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ILLINOJAUS KASYKLOJ 
ŽUVO 54 ANGLIAKASIAI

Persija Pasiruošusi
Karau su Anglija.
Anglijos kapitalistų kom

panija turėjo svarbių alie- 
iaus koncesijų Persijoj. An
glams tos koncesijos nešda
vo didelių pelnų, o Persijai 
—skriaudas. Todėl šiomis 
dienomis Persijos valdžia ė- 
mė tas koncesijas ir panaiki- 
np. Anglija pakėlė dėl to 
triukšmą ir apskundė Persi
jos valdžią Tautų Lygai.

Šitame ginče persus, ma
tyt, palaiko rusai, nes Mas
kvos laikraščiai labai domi
si Persijos nusistatymu prieš 
anglus. Rusų žinių agentūra 
“Tass” praneša iš Tehera
no, kad persų laikraštis “Še
fą e Serch” įdėjęs straipsnį, 
kuriame esą aiškiai pasaky
ta, kad kiekvienas Persijos 
kareivis esąs pasiruošęs “sa
vo krauju ginti” savo šalies 
aliejų nuo svetimų atėjūnų. 
Kitaip sakant, Persija esan
ti pasiruošus į karą su Ang
lija.

BAISI NELAIMĖ LAU
KIANT KALĖDŲ. .

Dujų sprogimas palaidojo 
darbininkus 625 pėdų 

gilumoj.
Moweaqua, III. — šiame 

nedideliame miestely šian
dien nėra beveik nei vieno 
namelio, kur nebūtų ašarų.
Nes pereitą subatą, kuomet 
visi ruošėsi prie linksmų Ka
lėdų, vietinėj anglių kasyk
loj įvyko dujų sprogimas ir 
užgriuvusi žemė su akmeni
mis užbėrė 54 darbininkus, 
kurie kasė anglį 625 pėdų 
gilumoje, 2,000 pėdų nuo 
didžiosios šaftos.

Pasklydus po miestelį 
gandui, kad kasykloj įvyko 
katastrofa, moterys ir vai
kai metė visus darbus na
mie ir ėmė bėgti prie kasyk
los. Tuoj buvo sušaukta a- 
pie 125 gelbėtojai, kurie už
sidėję ant burnų maskas nuo 
gazų ir pasiėmę su savim 
keliatą kanarkų nusileido 
su įrankiais į šaftą žiūrėti, 
kas atsitiko su dirbusiais 
tenai jų draugais. Jie ėjo at
sargiai, atydžiai tėmydami 
nešamas kanarkas, ar jos 
dar gyvos, nes kanarkos 
mirtis yra pirmutinis ženk
las, kad kasykloj yra nuo
dingų dujų. Bet kanarkos 
nestipo. Gelbėtojai ėjo gi
lyn. Pagalios jie priėjo prie 
vietos, kur kasykla buvo už 
griuvus ir toliaus eiti jau 
nebuvo galima. Jie mėgino 
pramušti per užgriuvusias 
žemes geležinę vamzdį, kad 
galėtų pripumpuoti gryno 
oro užbertiems maineriams.
Bet vamzdis atsimušė į ak
menis ir prakišti jos nebuvo 
galima. Tuomet gelbėtojai 
pradėjo barškinti į kasyk
los sienas ir klausytis, ar ne
išgirs tokio pat ženklo iš a- 
nos pusės, kur žmonės buvo 
užberti. Bet jokio atsiliepi 
mo nebuvo. Tada pradėta 
jau abejoti apie nelaimingų 
k gyvybę.

Kasyklų departamento 
direktorius Millhouse rami
no susirinkusius viršuje 
žmones, kad užberti maine
riai galėjo atsirubežiuoti 
nuo gazų pastatydami ka
sykloj kokią nors užtvarą, ir 
todėl labai galimas daiktas,
kad jie busią pasiekti sveiki. CHICAGOJ SUIMTAS 
Bet jis pats tam netikėjo ir GENGSTERIŲ KARA- 
slapta liepė jau paruošti tu- LIŪS.
ščią krautvę lavonam sūdė- Pereitą sąvaitę Chicagoje 
ti. buvo suimtas gengsterių vir.

Tuo tarpu gelbėtojai ka-'šininkas Frank Nitti, kuris 
sėsi per užgriuvusias žemes varė uždarytojo kalėjiman 
prie užbertų mainerių. Ant Kaponės biznį. Jį areštuo- 
greitųjų įtaisyta telefonas jant įvyko susišaudymas. Jis 
ant viršaus ir antras jo ga- šovė ir sužeidė policmaną, 
las nuvesta po žeme. Prie bet ir pats buvo policijos 
telefono atsisėdęs žmogus ugnimi pakirstas. Jis pagul- 
vis klausėsi kas darosi po dvtas ligoninėn po $25,000 
žeme. Susirinkę žmonės kaucija.
nuolat pas jį teiriavosi: “Ką 
tu girdi?” “Ką tu girdi?” BUTLEGERIAI LAISVI, O 
Bet atsakymas buvo vis tas MOONEY KALĖJIME, 
pats: “Negirdžiu nieko. Į Califomijos gubernato-

Pagalios atėjo baisi žinia, rius Rolph paleido prieš Ka- 
kad žemės jau atkastos ir ledas 128 butlegerius iš ka- 
užberti maineriai atrasti ne- Įėjimų. Bet darbininkų va- 
begyvi. Prasidėjo neapsako- do Mooney, kuris nuteistas 
mas moterų ir vaikų verki- visai neteisingai, ponas 
mas. Rolph nepaleidžia.

Kova už Kontrolę 
Mongolijoj.

Mongolijoj dabar susirė
mė 3 valstybės—Rusija, Ja
ponija ir Kinija —už palai
kymą tenai savo intakos. 
Kiniečiai ir rusai sakosi no
rį apsaugot tenai savo pilie
čius ir jų reikalus, o japonai 
nori sudaryti Mongolijoj iš
tikimą sau valdžią, panašiai 
kaip jie padarė Mandžuri
joj. Associted Press paduo
damos žinios sako, kad ru
sai ir kiniečiai mongoluose 
užuojautos nerandą. Mon
golijos kunigai skelbią net 
“šventą karą” prieš rusų 
vyravimą Mongolijoj. Ur- 
gos mieste mongolų komu
nistai išžudę savo rusus mo
kytojus ir privertę Sovietų 
valdžios agentus iš Urgos 
bėgti. Galimas daiktas, kad 
šitą kovą prieš rusus kursto 
Japonijos agentai. Ypač 
reikšmingas šituo žvilgsniu 
vienos Japonijos atstovo pa
reiškimas, kad dabar apie 
nepuolimo sutartį tarp Ja
ponijos ir Rusijos negalį bū
ti nei kalbos.

§30,000 Užmuštiems 
Meksikiečiams.

Tūlas laikas atgal Okla- 
homos valstijos šerifas su 
savo galvažudžiais nušovė 
du niekuo nekaltu meksikie
čiu studentu grįžtant jiems į 
Meksiką, kuomet Amerikos 
mokyklos užsidarė atosto
goms. Vienas nušautųjų bu
vo Meksikos prezidento ar
timas giminaitis. Už šitą ne
pateisinamą žmogžudystę 
Meksikos valdžia pareikala
vo atlyginimo užmuštųjų 
šeimynoms. Taigi pereitą 
sąvaitę Kongresas nutarė 
atlyginti $30,000. Pinigai 
turi būt paimti iš iždo.

TEISMAS PASMERKĖ
PROHIBICININKŲ PRO 

VOKACUAS.
Vyriausis Jungtinių Vals

tijų teismas aštriai pasmer
kė prohibicijos agentų 
provokaciją. Šitą prohibici
jos agentų judošystę iškėlė 
tūlas John Hunter iš Texas 
valstijos. Pas jį atėjo provo
katorius ir pradėjo su ašaro
mis prašyti degtinės, nes jo 
motina serganti ir jai būti
nai reikalinga esanti degti
nė. Hunteris, norėdamas pa
daryt tam žmogui gera,išėjo 
pas kitus degtinės jieškoti, 
nes pats neturėjo.Nusipirkęs 
šnapso jis atnešė ir padavė 
prašytojui. Tuomet jis buvo 
suimtas ir nuteistas kalėji 
man. Bet jis apeliavo į aukš
tesnį teismą. Tas teismas jį 
paliuosavo ir pareiškė, kad 
valdžios agentai neturi tei
sės raginti piliečius įstaty
mus laužyt, o paskui juos 
užtai areštuoti ir bausti.

KANADOS MAINERIŲ 
STREIKAS LAIMĖTAS.
Nova Scotijoj buvo sus

treikavę Springfieldo ir Re- 
servos kasyklų angliakasiai. 
Springfielde streikas kilo 
dėl to, kad kompanija neno
rėjo prašalinti iš darbo vie
no žmogaus, kurį unija iš
metė iš savo tarpo; 1,200 
angliakasių dėl to buvo me
tę darbą. Gi Reservoj strei
kieriai reikalavo, kad be
darbiams be šeimynų butų 
mokama po $3 pašalpos 
sąvaitę. Visi šitie reikalavi 
mai išpildyti ir streikas pa
sibaigė.

NEW YORKO—CHICA 
GOS TRAUKINYS 

SUDUŽO.
Ohio valstijoj pereitą są

vaitę įvyko nelaimė su trau
kiniu, kuris bėgo iš New 
Yorko į Chicagą. Ant kryž 
kėlės, kur New Yorko-Chi- 
cagos gelžkelį perkerta To- 
ledo-Detroito gelžkelis, 
traukinys iššoko iš bėgių ir 
kai kurie vagonai nuvirto 
balą. Trys asmenys buvo už
mušti ant vietos, o keliolika 
sužeista.

DUKTĖ NUŠOVĖ SAVO 
TĖVĄ.

Newport News, Va. — 
Frances Lassiter, 15 metų 
amžiaus mergaitė, čia nušo
vė savo tėvą. Suimta ji paša 
kė, kad tėvas ją nuolatos 
mušdavęs ir ji nebegalėjusi 
ilgiau to žiaurumo pakelti 
Uždėjus jos dėdei $5,000 
kaucijos, ji buvo Kalėdoms 
paleista namo.

Gelžkelių Unijos Su
sitaikė Algų Klau

simu.
Sausio 31 dieną pasibaigs 

sutartis, kuria apie 1,000.- 
000 geležinkeliečių yra suti
kę dirbti už 10 procentų ma
žiau, negu Įstatymu yra 
iiems nustatyta. Šita šutai tis 
buvo padaryta pereitais me
tais tiktai vieniems metams, 
nes tuomet buvo tikėtasi, 
kad biznis tuo tarpu pasitai
sys ir po metų laiko geležke- 
lių kompanijos vėl galės 
mokėti pilną alsą. Bet biz
nis netik nepasitaisė, o da 
labiau pablogėjo. Taigi 
kompanijos dabar pasiūlė tą 
sutartį pratęsti. Tuo tikslu 
Chicagoj buvo sušaukta u- 
nijų atstovų ir kompanijų a- 
gentų konferencija. Po ilgų 
pnčų prieita prie kompro
miso ir nutarta dabartinę 
algų sutartį pratęsti da de
vyniems mėnesiams. Ati
mant nuo darbininkų algų 
>o 10 nuošimčių, geležinke
lių kompanijoms susitaupo 
per metus apie §150,000,- 
000.

TEXAS’Q KARIUMENĖ
ATŠAUKTA IŠ ALIE

JAUS LAUKŲ.
Texas’o valstijos valdžia 

buvo prievarta uždariusi 
daugelį aliejaus šaltinių, 
kad sumažinus aliejaus ga
mybą ir pakėlus jo kainą. 
Tūlos kompanijos nenorėjo 
su tuo sutikti, tai gubernato
rius pasiuntė valstijos ka
riumenę ir aliejaus šuliniai 
buvo prievarta uždaryti. 
Šiomis dienomis šitas gu
bernatoriaus smurtas buvo 
apskųstas Jungtinių Valsti
jų vyriausiam teismui ir ka- 
riumenė jau atšaukta. Ji iš
stovėjo aliejaus laukuose 16 
mėnesių.

KANADOJ UŽSIDARO 
KATALIKŲ MOKYKLOS.

Kanados mieste Winnipe 
ge užsidarė katalikų mokyk
los, išmesdamos Į gatvę 
2,300 katalikų vaikų. Juos 
nutarė paiimti viešųjų m o 
kyklų taryba i savo mokyk
las. Kungai uždarė kataliki
škas mokyklas dėl to. kad 
pinigų neturi jų užlaikymui. 
Mat, žmonės nedirba ir ne 
gali aukoti. Bet popiežiaus 
dovanai kunigai vistiek su
rinko miliona lirų.

DAVĖ $50,000 DOVANU 
POPIEŽIUI.

Kalėdų dieną popiežiui 
buvo įteikta 1,000,000 lirų. 
kas Amerikos pinigais reiš
kia $50,000. Tuos pinigus 
katalikų kunigai susirinko iš 
viso pasaulio varguolių. Vie
toj kad popiežius išdalytų 
;avo milionus pavargėliams, 
jis ima iš bedarbių.

CHICAGOS DETEKTI 
VAS NUŠOVĖ BANDITĄ.

Chicagos majoro Cerme- 
ko detektivas nuėjo su polic- 
manu areštuoti gengsterių 
vadą Nydicką ir parodė jam 
varantą. Banditas varantą iš 
detektivo rankų ištraukė, 
suplėšė į skutus ir sviedęs 
popiergalius į šalį pradėjo 
trauktis savo ginklą. Bet de
tektivas išsitraukė savo re
volverį greičiau ir banditą 
patiesė ant vietos.

Per Kalėdas iuvo 
400 Gyvybių.

Apvaikščiojant Kalėdų 
šventes šįmet Jungtinėse 
Valstijose žuvo apie 400 
žmonių. Automobilių nelai
mėse per Kalėdas užmušta 
169 asmenys. Be to, keli 
šimtai buvo sužeista. Vienoj 
tik Michigano valstijoj su
žeistų buvo daugiau kaip 
175. New Yorke 3 žmonės 
mirė nuo nuodingos degti
nės. Ketvertą kitų munšai- 
nas paguldė vakarinėse val
stijose. Keturi žmonės buvo 
nušauti Kentucky valstijoj, 
kur farmeriai susipykę dėl 
munšaino pradėjo pliekti iš 
karabinų. Texas valstijoje 
besilinksminant dėl Kris
taus gimimo buvo 9 žmonės 
nušauti ar peiliais nudurti. 
Arkansų valstijoj 5 žmonių 
šeimyna mirė nuo pyrago, 
kuri kepdama šeimynos 
motina per klaidą įpylė nuo
dų, vietoj “baking paude- 
rio”.Įvairiuose nelaiminguo
se atsitikimuose žuvo 83 
asmenys. Illinojaus anglių 
kasyklos nelaimėje žuvo 54 
darbininkai. Nors šita nelai
mė įvyko ne dėl Kalėdų 
šventės, bet pasitaikė tuo 
pačiu laiku.

TOLEDO MIESTE DAR
BAI PAGERĖJO.

Kapitalistų laikraščiai ra
šo, kad Toledo mieste, Ohio 
valstijoj, pastaruoju laiku 
pagerėjo darbai. Page Steel 
& Wire kompanijos dirbtu
vė einanti 10 valandų į die
ną, 6 dienas į sąvaitį. Lib- 
bv, Owens ir Fordo fabrikai 
tenai taipgi pradėję geriau 
dirbti ir paskutinėmis dieno
mis priėmę daugiau kaip 
1,000 naujų darbininkų. Ar 
galima tenai gaut darbo iš 
kitur atvažiavusiam, neži
nia.

KINIJA SMAUGIAI PRIE
ŠINGĄ SPAUDĄ.

Kinijos valdžia pradėjo 
uždarinėti svetimšalių laik
raščius. kurie nepalankiai 
atsiliepia apie ją. Šiomis 
dienomis Šanchajuje buvo 
uždarytas anglų mėnesinis 
žurnalas “Far Eastem Re- 
view” ir amerikiečių “Engi- 
neering Journal.”

BUŠO KATASTROFOJ 
SUŽEISTA 25 ŽMONĖS.

Kūčių dienoje Pennsyl
vanijos valstijoj Grayhound 
komp. busui ištiko katastro
fa. Greitai važiuodamas jis 
paslydo ant šlapio kelio ir 
nuvirtęs nuo kelio du kartu 
apsivertė. Nelaimėj buvo 
sužeista 25 žmonės.

25 METAI KALĖJIMO UŽ 
VAIKO VOGIMĄ

Brooklyno gengsteriai Al- 
ler. Augus ir George Clarke, 
kurie kėsinosi pagrobti 10 
metų amžiaus vaiką pasipi
nigavimo tikslais, gavo po 
25 metus kalėjimo.

BEDARBIAI ISPANIJOJE 
PLĖŠIA KRAUTUVES.
Granados mieste, Ispani

joj, bedarbiai įtaisė demon
straciją ir pradėjo plėšti 
valgomųjų daiktų krautu
ves, daužyt langus. Riaušes 
malšinant sužeista du be
darbiu.

HINDENBURGAS PALIOSAVO 
18,000 POLITINIU KALINIU

Sovietai Siūlo Japo
nams Taikos Sutartį.

Šiomis dienomis tarp So
vietų ir Kinijos buvo atnau
jinti diplomatiniai santy
kiai. Japonija pradėjo žiū
rėti į šitą rusų-kiniečių susi
bičiuliavimą su nepasitikėji
mu. Todėl Maskvos bolševi
kų organas “Izviestija” pa
siūlė japonams pasirašyti su 
Rusija nepuolimo sutartį. 
Sako, jeigu japonai bijosi, 
kad rusai susitarę su kinie
čiais gali juos užpulti, tai te
gul jie pasirašo su Sovietais 
nepuolimo sutartį, o tuomet 
taika Tolimuose Rytuose 
bus tikrai apsaugota. So
vietai mielu noru tokią su
tartį su Japonija pasirašy
sią.

SOVIETAI PERKA VO
KIETIJOS BONUS.

Londonas sako, kad So
vietų valdža perkanti Vokie
tijos paskolos bonus užsie
nio biržose, ir tais bonais at
mokanti savo skolas Vokie
tijai už visokias mašinas.ši- 
tie bonai Vokietijoj vertina
mi daugiau negu užsieniuo
se, todėl šitaip darydama 
Sovietų valdžia uždirbanti.

UNIJŲ VADAS GAVO 
366 DIENAS KALĖJIMO.

Federalinis teismas Wa- 
shingtone nuteisė unijų va
dą Commerfordą 366 die
noms kalėjimo ir užmokėti 
$2,000 pabaudos užtai, kad 
1929 metais jisai neteisin
gai raportavo savo pajamas, 
norėdamas tuo budu išsisu 
kti nuo taksų.

KANADOJ SUŽEISTA 
36 BEDARBIAI.

Edmontono mieste, Kana
doj, keli šimtai bedarbių su
rengė demonstraciją ir pra
dėjo žygiuot prie parlamen 
to. Policija pastojo demon
strantams kelią ir pradėjo 
bedarbius mušti. Žinios sa
ko, kad buvo sužeista 36 
žmonės.

NEW YORKO MIESTE
PANAIKINTI ARKLIAI
Pereitą sąvaitę New Yor

ko miestas nutarė panaikint 
paskutinius arklius, kurių 
turėjo da 266 gatvių valymo 
departamente. Arklių vie
ton Įvestos mašinos. Ugna
gesių departamente arkliai 
tenai panaikinti jau 10 metų 
atgal.

