AMERIKIE
TĖS NUŽUDYMAS.

Pereitame “Keleivio” ru
seną mei-y buvo rašyta, kad Ka-

uždarė Į tvartą, duris gerai 
užrėmė ir laikė kelias die-

KALĖJIME.
Lapkričio 6 d. buvo paso-

vilaičius tą eigulį nušovus, gio nepažįstami vyrai. Vie 
ir abudu areštavo. nas tuojaus griebė Goldeną

Teismas juos nubaudė po už gerklės ir pradėjo ji 
vėlius metus. Abu kalėjo, smaugti. Antras užpuolusių- 
Tačiau vienas Povilavičius jų užmetė ant galvos marš- 
iritruko kantrybės. Kaž ką, o trečias ištraukė pini- 
iur sučiupęs ginklą jis are- ginę su 2,60<) litų pinigų, 
što namuose nusišovė. Įvy- Tada vienas plėšikų rusų 
vis netikėtas. Tačiau drau- kalba pasakė: “Nada javo

vybę Lietuvoje, kad priim
tu SSSR piliečiais, o vidaus 
reikalų ministeriją, kad lei
stų jiems Lietuvos piliety
bės atsisakvti.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

nas, nes kažin kas jiems pa- dintas į kalėjimą Panevė 
sakė, kad prof. Ivanauskas žio ūkininkų banko dir. L. 
už kožną “Aneikristą” mo- Martinkaitis. Jam pagal 
kąs po 200 litu. 1 tribunolo sprendimą pagar-

Bet jiems buvo išaiškinta, sėjusioj plėšiko Giedros kai- 
kad jie čia turi pasigavę Hnių byloj teks atsėdėti 4 
briedi ir turi greitai ji palei- mėn. E. Martinkaitis buvo 
sti, nes Lietuvoje uždrausta nubaustas už liudininkų kur- 
briedžius naikinti. stymą duoti melagingus

Dzūkai briedi paleido ne- parodymus. Už neteisingus 
gavę nei vieno Tito ant ma- parodymus tęs liudininkai 
garyčių. Negana to, policija _ , Pempė K. sipelis ir K 
dabar pradėjo prie jų kabi- Brokas—-nubausti po L mė- 
nėtis už briedžio kankinimą nešiu kalėjimo, 
ir visi turėjo važiuot į Sim
ną aiškintis. Kadangi tą 
“aneikristą” gaudė apie 150 
dzūkų, tai visi dabar turi 
aiškintis.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
PANEVĖŽY.

SUIMTAS DIDELIS ŽE
MAITIJOS PLĖŠIKAS.
Prieš kurį laiką iš Šiaulių 

kalėjimo buvo pabėgęs 
žiaurus Žemaičių plėšikas 
J. Gricius. Kol buvo šilta. 
Gricius laimingai slapstės ir 
nemaža baugino, pasirody 
damas tai šian, tai ten, Že 
maičiuose. Tačiau policija

ŠIAULIUOSE NUBAUDĖ 
4 KOMUNISTUS.

Sąrišy su Lietuvos komu- 
je ir Įdomus. Nes mirdamas vibrosit”. Taip jie ir padarė, nistų pasirengimu švęsti Ru- 
jis paliko laišką, kuriame Goldenas buvo išstumtas iš SŲOS bolševikų sukaktuves 
aiškina nekaltai kalėjęs ir traukinio, vos apie 370 met- Šiauliuose kriminalinės po 
įrašo paleisti nekaltai ka- rų jam nuvažiavus nuo Bai- Hcijos šiomis dienomis pa- 
inti jo broli, antra Povilavi- sogalos stoties. Krisdamas daryta dvylika kratų ir su- 

čių? ’ * ‘ Goldenas smarkokai susi- irpta keturi žydų tautybės
žeidė. Jis atvežtas i Panevė- piliečiai, kurie perduoti ko 