REIKALAUJA MORATO-
RIJUMO FARMERIŲ 

SKOLOMS.
Pereitą sąvaitę Kongre 

san buvo Įneštas bilius, ku
riuo reikalaujama, kad vi 
soms dabartinėms farmerių 
skoloms butų įvestas dviejų 
metų moratorijumas, tai y- 
ra, kad jų mokėjimas butų 
nukeltas už dviejų metų.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 8 
ITALUS.

Forte Appia, apie 40 my
lių nuo Romos, pereitą są
vaitę įvyko sprogimas, kuris 
užmušė 8 žmones.

ALKANI VOKIEČIAI 
PLĖŠIA KRAUTUVES.

Per Kalėdas bedarbiai dau
žė langus ir naikino papuo

štas eglaites.
Prieš Kalėdas Vokietijos 

prezidentas Hindenburgas 
paskelbė amnestiją, paleis
damas iš kalėjimų 15,000 
politinių kalinių. Matyt, val
džia tikėjęsi šituo žingsniu 
padarysianti žmonėms di
delio džiaugsmo ir įkvėp
sianti šventadienišką nuo
taiką Kalėdoms.

Bet alkanų žmonių am
nestija nepatenkino. Po vi
są Vokietija bedarbiai kėlė 
demonstracijas, reikšdami 
nepasitenkinimą dėl sun
kios ekonominės būklės. 
Vietomis demonstrantai 
puolė ir plėšė valgomųjų 
daiktų krautuves, o Wup- 
pertalio miestely užpuolė ir 
sunaikino miesto valdžios 
papuoštą Kalėdų eglaitę 
viešoj aikštėj. “J peklą eg
laites! Mes norim duonos!” 
šaukė minia. To ne gana, de
monstrantai pradėjo dau
žyt ir langus, kur tik vaka
re matėsi apšviestos eglai
tės. Gatvių liktamės ties 
tokiais namais irgi buvo 
daužomos. Negalėdami įsi
siūbavusios minios suval
dyt, policija pradėjo į žmo
nes šaudyt r 3 asmenys bu
vo sunkiai sužeisti.

Berlyno gatvėmis nuola
tos patruliavo stiprus polici
jos būriai, nes ir čia bijota- 
si tokių pat įvykių.
KAIZERIS NENUSTOJĘS 

PILIETYBĖS.
Amerikos spaudoje buvo 

pasirodžiusi žinia, kad bu
vusis k&įzeris nustojęs Vo
kietijos pilietybės, nes išgy
venęs užsieny 10 metų neuž
siregistravęs pas Vokietijos 
konsulą, kaip to reikalaują 
Vokietijos įstatymai. Bet 
Vokietijos konsulas Bostone 
dabar paaiškino, kad tokio 
užsiregistravimo reikalavę 
tiktai seni Vokietijos įstaty
mai. Dabar Vokietijos pilie
tis galįs gyventi užsieny ne
ribotą laiką ir vistiek skai
tosi Vokietijos pilietis, pa
kol nepriiima kitos šalies pi
lietybės.
VIENOJ NUSIŠOVĖ AME

RIKOS STUDENTAS.
Pereitą sąvaitę Austrijos 

sostinėj nusišovė amerikie
tis studentas Hyman Kalish, 
matyt, žydelis. Jis buvo gi
męs New Yorke ir dabar 
Vienoje studijavo mediciną.

DIDELIS GAISRAS JAPO
NŲ SOSTINĖJ.

Tokio mieste pereitą są
vaitę išdegė visas korėjie
čių apgyventas kvartalas. 19 
žmonių sudegė, 18 apdegė 
ir 32 da nesuranda griuvė
siuose. ,

ATVEŽĖ $10,000,000 
AUKSO.

Gruodžio 24 dieną laivas 
“Carinthia” atvežė iš Angli
jos į New Yorką $10,000,000 
vertės aukso sąrišy su Angli
jos skolos mokėjimu.
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“NAUJIENOS” MOKINA
“VIENYBĖS” RAŠYTO

JUS.
Vienas “Vienvbės

džioja kiek galėdami ir ‘nau
josios eros’ tautininkai.”

Jeigu šitokių pamokų 
rašy- ' “Vienybės” berniokai gau-

VELIAUSIS NARDOMAS AMERIKOS LAIVAS.

tojų parašė šitokį absurdą: tų dažniau, jie galėtų pusė- 
“čia, Amerikoje, tarpe lietu- tinai apsisyiesti, pakol ai- 

viu jau nuo keliolikos metu civyskupas Geniotis įšven- 
siaubia savotiškas tins iuos i “tautiškus kuni-
kuri skleidžia
ros socialistai ir jų auklėtiniai 
bolševikai.”

atejizmas, tins puoš Į 
rusiškos kultu- ^tlS.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Submarina "Dolphin”, vėliausis Amerikos pavendeninis karo laivas, 
:nis buvo bandomas ties Portsmouthu, N. H.

kuris šiomis dieno-

Ką Pasakė prof. Nasarykas 
Apie Komunizmą ir Fašizmą

AMERIKOS LAIKRAŠTI
NINKAS APIE RUSIJĄ.

Ir todėl esą reikalingi _ ,A _
“tautiški kunigai,” tokie ; p®re,‘? B<S,°n?n,
kaip p. Liūtas, kad ta “savo-. atvykę iš Maskvos Chns . 
— - - itian Science Momtor o ko-tišką atėjizmą” kovotų.

ŽMONĖS DAUGIAUSIA paprastas ginčas tarp darb-Įreštavo streikuojančius dar 
davio ir darbininkų,norinčių Į bininkus ir traukė juos teis- 
pagerinti savo ekonominius!man? Ir argi nežino to pro-

ĮDOMAUJA NIEKAIS.
“N. Gadynės” korespon

dentas rašo iš Chieagos
Bet “Naujienos” teisingai resP°ndentas, \\ illiam H. pje buvusį tenai Vanagai- 

pastebi kad “Vienybės” ra- ‘ Chamberlain, kuris išgyve- £jo juokų vakarą ir sako, 
šytojai čia muša patvs save, no So\ietuose 10 metų be kad publikos buvo daug, 
nes juk niekas taip atkakliai liaukos, ii- kurio šeimyna
atejizmo Amerikos lietu- pasiliko Maskvoje,
viuose nėra skelbęs, kaip Apie Sovietų Rusiją jis 
tautininkų dvasios vadas pasakė taip:
Dr. J. šliupas, kuriam visa- j “Kalbant apie Rusijos at- • 
dos turavojo ir pati “Vie-! eiti, reikia turėti galvoje du 
nybė”. Nors socialistai irgi dalyku, kurie, mano nuomo- 
skleidė laisvąją mintį, bet ne, yra labai didelės svar-
jie tai darė rimtu 
keliu.

Toliaus “Naujienos

Korespondentas pabrė
žia, kad—

“šiek tiek prasilavinusi žmo
gų Vanagaičio ir grupės prog
rama negalėjo patenkinti. Bet 
ne dėl tokių ir vakaras ruoš
ta. Vanagaitis yra vienas tų 
‘džiokininkų’, kurie moka su- 
traukt aplink save archajišką 
svieteli ir jį patenkinti. To 
svietelio reikalavimai nedideli

reikalus. Visuomenė dėl ši 
to streiko negalėjo nukentė
ti, nes siuvyklų Kaune yra 
daug. Be to, streikų laisvę 
garantuojanti darbininkams 
ir Lietuvos konstitucija, to
dėl Kaco darbininkai nega
li būt už streikavimą bau
džiami.

Šitaip dalyką advokatui 
išaiškinus, taikos teisėjas

švietimo bos. Viena, per penkiolika 
pastarųjų metų, kurie pras-

Pa- linko bolševikų revoliucijai ______ _________
brėžia, kad nesąmonė yra,įvykus, Rusijoj išaugo nauja —akrobatinė manera ir klauno 
tvirtinti, jog atejizmas turįs žmonių karta, kuri žino tik-, šūkis, 
ką nors bendra su “rusiška;tai Sovietų valdžią ir kuri 
kultūra”. ‘gyvena įtakoje didžiausios

Sako: Į organizuotos propagandos
“Jeigu tas ‘Vienybės’ tamsuoja komunistines idėjas. Šita 

Ko tvirtinimas butų teisingas.! P1 °Pag^nda yra \ ėdama per

kuratura, kuri norėjo ,kad 
streikuotojai butų nubaus
ti?

Jeigu taikos teisėjas butų 
buvęs artimas Kaco sėb
ras, tai advokato argumen
tai gal nebūtų jį įtikinę— 
jis vistiek butų galėjęs dar
bininkus nubausti.

Taigi nežiūrint kad kons- 
stitucija numato streiko lai
svę, tos laisvės Lietuvos 

netu-
kaltinamuosius pripažino 
nekaltais. Į darbininkai šiandien

Bet argi Kauno policija ‘ ri, nes, tiesą pasakius, šian- 
šito dalyko nežino, kad ji a- dien nėra ir konstitucijos.

“Ligi šiol nieks dar nesu
traukė tiek publikos, kiek su
traukė jisai.”

Kunigai sutraukia dau-

Koks Būdavo “Dievo 
Teismas” Viduramžiuose

tai visa musu senesniųjų ^u- mokyklas, per spaudą, per g™ da negu Vanagaitis. Ir 
teatrą, per radio ir per kiek- tai turbut dėl to, kad jie da 
vieną kitokią švietimo ar tuštesnių niekų pripasakoja, 
pasilinksminimo priemone. negn klaunas Vanagaitis.

“Antra ekonominio 4 Bet toip yra ne vien tik 
Antra, ekonominio sa- lietuvius. Taip yra ir pas lies gyvenimo ekspansija Pmerikieiius. rim-

sutyei-e daugybę atsakomu!- mokslininkas skaito pa. 
gų J autoritetingų vietų ir mokinanžią paskaitJ}.

- , Ke S,ta-* Jauna‘ F' publikos pas juos n^iaug.
mintis skleisdavo savo prakal- ybę naujų progų, kurios to- kuom(£

Ii persveria visas medziagi-;neIninkas Bill g 
nes sunkenybes, per kurias lniais, miniį nesut£]pa į 
salis dabar pereina. didžiausias patalpas.

“Jeigu šituos dalykus tu- ---------------
rėti galvoje, tai galima da- J 
leisti, jog visos ekonominės
permainos, kokios gali būt 
reikalingos dabartiniems 
sunkumams apgalėti, o ypa
tingai žemės ūkio našumui,. ... A .. „ , ,
pakelti, gali įvykti evoliuci- Į s*reiko. Bvios aplm-
jos keliu, be mažiausio so- tn ’1A<:
vietų sistemos sukrėtimo.

Korespondentas sako, 
kad didžiausia Rusijos sun
kenybės dabartiniu laiku y 
ra maisto trukumas. Šituo 
žvilgsniu ši žiema Rusijos 
žmonėms busianti labai sun
ki.

Mr. Chamberlain vra 35

tininkų karta butų rusiškos 
kultūros padaras. Bet jie. ži
noma, mokinosi ateizmo ne iš 
rusų, o iš Vakarų Europos ir 
Amerikos laisvamanių. Jie ver
tė lietuvių kalbon arba popule- 
rizavo anglų ir vokiečių raš
tus ir pasemtas iš tų raštų

bose.
“Iš tikrai rusiškos kultūros 

lietuviai butų galėję išmokti 
carą garbinti, o ne kritikuoti 
tikybą. Patys rusai susipaži
no su laisvamanybe tiktai tuo
met, kai’ juos pasiekė svetimų 
šalių mokslas.

“Dar didesnis absurdas yra 
Įsivaizduoti, kad iš ‘rusiškos 
kultūros’ kilęs socializmas. Kur 
tas ‘Vienybės’ tamsuolis šito
kį dalyką girdėjo?

“Kada antroje pusėje perei
to šimtmečio Vakarų Europos 
šalyse jau gyvavo socialistų 
organizacijos ir net stambios 
politiškos partijos (kaip. pav. 
Vokietijoje), tai Rusijoje so
cializmo idėja interesavosi dar 
tik slaipti inteligentų būreliai. 
Ji pasiekė juos iš užsienių, ir 
kiekvienas rusas socialistas, 
kuris norėdavo socializmo teo
riją studijuoti, mokindavosi 
vokiečių, francuzų arba anglų 
kalbos ir, jei galėdavo, važiuo
davo į užsienį. Iki Rusijos re 
voliucijos beveik visi rusų so
cialistų vadai gyveno svetimo
se šalyse.

“Suprantama, kad daug
maž iš tų pačių šaltinių sėmė 
žinias apie socializmą ir lietu
viai. Tiesa, dažnai jie skaityda
vo vokiečių, anglų arba francu
zų socialistų raštus ne origi
nale, bet rusiškuose vertimuo
se; bet knygos turinys juk ne
pasikeičia nuo to, kad ji būna 
išversta Į kitą kalbą. Daugiau
sia rusų kalboje mokslus ėjo 
visa senesnioji Lietuvos inteli
gentų karta, neišimant nė da
bartinių ‘tautos vadų’, kurie 
šiandien turi aukštas vietas 
Kaune. Socialistai skyrėsi nuo 
jų tuo, kad jie studijavo ne tik
tai tą, kas buvo caro valdžios 
leista, bet ir tuos raštus, ku
riuos carizmas drausdavo.

“ ‘Rusiškos kultūros’ pro
duktai yra ne socializmas, bet 
despotų garbinimas, cenzūra, 
laisvos minties persekiojimas, 
vergiškas žmonių nuolanku
mas valdžiai, liaudies tamsu
mas, religiniai prietarai, ir t.t. 
Daugelį tų dalykų paveldėjo 
nuo carizmo dabartiniai bolše-

AR YRA LIETUVOJE 
STREIKO LAISVE?

Kaune

Senaisiais viduramžių lai
kais jieškoti teisybės teisme 
buvo labai rizikingas daly
kas. Teisėjai, patys negalė
dami teisybės surasti, nau
dodavosi vadinamu "Dievo 
teismu”. O tas vadinamas 
“Dievo teismas” iš tikrųjų 
būdavo baisus. .Pav., kalti
namajam duodavo imti į 
rankas raudonai Įkaitintą 
geleži. Jei kaltinamasis 
tvirtino esąs nekaltas, tai 
ranka nuo įkaitintos gele
žies neturėdavo suspirgėti. 
Jeigu ranka nudegdavo, tai 
tas rodydavo, kad kaltina
masis yra tikrai kaltas ir jįŠiomis dienomis

pas taikos teisėją buvo! bausdavo, 
sprendžiama darbininkų by- į Panašių “Dievo teismo” ’ 

priemonių buvo daug.
Senuose teisės šaltiniuose 

randama toks nuostatas:
! kybės tokios:

Rūbų siuvimo dirbtuvėje 
pas tūlą Kacą dirbo kelioli-

Jeigu moteriai savo įran
kiu pasisekdavo taip smog
ti savo priešui, kad jis ne
tekdavo sąmonės, arba iš
mušti jam iš rankų lazdą, 
tai jis buvo laikomas nuga
lėtu ir, einant “Dievo teis
mo” nuostatais, pripažįsta
mas kaltu. Kaipo kaltas, jis 
buvo gyvas užkasamas toje 
pačioj duobėj, kurioj stovė
damas kovėsi su moterim.

Tas pats likimas laukė ir 
moterį, jeigu ji kovą pralai 
mėjo, nes pagal įstatymą:

“tas, kuris apkaltina kitą ir 
negali įrodyti kaltinamo 
kaltės, baudžiamas ta pa
čia bausme, kuria butų 
baudžiamas kaltinamasis, 
jei kaltė butų įrodyta.
Dar vienas Augsburgo

“Šitas teisės nuostatas miesto įstatymas taip skam
ka siuvėjų dsrbininkų. Ka- (Dievo teismas) veikia dėl ka:

z- cas jiems labai mažai mo- to, kad ko žmonės nežino ir 
kėdavo, ir da tų pačių pini- nemato, tą viską mato ir ge- 
gų darbininkai laiku negau- raj žino Visagalis Dievas,dėl 
davo. Todėl jie susitarė ir . to reikia juo pasitikėti, kad 
sustreikavo. i jis bylą išspręs teisėtai ir

Kacas norėjo siuvykloj teisingai.”
metų amžiaus vyras, gimęs pastatyti kitus darbininkus,
Philadelphijoj, vedęs ir turi bet streikuojantieji streik- 
5 metų dukrelę, kuri Rusijoj laužiu siuvyklon neįsileido, 
gimė ir da nebuvo iš tenai Darbininkai reikalavo pa- 
niekur išvažiavus. Jo žmona kelti už darbą atlyginimą teismo forma,besibylinėjan 
ir dukrelė dabar yra Mas- ir reguliariai mokėti. Strei-čių pusių dvikova teismo a- 
kvoje, kur po 3 mėnesių jis kas nusitęsė keletą savai-: kyvaizdoje.

Vyrams eiti dvikovos tei-

Dviejų pusių ginče, kai 
teismas savarankiškai nega
lėdavo teisybės surasti, bu
vo vartojama, kaipo Dievo

ir vėl grįš. Jis atvažiavo čia 
duoti eilę paskaitų apie So
vietų Rusiją. Prie šitokių ap
linkybių jis, žinoma, turi 
būt atsargus ir perdaug kri
tikuoti
negali.

bolševikų politiką

ATSIŠAUKIMŲ NEBUVO 
—KORESPONDENTĄ

KALĖJIMAN.
Štai. už ką Lietuvos dik

tatoriai sodina žmones ka
lėjimam

Vienas pilietis iš Šaukė
nų valsčiaus išgirdo žmones 
kalbant, kad esą kažin keno 
platinami atišaukimai, ku
riuose žmonės agituojami 
nepirkti tų ūkių, kuriuos 
antstoliai parduoda iš var
žytinių už mokesčių nesu- 
mokėjimą. šitą paskalą iš
girdęs jis parašė į laikraš
čius.

Žvalgyba tuo jaus tą žmo
gų suėmė “už kenksmingų 
gandų skleidimą” ir atidavė 
jį Šiaulių karo komendan
tui kad nubaustų. Mat,
žvalgybos žiniomis, tokių 

vikai. Bet bolševikus pamėg- plakatų visai’ nebuvę.

cių.
Kacas pradėjo streikui,- s,m0 ak-v™izdole. buvo lei, 

jaučius slįsti policijai. Po-^““™ ^veik visuose kra-
liciia dvvlika streikavusiu stuose’ kal kurluosc v>- 
darbinlnku perda-? Europos kraštuose

t . tokiu budu buvo leidžiama
bylą spręsti ir moterims, jei

Prokuratūra tuojaus at- “ju sielos užkietėjimas” lei- sykles. 
rado, kad už tokį “susibun- džia joms išdrįsti tai daryti.1* “
kia nubaust, ir surado, kad : Seniausias ir tikras žinias
nubausti galima pasire- ?Ple V5T°.S“ !roterim ,dvl-
miant Baudžiamojo Istatv- k°XS"“ 'a e
mo 367 straipsniu. ' ; t' 1276 m. Augsburgo mies-

r to įstatymų ir teises rastuo-
Šitaip bylą į vėžes įsta- Se.