NET IR DIEVUS DIRBTI žį ir paguldytas ligoninėn, mendantui ir admimstraty- 
NEUŽSIMOKA. Atrodo, kad plėšikai turėjo ”\ai nubausti. Vieną rytą 

Šiais krizio laikais visiems būti kieno nors informuoti gatvėj pne Nurokų
sunku gyventi. Net ir dievų apie Goldeno turimus pini- fabriko r^s^a iškabinta 
biznis neapsimoka. Štai, gus. Jis, mat, važiavo į Kau- raudona vėliava, kurią poli- 
Luokės valsčiuje, Telšių ap- ną prekių užpirkti.
skrity. gyvena dievadirbys Plėšikai dar nesulaikyti.
Augustas Potockis. Jis jau Vedama kvota.
paseno dievus bedrožda- ( ---------------
mas, susilaukė 87 metų am- PIGU.
žiaus, bet tokio prasto biz-į Pakruojus. Kok

cija nuėmė.

VOLDEMARAS VIS PRA 
ŠO 90,000 LITŲ.

Voldemaras iš užsienio 
kreipės į savo įgaliotus ad 
vokatus, kad kiek galėdami 
stumtų pirmyn jo reikalau-

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

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

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

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

turint atatinkamą vadovą, ku- Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską!Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
mus informuotų, kuris ne tik in- moksliškus straipsnius, bet ir 
formuotų, bet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už jį kovoda- Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir ji ugdydamas. I jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai geresnio tuo reikalu žinių teikė-

Spalių revoliucijos 15 me
tų sukaktuviu proga komu-
nbtai Panevėžy bandė iš- džj ; M
kelti įvairiose vietose velia- žik ^dsakl ir nakti 
vas ir išplatinti komumsti- T--, v, *
SS
CIja JUCS suėmė vietoje, , <rwas npnnrėin naci.Tokiu budu buvo sulaikyti ^as gyvas nenorėjo pasi 
Kacas Chanonas, Kravečas ^?tl.lr,??'.nles-.Po'Ia,Ja P™’
Volfas ir Racimaitė Cipė. į ?el° '■ Ple.s,k«. “J"’?“.,r ke 

_ , . . x L, j bais revolverio suviais sun
Padanus kratą, pas Štai - (kiai sužeistas jis buvo suim-

kaitę Henę, pas kurią gyve- tas 
no Racimaitė,rasta keliolika 
ezgempliorių komunistinių' 
brošiūrų lietuvių kalba ir 2 
egz. žydų kalba laikraščio'
“Unsere Ehmes”. Be to, bu-’
vo rastas štarkaitės bute^ nusinuodijo rusas Pota- 

Deleckas Cale-Ipas Kondratjevas.

DĖL NEPAKENČIAMO 
GYVENIMO NUSIŽUDĖ 

BEDARBIS.
Šiomis dienomis Šiauliuo

apsigyvenęs veiecKas vaie-,pas Kondratjevas. Nelai 
lis, kilęs iš Radvihskio.Kra- mingasis jau ilgai buvo be 

pas jį rasta 10 darbo jr neturėjo iš ko gy-tos metu pas jį rasta 
“Mopro” ženklelių.

Viąi sulaikyti, kvota pra
vesta ir perduota Panevė
žio prokuratūrai.

venti.

LIETUVOS KALĖJIMUO
SE YRA 2,975 KALINIAI.

Kalėjimų inspekcijos ži 
niomis, dabar Lietuvos ka 
Įėjimuose yra 2,975 kaliniai,

dabar
nio sakosi da niekad nebuvo ' ūkininkams gyvenimas, ga- __ __
matęs. Seniau pasidaiyda-Įlima pamatyti pavaikščio- įmą Iš "valstybės iždo'’*9(b 
vęs neblogą pragyveni- j jus po turgų. Pav., nebloga 000 lt gavjmo reikalą. Be 
mą, o dabar ir ant draskos' karvė 40—50 litų, arklys t0 Voldemaras prašo ši 

neblogas, 30—40 btų. o klausimą perduoti Valst. 
dauguma parduoda po 10 tarybai ir ji tegul išaiški- 
o litus O oi a visokie mokės- _ - *___ :i.i___ __

negalima užsidirbti.
Nors senų metų, Potockis

da stiprus vyras. Prisidėjęs 
maišą šventųjų, nueina 10 
kilometrų Į Luokės jomarką 
kaip jaunas. Tačiau dažnai 
reikia su pilnu maišu ir at
gal grįžti. Žmonės neperka 
dievų, ir tiek. Išrodo, kad 
šitas šventablyvas biznis vi
sai išeis iš mados.