čius, prokuratūra pavedė ją Dvikovai buvo skiriama 
išspręsti antros nuovados tam tikra diena ir valanda, 
taikos teisėjui. Bet kadangi tada bendrai

“Lietuvos Žinios” dabar moteris buvo laikoma už pu- 
praneša, kad taikos teisėjas sę vyro, tai kaitinamas vy- 
visus kaltinamuosius išteisi- ras turėjo kovoti su moterim 
no, nes jų gynėjas, adv. Ma- įlipęs iki pusės į tam tyčia 
kauskas, įrodė, jog tas įsta- iškastą duobę. Ginklas jam 
tymo punktas, kuriuo jie yra buvo duodamas ąžuolinė 
kaltinami, kalba tiktai apie lazda, bet nustatyto ilgumo 
streikus visuomenės įmonė- ir storumo. Moteriai leido 
se, tokiose kaip gelžkeliai, apsiginkluoti kumšties di- 
uostai, kur darbų sustabdy- durno akmeniu, kurį ji įsi- 
mas gali pakenkti visuome- mezgė į savo skaros kampą, 
nes reikalams. Gi prie šito iš ko ir susidarydavo gana 
streiko tas įstatymas visai ilga švytuoklė su akmens 
nepritaikomas, nes čia buvo buože.

Jeigu įvyksta dvikova 
kaipo ‘Dievo teismas’, tai 
moteriai duodamas akmuo, 
atatinkantis vyro ginklo 
svorį, įmezgant į jos 
pačios skarą, kurią dėvi ant 
krutinės. Paskui jiedviem 
reikia paskirti sekundantus 
(sekėjus) pagal normališ- 
kas kovos taisykles. Jeigu 
laimės vyras, tai moteriai 
reikia nukirsti galvą. O tas 
nustatoma dėl to, kad nėra 
paprastas (normalus) daly
kas, kad moteris galėtų nu
veikti vyrą.”

Tokių dvikovų butą ir vė
lesniais viduramžių laikais. 
Jas vykdydavo pagal pana
šias, kaip čia aprašyta, tai- 

Tą rodo piešiniai 
išlikusiose senose knygose, 
kuriose buvo surašytos ir 
piešiniais atvaizduotos pa
našių dvikovų taisyklės.

“L. U.”

Ir vienas ir kitas esą perei
namieji pokariniai reiški

niai.
Čekoslovakijos preziden

tas prof. Masaiykas šian
dien yra skaitomas vienas 
šviesiausių žmonių Europoj. 
Nors jis laikosi buržuazinės 
ideologijos, tačiau jis nėra 
aklas nacionalistas, gerai 
pažįsta politiką, ir kai jis 
kalba, įdomu klausytis.

Todėl šiomis dienomis 
pas jį buvo nuvykęs “Berli- 
ner Tageblatt’o” bendra 
darbis pasiteirauti, ką prof. 
Masaiykas mano apie da
bartinį pasaulio krizį ir ko
kią jis numato ateitį.

Apie ekonominį krizį Ma- 
sarykas pasakė taip:

“Dabartinis ekonominis, 
krizis nėra vien tik ekono
minis, bet jis yra morališkas 
ii* politiškas.

“Karas kirto sunkų smūgį 
pasitikėjimui, šiam žmonių 
sugyvenimo ir bendradar
biavimo pagrindui. Istorija 
moko mus, kad kiekvieną 
pasaulio revoliuciją — o pa
saulio karas buvo pasaulio 
revoliucija, lydi tokie reiški
niai. Musų laikais pasaulio 
karo rezultatais nepaten
kinti žmonės labai sunkiai į- 
tikinami stoti- į protingų vei
ksmų kelią.

Kur reikia jieškoti krizio 
priežasčių?

“Pasaulio krizio priežas
čių reikia jieškoti milžiniš
kame vertybių sunaikinime 
didžiojo karo metu. Seni 
turtai, sutaupyti per ilgus 
amžius, buvo tuojau sunai
kinti. Kai aš 1918 m. grįžau 
į Pragą, musų neturtingoje 
šalyje viešpatavo baisus 
skurdas. Vaikai buvo pana
šus į griaučius. Mes turėjom 
skolinti pinigus miltams ir 
duonai nusipirkti.

“Negalima nutylėti, kad 
karas privedė prie katastro
fos tris galingiausius organi
zmus: Vokietiją, Austro- 
vengriją ir Rusiją. Teks at
likti dar neregėtą istorijai 
daYbą, kad atstatytume visa, 
kas buvo sugriauta ir sunai
kinta per karą.”

NUBAUDĖ KUN. 
BIKINĄ.

Jurbarkas. Šios vasaros 
tūlą šventadienį vietos ir iš 
kitur atvykę krikščioniški 
veikėjai surengė savų orga
nizacijų narių bendrą susi
rinkimą. Policija susirinki
mą nutraukė. Susirinkimo 
dalyviai pasisamdė garlaivį 
ir pasivažinėjo Nemunu. 
Bet žvalgyba sužinojo, buk 
važinėdamies krikščionys 
mitingavę. Už tai Raseinių 
komendantas to susirinkimo 
dalyvį kun. Bikiną dabar 
nubaudė 1000 litų arba 1 
mėnesį kalėti.

kau fašizmą efemeriniu mu
sų pereinamojo amžiaus rei
škiniu. Musų laikais viskas: 
politika, ekonomika, me
nas, literatūra, mokslas, visa 
yra pereinamoje stadijoje, 
ir to nematyti yra klaidinga.

“Pereinamasis amžius, 
kuri mes gyvename, yra 
Francuzijos Didžiosios Re
voliucijos ir kitų, taigi ir Ru
sijos revoliucijos tęsiniu.

“Naujosios istorijos perei
namoji epoka prasidėjo tuo 
momentu, kai asmens laisvė 
pasidarė gyvenimo prakti
kos dalykas. Po karo perei
namasis laikas pagimdė ir 
fašizmą ir bolševizmą.”

Parlamentarizmo krizis ir 
diktatūra.

Palietęs parlamentarizmo 
krizio ir diktatūrų įsigalėji
mo klausimus, prof. Masary- 
kas griežtai pasakė:

“Kur tie žmonės, kurie di
ktatūriniai valdydami gali 
išspręsti ekonominio krizio 
problemą? Jei tokie žmonės 
galėtų atsirasti ir tikrai no
rėtų veikti visuomenės nau
dai, tai juk ir parlamentari
nė valdymosi forma duoda 
jiems visus galimumus savo 
gabumams šioje srityje pa
reikšti.

“Žmogus, nemokąs val
dyti parlamentariniu budu, 
nemokės valdyt ir pasidaręs 
diktatorium.

“Parlamentarizmui ir de
mokratijai reikalingi dvasi
niai ir intelektualiniai žy
mus žmonės, atsidavę savo 
darbui šalies naudai. Mes 
reikalingi tikrosios, o ne for- 
mališkos demokratijos.”

Ateitis priklauso demo
kratijai.

Baigdamas pasikalbėjimą 
prof. Masaiykas pabrėžė, 
kad jis tiki, jog pagaliau iš
sikristalizavę laisvės ir de
mokratijos pradai laimės vi
same pasauly ir tuo pasi
baigs pereinamasis laikotar
pis.

Bolševizmas ir jo ateitis.

Į klausimą, kaip jis verti
na bolševikų eksperimentą 
Rusijoje ir ką jis mano apie 
bolševizmo ateitį, prof. Ma- 
sarvkas pareiškė:

“Bolševizmo vadai buvo 
ir yra talentingi žmonės.Bet 
tai, ką jie sukurė, nėra joks 
komunizmas, o tik valstybi
nis kapitalizmas. Aš tai pui
kiai žinau. 1917-1918 me
tais, jau Leninui valdant 
Rusiją, aš buvau Rusijoje.

“Rusijos režimas kai ku
riais atžvilgiais yra komuni
stiškas tik menkuose daly
kuose. Bet visur kitur ten, 
kaip ir pas mus, viešpatauja 
kapitalizmas. Jei yra skirtu
mas, tai tik toks, kad Rusi
joje kapitalą valdo mažesnis 
žmonių skaičius, kaip pas 
mus.

“Bolševizmas vystosi e- 
konominio individualizmo 
kryptimi.

“Pamažėle patys komuni
stai naikina komunizmo 
pradus. Aš netikiu, kad Eu
ropoje gali užviešpatauti 
bolševizmas Sovietų tipo.”

Prof. Masarykas apie 
fašizmą.

Toliau “Ber. Tag.” bend
radarbis paklausė prof. Ma- 
saryko, ar mano jis, kad fa
šizmas turi geresnę ateitį, 
kaip bolševizmas.

“Aš to nemanau,”—atsa
kė senukas Masarykas. “Lai-

PERSIJOS ŠACHAS.

Persijos šachas, Riza. kuris 
nusiuntė Anglijai labai Įžei
džiančią notą. Jis tiesiai pasakė, 
kad jeigu Anglija išsodintų Per
sijos žemėn nors vieną savo ka
reivi ar jurininkų savo aliejaus 
kompanijai ginti, Persija paim
tų tai kaip tiesioginę provokaci
ją. Ginčas prasidėjo dėl to. kad 
Persija panaikino aliejaus kon
cesijas. duotas anglams pirme
snės Persijos valdžios.

DĖL SKURDO ŽMONĖS 
NEGALI GYDYTIS.

Gerais laikais Mažeikių 
apskrities ligoninėj būdavo 
iki 40 ligonių. Dabar gi ne
daugiau 15—20 ligonių bė
ra. Ligoninė pustuštė. Mat, 
dėl krizio žmonės negali gy
dytis, nors serga daugiau.

st
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
WORCESTERIO LIETUVIŲ KLIUBAS 

ŠVENČIA 30-METŲ SUKAKTUVES.
Worcester, Mass. —Šio

mis, d ienomis sukanka lygiai 
30 metų, kaip Worcesteryje 
Įsikūrė lietuvių Ukėsų Kliu
bas. Tai yra viena seniausių 
ir rimčiausių musų organi
zacijų netiktai Worcestery, 
bet ir visoj Naujoj Anglijoj.

Per 30 metų laiko daug 
kas musų gyvenime įvyko' ir 
daug kas pakitėjo. K ai

PITTSBURGH, PA.
Atsistojimai ir pagerbimai 

paprastuose vakaruose.
“Keleivio” No. 50 yra til

pusi korespondencija iš 
Pittsburgho apie Radio 
Kliubo vakarėlį, kuris įvy
ko 4 gruodžio.

Prie to aprašymo neturiu
rzr u i - • t • (nieko pridėti nei atimti—vi-Rimbas kares,, Lietuva bu- k ‘ 
vo <lar no caro raidžia. Tuo- l.o Ti£ 'kele.
Xudį o vėliaus kilo irpžodži« t8"8“.®? 
1905 ne* revoliucija Prieš “*
caro valdžią. \Uniuje susi- L virbickienės atminties, 
rinko lietuvių tautos Seimas n •
ir nutars nrRiriėti nrip ąnki- VaKai° 'eoeJas P- Valgis,Mo ^ru^j1 liaudies1 kad1^- a^^amas aPie “KuProto 
lusios rusų liaudies Kaa is- Oželio„ vaidipimą, rado rei_ 
kovojus savo kraštui laisvę. Llo paprašyti publikos at_

Visais šitais įvykiais gy- sistoti ir pagerbti nabašnin- 
vai domėjosi Worcesterio kės atmintį. Žinoma, publi- 
Lietuvių Ukėsų Kliubas. Ne- ka paklausė p. Dargio ko- 
tik domėjosi, oet ir rėmė mandos, atsistojo ir pager- 
savo brolius užjury visokiais bė. Prie tinkamos progos 
budais. Daug buvo suruošta toks pagerbimas butų vieto- 
prakalbų, daug buvo susi- je. Bet aš negaliu suprasti, 
rinkimų, kuriuose visuomet kokiais išrokavimais p. Dar- 
vyravo mintis, kad pageri-j gis tuos atsistojimus ir pa
nūs netik savo būklę čia A- gerbimus užmano ir vykdo

Išrodo Lyg Nelaimė, Bet Ne

čia išrodo lyg orlaivis butų nukritęs stačia galva žemyn. 
Ištikrujų gi čia yra tiktai bandomas jo saugumas aviacijos 
lauke ant Long Islando.

draugų ir puikiai pasibovi- 
!no. Gruodžio 11, surprize 
!party buvo pas Julijaną Sit- 
! kienę; ir čia buvo daug sve
čių ir puikiai pasiviešėjo.
Tuinilų namas atsižymėjęs 
dažnais susirinkimėliais ir 
svetingumu. Ypatingai p.
Tuinilienė žinoma kaipo . - . - ,
darbšti ir svetinga moterisJlietuvinti Amerikoje?” Pla-
ant visokių viešų ir .privati- 
škų susirinkimų.

Mus tautietis Kazys Krau- 
čiunas vėl tapo išrinktas 4 
metams aukščiausio apskri
ties teismo teisėju. Nors jis 
užima gana aukštą vietą, 
bet tuomi nesididžiuoja, da-

PRASTI METAI
NORWOOD, MASS.

BIMBININKAMS.

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

KUNIGO DEBATAI, KUR NIEKAS 
NEDEBATAVO.

LOWELU MASS. najs„ kokjos spa)v^ jig

Gruodžio 4 d. vietos kun. pats, jįs nepasako. 
Strakauskas buvo surengęs! Gruodžio 4 dieną susirin- 
neva debatus, temoje “Arsimas buvo visai ramus, bet 
reikia lietuvišką jaunimą! šitas žmogus vistiek neiš

kenčia niekam neįkandęs. 
Rašydamas “Tėvynės” 51- 
mame numery korespon
denciją apie tą susirinkimą, 
jisai ir vėl randa kažin ko
kių “raudonų” narių musų 
kuopoje.

katuose buvo skelbiama, 
j kad dalyvaus net 5 debato- 
riai: Dr. Landžius, adv. Bu-
blis, Kiburys ir “Darbinin
ko” redaktoriai :Kneižis ir 

Laučka. Publikos susirinko
gana daug ir visokio plauko, i. SLA. konstitucija nepaži
nes visi manė, kad ką nors,sta nei “raudonų”, nei “juo- 

lyvauja lietuvių tarpe viso-jišgū"s nauj°- Bet deja, labai du”, nei “geltonų” narių, 
kiuose pokiliuose ir susirin-|aPs^Ylč, nes galima sakyti, visi užsimokėję savo mo- 

kad jokių debatų nebuvo, kestis yra lygiateisiai Susi- 
Tik vienas kalbėtojas mė- vienijimo nariai, ir kas juos 
gino tuo klausimu kalbėti, skirsto i spalvas, tas išeina iš 
“Darbininko” redaktorėliai
savo kalbas pašventė vien 

. . . .tik gynimui kunigėlio nuo
SkūltįįtojlĮ Balsai, J laisvamanių kritikos. Mat, 

paskutiniu laiku pasirodė 
pora korespondencijų “Tė-

Drg. A. Bakšas iš Winif-|vynėje” ir “Vienybėje”, kri- 
red, Mont., prisiųsdamas pikuojančių kun. Strakausko 
prenumeratą, prideda šito-1 fanatizmą.
kių žinių iš savo apylinkės. Į Matomai, tie neva deba-

kimuose.
Bedarbė pas mus siaučia 

lygiai kaip ir kitur.
A. Kalvaitis.

Atima iš farmerių žemes.

menkoje, bet ir Lietuvai pa-Į paprastuose vakaruose? Kur Į p^
F,"SLS n, JS; k Tai buvo kaip ir koks sau-

Ir turbut neperdėsime pa- ir linksmintis, tenai kalbėti letis kuomet tik
sakę, kad nebuvo to visuo- aPie mirusius ne vieta. vysta, džiūsta, nyksta, nie 
menės darbo, nebuvo nei šiame vakare toks “atsis- kas neužderėjo. O triūso pa- 
vieno šviesesnio sumanymo, Lojimas ir pagerbimas” bu- dėta, rodos, nemaža. Viso- 
kurio Worcesterio Lietuvių J vo ne pirmutinis. Spalių 9 J kių korespondencijų “Lais- 
Ukėsų Kliubas nebūtų šio- d buvo Radio Kliubo vaka-lvei” prirašyta daug; sulošta 
kiu ar tokiu budu parėmęs. ras Lietuvių Piliečių svetai- atsiprašant, veikalas “Suiro 

Per 30 savo gyvavimonėje neva Vilniaus praradi- tėvelio nervai”; pavedžiota 
metų Kliubas daug prisidėjo mo paminėjimui. Tame va- gatvėmis keletas bedarbių, 
prie bendro apšvietos paki- kare dalyvavo šerifas, ne- kad šiems namie begulint 
limo ir pažangios spaudos va miesto majoro atstovas, nesukietėtų viduriai; buvo 
praplatinimo nes per ilgus Pr ukrainiečių kunigas, čia I pakviestas Dr. Kaškiaučius, 
metus prenumeruoja “Ke-1 P* Margis taip pat komanda- kad paaiškintų alūno vertę 
leivi” ir kitus pirmeiviškus J V°J° publiką “atsistoti ir pa- meilei, ir kur čia viską 
laikraščius remia.

ir kur čia viską
gerbti” šerifą, majoro atsto-1 besurckuosi. Bet masės 
va ir ukrainiečių kunigą, vistiek nuo komunistų šali- 

. . . Žinoma, reikėjo kožnam at-jnasi. Todelei čia priviso
pergyventi ir gerų ir sunkių sistoti atskirai. J daugybės “sočiai fašistų
laiku. Pi auzUSl karo audra, j . . - ... . . |‘‘gklokinmkii” ir kitokiu tikini ‘sukrėtė vissa nasauli Susirinkus publika gal ir -KioKimnKų ir kiiokiu ti 
Ruii sukrėtė \ įsą P3.83111!’ kartus atsis-Mat niekas cia W nega*
sunkiai paliete ir lietuvių or-|nePa'arš°ins Kalxus aisis . ... . kain kad
annizariia^ Amerikoje todama, bet etikos atzvil- laD1Ja 11 nesauoo, Kaip Kaa ganizacijas Amerikoje. , t i daroma “darbininkų tevy
Kliubas atlaike savo pozici- S1U išrodo įaoai prašiai, Bet ar manote
ifl kuomet kitos orraniza- kad susirinkus lietuvių pub- , nei ar manote,ją, kuomet kitos orgamza nurižemi- kad tel >'ra 2era1’ kad tokn*
cijos subirėjo. Po karo suku- 11Ka. ?aP. iaDai nu^izemi nešaudo’ Štai na
riu atėio linkimos dienos na ir tupinėja apie papras- nev¥t?ny nesauoo. biai, pa nų atėjo linksmos dienos, reDUblikonu nolitikie- vyzdziuj, Pas mus i Norwoo R^ubHkos' kurk aS tik“- N? 1932 metais net dusyk 
anfkuri^uk^’kSltS (įdainuoti, kad gavus"bals,

čiai vra sudėję nemaža au-Rinkimų metu.
Simučius.

Per 30 metu Kiiubui teko

kų.
Daug iš tų draugų, kurie 

pirmutiniai dirbo Kliubo 
labui, šiandien jau nebėra 
tarp gyvųjų. Jų vietoj šian 
dien stovi kiti ir tęsia jų

Nerasinėkit Sveti
mais Vardais,

Tūlas laikas atgal mes 
darbą tolyn. Ir Kliubas ge- J gavome iš Dųąuesne, Pa., 
rai gyvuoja.

Taigi, minėdamas

konstitucijos ribų, jis drum
sčia organizacijoj ramybę, 
ir kuopa turėtų jį suvaldyti.

Pravardžiuoti kitą žmogų 
nėra joks nuopelnas nei pra
šmatnumas. Tą gali padary
ti bile kas. Juk tie, kuriuos 
korespondentas vadina 
“raudonais”, galėtų jį ir jo' 
sėbrus pavadinti “juodais” 
arba “geltonais”. Bet į ką gi 
tuomet pavirstų musų orga
nizacija, jeigu vieni prieš 
kitus sustotų ir imtų pra
vardžiuotis? Juk tai butų 
piemenų pasikoliojimas, o 
ne fratemalės organizacijos 
sugyvenimas.

Demokratas.

Pas mus dabar sunki žie- J tai ir buvo rengti tuo tikslu, 
ma. Sniego yra 17 colių ly- kad pateisinti kunigą ir pa- 
gumo je, o šaltis siekia 37 kolektuoti pinigų. Tai jau 
laipsnių žemiau zero. Far- taip kaip pas bolševikus: 
meriams gyvenimas čia la- aukų ir aukų. Negana kad 
bai sunkus, nes .paskolų “Darbininko” redaktorėliai 
kompanijos atima žemes, o Į lakstė sušilę po bažnytinį 
valdžia už taksas irgi viską skiepą ir stengėsi parduoti 
parduoda. Daug žmonių jau kiek galint daugiau knygų, 
badauja. Pereita žiemą Red negana to viso kermošiaus, 
Cross teikė pagalba, tai bu- kunigas paskelbė, kad ir ko
vo gerai, o šią žiemą pagal- lekta būtinai reikia pada
bos niekas neduoda. Tik pyti. Tas viskas užėmė dau- 
kai kuriems davė po 200 giau laiko negu patys “de- 
svarų miltų, ir gyvenk jais!batai”.
visą žiemą. J Baigiant, kun. Strakaus-

\ argo prispausti, žmonės J kas pasakė karštą pamoks- 
pradeda susiprasti ir balsuo- lą. Jis pareiškė, kad kovo
ja už socialistus. Keturi me-1 siąs su laisvamaniais net 
tai atgal socialistai čia gavo “rankoves atsiraitojęs”. Ir 
tik 2 balsu, o šįmet gavo jau I vis kartojo, kad laisvama- 
38. Musu miesčiukas mažu-|niaį neturį jaunimo.

vės karvutė ilgi jau pradeda 
spardytis. Ligi šiol ją kon
troliavo komunistai. Kad sa
vo kontrolę išlaikius, kito
kių pažiūrų žmonių bendro
vės neįsileisdavo. Norėjo įsi
rašyti sandarietės Jurėnienė 
ir Pečiulienė, bet komunis
tai nepriėmė. Norėjo įsira
šyti duonkepis Bičiūnas; bet 
tas icgi ne košer, nes socia
listas—nepriėmė.

Bet štai, ateina nesenai 
prisirašytBimbos knygnešys 
Trakimavičius. Komunistai 
balsuoja jį priimti, bet kiti 
priešingi. Jeigu anie trys 
buvo atmesti, tai atmesti ir 
šitą. Ir atmeta. Vadinasi, 
kaip tu man, Dieve, taip aš 
tau!

Pasirodo, vadinasi, kad 
komunistai jau nebesukon- 
troliuja ir Namo Bendrovės. 
Tai buvo paskutinė jų mel
žiamoji karvutė, bet išrodo, 
kad ir ji gali greitai užtruk
ti.

Dabar musų bimbukai 
krapštosi sau pakaušius, ku
rių da apžėlę, ir dūmoja, 
kaip čia tas galėjo atsitikti? 
Rodos, buvo apsistatę tokia 
kiniška siena, kd joks “so- 
cialfašistas” neiliptų Į Bim
bos krepastį, tai iš kur da
bar jie atsirado? Nesupran
ta jie to, kad laisvoji mintis 
pereina per visokias sienas. 
Teisybė ir žmoniškumas vi
suomet paima viršų. Todelei 
kam gaila musų bimbukų, 
tas gali liūdėti, o kas jų ne
kenčia, gali džiaugtis, nes, 
kaip sakiau, šie metai jiems 
perdėm buvo blogi ir geres
nių laikų jie turbut jau nesu
silauks. Sąmoningi darbi
ninkai jų nepristos.

Žilvitis.

tis, yra vos tik 2 krautuvės 
ir tik vienas sąvaitinis laik
raštukas, tai šitoks balsų 
skaičius už socialistus kan
didatus skaitomas labai di-( 
delis.

MONTREAL, CANADA. 
Pranešimas.

L. N. K. V. visuotiname 
susirinkime nutarta nau
jus narius priimti tik už pu
sę įstojimo; mokėdami po 
50c į mėnesį, gauna pašal
pos $5.00 į sąvaitę, pomirti
nės Draugystė išmoka 100 
dolerių.

Taigi draugai ir draugės, 
dabar yra geriausia proga 
prisirašyti prie L. N. K. V. 
Draugystės. Ši draugija yra* 
laisva nuo visokių prietarų, 
gali prigulėti be skirtumo 
pažiūrų. Pagalvokite, drau
gai lietuviai, kurie dar ne
priklausote prie jokios Pa- 
šalpinės draugijos, žinokite 
kokia liūdna ateitis jus lau
kia jeigu susirgtumet. Kurie 
priklauso prie draugijų, 
tiems nelaimingam atsitiki
me nėra didelės bėdos, nes 
jie būna sušelpti ir tinka
mai prižiūrėti.

Šiuomi kviečiame visus 
Montrealo lietuvius prisidėt 
prie musų draugijos. Tik 
tada turėsime vilties ir pa
sitikėjimo nuveikti ką gere
snio negu per praėjusius 
dvidešimts penkis metus.
L. N. K. V. Draugijos Vald.

NUTEISĖ KUNIGĄ VI- 
SAM AMŽIUI KALĖTI.
Roma. —Kunigas Paolo 

Sociarbili nuteistas visam 
amžiui kalėti už nužudymą 
Paulo di Bene, 13 m., dvasi
škių seminarijos auklėtinio.

Nesigilinsim į tą klausi
mą, bet reikia pasakyti, 
kad ir kun. Strakauskas ne
daug gali pasigirti savu jau
nimu, nes kol kas neaauklė- 
ja nei vieno jaunuolio, bent 
viešai nesimato, o svetimais 
džiaugtis, tai maža garbė.

Pasigyrė, kad turįs net 11 
jaunimo organizacijų. Bet iš 
tų 11 jaunimo organizacijų 
neturi net iš ko sudaryti ba
žnytinio choro.

Dalyvis.

iš
tas” Pruseika ir atplėšęs nuo 
bimbinių sklypelį politinės 
dinos užsėjo “sklbkiška” 
sėkla.

O visai da nesenai, vos 
tik 7 d. gruodžio, turbut 
pats nelabasis čia atsiuntė 

Kel.” redaktorių Michelso- 
ną, kuris jau okupavo didelį 
kolchozą, taip kad bimbu- 
kai pasilieka tiktai ant skly
pelio nuganyto pūdymo da-

korespondenciją apie "gy
vanašles”, po kuria buvo 
pasirašęs Jos. Gudas.

Nieko bloga nemanyda-|bar labai nerimauja: tik zu- 
mi, mes tą korespondenciją Į ją, mitinguoja, jieško išei 
įdėjome į 50-tą “Keleivio” pieš.
numerį. Dabar gi Juozas Per Michelsono prakal

tame j, 12 Vernon st. Bus Gudas rašo mums iš Duque-lbas 4 gruodžio, kuomet Pub- 
labai gerų valgių ir gėrimų, sne protestą, kam jo vardu likos svetainėj buvo jau ne 
ir tikietai visai nebrangus. idėjom tokį raštą. Jis nie- mažai, (o kai dėl bimbinių 

Vakarienė prasidės kaip|'Kad tokių dalykų nerašęs ir tai jau ir per daug) ir vis 
7:30 vakar, ir tęsis iki 12 va- turįs dėl to nesmagumų. da daugiau rinkosi, tai bim-
landos, taip kad kartu paai- Mes palyginom jo laišką ^Sj^^GalgaSl 
ikstme ir Naujuos.ua Me-L„ t„s korespondencijos ori-

1 • • 1 — penalu, kun mes turėjome , . netrrvžo Reiškia
Visus maloniai kviečia nasidėie archvvan, ir pasi- n ' neiSKia’atsilankyti Rengimo Komi-j^ė? Jkad ištikrųju korės- £2

teto vardu

šian
dien savo 30 metų sukaktu
ves, Kliubas ruošia iškilmių 
gą bankietą, kuris įvyks 1 
sausio, ateinančio sekma 
dienio vakare L. U. K. Sve-

P. K.
„-^„Jlai be armijos. Bet trečioji

■ r.. - v parašyta bimbinės traicės * asaba,
kito žmogaus ranka, tik pa- PrancWku<i pasirodė vvriš- fLnzin rnrrioc o J i rrancisKus, pasirooe vyris 

kai: jisai išklausė prakalbos
1 ’esas' ir po tam susitikęs su kalbė-

Šitoks darbas yra netik tojum linksma mina pasi-
| negražus, bet ir įstatymais sveikino. Bravo, Pranai, tu 

kuris pasielgei daug išmintingiau

BERLIN, MD.
Mirė Jonas Adamaričius.
Gruodžio 7 d. čia mirei baudžiamas. Asmuo, 

mano mylimas vyras Jonas, siunčia redakcijai šitokį da-|už du-pirmuosius, kurie ta- 
palikdamas 8 metų sūnų Jo- lyką, vartoja nedoram savo ve jau dažnai diskredituoja, 
ną, posūni ir podukrą ir ma- tikslui Jungtinių Valstijų j- Pereių v bimbiniai 
ne jo žmoną dideliame nu- staigą—pastą-o tas neva-
liūdimu Palaidotas tapo 9 padaryt. L. ((abar b(K sunki
d. gruodžio, 1932. Lai būna Tajgj tokie juokdariai tu- žiema. Keistučio dr-tės kar- 
jam amžina atmintis nuo lrėtų susivaldyt, nes kai Dė- vutė jau nuo senai po mažai 
musų visų. Ljė Šamas paims juos į savo pieno teduodavo, o nuo pe-

rankas, tai tuomet juokų reito metinio mitingo visai 
(nebus. Redakcija.!užtruko. Svetainės bendro-

Mn. Z. Adams.

SEATTLE, WASH. 

Lietuviai

Nori “Keleivio” 3 kartus į 
sąvaitę.

Drg. J. Jurgelevičius 
Paulucket, R. I., rašo:

Ačiū kad pranešėt jog 
mano prenumerata jau pa
sibaigė. Prisiunčiu pinigus ir 
kartu noriu pasakyt, kad su 
“Keleiviu” aš niekuomet ne
siskirsiu. Mano moteris taip
gi labai mėgsta “Keleivį” 
skaityt, tik sako, butų ge
riau, kad jis eitų kokius tris 
kartus į sąvaitę. Dabar nusi
bosta laukti visą sąvaitę.

i sugyvena,
Čia lietuvių kolonija ne

skaitlinga, bet laikosi vie
nybės ir gražiuoju sugyvena. 
Daugumas turi šiokį toki 

darbelį, ir nežiūrint šių be
darbės ir biednų laikų, susi
eina būriais, parengia priva- 
tiškus stubose šeiminiškus 
susirinkimėlius, draugiškai 
pasikalba, prisiklauso radio 
muzikos ir pasidalina minti
mis. Senas musų gyventojas 
Vincas Tuinila su savo žmo
na Barbora nepersenai ap
vaikščiojo 35 metų vedybų 
sukaktuves. Ta proga pa
rengė puikų pokilį savo va
sarnamy prie Lacota Beach, 
ir tame puikiam pokily da
lyvavo apie 100 ypatų.Gruo- 
džio 4 pas tuos pačius Tui- 
nilus buvo parengta suprize 
party; dalyvavo apie 50

Komunistai agitavo už 
fabrikantą.

A. K—nis iš Port Col- 
borne, Kanados, praneša ši
tokių naujienų:

Nesenai pas mus buvo 
renkamas miesto majoras. 
Buvo du kandidatai: Nool 
ir Smith. Smith pralaimėjo, 
nes jis beturtis, iš darbinin
kų luomo, ir neturėjo pini 
gų agitacijai. Nool yra tur
tingas, batų fabriko vedė
jas, nesigailėjo užfundyt a- 
laus balsuotojams, ir jis lai
mėjo. Alaus atsigėrę už jį a- 
gitavo net ir komunistai. 
Net muštynių buvo dėl tos 
jų agitacijos.

DETRO1T, M1CH.
Fašistai ardo SLA. kuopoje 

santaiką.

Musų LSA. 352 kuopoje 
yra gaivalų, kurie labai 
mėgsta kandžioti kitokio 
nusistatymo narius ir drum
sti kuopoje ramybę. Dau
giausia tuo pasižymi buvu- 
sis kuopos pirmininkas, o 
dabartinis jos koresponden
tas, kuris visuomet skirsto 
narius į spalvas ir sau nepa
tinkamus vadina “raudo-

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

JONAS KERDIEJUS,

»oosoee«ocooQ6ioooeoeooooM

652 K. B»OAOWAY 
S. BOSTON, MASS.

mosoma

'Nebranj’Uii Vai«ta«
Apsaugojo Vyrui Darbą

"Maro vyras kankinosi sa neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu/ 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti Į ligonine <>p«raci,ai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-E.xpcHcrj ir ištrynus sotinusias 
vietas tris kartus į dieną, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
ralčjo eiti darban. Pain-Expel!eris 
jį išgydė.’’

A. S.
M incbesUr, Conn.

PAIN-EXPELLER

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išpardaoda knygai, až paae kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

I^lio 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 kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigamyčios, ir t.t. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampų 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
Chicago, III.

BOBOBOBBBBOBBBBOBBa
3653 So. Halsted Street

»SB66BBBBBC

Naujuos.ua
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i asikalbejimas 

Maikio sb Tėvu
J Laisvos Kapines 

Ir Jų Priešai.

tėve! daugiau už tave ir daug ge-

šiai pavojingas todėl, kad 
sumažės jų pajamos už mi
rusiųjų laidojimą. Daug nu- 

į kentėjo kupiškėnai nuo juo
dojo Romos slibino, bet dar 
ir šiandien kenčia, dirbda
mi laisva many bes darbą ir 

ir steigdami laisvas kapines. 
Bet yra vilties, kad bus nu
galėtos visos kliūtys. Jei 
mes norime, kad ta kova bu
tų laimėta, tai turime stoti 
i kovotojų eiles ir sykiu ko
voti. Tada tikrai pergalė bus 
musų pusėje.

Štai musų pareiga: mes 
turime remti, kiek kas išga
lime, pradėtas steigti laisvas

Gal kam kyla klausimas:, Katalikų bažnyčia 
kam reikalingos tos laisvos šiandien atstovauja tiems 
kapinės? Juk Lietuvoje ka- laikams, kurie nieko nenori 
pinių pakankamai. "Yra jų žinoti apie žmogaus min- 
ne vien prie bažnyčių, bet ir ties pažangą.
prie kiekvieno kaimo. Kur ,. . .
neeisi. visur matysi gražų .. Tik Ue. kunen^ rupi gtų-
gojali su pakrypusiais krv- 5*“t,.v®^V?» Ia‘KUS: Pa alkc 
žiais.^tai vis kaimo kapi- ?ar ^ikse-ionyb,. Jei tokie 
r-s r žmones sudarytą tautos

... , , i . daugumą, tai iš tikrųjų.
Mes zincmę, kad laisvas kiIt didelis žrao.

kapines steigia ne Romos Toi ii •’ * •tarnai ne "kokie na vasari g , kuItuiai 11 įab\?1- Jel* i kapines ir organizuojamas 
rainai, ne kokie pavasari dangus yra tikroji musu paskaitas kupiškiečiu tame 
mnkai, o laisvoji Lietuvos .„nintk t • 7 • kupu kiečių tarpe
vūromenė kuri ten nenori teV^'lle’ Ul kam 1UPintli; i Lietuvoje. Aukotas nors
nieką bendra turit? =n kde šia asarų nakalne? Iuo dau vienas centas laisvamanių i- 
meHO bendia turėti ui kle- gjau kentėsi šiame pasaulyj . Į leiai atneš šimteriopą nau- 
bonais ir iu tarnais. Kur ne- * ; od^o-ini i - ’ -uuieįivp* imu
ra Jaicvn kaninin ton mime juo daugiau gau>i atlygini- ^ą ne mums vieniems, bet a laisvų kapinių, ten mnus mo mirties 
laisvamaniui prisieina rei
kalas turėti su klebonu

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda *

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

visai lietuvių tautai.
ir Kada kupiškėnai pradėjo Prie pabaigos turiu išrei 

gavus ruoštis prie steigimo laisvų kšti padėkos žodi musų ger- 
kapinių, tai dvasiškija pasi biamam ir nenuilstamam

Atsitinka taip, kad mil u- iut0 kaip. kal'štu ran!>?n,iv veikėjui Dr. A. L. Graičiu
~----- ------------------------- hui, kurls daug prisidėjo

prie laisvų kapinių steigi
mo.

A. S. Kovoliunas

jam pataikauti, kad 
vietos kapinėse.

apipilta ir tuojaus griebės5 
visokių priemonių tą darbą

—Sveikas gyvas,
Sveikas susilaukęs Naujų i riaus už tave gyvena. 
Metui Aš tikiuos, kad jie‘daug teisingiau, kad

Butų
kuni-

šio laisvamanio kunigas jo
kiu budu nepriima Į parapi- . .
jos kapines. O jei priima, tai ^iautL. , .. ,
reikalauja didelės sumos Tas darbas jienb labiau 
pinigų, kurių ne visada ve- 
lionio giminės ar tėvai turi.
Taigi kad pasiliuosavus nuo 
kunigu sauvalės, kupiškė
nai ir sumanė Įsteigti lai:

O tai- (^B1P nenorios vaisiuos oai-
kon Amerikos lietuviai ku- Normaną Thonaasą. j vertinimo jo šauniam pro

Iš Socialistu Darbuotes

niotą drabužį.Taip pat paliuesuo- 
drabužius, ypač apykaklę, 

batus, kad kraujo vaikščiojimas
jutu liuosas.

NUOMARAS.

Rašo: Dr. V. A. Šimkus.

Nuomarį kai kur vadina ir 
puolamąja liga, o moksliškai — 
epilepsija.

Veik kiekvienam kada nors 
teko matyti puolamosios ligos 
atsitikmą. Kas matė jų daug, 
lengvai galėjo patėmyti skirtu
mą. Vieni puolę elgiasi taip, o 
kiti kitaip. Jau net iš to aišku, 
kad puolamosios ligos rusių es
ti bent keletas. Tas Įvyksta nuo 
Įvairumo nuomario priežasčių.

Moksliškai nuomari skirsto i 
sekamas rūšis:

1) Fokalė (vietinė) bei Jack- 
soninė epilepsija.

2) Didžioji epilepsija (Grand 
Mal).

3) Mažoji epilepsija (Petit 
Mal).

4) Įvairus epilepstiniai ant- 
kričiai.

Ši klasifikacija padaryta šu- 
lyg nuomario priežasčių ir ligo
nio elgesio laike apilepstinio 
mtkričio. čia visų rūšių neap- 
rašyri- Pakanka didžiosios epi- 
’epsijos, nes kitos nuomario for
mos turi daug bendrumo ir pa
našumo su šita.

Epliepstikai, tai yra, žmonės 
•erganiteji nuomariu, net liuosu 
aiku nuo epilepsijos antkričių, 
paprastai skiriasi nuo norma- 
ių žmonių savo būkle, pasielgi
mais. Jie būna pikti, žiaurus, 
kerštingi, užsispyrėliai; greitai 
"sižeidžia; dėl niekų susijaudi
na; sveikas protavimas ir mora- 
umas sumenkėję; dažnai ir fi
ziškai nusilpnėję.