jo, kaip “Kultūra.”
“Kultūra” savo išvaizda ir su

tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų- 
šies užsienio žurnalams. “Kul-

5 litus. O čia visokie mokės- nantj ar jam priklauso rei 
mai ne tik kad nemažėja, kalaujami pinigai iš valsty- aaas,a' 
bet didėja. Tas pat ir su be- b^s į^j0 gauti ar nepriklau- 
konais. so.

teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei- ‘ tura” yra pažangus žurnalas, ji 
nantis Lietuvių žurnalas ‘ KUL-, skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
TURĄ.” “Kultūra.” yra popu-1 su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
liarus mokslo, visuomenės ir Ii- (žodžio prasme kultūra, 
teraturos žurnalas. Be to, ji yra! _ . . . , ...

ir puikiai iliustruotas' Amenkieciai daugiausia skai- 
žumalas, išeinantis kas mėnesį'to angliškus žurnalus, bet jie 
dideliais 64 puslapių storumo iturėtl^’ Pagaliau, sužinoti, kad

Saugokitės, kad k(b 
sulys ar šaltis neužsb 

senėtuc
Neatleidžiami kosuliai ir šalčiai 

priveda prie pavojingų nesmagumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Creomuision, tai švelninantis Kreeso- 
tas kuris yra priiranus vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas at 
radimas kuris veikia dvigubai: jis pa 
lengvina ir gydo įdegusią plėvę ir 
sulaiko gemalų augina.

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotas 
yra nrinažintas ankštų medicinos au
toritetų kaipo vienas iš geriausiai gy
dančių vaistų nuo neatleidžiamų ko
sulių ir kitokių gerklės skausmų 
Creomulsion sudėtinė priskaitant 
Kreosotą. turi ir kitų gydančių ele
mentų kurie palengvina ir gydo už
nuodytas plėves ir prašalina tą erzi
nimą ir įdegimą, kuomet Kreosotas 
nueina į vidurius, persigeria į krau
ją, atakuoja tas vietas kur liga susi- 
stovčjus ir sulaiko gemalų augimą.

Creomulsion yra garantuotas už
ganėdinantis gydymas neatleidžian- 
čių kosulių ir šalčių, bronchitinio du
sulio. bronchitis ir kitokiu kvėpuoja
mų organų ligų, ir yra labai geras 
atgaivinti sistemą po šalčio ar flu. 
Pinigus sugrąžina jeigu kosulys ar

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

VILKAI SIAUČIA
Guostelė, Stakliškių valse.

Šioje apylinkėj pasirodė pernai tuo pačiu metu buvo 
drąsus vilkai. Lapkričio 16 3,092 kaliniai. Kalėjimuose 
d. ūkininko A. šiupšins- sėdi 2,532 vyrai ir 443 mo- 
kio pasmaugė kiaulę. Ūki- terys. 2,543 kaliniai sėdi už
ninko P. Dakinevičiaus bu- kriminalinius nusikaltimus, ............. .
vo patverę avį, bet šeimynai o 432 už politinius nusikal- šaltis, nežiūrint kaip užsisenėjęs. ne- 
pasisekė puolamą avį iš vii- simus. Nuteistąją yra 1.538,
ko nasrų atimti. tardomųjų 797. . <a<iv.)

!

Papuošta daugeliu spalvuotu puikiu paveikslu.
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

dėkląniuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $l^e.