Prisiartinant puolimo laikui 
nas vieną epileptiką Įvyksta to
kių persergėjimo ženklų, atmai
nų, pas kitą kitokių. Pradeda 
Irebėti, jaučia kad darosi tai 
šalta, tai karšta; raumenys 
trūkčioja, kruta; galva sukasi 
skauda; betiksliai bėga, daužo
si; pajaučia skaudėjimą pošir- 
Ižiuose; kojos bei rankos smilk 
sta, dygčioja; girdi nebūtus gar
bus, skambėjimus, švilpavimus 
iaučia burnoje skoni, lupomis 
skaninasi; nusiminsta, nusigąs
ta, bei smagus pasidaro; veidai 
išblykšta bei paraudonėja; akys 
persimaino, ir su riksmu puola 
be sąmonės, ir visas sustingsta. 
Galva atmesta užpakalyn; ko
jos ištiestos; rankos sulenktos; 
akys išverstos; liežuvis, jei iš
lindęs, tarp dantų sukąstas ir 
kraujas bėga; kvėpavimas sun
kus; veidai paraudonavę, pamė- 
’ynavę. Tokioje surakintoje pa
dėtyje žmogus pasilieka apie pu- 

minutės. Pradeda tampytis, 
draskytis ir kojom ir rankom, ir 
visu kunu. Galvą sukinėja iš vie
nos pusės Į kitą; veidą iškraipo. 
:šsišiepia; akis vartalioja; dan 
tim "griežia; iš burnos putos ei
na. Tokie tampymasi tęsiasi nuo 
ousės minutės iki kelių. Tuo 
laiku, jei neprižiūrima, sukan- 
džioja. net nukanda liežuvį, kaip 
kada narius išsineria, kaulus su 
dlaužo. Iš lėto tie tampymasi 
mažėja, sustoja, ir žmogus guli 
be sąmonės, miega. Miegas tę
siasi paprastai valandą, kitą. 
Pabudęs nieko neatsimena, nie
ko nežino kas su juo atsitiko; 
jaučiasi pavargęs, skaudus; gal 
va apsvaigusi, sunki, skaudi.

Kitų formų epilepsija reiškia
si maždaug taip pat, tik kiek lė 
čiau, arba kaip kurių Įvykių, rei
škinių visai nėra.

Laike nuomario geriausiai y 
ra palikti ligonį ramybėj, tai 
yra, nelaikyti, nes tas dar dau
giau paskatina prie tampymosi 
žinoma, reikia daboti, kad ne- 
pargriutų ant ko kieto, nes gali 
susižeisti. Kad apsaugojus nuo 
sukandžiojimo liežuvĮ, reikia 
įsprausti tarp dantų medžio il
goką šmotą, arba kietai suvy

Patėmijus (priešpuoiiminius) 
reiškinius rankoje,- kojoje, kaip 
tai—trukščiojimus, judėjimus, 
reikia tvirtai užveržti tą koją ar 
ranką ir tokiu budu kai kada 
galima išvengti puolimo su vi
sais toliau sekančiais įvykiais. 
Kai kada galima išvengti puoli
mo. kaip pradeda trukščioti ir 
veido raumenis, ką nors Įdėjus į 
burną.

Gydymas šios ligos gan ne
sėkmingas, nes priežastys dau
gely atsitikimų nežinomos, tai 
jų ir pašalinti negalima. Bet 
kiek palengvinti galima su vai
stais ir nustatant gyvenimo bū
dą. darbą, poilsi, valgi. Maistas 
turi būti lengvas,—pienas, kiau
šiniai, daržovės, fruktai, miltiški 
dalykai. Vengti mėsos, saldumo, 
krakmolų ir druskos vartoti 
kaip galima mažiau. Viduriai 
turi būti sveiki, išsituštinimas 
reguliaris. kasdieną. Miegoti re
guliariai kas naktį, net valandą 
po pietų. Vonios, masažai labai 
naudingi. Vengti rūpesčių, ne
malonumų. supykimų, susibari- 
mų ir kitų didelių susijaudini
mų—vesti ramų gyvenimą.

Epilepsijos priežasčių labai 
daug, bet jos visos gan neaiš
kios. Epilepsija kilsta nuo sme
genų iritacijos, slėgimo motori
nėje (judėjimo centrų) daly. 
Smegenų tyrimai gan keblus, 
neprieinami, nes pasislėpę po 
storu kiaušo kaulu, o ir menku
tėlis, numatomas ten dalykėlis, 
permaina ir tas jaudina smege
nis.

Paveldėjimas turi didelės įta
kos šioje ligoje. Neuropatų vai
kai, kaip tai: silpnapročių, be
pročių, pamišėlių. nervingų 
žmonių su įvairiais nervų suiri
mais daugiau palinkę prie epi
lepsijos, kaip sveikų tėvų vaikai.

Daug epileptikų paeina iš gi
miningo kraujo tėvų. Mat, jau 
čia toks gamtos patvarkymas— 
reikia maišyti gimines, kad ne
įvyktų vienpusiškumo, išsigimi
mo. Nieko ir stebėtina, kad iš 
giminingo kraujo tėvų gimsta 
išgamos. Juk turi būti menkos 
vertės žmogutis, tiipnaprotėlis. 
kad jau nesusiranda sau numy
lėtinės biskį kur toliau savo gi
minių.

Tas pats ir su chroninių alko
holikų vaikais. Ir jie aukos epi
lepsijos ir kitų išsigimimų. Irgi 
nieko stebėtino. Jau rėkia būti 
silpnutėliu žmogum, kad dieną 
iš dienos malšinti taip sakant 
kirminėlį alkoholiu. Tvirtos va
lios, gerų nervų žmogus, nelai
mei ištikus, ar šiaip sau, gali 
padurnavoti koki laiką, bet pa
liauja, randa ką tikslesnio gy
venime kad nusimalšinti.

Jau ką čia ir bekalbėti apie 
syfilitikų vaikus. Jie gali užgim
ti ne tik su epilepsija, bet su bile 
kokiais fiziškais ir protiškais 
nedakteliais. Tai jau taip yra. 
Už tėvų gerus laikus, nuodėmes 
ir apsileidimą vaikai nukenčia.

Yra daug ir užkrečiamųjų li
gų, kuriomis besergant išsivys
to nuomaris. Sekamos ligos žy
mėtinos : skarlatina, šiltinės, 
tymai, raupai.

Taip jau ir vidurių, gimtuvės 
netvarkumai. paskui gauta cuk
rinė liga. mažakraujystė, šir
dies, kraujagyslių ligos gali 
būti nuomario priežastim.

Nuomaris labai dažnai seka 
galvos sužeidimus, sutrenkimus. 
Tie galvos sužeidimai įvyksta 
nuo įvairių smarkių galvos pa- 
lietimų.o laike sunkaus gimdymo 
nuo perdidelio spaudimo arba 
geležių vartojimo.

Epilepsija gali pradėti sirgti 
bile kokiam amžiuje, tankiausiai 
tarpe 10 ir 20 metų.

vas kapines. Jiems atėjo tai- KaiP nekurios valstijos bal- manui Thomasui, didelio Į-
---------* ------- tl--------- vertinimo jo šauniam pro

pagandos darbui, kuri nei 
priešaky. Jau sukelta kaip prezidento rinkimai kapitalistu spauda buvo pn- 
,u kai šimtas dolerių, pasibaigė, o vis da vra vie. j versta Pripažintu Mes dide-
- • __ x _ i_*i * __- L Im rl7ioiinrcmn evaikinomo

piškėnai su Dr. A. L. Grai- Nors 
čiunu

, , . daugiau
iXu iam TitkafnT Bet’ dėja, dar ne visi tą kil- tų, iš Lurių galutinos žinios /J^ugsmu sveiKiname 

Maike, jeigu jam niekas ne- nų darbą parėmė; daug dar paskeibtos. darbininkų sąmones atbudi
pasiliko nuošaliai, lyg nesu- žemiau paduotos valsti- m \ 5. stlPrau* socialistinio 
prasdami ir negirdėdami, jos parodo tiktai dalinai, ludeJim° jystymąs1 Jungti- 
kas buvo spaudoje apie tas Riek kur socialistų kandida-
kapines rašoma. tas gavo balsų. Būtent:

Aš dar syki kreipiuos i ku- Califomijoj 56,576 
Connecticut 20,053
Illinojuje . ...... 67,258
Indianoj ........... 19,344
Iowoj ......   12,719
Kansase ..u.......... 18,276
Marylande ....... 10,489
Maine ....r............ 1,843
Massachusetts .. . 32,808
Michigane.......... 39,325
Minnesotoj .......... 25,476
Missouri.......... 13,301
Montanoj..............  7,896
Nebraskoj ........... 9,876
New Jersey 43.219
New Yorke ... 176,045
Ohio.............. ... 64,094
Oregone.............. 13,923
Pennsylvanijoj .... 48,258
Rhode Islande...... 2,306
Washingtone .... 20,574
Wisconsine ...... 52,206

Komunistų kandidatas Fos- 
šiol žinoma, 
tik 69,104

čia ranką. Stačiai nėra to balsus.
mokslo, kuriam neteko nu-Į --------------
kentėti nuo bažnyčios glo- Siulo ^Ulizuotj mediciną 
bos. Rogeris Baconas, kuris j
viduriniais amžiais žmoni-' New Yorko daktarų ko
los labui padarė keletą nau- mitetas, žinomas kaipo

bus laimingesni už senuo-■ gas tau duotų, o ne tu kuni- £
sius ir neš tau džiaugsmą 
nuo pradžios iki galo!

—Ačiū, Maike, už gerus 
linkėjimus, ale nuo tų žo
džių man vistiek geriau ne
bus. Ot. jeigu tu nori tikrai 
man džiaugsmą padalyt, tai 
nupirk gerą prezentą, arba 
išmesk kokią dolerinę, o aš 
pats nusipirksiu pante.

—Tu,, tėve, pasidarei jau 
praktiškas žmogus. Jau žo
džiais nepasitenkini. Gal 
iau ir poteriu daugiau ne
kalbi?

—Mano poteriai, tai ne 
tavo biznis, Maike. Ot, ge
riau tu man išvirozyk, kas 
čia bus, kad čėsai tokie sun
kus, o pinigų reikia vis dau
giau ir daugiau?

—0 kam tau pinigai rei
kalingi, tėve?

—Pinigai. Maike, visada 
buvo reikalingi, o dabar bus 
da reikalingesni.

—Tiesa, mačiau, kad Ka
lėdoms kunigai nuvežė po-

gui. 
—O

duos
—O kur tu, tėve, gausi, 

jeigu pradėsi visiems duoti?
—Man, vaike, Dievas

duos. Užtai aš turiu melstis.
—Na, o kodėl gi kunigui 

Dievas negali duot? Juk ku- Pįškėnus, kad jie suprastų tą 
nigas gali geriau pasimelsti kimų musų laisvamanių 
negu tu, tėve. nes jis tam darbą ir Įvertintų ji. 
mokintas, lotiniškai moka, Lietuvos jaunuomenė 
p tu nemoki. Pradėsi ražan- trokštanti šviesos paskendo 
rių kalbėti, Dievas lietuvis- tamsybėje. Jos veikimas yra 
-:ai nesupras, ir visas tavo suvaržytas, nesveika dva- 
triusas nueis niekais. sįa viešpatauja organizaci-

. *^s vokuoju, Maike, kad jose jr mokyklose. Visur 
Dievas turi suprasti visas slopinama kiekviena laisve- 
kaibas, ba jis jas ir davė sng mintis. Kad atidarius 
žmonėms. _ _ , _ minioms akis,yra organizuo-

—Gerai, tėve, jeigu Die- jomos paskaitos ir aiškina
mas supranta visas kalbas, ma krikščionybės laikų pa-’ 
tai kodėl jūsų klebonas, pats darni žalingi darbai lietu- 
budamas lietuvis ir kartu su vių tautai.
’ietuviais pamaldas laikvda- ,r . . .... .
mas, meldžiasi ne lietuvis- ' c,'sk,m 1SV"JOS lapT’ -
kai, bet lotiniškai? pamatysime ką- mums davė

-Jes, Maike. tu čia aukš- įrikscionuj tikyba. Viskas, 
risnsi™ i5o-alvoi»i ll, kas buv0 padalyta žmonių 

gerovėj, sveikatai ir laisvei
pieziui 50 tu' tančių dole
rių dovanų. Be abejonės, ir ta klausimą išgalvojai. Ale 
tavo ne vienas nikelis tenai' aš tau šitos tajemnyčies ne buvo sukurta tik nu- teris, kiek iki 

ugiau aukų : nueisiu pas Sčeslyvos Smer- ?aIint bažny«<>’ smaugiau- surinko išviso
pridėtas. Bet dabar jau po Įgaliu išklumočyt. Palauk, aš ketL 
Kalėdų, tai d; 
duot nereikės.

—Ką tu šneki, Maike, kad 
nereikės! Dabar daugiau 
reikės. Pirma mes tik kuni
gams ir šventam tėvui duo- 
davom apierą. o dabar jau 
reikės ir bulševikų Bimbai 
duot almužną.

—O kaip tai?

ties Susaidės prezidentą pa
siklaust. Jis yra klieriku bu
vęs ir Šventųjų Ž i vatą ant 
nometies žino, tai gal ir apie 
lotinišką kalbą nusimano.

—Gerai, tėve. tu gali nu
eit pas ji pasišnekėt. Bet 
aš tavęs šiandien nelauk
siu. Pasišnekėsime kita. svki

—Matai, vaike, kaip mes! susiėję, 
pradėjom melstis už bedie-P —Olrait, Maike! Gudbai! 
vius, tai Dievas davė Bim-_________________________
bai dvasią šventą. Pirma jis IIND, Q PRADEJO EIT! 
buvo driehs sliupternis ir; APYVARTON SLEPIA.
syk, net ozeioj sėdėjo uz MAS AUKSAS.
Dievo majestoto apibrozmi-j 
mą, o dabar jau keliose vie- j Jk* sl°l 
tose sakė prakalbas, ir nu- slėpdavo 
kalbėjo visai nobažnai. Sa
ko, katalikai ir komunistai 
turi susivienyt i vieną soju-

nėse Valstijose.’

Faktai kalbėtojams.
Amerikos Socialistų Par

tija pradėjo leisti mėnesinę 
literatūrą socialistų kalbėto 
jams. Tenai būna sutraukti 
svarbiausi faktai ir pasta 
bos iš politikos, ekonomijos 
ir kitų sričių. Visa šita me
džiaga yra leidžiama bend 
ru vardu,“Speakers’Notes”. 
Kadangi šitokių pastabų 
rinkimas, spausdinimas ii 
siuntinėjimas reikalauja lė 
šų, tai jos leidžiamos pre
numeratos keliu — SI me
tams. Kas norėtų užsisakyf 
sau tų “Speakers’ Notės”, 
tegul kreipiasi šiuo adresu: 
Socialist Party, 549 Ran 
dolph st., Chicago, III.

dingų išradimų fizikoj iri“Committee on Costs of 
chemijoj, išbuvo 14 metuį^e(^cai Care”, susidedąs iš 
kalėjime, kur buvo Įmestas 48 žymiausių gydytojų, iš- 
domininkonu ordeno isakv- ’f^rbo planą, kuriuo siūlo so
mų kaipo “burtininkas”. O i cializuoti visą mediciną 
kas nežino, kokią audrą | Jungtinėse A alstijose. Ei- 
krikščior.ių pasaulyje sukėlė nant tuo planu, privatinis 
gamtininko Danvino veika-! gydymas turėtų būt panai- 
lai! Kiek prakeikimų susi-įkintas. Gydytojų patamavi- 
laukė šis didis mokslo vyras į mas ir vaistai turėtų būt tie- 

Indijoj žmonės tiktai dėl to, kad moksliškai Į kiami ligoniams nemoka- 
uksą. Apskaito- m bešališkai bandė išspręsti’ mai. Daktarai ir vaistai tu- 

klausima.ma,kad nuo 1870 iki 1930 m. žmogaus kilmės 
indai paslėpė auksinių pini- Neužmirškime, 
gų už $2,800,000.000. Bet

zą ir iš vieno eiti prie dan- flabar. kai nouieriniai Ang- 
gaus karalystės. O jeigu to-! irios ir Indijos pinigai nu
klos junijos neoadarvsim,'krito, o auksiniai labai pa
sako, tai visiems bus kaput, brango, žmonės pradėjo pa 
Taigi, Maike, aš išfigeria-
vau, kad jis neužilgo pra
dės prašyt, kad katalikai 
duotų jam almužnos.

—Taip, tėve, tu čia pusė
tinai gerai “išfigeriavai.”
Bimbai ištikrųjų niekas 
daugiau ir nerupi, kaip tik 
katalikų doleriai. Bet tai ne
reiškia, kad tu turi jam 
aukauti. Be reikalo neduok 
pinigų niekam—neduok ne
tik Bimbai, bet neduok nei 
savo klebonui, nes jis turi

kad dau
giau kaip du šimtu metų 
bažnyčia draudė skaityti ir 
liepė deginti Kopeminko 
veikalus tiktai todėl, kad jo 
mokslas apie žemės judėji- 

slėptą auksą leisti apyvar- nesutiko su biblijos pa- 
ton. Washingtono žiniomis, sakomis.

Visi didieji filosofai, 
kaip Kantas ir kiti, kurie 
davė kryptį filosofinei min
čiai, pateko Į uždraustų au
torių sąrašą, o kaip malonu 
yra žinoti, kad visi jie, ku- 
rusieji mokslą ir dirbusieji

pastaraisiais mėnesiais auk
so Indijoj buvo paleista a- 
pyvarton už $284,717,000.

retų būt apmokami draudi
mo (insurance) keliu arba 
mokesčiais, panašiai kaip 
švietimas arba mokyklos.

Chicagos Universitetas iš
leido šitą pasiūlymą knygu
tės formoje savo lėšomis. 
Šitas daktarų pasiūlymas 
visai sutinka su socialistų 
reikalavimu.

ATSATE NUO DARBO
1,415 NEPILIEČiy.
New Yorke iš miesto dar 

bų pradėta šalint visi nepi- žmonių kultūrai ir gerovei, 
liečiai. Vien tik iš miesto šiandieną, pagal kunigų aiš- 
ligoninės atstatyta 1,415 kinimą, yra pragare, o tie 
tarnautojų, kurie neturėjo kurie juos persekiojo ir de- 
pilietiškų popierų. gino, vra danguje?

Sveikinimas ii Francu
zijos.

Francuzijos Socialistų 
Partijos Taiyba prisiuntė 
Amerikos Socialistų Parti
jai šitokĮ sveikinimą:

“Prezidento rinkimų pro
ga, musų Taiyba reiškia A- 
merikos Socialistų Partijos

Naujos. musų organizacijos
Šiomis dienomis, jau rin 

kimams pasibaigus, susitvė
rė dar keliolika naujų So
cialistų Partijos lokalų.

Maine’o valstijoj Įsikūrė 
2 lokalai, vienas Augusto? 
mieste, antras, Biddeforde.

Illinojaus valstijoj susi
tvėrė 9 nauji lokalai, keturi 
iš jų pačiam Chicagos mies
te.

Califomijoj priaugo 6 lo
kalai.

Pennsylvanijoj 3, Flori
doj 1, Kentucky 1, Mary 
landė 1, Minnesotoj 1, Mis 
souri 1.

NAUJAS SENATORIUS

N. S. Grammer, turtingas mi
škų pirklys, kurį Oregono vals
tijos gubernatorius paskyrė už
imti VVashingtone mirusio sena
toriaus Jonės vietą. Jis, žinoma,

kandidatui, draugui Nor-|?ms stambaus biznio reikalus.
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KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

Sveikinimas Naujų 
Metų Proga.