Audimo apdarais |1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipir es tą knyga pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst •’.Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, be: reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio’’ ad
resą ir nepamiršt irilipint už 2c. markę.

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

I
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sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
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-
esi. KM

"Kultura” 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

iimaimMMi

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos. Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2^0

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Maas.
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Kodėl Bostoniečiai negirdė* Nori apdėt laikraščius 
jo Trockio kalbos? mokesčiais.

Būdamas Kopenhagoje Atžagareivis senatorius 
‘jo per Nieholson iš Warehamo į-

Apiplėšė gazolino stot;. I
Du ginkluoti vagys už

puolė Texaeo kompanijos 
gazolino stotj Chelsea mie-

Susitvėrė anti-komunistų 
lyga.

Patriotiškos leidės ir ki
tokie dykaduoniai nori iš- Trockis andai kalbėję ___*
gelbėt Ameriką nuo “komu- radio angliškai, taikydamas nešė Massachusetts legisla-1 ste, surišo sargą ir išplėšę iš 
nizmo pavojaus.” šitą “pa- savo kalbą Anglijos ir Aro?- turon sumanymą, kuriuo seifo $2,000 pabėgo.

ar r.e. Žada būti labai didelė vo jų” jie pamatė tik dabar, rikos klausytoja n>. Nors laikraščiai apdedami moke- 
byla. ' kuomet laikraščiai pranešė, angliškai jis kalba labai sniu po 1 centą už kiekvieną

— .----- w 'kad “Alkanųjų Armijos” prastai ir per radio sunku atspausdintą ir parduotą
Statys aa vieną paštą žygį j Washingtoną organi- buvo j j suprasti, tačiau Bo- egzempliorių. Tuo budu są-

Paprasti darbininkai dau* 
giausia yra skriaudžiami.
Valstijos darbo ir pramo

nės komisijonierius E. S.
Smith pareikalavo, kad jo
departamentui butų duota .one jau baj iamas. Tai buį,kį daIvk--toTeruotj? Organi.
^dereguliuoti visu darbi- *)bėsvs finansi-;zLt žmones ir einant nėr
ninku algas prie viešųjų

Bostone.
Vienas pašto rūmas Bos-

zavę komunistai.
Na, kaip gi tai galima to-

darbų. Jisai nurodo šitokį 
pavyzdi: vieškelių tiesimo 
kompanija gauna iš valsti
jos kontraktą naujam ke
liui pastatyt. Ji susidera su 
valstija tam tikrą kaina, 
nurodydama, kad tiek ir 
tiek ji turės iš to išmokėti 
darbininkams. Bet kontrak
tą pasirašiusi ji darbinin
kams nemoka tiek, kiek sa
kėsi mokėsianti. Ji išnaudo-

puikiausis trooesys nnansi- zuot žmones ir einant per 
niame distrikte. Dabar fe ! vigą Amerika rėkti, kad 
deralinės valdžios agentai ‘ “mes alkani”, tai juk di- 
nuoirko sklypą žemės prie džiausiu betvarkė! Patrioti-
South Stationo dar kitam 
pašto bildingui, kur bus vien 
tik siuntinių skyrius. Už že
mę užmokėta South Static- 
no kompanijai $1,050,000. 
Pašto pastatymas kaštuos 
$3.000,000. Šita vieta parin 
kta siuntinių skyriui dėl to 
kad čionai busią paranku