Gerbirmcji Redakcija! 
Favjų Metų proga lai bu-

Pavalgė Makaronu ^‘1nian Bas7ik?"t?
TŲ MUŠIS SU POLICIJA. ?J3 redakciją ir Palinkėti to-

! Sofijoj įvyko didelis susi- ?Tek1iT *-
rinkimas pareikšti protestui kr-nt r7s-i-r.-7 -1t.kslo.L-.n- 

kin. kad just’ pikrartys bu-( 
tv ir toliau toks i J omus. ko
kiu b>’vo U<ri šiol, ir butu 
pločiai ri'Htcrrrs.

Mv?ų o- uovotrm? krašte 
kiekvrro pažangesnio lie- 

durtuvais, ‘vvio tęs !aikr-š..-s
kantriai laukiamas v uoliai 
skaitom''^. Pas nri< tokiu

Renella išleisdavč daui oė bulgaru vyskupo ir prakal- ”ė,a- Mes pen‘rn^ įvairiai? 
Keneiia įsieisaavc cUug £,e h ' b . { k - ‘ davatkiškai crg?n-i<=. k-*;p
nmų. Taigi pereitą sąvaitę °°I.DUV° transUh J ?!* “Jaunimo Draugas” ir viso- 

Žmonės čia 
materialinį

filr t*P lUita
ronu ir užsisakč vvnn TW ru ^aiungą su prašymu pa- ; . “T . ‘rronų 11 uzsvaKe vjno. 15 r ... . - .* , . , pirkti ūkininkui, yra labai
vynas jiems nepatiko ir jie naiKinti sutarti. Runa cu\o , *• . . . nrodn
nradėio iani <akvti kad iis nustatytos taikos sąlygos ,’a?^d: tuo ,PU ™°du 
praaejo jam sanju, kad jis p,,!™,-™, ;r <ontarvi ktai taip mazal vertinami,1

S^u“Uomet^ f«*yta fmarkių kįby prieš,^™ 

du svečiai užsisakė no kaimynines valstybes, ypač 
“highball’ą”. Išgėrę ji bai
siai susiraukė ir pareiškė, 
kad jo degtinė visai “rot-

No. 52, Gruod. 28 d. 1932 m.

ir Nužudė Šeimi
ninką.

Tūlas John Renella ture- P™* valdžios užsienio peli
jo netoli Chicagos “užeiga” Ta proga tarp 4,000
su pasilinksminimais, kur nacionalistą demonstrantų 
ketvergų naktimis jis duo- ir Pp^ininkų įvyko smarkus 
davo savo svečiams maka- susirėmimas. Policininkai 
ronų nemokamai. Makaro- bnvo priversti minią apsau 
nai būdavo per visą naktį lr Pu’ti ją 
uždyką, bet už gėrimus sve- žmonių buvo sužeista
čiai turėdavo užmokėti. Ir Mitingas buvo atidarytas

Bet dar sunkesnis čia mo
nrieš .JuerosIaviįą,*kuria B'jl-tral’nis kl?zis- Lietuviu apgy
gariįa laiko atsakingiausi? 
už sutarti

70 Aukštų Dangorežis New Yorke.

ten”. Sako, mesk savo but- 
legerį, o pirk iš musų kom
panijos degtinę. Renella ir 
vėl nesutiko. Tuomet vienas 
svečių išsitraukė revolveri,

ventos vietos smarkiai len
kinamos. Mckvklos nvksta, 
skaičius jų diena dienon 
mažėja, nes. ar mokytojas 
nėra gavęs ištikimybės liu- 
dymo, ar mokyklos butas 
neatatinka statomiems rei
kalavimams. Šiais metais 
daugelis mokyklų neveikia. 
Valdiški gydytojai netvirti
na butų. Jų statomi reikala
vimai vra visai neišpildomi, 
nes reikalauja jie tokių mo
kyklų, kokiu retai kur mies
tuose rasi. Tuo tarnu lenkiš
kos mokyklos tuose pačiuo
se sodžiuose yra nelyginant 
menkesnės, bet ką gi pada
rysi, kad, anot vieno aukšto 
mokyklų valdininko žodžių, 
'“Quod licet Jovi, non licet 
bovi”. (Reiškia: “Kas tinka 
Dievui, tas netinka jaučiui.” 
—Red.).

Kitais metais laukiama 
galutine mokyklų likvidavi
mo. Bet tuo tarpu užteks.

Su aukšta pagarba,
Mokyt A. Karužas.

Vilniaus Kraštas.

LENKIJOJ ŠELPIAMI 4
MILIJONAI ŽMONIŲ.
Kai kurie lenkų laikraš

čiai paduoda Įdomių žinių, 
o kitas išbėgo laukan ir tuo- kiek Lenkijoj yra civilių ir 
jaus sugrįžo su nedideliu kariškių emeritų, gaunančių 
kulkasvaidžiu. Atsistojęs už algas, o taip pat kiek tauti- 
kelių žingsniu prieš smukli- nio sukilimo (1863 m.) da- 
ninką, gengsteris paleido iš įvvių ir politinių nuteistųjų 
kulkasvaidžio ugnį ir Rene- žmonų, kurios irgi gauna iš 
11a krito ant vietos negyvas, valstybės algas.
Tuomet pirmasai banditas Pasirodo, kad dabar apie 
da pridėjo jam kelis šuvius 1 milijonas asmenų gauna iš 
iš revolverio ir abudu išėjo, valstybės biudžeto algas, o 
Sėdėjusi šalia Renellos jo kitu metų biudžete jau nu
mylimoji mergina buvo ap- matoma 1.020,000 asmenų, 
taškyta jo kraujais. Be abejo, daugelis valstybės

---------------- šelpiamu asmenų turi šei
DU MĖNESIU LAUKINIŲ mynas ir todėl apskaitoma,

TARPE. kad iš valstybės iždo gauna
Šiomis dienomis grižo iš pašalpas apie 4,000,000 

aukštutinės Gvinėjos du žmonių.
franeuzų keliautojai, Žak Jei priimsim domėn, kad 
Prere ir Liusien Pubo, pra- šiuo metu Lenkijoj yra apie 
gyvenusių tarpe vietinių 32,000,000 gyventojų, tai iš
laukinių porą mėnesių. eina kad, kas 7 žmonės turi 

Buvusi galinga ir skaitlin- išlaikyti aštuntą žmogų.
ga čiabuvių giminė, dabar ---------------
beoriskaito 60 žmonių, ir tie VALDŽIOS DEFICITAS 
baigia išmirti. Jie ištisomis PASIEKĖ JAU $1,142,- 
dienomis guli. nieko neveik- 473,015.
darni. Surinkę vaisių, rude- Washingtono valdžia pra- . _
ni rengia dideles šventes sa- neša, kad iki 15 gruodžio gausybė išleido dekretą, ku 
vo vieninteliam dievui Ūda- jos deficitas pasiekęs jau *is skamba taip: 
kalu, su religinio pobūdžio $1,142,473,015. Iki metų pa- Darbininkui nors vieną 
šokiais. baigos, kurie baigiasi birže-Hieną neatėjus be svarbios

Keliautojai parsivežė daug lio mėnesy, tas nedatekliusl priežasties Į darbą, jis paša- 
amuletų. primityvių medinių galėsiąs pakilti iki 3 bilio- Imamas iš Įmonės, nustoja 
baldų, moterų papuošalų ir uų dolerių. Tai “skylei” pa-1 teises naudotis jam kaipo 
daug fotografinių nuotrau- dengti valdžia yra priversta parbininkui išduotomis mal
kų. pinigus skolint iš savo kapi-Į ir prekėms gauti korte-

talistu.

įdomus Faktai Iš 
Trockio Kelionės.

ARKLYS PIGESNIS UŽ 
ANTJ.

Rokiškis. Rokiškio turgu
je riebią antį parduoda už 
1 lt. 50 et., o arklį—už 3 li
tus. Arkliu dar galima dirb
ti. Žmonės skundžiasi, kad 
taip pigus arkliai, nėra iš 
kur gauti pajamų. Nors an- 

bet

Buvusi* Rusijos diktatorius 
pasirodė esą* didelis bailys

Kai Trockis vadovavę 
“raudonajai armijai”, tai 
komunistų spauda piešė jį 
didžiausiu didvyriu. Jis bu- tys jįu brangios’butų, 
vo vadinamas net “Rusijos mažai kas jų turi. 
revoliucijos Napoleonu.”

Kitaip Trockis išrodo da
bar.

Franeuzų laikraščio “Pe
tit Žumal” korespondentas 

' Martel aplankė garlaivį

REIKALAVIMAI.
Pajieškau moteries aps i vedimui 

tarp 30 ir 35 metų amžiaus, gali 
būti ir našlė. Esu 46 amžiaus be vai
kų, kalbu agliškai, rusiškai, lenkiš
kai ir lietuviškai. Galiu dirbti ant

Pragą”, kuriuo važiavo i farmos- taisyl čeverykus ir prie au- 
® 1 tomobilių datbo. (1>

JOZAPAS RINKUSMarselį Trockis. Martel įdo- 
mavosi kaip laikėsi kelionės 
metu buvusis diktatorius. vistu karma — 5 Aitrai ai

i Vipna< 0-arlaivin karinin- ŽEMĖS. 50 vištų, šienas, bulvės, vai- , vienas garlaivio Karinm siai ir Lt Geras cimentuotos keliagt 
• kas papasakojo korespon- į mokyklą nuveža; 8 ruimų stuba,
Menini kad Trockis visa lai- elektriką, maudynė, fumisas, visi į- . aeniui, Kaa 1 rOCKIS Visą lai Parsiduoda UŽ $2,400. Geras
;ką nervavosi, bijodamas te- pirkinys. (2)
roristų užpuolimo.

' —Jo buvimas garlaivy,—
pasakė karininkas,—mums 
buvo tikras kankinimasis.

108 Ames St. Montello, Mass.

■o
*

R.
EVA STRAUS,

D. 3. Sherburne, N Y.

Aš esu buvęs kare ir mačiau

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda Graži. Moderniška Bar- 

bernė. V’isi įrankiai geriausi, biznis 
išdirbtas per 12 metų, toj pačioj vie- 

mirtį. Bet aš niekada nema- toj. Gera proga pirkt bile kam ir da-
čimi tokio bailio koks vra nt K<r'4 Pra«ven,m? Savininkas CiaU LOKIO D3U10, KOKS yra tnrį klta biznį, tai vieną non par- 
Trockis. Trockiui dar neiš- duoti. Klauskite laišku ar ypatiškai 

šiuo adresu: (52)
K. W. S.važiavus iš Stambulo, jį lan

kė jo draugai ir klausė ar 
kelionė į Daniją nebusianti 
pavojinga jo gyvybei. Jie 
teiravosi ar jurininkų tarpe

135 Elm St„
SHOP
Braintree,

NAUJIEMS METAMS
Jūsų draugai tikisi gaut dovanų 

su pasveikinimu šventėmis. Geriau
New Yorke anądien buvo pabaigtas Amerikos Radio Kor- nesą teroristų. Ar garlaivy šia dovana tai Baksas kvepiančių 

poracijcs 70 aukštų triobesys. čia parodyta, kaip buvo kelia- negali atsirasti pragaro ma- (Jver CrlOOe (sigOTU 
mas jau paskutinis akmuo. fSinn? Juokaudamas naša-I . ....................................... .. _

Iš Plataus Pasaulio.!
šina? Juokaudamas paša-. lietuvių išdirby8tė,. p,.

----------------------------------- kiau kad triume galinti SU- bandykit pirma patys— persitikrinsi-
KANADA. tilpti visa “teroristų brigą-

Deportavo 10 komunistų, da . Tada Trockio draugai turi, rašykit į dirbtuvę: <-)

OVER GLOBĖ CIGAR
435 West 4th St.

SOUTH BOSTON, MASS.

'—Šiomis dienomis iš Kana- i privertė kapitoną dar kdrtą
ARGENTINA.

Suimt* 191 sąmokslinin-
Ras.-r-Sąnsy su susektu Ąr-’gtinę agitaciją. Imigracijos įtik naktimis išeidavo į denį. 
jentmoje sąmokslu pnes tribunolas nrinažino. kad Staio-n rtocimrioc Q«f denio 
dabartinę vyriausybę, suim-

Idos uosto Halifaxo depor--apžiūrėti triumą, 
tuota 10 ateivių už komuni-į Plaukdamas jura Trockis

ta 191 asmuo, bet 50 iš jų 
paleista, nes neturėta prieš

tribunolas pripažino, kad 
jie tarėsi “nuversti valdžią

Staiga pasirodęs ant denio 
Marselio žurnalistas Emil

ŽIAURUS DEKRETAS 
PRIEŠ DARBININKUS 

SOVIETUOSE.
Veikas” ir Sovietų vy-

TRAUKINIO KATASTRO
FA FRANCUZIJOJ. LIETUVIS RADO VIŠTI- 

Pereitą subatą Francuzi- j NINKE ŽENKLINTĄ
joj sudužo greitasis trauki- SNIEGALĄ.
nys su žmonėmis. Žinios sa- Randolphe, netoli Bosto 
ko, kad 12 žmonių katastro- no, “Keleivio” 
foį buvo užmušta ir

lėmis. Be to jis nustoja tei- 
=ės naudotis įmonės ar į- 
taigos butu.”

(“Izviestija” 321 Nr.).

Frank Ricickio
NAUJAI IŠRASTOS GYDUOLĖS

nuo užsisenėjusių ir naujų ronų. ku
rios tank'ausiai atsiranda ant Kojų 
ir Rankų; varva materija, niežti ir 
skauda Frank Rieickio Mostis nuo to
kių ronų yra geriausia. Vaistas ižiaia 
visą brudą. prašalina niežėjimų ir 
skausmus ir rona užgija. Nurodymai 
kaip vartot ir visas paaškinimas pri
siunčiamas sykiu su gyduolėmis. 
Kaina $1,00, $2.00 ir $3.00 už puodu
ką. Pinigus siųskit Money Orderį ar
ba apdraustam laiške. (4)

FRANK RICICKAS 
1008 Capitol Avė. Hartford, Coan.

ITALIONIšKI AKORDIONAI
įvairių rožių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordioncp kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORD1ON CO.

1014 Blue Island Avė. F41, Ckieago

smurto keliu”. Jie apeliavo į j Toma taip išgąsdino Troc-i • i i •• __ -i ••aukštesnius teismus, bet už-
iuos įrodymų. Vyriausiu ši- uojautos tenai nerado.
to sąmokslo inžinierium bu
vęs Yrigoyenas, nesenai nu-

Deportuos duchoborų va-

kį, kad jis pradėjo rėkti. 
Trockio kajutėje gulėjo

trys brauningai: vienas ant
verstasai diktatorius, šiomis ^„^“‘au'jime P° pagalviU’

čičis klozete
di Kanados duchoborų va-į Garlaiviui pasiekus kran- 

amunicįęss sandėlį ir Jfe
deportuos. Jis buvo padavęs W vb“ ^G R

dienomis Buenos Aires mie 
ste policija da susekė slaptą

buvo sąmokslininkų paruoš- • valdžiai prašymą, kad prieš
ta sukilimut____  deportuosiant leistų jam ap-

RUSIJA važiuoti duchoborų koloni
Atšaukė Anglijos įžeidi- j?s Kanadoje ir atsisveikin- 

mą. — Galų gale Sovietų V .su buvusiais savo paseke- 
valdžia buvo priversta at- JaJ.s’ bet šitą prašymą val- 
šaukti “Izviestijose” pa- ^zia atmetė.

skelbtą straipsnį, buk Ang

lį. agentų.Trockis daug kar
tų siuntė savo sekretorius 
susisiekti telefonu su kran
tu ir sužinoti, ar policija rū
pinasi, kad nieks nežinotų, 
jog jis atvyksta.

Dabar visas pasaulis gali 
matyti, kad ir bailys gali

A»k f nrPRKK
Catialog

1

SI

lijos šnipai Rygoje fabri- $145,000^000 deficito. _‘buti žiauriu diktatorium 

kuoja faktus prieš Rusiją. Italijos fašistų valdžia šiais 
Izviestija sakė, kad Sitais metais turėjo $145,000,000 

šnipų faktais Anglija porm- fiaugjau išlaidų, negu paja- 
tį iro<Ivti, buk bedarbių mų Ateinančiais metais ji

Iš Buenos Aires praneša 
skaitytojas Ima, kad nuo 1933 metų 1 

daug Jonas Stevensonas rado sa-1 sausio dienos Argentinos 
užeista. Nelaimė įvyko dėl- vo vištininke ant laktos tu valdžia beveik visiškai su 

to, kad potvinis išplovė gel- pint kartu su vištomis snie- stabdo imigraciją. Į Argen
žkelį. - galą, paženklintą numeriu tiną galės įvažiuoti tik tie___________  _______ _

H30729. | asmenys, kurie jau turės' ?j šito grafto buvo papildyta
darbo sutarti ar tun gimimų !atstatant gugriautą Tokio

SUSIDARĖ FARMERIŲ
BLOKAS KONGRESE.
Washingtono Kongrese 

riaušes Londone organizavę ti^įsi turėti da didesnį defi- susidarė farmerių blokas, 
Sovietų agentai. Atšaukda- cita? negu šjmet nes išlaidos kuris stengsis ginti farmerių 
mi šitą prasimanymą Mask- įug didesnės. reikalus.
vos komisarai dabar prisi-_______ ___ 1------------------------------------------------------------
pažino, kad jų laikraščiai 
skelbia nebūtus dalykus.

JAPONIJA.
Nuteista 27 kyšininkai.—

Šiomis dienomis Japonijos 
sostinėj Tokio buvo skanda
linga byla, kurioje 30 Tokio 
miesto tarybos narių buvo 
kaltinama kyšių ėmimu ir 

įkitokia korupcija. Daugiau-

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Chas. B.
Kicliaiskas & Sm

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVfiSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošia m nuo $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD. 

Isitėmykit telefonų South
mmsoų

MAISTAS ŠĮMET ATPI
GO 15 NUOŠIMČIŲ.
IVashingtono surinktomis 

žiniomis, per šiuos metus 
maisto kainos Naujoj Angli
joj nukrito 15 nuošimčių. 
Tai reiškia, kur metai atgal 
reikėjo mokėti $1.00, da
bar užtenka 85 centų.

^Keleivio" Kalendo
rius Jau Gatavas.
Kas “Keleivio“ neskaito, 

tiems Kalendorius skaitomas 
paprasta kaina—50 centų, bet 
skaitytojams atiduodam už 25 
centus.

“Keleivio” kalendoriai visu' 
met buv turiningi ir įdomus.

bet tokio įdomaus, kaip šis. da 
niekad nebuvo—jis pilnas mok

JIS NEBUČIUOJA KARALIUI krašte, galinčių garantuoti; mįestą p0 žemės drebėjimo
RANKOS jiems pragyvenimą

LENKIJA.

1923 metais. Vienuolika ky
šininkų teismas dabar paso
dino kalėjimam septiniolika

Badauja 1,0000,000 žydų. nuteisė kalėiiman sanlygi 
I—New Yorke susirinkusi A- ’niai, o likusius išteisino, 
merikos žydų konferencija

[išnešė didelį protestą prieš 
[Lenkiją, kam ji persekioja 
žydus, išstumdama juos iš 

I visokių darbų ir biznių. Da
bartiniu laiku 1,000,000 žy
dų Lenkijoj badauja, sako 
konferencijos rezoliucija, o 

| kitas milionas arti bado.

Šalčiai kurie užsi
tęsia

GRAIKIJA.
Insullo byla. — Pabėgęs 

Amerikos milionierius In- 
sull apeliavo į aukštesnį 
Graikijos teismą, kad jo ne
išduotų Amerikai, kur už 
milionines suktybes jį lau- 

i kia kalėjimas. Jo byla pas- 
.kirta svarstyt Atėnuose šią 
sąvaitę.