. . .... . , suvežti siuntinius požemio
ja JUOS kaip jai patinka nes traukiniais jg Cambridge-
paprasti darbininkai būna Dorchesterio ir kitur
neorganizuoti ir pasipilė-________
sinti negali. . Kuomet veži- įsilaužę į namus nakties lai 
kai, mechanikai ir kitokių ku vagys sumušė ir apiplėš* 
amatų darbininkai turi stip- zmogu.
rias unijas ir gali savo ai- Richard Ferguson. kuris 
gas ginti, tai paprastas dar- gyvena Dorchestery po nu 
bininkas, neturėdamas jo- meriu 101 Tenean st., anr 
kios organizacijos, yra. pri- naktį pabudo apie 3 valar 
verstas dirbti ūž tiek, kiek dą ir išgirdo, kad jo na 
darbdavio malonė jam iš- muose kažin kas šlama ii 
meta. Kad tie žmonės ne- vaikščioja. Jis išlipo iš lovos 
butų prie viešųjų darbų taip ir pradėjo jieškot drapanų 
išnaudojami, jų algas būti- Tuo tarpu ant jo šoko try< 
nai turi saugoti valdžios or- vagys. Vienas jų kirto jam 
g^nas, sako komisijonie- revolveriu per galvą ir aps
rius Smithas. j vaigino. Kada Fergusona. .. .......

--------------- atsipeikėjo, vagių jau nebu- ltalai, graikai ir žydai nege
Paskaita apie radijumą. vo. Jie pavogė jo drapanas na alaus.
D-ras Warren Cook skai-. laikrodėli, žiedus ir $12i* a • i * • •

škos leidės ir džentelmonai 
negali suprasti, kokio vel
nio žmogui rėkti kuomet jis 
alkanas. Juk Amerikoje yra 
tokių puikių hctelių ir tokiu 
gerų valgių! Jei nori valgyt 
—važiuok i hotelį ir valgyk ’ 
Tos leidės taip ir daro. Iš
tikrųjų, valgymas joms net 
nusibosta. Jos net pyksta 
kad reikia valgyt. Tas gadi 
r.a jų gracingą figūrą. Vadi 
naši, kas sako, kad reikia 
valgyt, tas turi būt pavojin 
gas žmogus.

Ir todėl šiomis dienomi: 
Bostone Įsikūrė “anti-komu 
nistų lyga”, kuri gins Ame 
riką nuo komunistų ir bend 
rai nuo visų, kas tik sakys 
kad žmonėms reikia valgyt

Savo darbuotę “anti-ko- 
munistų lyga” nori išplėšt 
po visą Naują Angliją. Jof 
centras randasi po numeriu 

i 108 Mass. avė.. Bostone.

ŽAVEJANTIS KON 
CERTAS.

Įvyks Lietuviu M. Žiny
čios choro, nedėlioj, Gruo- 
džio-Dec. 18 d., 1932 m., 
7:30 vai. vak. Šiame koncer
te dalyvaus A. Buiriio orke
strą: koncertas bus turtin
gas dainomis, duetais ir 
kvartetais. Atsilankiusieji

Tel. Porter 37»9

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 7-9 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

tė anądien paskaitą moterų pinigų. 
City Kliube apie radiumą ir 
kaip tas misteriškas ele
mentas yra vartojamas vė

i Kiek kaštuoja išmatų

jai
kai;

Įstatymų meistrai 
pradėjo daryti planus. 
Massachusetts valst. turė 
būti tvarkomas alaus trafi 
kas. Tuo tikslu buvo jau ke

stono publika ir to negirdė- vaitraštis turėtų mokėti po 
jo. Iš pradžių buvo mano- 52 centų, nuo kiekvieno sa- 
ma, kad tam buvo kaltos ne- vo metinio skaitytojo, arba 
palankios oro sąlygos. Bet po $520 nuo kiekvieno tuk- 
dabar paaiškėjo, kad dvi stančio skaitytojų, 
didžiausios Amerikos kom- Ąr tas bilius praeis, da 
oanijos. kurios kontroliuo- nežinia, bet jis aiškiai paro-
-voalnarp°ti? T™ki? ImT d° reakcininkl* apetitus. nesigaiiės'mokėdami25cį-
savo aparatus Trockio kai- Turėtų kas nors jų paklau- žanffcs Prašome ateiti
bai. kad A?neriko;; Pu^hka kodėl jie nesumano ap-, L. M Ž Komitetas
negirdėtų jo propagandos. dėti mokesčiais kunigų biz-: komitetas.
Vaikai uždegė Mickevičiaus jįį dMerhjKURIEMS REIKALINGA

. namus. bet paliuosuotas nuo visokiu, $urast atvažiavimo laikas ir
Jieškodami tamsiame kl3-, taksų. laivo vardas.

zete drapanų ir degindami __________ j 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.

degtukus, vaikai pereitą są
vaitę užkrėtė ugnį. iš kurios 
užsidegė visas Vlado Mic
kevičiaus namas. Ugnis pa
darė apie $800 nuostolių.