VOKIETIJA.
Neleiskite jiems kad jus nugalėtu. 5,604,000 bedarbių.—Be- 

Buvusis airiu sinfeinerių va-J Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- darbių skaičius Vokietijoje 
slo žinių, pamokinimų ir kitokių das, Daniel Buckley, dabar pa- ^jį^ržinoSl^m^e^kam^okV- per lapkričk mėnesį pakilo
informacijų. Be to. gausiai iiios- skirtas Airijos general-guber-1lui. Stiprus bet nepavojingas Priim. 249,000 žmonių. Dabar- 
. . . . . . , - , .. ..Inūs vartot. Nėra narkotų. Jūsų ap- ,
truotas. natorium. atsisakė pabučiuoti Į tiekinikas sugražins jums pinigus jei- timu jaiku registruotų be-

l'žsisakykit tuojaus, o Kalė- Anglijos karaliui rankon, kaip| K“ bile kosulys ar šaltis, nežiūrint darbių Vokietijoj vra jau
doms jau gausite. to reikalauja seni papročiai. I ujant'Seomu'li^n. nPpa'" ^'^Adv') 5,604,000.

Senovės Lietuvių žinyčia

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

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

253 BROADWAY

gali 
ekai

SO. BOSTON, MASS.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa 
garsinimus, kaip tai: pa; 
mus apsivedimų, įvairius _ 
mus, pardavimus, pirkimas, 
tome po 3c. už žodį už sykj. No
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
ke'is sykius, už sekančiu synu 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rte turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po Se. 
už žod), išskiriant pajieškojteu 
apsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. už 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikražtį, 
už pajieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik po lc. ui žodį. 
Pajieškojimai su paveiksią 
nuoja daug brangiau, nes " 
ja padarymas klišės. Todėl 
talpint pajieškojimų sa paveikslo, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas 
ba pajieškojimas greitai 
reikia pasiųsti kartu ir —

KELEIVIS 
2M BR0ADWAY,

80. BOSTON,



Seita* Pusiapi* KELEIVIS. SO. BOSTON

Naktį po Baliaus į 1 Humoristika
(TRUMPAS ROMANAS).

Ponia Klumpienė pasiutiškai linksmi
nosi per paskutini švenčių balių. Kaipgi! 
Paskutinis švenčių balius— ir nepatriuk
šmauti! Baliuj Klumpienės vyras vaidino 
tik figos lapelio vaidmenį, nes ponia šoko, 
kalbėjo ir vaikštinėjo tik su Įdomiuoju Jo
neliu. O Jonelis, teisybę sakant, jau 35 
metų Jonas, taip pat lipo prie Klumpie
nės, kaip musė prie medaus. Tačiau stai
ga, dar toli prieš baliaus pabaigą, Jonas 
kažkur dingo. Apsuko Kulmpienė visus 
baliaus kambarius, išžiūrėjo visus tamse-

Toji ranka buvo ponios Klumpienės 
ranka. Ji, mat, ieškojo po lova Jonelio no
rėdama ji suraminti. Vagis, pajutęs ant 
paties ranką, susitraukė, kaip glostomas 
vilkas. Bet jis nenorėjo tikėti savo ausims, 
kai vietoj griausmingo įsakymo: lįsk lauk, 
velnio vaike, išgirdo tylų tylų balselį:

—Ar tai tu čia, Joneli?
Vagis pamanė, kad jis eina iš prato, ar 

sapnuoja, todėl, dėl visa ko, du kartus pats 
sau įgnybo į žandą. Žandas baisiai su- 
kaudėjo. Bet nežinodamas, ką toliau da-

i-

Tikroji Amerikos “Gražuolė”.

snius kampus, kur slapstėsi porelės, bet ryti, jis vis dėlto tyliai atsakė:.
Jonelio nėr—ir gana! Didžiai nusiminė —Taip, tai aš!
ponia Klumpienė, neteko ūpo, susipyko su Tamsoj, tyliai kalbant, visų žmonių bal 
vyru—ir abu tylėdami parvyko namo sai skamba beveik vienodai. Išgirdusį at
daug anksčiau, negu buvo ketinę.

Namo Klumpiai parėjo pusiau antrą va
landą naktį. Jie ir nežinojo, kad kaip tik 
tuo metu į butą buvo išlinkęs vagis, kurs ir 
triūsė jų miegamajame kambary, ieško
damas ponios Klumpienės brangenybių. 
Staiga jis girdi, kad grįžta šeimininkai.

—Po velnių, nesiseka! — nusikeikia 
vagis, skubiai užgesina šviesą ir, neturė
damas pro kur pasprukti, palenda po lova.

Tylėdami įėjo Klumpiai į miegamąjį, be 
žodžio nusirengė ir atsigulė lovon. Gal pir
mą kartą savo gyvenime ruošėsi užmigti 
nepasibučiavę. Klumpis galvoja apie šį, 
apie tą, o Klumpienė—tik apie Jonelį, 
niekaip negalėdama suprasti, kur gi jis bu
tų dingęs.

O vagis tuo tarpu guli po lova ir laužo 
sau galvą, kaip čionai pasprukus.

—Sučiups mane, šėtonai, sučiups!—mą
sto jis.

Ir junta jis, kad baisiai nori čiaudėti. 
Visaip trina jis nosį, bet nieko negelbsti. 
Čiaudėjimas nori išsiveržti,* kaip ugnia 
kalnio sprogimas. Tik sukaupus visas jė
gas, jam pavyksta, vietoj garsiai sučiaudė
ti, tyliai numurkti, nelyginant katinui. Bet 
Klumpiai vis dėlto išgirdo, kad kažkas y- 
ra po lova.

Klumpis drąsumu nepasižymėjo. Jis 
net suprakaitavo šaltu prakaitu.

—Plėšikas! —šmėkštelėjo jam galvoj, 
—Viešpatie, kas daryti! Bėgti! Nušaus! 
Geriau apsimesiu miegąs!— ir Klumpis 

pradėjo tyliai knarkti, nuduodamas sal
džiai miegantį, o ištikrųju drebėdamas iš 
baimės.

Klumpienė taip pat išgirdo prunkščian
tį vagį po lova, tačiau ji pagalvojo visai 
ką kitą.

—Jonelis!—kaip žaibas blykstelėjo jai 
mintis. — Jonelis! Štai dėlko jis taip ank
sti dingo iš baliaus! O, kaip jis mane my 
li! Na, ir drąsuolis jis! Bet vis dėlto nerei 
kėjo jam eiti į miegamąjį. Neduok Dieve 
vyras dar išgirs! Kaip čia jį dabar išgel 
bėti!

Ir Klumpienė, suraukusi kaktą, su 
smarkiai plakančia širdim, statė planus 
padėti Joneliui pabėgti. O vagis guli po lo
va nei gyvas nei miręs.

—Sučiups, sučiups! Aišku, kad sučiups 
Ir velnias čia mane nešė! Pelno jokio, o 
kalėjimas laukia! —beveik verkia vagis.

Staiga jis pajuto, kad kažkas kiša ran 
ka po lova. Jam net kvapą užėmė, kai 
ranka palietė jo petį. Jis sustirigo iš išgąs
čio.

—Jau traukia mane!—prauze jo sme 
genyse.

akvmą, Klumpienė vos nepašoko iš 
džiaugsmo. O vagis po lova šį kartą apmi
rė jau iš nusistebėjimo, kad jo ne tik kad 
netraukia iš po lovos ir nešaukia policijos, 
o dar maloniai kalbasi.

—Dar blogiau!—galvojo jis.— Pate
kau į bepročių šeimyną. Dabar tai tikrai 
mane užmuš!

Klumpienė glostė ranka po lova vagio 
petį, pati galvodama, kas dabar daryti. 
Jalų gale ji sukurė geniališką planą.

Klausyk, Jurgi, —pažadino ji savo 
vyrą,—eik, pažiūrėk į prieškambarį, nes 
man rodos, kad kažkas ten vaikščioja.

Klumpis nelaukė, antrą kartą prašomas. 
Jis šoko iš lovos ir dūmė iš miegamojo, 
)et ne į prieškambarį, o į skiepą. Tuo 
tarpu Klumpienė stryktelėjo iš lovos, pa
griebė brangenybes, pakišo vagiui po lo
va ir uždusdama tarė!

—šok dabar greičiau pro langą. O 
brangenybes man rytoj grąžinsi!

Vagis išsirito iš po lovos, su brangeny
bėmis rankose, ir nėrė pro langą laukan. 
O tą akimirksnį Klumpienė sušuko:

—Gelbėkit! vagys! gelbėkit!
Išgirdęs žmonos riksmą, Klumpis su

prato, kad vagis jau pabėgo, kaip viesu
las įlėkė miegamajam ir sukinėjosi ap
link, kaip didvyris!

—Sakyk, kas čia atsitiko?
O Klumpienė sėdėjo ant lovos ir grau

džiai verkė:
—Mano karoliai! Mano karoliai.
Kol Klumpiai aiškinosi įvykį, vagis, 

kaip akis išdegęs, dūmė tolyn, vis galvo
damas :

—Bepročiai! Bepročiai!
Rytą Klumpienė paskambino Joneliui, 

klausdama, ar laimingai jis parvyko na
mo ir kada grąžinsiąs jai karolius.

—Kokius karolius? —paklausė nuste
bęs Jonas.

—Na, kaip gi? Juk aš tamstai juos pa
daviau? —įsižeidė Klumpienė.

—Kur, kada, kaip ponia man davei ka
rolius?—klausė Jonas, nieko negalėda
mas suprasti.

—Tai ne tamsta vakar buvai... pas... 
mus... naktį?—beveik negyvu balsu išta
rė Klumpienė.

—Ponia, persižegnok! Vakar buvau 
baliuj, bet ne pas tamstą!—pyktelėjo Jo
nas.

Išgirdusi tai, ponia Klumpienė apalpo, 
nes jai viskas paaiškėjo... 0 ką ir ligšiol 
mano vagis apie tą savo naktinį nuoty
kį—deja, patirti niekad nepavyks!

J. Kyliukas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Ūkininkui.— Tamsta ra
šai, kad “kieviename ‘Ke
leivio’ numery būna labai 
šlykščių korespondenciją 
prieš komunistus.’’ Tas ne

f

*

KIEK GILIVOJA VARDAS.
Maskvos kareivių stovykloje 

vienas raudonarmietis grižo į 
kazarmes vėlokai ir išsigėręs. 
Sargybinis prie vartų, kaip pa
prastai, jį pasitiko su komanda:

—Sustok! Kas čia eina?
—Stalinas,— atsakė sulaiky

tasis.
Sargybinis kirto jam šautuvo 

kulbe į galvą ir parbloškė. Po 
to priėjo arčiau ir apžiūrėjęs jį 
sušuko:

—Kad tave kur velniai, juk 
tai Ivanas Suskinas! Na. kodėl 
gi man nesakei, kad esi Suski
nas?

VIS DAR KOMPETIflJOJ.

Bekonkuruodami kompetici- 
joj, vienas kitą nubankrutiję ir 
likę visiškai be cento du biznie
riai susitiko ir sako:

—Aš jau nusprendžiau pada
ryti keletą stambių investmen- 
tų. Pirmiausia nupirksiu visas 
deimantų kasyklas Pietinėje Af
rikoj, o po to reikės nupirkti vi
sos deimantų kasyklos Austra
lijoj.

juk negalim prirašyti jiems Moterų Kliubui.—Ne vie- 
balsų daugiau, negu jie iš- ni tik lietuviai vartoja kito- 
tikrųjų yra gavę. O iš kur; kias galūnes moteriškiems 
komunistai gauna pinigų sa-; vardams. Tas pats yra ir sla
vo dienraščiams, tai ne mu- Į viškose kalbose.Pavyzdžiui, 
sų dalykas. į lietuviai sako: Petras ir Pet

rienė. o lenkai čia sakytų:
Bedarbiui.—Tamstos ko- Piotr ir Piotrova. Tai yra

tiesa. Mes šlykščių korės- respondencijos iš Montrealo brangi kalbos ypatybė, ku-
pondencijų visai netalpina-; negalime talpinti, nes tam 
me. Tiesa, musų korespon-* sta inkriminuoji tos draugi- 
dentai dažnai aprašo nekul- jie pamatuoti, tai juos turėtų 
turingus komunistų darbus, vogimu, lioterijos pinigų pa- 
tokius kaip įsiveržimas Į sisavinimu ir kitokiais pra- 
svetimas prakalbas, triukš- sižengimais. Tai yra krimi- 
mo kėlimas ir t.t. Bet tai nė-1 naliniai kaltinami, ir jeigu 
ra “šlykščios koresponden-' jie pamuoti, tai juos turėtų 
cijos,” o tik šlykštus komu- svarstyti teismas, o ne laik- 
nistų darbai. Pavyzdžiui, rastis. Laikraštis negali ap
kalbant anądien South Bo- skelbti žmogaus kriminalis- 
stone Pruseikai, Bimbos ša- tu, pakol teismas jį tokiu ne- 
lininkai atėjo susiorganiza-1 pripažino. Be to, kalbant a- 
vę ir pradėjo prakalbose pie kitą asmenį, visuomet 
bliauti gyvulių balsais. Mes, reikia pasirašyti tikrą savo 
žinoma, šitą nekultūringą jų vardą ir pavardę, 
elgesį aprašom ir nupeikėm. >
Tai laikraščio pareiga—1 Svečiui. — Apie buvusį 
smerkti kas bloga. Tamstai Newarke “tautiškos bažny- 
nepatinka, kam mes rašom,jčios” balių rašyti neverta, 
kad komunistai gavo mažai nes plačiai visuomenei tokie 
balsų rinkimuose. Bet mes baliai neįdomus.

rios anglai ir kiti neturi,
T. Gudavičiui.— Yra už

sidariusių ir savings bankų, 
bet kur kas mažiau, negu 
taip vadinamųjų “trust 
kompanijų“. Taupomieji 
bankai tvirčiau laikosi dėl 
to, kad įstatymai neleidžia 
jiems dėti pinigų į rizikin
gas spekuliacijas. Lietuvos 
gimnazijai daugiausia ata- 
tinka Amerikos “high 
school’ė”.

Ignui Bieliauskui.— Lie
tuvos cenzūra “Keleivio” 
Kalendoriaus bijosi, neįlei
džia.

Prikelskiui. — Tamstos 
korespondencijos iš River- 
tono, III., negalime spaus
dinti.

MUSŲ TĖVE MUSŲ.

Kas daug ars, 
nesikars.
Kas daug kuls, 
neprapuls.
Kas daug ės, 
nepadvės.

Kas daug sirgs, 
neištvirks.

Kas daug gers, 
apsivers.
Kas daug suks. 
tas nutuks.
Kas daug vogs, 
linksmai šoks.
Kas mergaus, 
bėdą gaus.
O kas ves, 
vargą kęs.

KUR DINGO “GUDBAr?
Vienas Amerikos lietuvis iš

siuntė savo tėvams truputi pi
nigų į Lietuvą ir parašė apie tai 
laišką, kurį užbaigė šitokiais 
žodžiais:

No. 52, Gruod. 25 J. 1932 m.

Arklių parodoje New Yorke anądien šita kumelė buvo pri
pažinta iš visų gražiausia. Ji yra 14 metų amžiaus ir priklauso 
farmeriui Moore iš New Jersev.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

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

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

| "O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė— 
Vieno akto farsas, labai juokingas

Į ir geras perstatymui. Kaina .... 15c.
[Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-
Igas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje

| knygutėje. Kaina......................... 25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

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

Šiur Maik. Į §ve„to Antano Stebuklas. Dviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

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

—Tu palauk dar. Klausimas ? ninkas nieko apie tai nežino. Sa. 
yra, ar aš dar sutiksiu tas dei- ko, atėjo tik pinigai, o to gud- 
mantų kasyklas tau parduoti? bai nebuvo.’

TA PATI VERTĖ. BET SKIR
TINGI REZULTATAI.

Vienoj vietoj gyveno du airi
šiai ir vienas iš j u susirgo. Pa
šauktas gydytojas paliko ligo
niui vaistų ir paaiškino jo drau
gui. kada ir kaip juos paduoti. 
Tai buvo milteliai, kuriuos liepė 
pasemti sidabriniu dešimtuku ir 
kas tris valandas duoti sergan
čiam, bet tik kiek sutelpa ant 
dešimtuko, nedaugiau. Daktaras 
dar išsiėmė dešimtuką ir paro
dė, kad pilnai butų aiškus sai
kas. Ligonio draugas užtikrino 
daktarą, kad jam viskas aišku. 
Daktaras, žinoma, dešimtuko 
nepaliko—įsidėjo atgal į kišenių 
ir nuėjo namo. Ant rytojaus 
daktaras rado ligoni jau nebegy
vą. Jis tuojau užklausė prižiūrė
tojo:

—Ar tamsta išpildei mano in
strukcijas ?

—Taip, daktare. — aiškinosi 
prižiūrėtojas, — aš jam daviau 
dešimtuko vertės, tik biskį skir
tingoj formoj. Kadangi dešim
tuko prie savęs neturėjau, tai 
miltelius atmieravau dviem ni
keliais (penktukais).

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

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

Kaip Senovės Žmonės Persistatydave
Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 

filosofų dalcidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutes dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba kaip Atsirado 
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

Į žingsnio Prie šviesosA’ieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė 

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

s- cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Ivaina ................. ....... 15c.“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename
Baigdamas savo vromatelp I akte> Pašyta garsaus anglų rašti- oaigoamas savo gromateię ninko Vertėtų kiekvienam per-

pranešu. kad siunčiu jums 10Iškaityti. ......................................... 25c.
dolerių ir gudbai”. Džian Bambos Spyriai — Ir kitos fo-

Po mėnesio jis gavo nuo tėvui, Daugiau juokų, negu Amen- 
I koj munšaino. šioje knygoje telpa net 

Šitokį laišką: 172 “Džian Bambos spyriai”, eilės,
Mielas vaikeli, 10 doleriu ap J pasikalbėjimai, humoris'tiški straips- 

• r įmukai ir juokai. Antra pagerinta
turėjome ir tegul Dievas atiduo-Į laida. 128 pusi.................................25c.
da tau milijonus už tai, ale kaip | Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- 
rašai, kad sykiu su pinigais tu
išsiuntei mums gudbai. tai mes|cij, visokios urnos: darbininkiškos, fiBTnas Knyga ž5nių - mitologij<)S,
jo negavome. Buvom ir ant pas-1 revolraciomenskos, tautiškos, humo- h'istoriio«_ »tno«rrafiin.... I nstiškos ir laisvamaniškos. Visosto klausinėti, ale ir pašto virsi-1 skambios, visos geros. Tinka viso-

KLEBONIJOJ.
Gaspadmė: Kaziuk, tu suval

gėt kaviarą, keptą vištą, majo
nezą, salotas, pyragą ir legumi- 
ną. Bet aš turiu da šveicariško 

i sūrio, franeuziškų paštetų ir ka
vos su benediktiną. Neišeik al
kanas.

Klebonas: širdele, daugiau 
negaliu. Einu kalbėti į bedarbių 
mitingą, tai ir pats noriu būt 
kiek alkanas, kad apie badą ga
lėčiau geriau nukalbėt.

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 kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė

. . .... . kun. Geo. Towsend Fo* D. D., su-
I eft 25c.

KUR MOKSLAS BUTŲ JI 
NUVEDĘS.

Advokatas:—

I kiems apvaikščiojimams. baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m.............25c.

I Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die-

I nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
[na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur . ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem-.