Blue Hills kainuose užsimu
šė žmogus.

Blue Hills kalnuose, ne
toli Bostono, policija rado 
įžsimušusį vyrą, kuris gulė
jo pakalnėj visas apsidras
kęs ir galva vandeny. Vė
laus nustatyta, kad tai El- 
iiott Robins iš Brookline. 
Ten pat stovėjo ir jo auto- 
nobilius. Matyt, nuvažiavęs 
' kalnus jisai užlipo ant sta
čios uolos ir paslidęs nukri- 
o žemyn.

Platina netikruosius 
pusdolerius.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone nežinia kas pradė
jo platinti netikruosius pus
dolerius. Tais pinigais dau
giausia apgaudinėjami maži 
vaikai, kurie pardavinėja 
laikraščius, valo batus, ir 
jaunos mergaitės, kurios 
tarnauja dešimtštoriuose. 
Policija jieško tų pinigų 
platintojų ir dirbėjų. Pada
ryti jie esą gana gerai ir turi 
gerą skambėjimą, tik daug 
minkštesni už tikruosius 
pusdolerius ir lengvai links
ta. Jie esą 1920 metų ir virš 
galvos turi raidę F.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Ki>orn 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.

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAM RENCE, MASS.

[OPTOMETRISTAS

t

LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiria J 
akinius, kreivas akis atitiesinu , 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D. !
447 Broadaay. So. Boston. Maaa. t

įovezimas'
žio ligai gydyt. Didžiausia Šiomis dienomis buvo pa - lios konferencijos su guber 
radijumo atsargą Naujoj samdytos kelios kompanijos natorium. Vienas pilieti: 
Anglijoj dabar turis Palmer išmatoms vežti is keturių'
Memorial Institutas, Naujo- priemiesčių, būtent East Eo- 
sios Anglijos centras kovai stono, Brightono. Dorches- 
su vėžiu. Dalis to mineralo terio ir Hvde Parko, ir u?

konferencijoj pakėlė prie? 
tai protestą. Sako. jus či: 
kalbat tik apie alų: o kai? 

i bus su italais, graikais ir žy

Reikalauja gengsteriams 20 
metų kalėjimo.

Massachusetts legislatu- 
on yra įneštas bilius. kuris 
eikalauia 20 metų kalėjimo 
;engsteriams, kurie bus su- 

< gauti vartojant kuikasvai- 
Ižius piktiems savo žy
giams.

♦♦♦I
t savo berniukus ar mergaites muzi- 
| kos, pradėkite leisti dabar. Moki- 
{ nu savo studijoj, taipgi einu ir j 
Į namus. Namie esu kožną dieną 

iki 9 vakare. (-)
VALENT. PALTAS A VIČIUTĖ

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti

* nuo
»♦
{ 912 E. Broadnay S. Boaton, Mass.

Te!. So Boston 1963J

esanti sudėta į platinos tu- tą darbą suderėta $301,200 j dais, kurie alaus negeria 
teles ir vartojama gydymo, metams. Jiems turit duoti vyno.
tikslams, kita gi dalis laiko- — " —----------------------------------------------------------
ma po žeme, paskandinta 
į tam tikrą chemikalą ir už- J 
daryta užšaldytam inde. 
Paskui tas indas dar uždarv-* ttas į betonini kambarį, kurio 
sienos išmuštos švinu, nes 
tik per šviną radijumo spin-• 
dūliai neprasimuša.

Nuolatos leisdamas iš sa
vęs šviečiančius spindulius,' 
radijumas po valiai eikvoja 
savo energiją ir nyksta, sa-j 
ko d-ras Cook. Per 1700 
metų apie pusė dabar turi
mo Palmerio institute radi
jumo išsieikvosią. Tečiau 
visa jo potencija neišnyk- 
sianti per 19,000 metų.

PRAKTIŠKOS

Kalėdų Dovanos

AUTOMOBI IA ŠTAI
Taisome visų išdirbysčių Au- 

/>mobilius. Sutaisom Ignitions 
r Generatorius. Ištaisome su- 
ankstytus fenderius ir bodies 
r apipentiname. Darbas gva- 
an tuo j amas ir kaina pigiausia, 
vieta vadinasi (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
>65 Eighth st. So.Boston. Mass 

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

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO- 
SERNĖ. galima daryti gerą biznį.
Vieta apgyventa lietuviais, lenkais, 
rusais ir amerikonais. Priežastis par
davimo: savininkas turi apleisti mie
stą. Kaina prieinama. Norinčiam pir
kti gera proga. Galima matyt bile 
laiku.
635 Main Street Cambridge. Mass.

Tel. University 5393.

R. M. ŽIDŽIUNAS
SPAUDOS REIKMENŲ SANDĖLIS 
Typevriteriai, Sieniniai Kalendoriai, 
Kalėdų Atvirutės, Įvairus Darbai 
Greitas patarnavimas Žemos kainos.
315 E St. prie Broadvray So. Boston

PERSIKĖLIAU Į NAUJĄ 
VIETĄ.

Kada norėsi pirkt laikrodį, žiedą 
auksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkis 
pas mane. Aš parduodu ir ant išmo
kėjimo. Taipgi parduodu radios, re
kordus ir Oil Bumerius geriausios 
rųšies.

Dabar mano ofisas randasi Lithua
nian Furniture kompanijos store.

PETRAS KETVIRTIS 
326 Broadway, South Boston. Mass.

Tel. So. Boston 4618-W

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

UNIVERSAL PROSAS, $3.95

Š. gerai-balansuotas svaru pro- 
su pritaikyta rankena ir stovyla 

jna lengvas varto!—dovana kurią bi
rt moteris vartos daug sykių per
mitus. Chromium užbaigtas.

Lietuviški Rekordai
Didelis Nupiginimas Švenčiu Proga.

Telefonas: So. Bostoa 1058.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jes Kapočaaas

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokius automobiHus ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eight Strea*. 

SOUTH BOSTON.

Tel. So. Boaton 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

—SMi

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvieną

■ dienų , _
Į 80 Boylston st. L'ttle Bldg. Boston j
| Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 5■ C 1 , 1 - . .. r, I —toms nuo 4 iki 7 vai. vak.

South Bostone. 399 Broadwav

Suėmė didelį butlegerių 
sindikatą.

Prohibicijos agentai yra j 
susekę ir suėmę apie 60! 
žmonių, kurie buvo sudarę į 
dideli butlegerių sindikatą 
ir gabeno degtinę laivais 
jau per kokią 12 metų. Jie 
operavo visu Naujosios An
glijos pakraščiu ir siekdavo 
net toliau. Jei tikėti valdžios’ 
šnipams, kurie šitą bizni se
kė, tai Maine’o valstijos pa
jūry tas sindikatas buvo pa
sisamdęs visą eilę farmų, j 
kur buvo sukraunama ir lai
koma degtinė. Be to, sindi-! 
katas turėjęs pasisamdęs’ 

keliatą salų, kur pribuda-- 
vo jo laivai. Šią sąvaitę fe- 
deralinis grand jury Bosto-! 
ne svarsto surinktą šnipų 
medžiagą ir turės pasakyt, 
ar visi suimti žmonės kalti,1

$1.7G. E. TELECHRON LAIKRODIS.
Motinai reikalingas geras laikr odis virtu
vėj. Mes pasiūlome šį rauja General 
Electric Telechron Laikrodį kai. > dovaną 
kuria ji džiaugsis kasdien.

Visi čia sužymėti Rekordai yra 10 coL 
dabar parduoda m po 50c.

JONAS BUTĖNAS, Baritonas, su Vargonų Akomp.
16141F(Gul Šiandieną 16229F( Angelai Gied’ Danguje

(Sveikas Jėzau Mažiausias (Tyliąją Naktį
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ 

16259F(Plikių Polka
(Toks Vaikinas,

tikroji jų kaina 75c.,

$99.50 EASY SKALBTUVAS,
DABA. R $69.59

Šitas i-.asy yra didžiausias gręžiančio-tvpo 
skalbt’ vas, dabar nupigintas $30.*Yra elek
tros pumpa. elektrikinis jur.gtuvas, dideiė 
rėčka ir didžiausiu ir geriausiu Easy gręž
tuvu.

16202F( Nelaimingos Dienos 
(Meilingas Bernelis

16209F(Ludvinavo Polka 
(Paukščių Polka

16171F (Svajonė ir Meilė 
(Sudiev Sesutės

16185F( Mergų Polka 
(Laukiu Tavęs

16187F( Prūsų Užpuolimas 
(Vaikelio Polka

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Cclony Ave^

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonu: So. Boston *777.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS 
Telefonas: South Boston 2~>J

Namų: Talbot 2474.

LENGVOS IŠLYGOS

Easy Skalbtuvą ar ’Vesting- 
house Refrigeratoriu galite 
nupirkt ant musų parankių 
numokėjimų, su mažu pri
mokė ji m u.

MESTI NG HOUSE
REFRIGERATORIUS
Nupigintas $36.00
Nėra praktiškesnės ir naudingesnės dova

nos visai šeiniai už naują elektros refrige- 
ratorių. šis Westinghouse turi visą porce- 
linį vidų. dideles lentynas—keli- užšaldy
mui greitumus—labai pigiai kainuoja už
laikymas. Kaina dabar yra nupiginta 
nuo $163 iki $129.

£;//.
\dh

COMPANY 

OF BOSTON

Polka
l€206F(Oi Mergelia

(Stoviu Prieš Tave
16172F(EirHk Polka

(Lietuv. Kareivių Polka
16188F(Vyras Pijokėlis Daina 

(Pasakyk panaitėie Daina
16163r (Butkiskių Polka

(Storu Bobų. Polka
16197F< Vaikinų Bėdos ----- --------  — ' "

(Merginų Bėdos
šiuos Rekordus parduodam po 25c., arba 5 už $1.00. Rekordus 

prisiunčiam ir per paštą, už persiuntimą reikia primokėt. Į Kanadą 
nusiuntimas 12 rekordų $1.25.

V. DINEIKA. Valstybės Dramos Artistas
16208F( Aitvių Polka, Kom.Daina 16175F(Šią Naktelę Per Naktelę

(Patarimai Ūkininkams. M. Petrausko, liaud. daina
(Ant Kalno Karklai Siūbavo 16173F(Vakar—Vakarėli

M. Petrausko, liaud. daina (čigonai.(M. Yozavitas).
16200F(Eiva. Boba Pupų Kult 16255F( Kariškas vaizdelis. Foks. 

(Seni Duok Taboko (Sudiev, sudiev. Foks.
16253F(Sukt ,is 16252F(Kukutė. Valcas

(Lietuviškas Popuri (Myliu Tango
E2356 (Lietuva Tėvynė Musų

(Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka.

MUSŲ KRAUTUVĖJE galite pasirinkti ge
riausius čsverykus ir kitus aprėdalus už labai pri 
einamą kainą.

Lietuviški, Bonus priimam už pilną jų vertę sulyg tos dienos 
kurso

GEO. MAS1LIONIS
377 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštriu ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

OFiao valandų: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712. Į
496 EAST BR0ADWAT_________________SOUTH BOSTON. MASS. I

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, raradan vaistas, kurie yra tikrai ge

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

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

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

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

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.