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

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

tų? Kur tas vanduo <Jabar yra? Kaip perskaityti kiekvienas katali-
Jč ioim-tmAa crnlst,. kas ir socialistai. Paraše E. \ ander-iš Nojaus šeimynės galėjo- ai 
po tvano juodveidžįai, r
ir kitų veislių žmonės? šitie -ir šith-1 "araE.IsHo m, pusi. 24........
tai kitu klausimų, j kuriuos negali ‘ 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be gaio įdomi. Ka» žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas noo pradžios iki galo. Kal

ina .................................................. 25c.
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir parno-

vertė Vardunas. So. Boston,
10c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 
trumpais ir aiškiais faktais parodo, 

kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ....... ................... 25c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
itanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. šė K. Stiklelis'. So. Boston, Mass
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 

Tamsta sakai, I žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rek-
kad nemoki nei skaityti nei ra-1 v.<^ariQioZ-,A^5ia'<M° B03*0”, 
syti ir esi savininkas milionodo-| 
lerių nuosavybės?

Mass., 1912 m., pusi. 63 25c.
Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
Klijentas:— Taip. aš pratur-l<2) žydinti Giria; (3) Klaida; f 4) Ko- 

... I rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės 
tėjau kuomet mečiau dženito-, paikai tiki į visokius prietarus,

burtus ir tt........................ ......riaus darbą ir nuėjau į bizni.
Advokatas:— Tikrai laimin-I Lietuvių šeimyną Merija Jnškevi 

. T ii, . I cinas Dainose. Jei nori žinoti, kaipgas esi. Ir tik pagalvok, kas tu I senovėj lietuviai gyveno, tai perekai-
galėtum buti, jeigu butum mo- knyw- jos dasižinosi, kad
, -. , .. ,. . . ... | vyrai turėjo daug pačių, o žmonos pokejęs skaityti ir rašyti. I kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo-

Klijentas:— Kam čia dar gal-1 8u paveikslais, Pa
votį,—tuomet bučiau kur nors Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c
dženitorium. IDuktė, arba Lh

tuva XIV metaiimtyjo. Istoriška, 
ŠUNIŠKA PRIGIMTIS. | romansas M. Bsmstoeria’o.

468 pusi. ..................................... |1>

1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.

Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Lew Wallace. 

472 pusi. ... .................................$2.00

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F.-Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina .......................... .................... 25c
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
15c. tinka deklamacijoms ir dainavimui,

kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ..........................................15c.

Dalaus, šioj kny 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuos*.
Pusi. 32. . ........................................lfc

Binkus.—žiūrėk, tavo šuo iš
rovė man šmotą blauzdos. I A , . „ „. 1 tahkų kunigas Hans Schmitn pa-Sinkus.—O tai bestija. 0 as I pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
iį mėginau nuo mėsos atpratinti. | pereikdais. 16 pusi................. lOc.

Kodėl Ai Notikia į Dievą? — Arba 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

ir laisvamanis privalo ją
20c.LEONAS ŽALIMAS

KARPENTERIS BIL DERI S
Statau ramus, malevoju, popieruo-

Ju ir plasteriuoju.
Darbą garantuoju.

Žemos kainos.
Už $4000 pastatau 8 ruimų namą 
su garažu. Bile darba duokit man

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST., 

WORCESTER, MA8S.

perskaityti. 64 pusi.
| Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa-
I veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
Itikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
tiki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny. 
Igą niekas nesigailės. 382 pusla- 
Ipiai. Kaina...........................  ... $1.00

Lietuvon Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 meta revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo-

. liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- 
« t .!p ka‘' kos paliuosuota iš po caro valdžios jr 

kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1S0

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

ŽMOGŽUDYS PLOKSAS GAVO
TIK 6 METUS KALĖJIMO.

Šiomis dienomis Kaune ici.AlPF.nQ5> 
buvo svarstoma Arvido Plo- į 
kso byla. Ploksas yra latvys, ‘ 
bet tarnaudamas Kaune isi- į Klaipėdoje pradėjo daž- 
mylėjo j lietuvio Lasausko nai kartotls žmogžudystės, 
žmoną, išviliojo ją Rygon, 
gyveno-su ja, o paskui at
važiavęs vėl Kaunan vidu
ry gatvės nušovė tikrąjį jos 
vyrą, Lietuvos pilietį La-

PANELĖS’ 
NUŽUDĖ ŽMOGŲ.

Štai, šiomis dienomis vie
nam kieme vėl buvo rastas 
nužudytas vyras.

Tuoj paaiškėjo, kad tai

NAUJAS LĖKTUVAS PER JURES LAKSTYT. KLERIKALŲ SULAS PASODINTAS 
KATORGON.

Petrulis sėdi toj pačioj ka
meroj, kur sėdėjo pralotas 

Olšauskas.
Šiomis dienomis Lietuvos 

klerikalu šulas Vytautas 
j Petrulis automobilium at- 
! važiavo iš savo dvaro į

buvo Josifo Kagano lavo-, 
sauską, ir už tą kruviną dar-, nas Policija jau išaiškino, 
mą Kauno teismas davė jam, ;r kokiu budu buvo jis nužu- 
tik 6 metus kalėjimo. 'dvtas Jį pasmaugusios dvi Pan-American Airways kompanija stato šitą lėktuvą ilgoms kelionėms per jures. Juo bus

“panelės” Konstaitė ir vežiojamas paštas tarp šiaurės ir Pietų Amerikos, ir, be to, juo galės lėkti 50 žmonių.
Burbaitė, pas kurias Kaga-' . ~ ”
nas vieną naktį “svečiavo- Ktti rOtlOS Felčeris

Ploksas teisme kalbėjo 
rusiškai, nes lietuviškai ne
moka. Štai, kaip jis aiški
nosi: si

Sako, 1931 m. spalių mėn. 
atvažiavau Kaunan ir gavau 
darbo “Kauno audinių” fa
brike kaip specialistas.

Čia bedirbdamas susipa
žinęs su Joana Lasauskienė 
ir pradėjęs flirtuoti. Lasaus
kas tai pastebėjęs pasiskun
dęs fabriko direkcijai, kuri 
Lasauskienę nuo darbo at 
leidus. Grįždamas Latvijon, 
užėjęs pas Lasauskienės tė
vus gauti jų sutikimą gy
venti su Lasauskienė. Tėvai 
atsakę teigiamai. Išvažiuo
damas Rygon Lasauskienei 
palikęs 600 lt. Susitaręs, 
kad ji tuojau Rygon atva
žiuos. Rygoj keletą mėne
sių pabuvus, ji vėl išvykus 
Kaunan.

Atvažiavęs Kaunan jis 
parašęs policijai laišką, pra
šydamas jį palaidoti apren
gtą geresniais drabužiais, 
mat, buvęs nutaręs atsisvei
kinti su Lasauskienė ir Kau
ne dėl jos nusižudyti.

Pabaigus jam savo pasa
kojimą, prie teismo stalo at
sistojo drąsi moteris. Tai Jo
ana Lasauskienė, jo meilu
žė, o nužudytojo Lasausko 
žmona. Ji kalba spiegiančiu 
plonu balsu. Pasisako, ište
kėjusi už Lasausko 1930 
metų lapkričio mėnesį ir 

kurį laiką gražiuoju sugy
venę, bėt vėliau materalinių 
sunkumų dėliai pradėję ne
sugyventi. Fabrike susipa
žinus su Ploksu. Greit susi
draugavę ir pradėję vaikš
čioti po restoranus. Jos vy
ras buvęs pavydus ir pradė
jęs jos flirtą su Ploksu per
sekioti. Tada ji vyrą metus 
ir apsigyvenus pas savo tė
vus. Iš Plokso pinigų gavus 
ir Rygon nuvažiavus pas 
Ploksą 4 mėnesius išgyve
nus. Paskui vėl sugrįžus pas 
vyrą.

—Ar Rygon važiuodama 
nemylėjai Plokso? — klau
sia teisėjas Kazlauskas.

—Sakau, kad myliu...
Paskui teismas apklausė 

apie dešimts liudytojų.
Prokuroras Paulavičius 

smulkiai atpasakojo bylos 
aplinkybes ir pabrėždamas 
tvirtino (citavo Plokso laiš
kus Lasauskienei), kad Plo
kso meilė buvus gyvuliško 
instinkto, žema, ' visur kal
bama apie bučkius, etc. Tai 
buvus ne meilė, o svetimote
riavimas.

Prašo teismą Ploksą nu
teisti 15 metų sunk. darbų 
kalėjimo.

Teisiamojo gynėjas adv. 
Zymanas įrodinėjo priešin
gą tezę, kad Plokso meilė 
Lasauskienei buvus natūra
li, kad bučkiai meilės daly
kuose —nenusikaltimas.

Zymanas prašo teismą, 
kad Plokso pasigailėtų.

Ir teismas nubaudė Plok
są 6 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Miega, Muzikai Te-
Policija jau suėmė abidvi! i Nestrran

“paneles” ir jos prie kaltės! &*** iieserga.
prisipažino. Sako, Kaganas Naktį susirgęs Šiaulių gy 
turėjęs su jomis
mą”, bet nenorėjęs joms už- į 
mokėti, kiek jos už tą “sma- į
gumą iš jo pareikalavo.' susirgo parėjęs iš darbo 
Matyt, jis buvo nugirdytas, j gelžkelio sargas Vaikutis, 
nes mergos lengvai jį nu-. Namiškiai nubėgo šaukti į 
veikė. Kilus kivirčui, Kons- ? pagelbą valdiškąjį stoties 

- taitė griebusi Raganą už! felčerį Lipnicką, be‘t Lipnic- 
kaklo ir pasmaugusi. A ėliau Las buvo jau atsigulęs ii’ eiti

“smagu- ' ventojas turėjo mirti be me-

jos užnėrusios jam pakakli
nį (šalika) ant kaklo, ir nu-

dic irios pagalbos.
Nesenai Šiauliuose staiga

pas ligonį atsisakė. Apie vi 
dumaktį ligoniui pasidarė

taikiusios ramų laiką, lavo- j blogiau/ ėmė silpti ir namiš-
ną išmetusios į kiemą.

KEISTA BYLA.
Niekuo nekalta* žmogus 

baudžiamas kalėjimu.

kiai vėl nubėgo felčerio, bet 
į ir šį sykį felčeris atsisakė ei 
• ti, net reikšdamas nepasi- 
į tenkinimo, kam jį naktį su 
; tokiais “niekais” žadina iš 
'miego. Kadangi ligonio bu-

šiomis dienomis Šiaulių !klė kaskart darėsi kritiškes-
apygardos teisme teko klau
sytis keistos bvlos. Keistos •< ♦
bylos aplinkybės, keisti ir 
rezultatai. Bylos istorija 
trumpa. Prieš trejetą su vir
šum metų į Naujosios Žaga
rės bažnyčią piliečiai Pra
nas Batalauskas ir Elena 
Petkienė atvežė pakrikštyti 
naujagimį. Kun. Gilvydžio 
klausiami krikštatėviai pa
sakė, kad vaikas yra pilie
čių Vinco Ramučio ir Pra
nės Butalauskytės ir įteikė 
kunigui abiejų tėvų vidaus 
pasus. Kunigas, vaiką pa
krikštijęs, užrašė jį į metri
kus tėvo pavarde. Bet po vi
sko, sužinojęs, kad kūdikio 
tėvai gyvena nesusituokę, 
apskundė krikštatėvius, kad 
esą jie apgavę jį, nepasakę 
jam, kad vaikas gimęs iš 
“neteisėtos” moterystės.Vie- 
nas krikštatėvių, P. Batalau
skas, tapo patrauktas teis
mo atsakomybėn už “mela
gingą žinių suteikimą”. Pet
kienė, kaip Latvijos pilietė, 
Lietuvos teismo nepasiekia
ma. Batalauskas pareiškė 
nieko nemelavęs, aiškiai pa
sakęs kunigui, kad vaikas 
yra Ramučio ir Batalausky- 
tės ir įteikęs jam juodviejų 
pasus, iš kurių kunigas ga
lėjęs pamatyti, ar vaikas 
“teisėtoj” ar “neteisėtoj’
moterystėj yra gimęs. Teis
me Batalauskas neturėjo 
gynėjo ir teismas pripažino 
jį kaltu ir pasmerkė kalėti 4 
mėnesius kalėjime, nors, 
pritaikius amnestijos įstat, 
vienu mėnesiu baušmę su
mažino.

DVARININKUI DOVA
NOTA 28,000 LITŲ 

SKOLOS. ,

darbelius. Susekta daug va
gysčių. Katalikai nusigan
do, kad bus blogai. Todėl jie 
susitarę su tautininkais 17 
gruodžio naktį tą valdžią 
nuvertė.

Bet buvo jau vistiek per- 
Kauno sunkiųjų darbu kalė-į vėlu, nes prieš kaikuriuos 
jima ir čia taoo uždarytas i krikščionių tuzus jau buvo 
toj pačioj kameroi, kuri bu-'užvestos teismuose bylos dėl 
vo speciališkai itaisvta“dva- išvogimo valstybės Pinigų, 
siškąm tėveliui” pralotui 01- į Taip buvo iškelta byla ir 
šauskui, kai jis pasmaugė ponui Petruliui, 
savo meiluže Ustjanauskie-; Tautininkai jau nebega
nę i Įėjo tų bylų panaikinti ir

Policininkas Ivdėjo noną! noroms nenoroms turėjo va- 
Petrulį iš Uljanovos dvaro > toliau. Ir taip brolis 
visu keliu.

Petrulis buvo Lietuvos fi-
nansų ministeris prie kuni-

LINDBERGIUKO VAGIŲ 
PINIGAI KAUNE.

Laikraščiai rašo, kad šio-1 kiškos valdžios ministerium, 
Palėvenės dvaro, Kupiš- mis dienomis Kaunan atyy- tai įsigijo gražų dvarą ir au- 

kio vals., Panevėžio apskr. kęs iš Rygos tūlas spėkų- tomobilių, kuriuo net ir da- 
dvarininkas Bagdonas Ko- Rantas, turįs tų pačių 5-do- bar važinėjosi. Nors algą

Septinta* Puslapi*

Petrulis turėjo dabar atisė- 
sti į katorgą. Tai vis už tą 
dvarą ir kitokias prašmat-

gų valdžios. Prieš tai jis1 nyRes> kuriomis jį Dievas 
vaikščiojo nuplyšusiom ke-itaiP gausiai apdovanojo.
linėm, o kai pabuvo katali- NESURANDA KOMUNIS 

TŲ STOTIES VOKIETI
JOJ.

Vokiečių pašto valdybai
____ .___ _ ___ _____ „ ___ _ _ _ _ iVi
maras turėjo 2,300 dešimti- lerinių, kuriomis amerikie- gaudavo jis palyginamai ne- , kom™i?ų radio Sto
nių žemės ir miškų. Vyriau- L.ndberghas pereių va-- didelę, bet jo turtai augo | kurf ka^ien^guliariai 
sybė jam paliko nenusavina- sąrą užmokėjo $t>0,000 kaip ant mielių. Ir ponas,^ , radio kĮ* 
mą normą žemės, pramonės eengstenams, kurte pavogė Petrulis butų buvęs Iaimm-' komunistine propaį,nda, 
įmones, o be to, dar gražino JJ vaiką. Tų; penkdolenmų gas žmogus visą.amžių, e.po ivart0<iama beveik tą pačią 

■" ” spekuliantas nusipir- smerties butų tiesiai nuėjęs^
kęs Rygos uoste is vieno an- dangai® karalystėn, jeigu; radiVsta>tiI Komunistų sto- 
glų jurininko.____________  ne bedieviai. : ties vadovai puikiai išmano
Svarbu Tėvams Mo-L Bet -1“’ 1926 metois.Įį*-!™88 1?d,i.° ir nuo-
oczufc/u i m v tuvos žmones išrinko be-;lat kaitalioja stoties vietą.
kytojams ir Vaikams]dievišką” seimą. Atsistoję Be to, jie apsiriboja trumpo- 

7innti prie vadžios socialdemok- mis paskaitomis, taip kad
&UIUU. ratai ir liaudininkai tuo jaus' gaudytojai nieku budu ne-

Kad gražiausias, didžiausias, p,.adėjo tyrinėti buvusių gali nustatyti stoties vietos.. 
j: ero.icu; , ministerių Į pagelbą pašaukta policija.

nė, tai namiškiai kreipėsi į 
stoties viršininką Taraške
vičių, kuris įsakymo keliu 
privertė felčerį Lipnicką iš 
pildyt savo pareigą—nueiti 
pas susirgusį Vaikutį. Virsi 
ninko įsakytas Lipnickas 
nuėjo, bet visų pirmiausiai 
išplūdo Vaikučio namiškius, 
kam jį, poną felčerį, nak
ties laiku “turbacija”. Tik 
išsipludęs tas ponas priėjo 
prie ligonio.

Apžiūrėjęs ligonį, felče
ris movė jam ylą po odą, į- 
čirškė kaž kokių vaistų ir... 
tuojaus ligonis atidavė die
vui dūšią.

Vėliaus pašauktas gydy
tojas Pikas nustatė, kad 
Vaikutis mirė nuo staigaus 
širdies paralyžiaus, tačiau 
pridūrė, kad jo gyvybę butų 
buvę galima išgelbėt, jei pa
galba butų buvus suteikta 
laiku.

Vadinasi, kuomet ponas 
felčeris miega, tai paprasti 
žmonės turėtų nesirgti.

Ir tai jau nepirmas atsiti
kimas, kad ponas felčeris 
atsisako eiti naktį pas ligo
nius, o jeigu jau eina, tai vi
sus iškolioja, kad neduoda 
jam ramiai miegot. Pažymė
tini taip pat jo žodžiai, ku
riais jis atsiliepė į Vaikutie- 
nės ašaras, mirus vyrui. Esą 
“daug aukštesnių kategorijų 
žmonės miršta, o ką čia...”

25 ha miško. Dabar Koma
ras nori gauti atlyginimą, 
mokamą dvarininkams už 
nusavintas žemes ir miš
kus.

Komaras nuo seniau buvo 
skolingas valstybei už ja
vus; jis nei skolos, nei pa
lūkanų nemokėjo.

Dabar ministerių kabine
tas, atsižvelgdamas į tai, 
kad žemės ūkio ministerija 
žadėjo Komarui palikti že
mės kultūriniam ukiui, bet 
nepaliko, nutarė Komaro 
skolą 28,988 lt. nurašyti 
valstybės nuostolius.

GAISRAI
Svilonėlių km., Jonavos 

v., Kauno apskr. š. m. lap
kočio mėn. 17 d. vakare su 
degė Svilonėlių km. Zaka
rauskienės gyv. namas, 
tvartas ir daržinė. Visi tro
besiai buvo po vienu stogu, 
tad trobas ir turtą gelbėti 
nuo ugnies buvo labai sunku 
ir viskas sudegė.

Barbaripolio vienk., Jo
navos valse., Kauno apskr. 
lapkričio mėn. 21 d. vakare 
sudegė Nasvyčio daržinė su 
visais ūkio padargais, ja
vais, šiaudais ir tt. Nuosto
lių padaryta nemaža. Gais
ro priežastis nežinoma.

MERGINA PUOLĖ PO 
TRAUKINIU.

Tarp Kauno ir Mauručių 
po traukiniu puolė pil. Ona 
Kaušavčiutė 21 metų amž. 
gyv. Mastaičių km. Garlia
vos valse. Kaušavičiutei 
traukinys nuplovė galvą.

celiomis spalvomis gausiai iliu 
struotas, Įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaiku 

i”!
Vaiku žodis” Įdomus paskai

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

“Vaikų žodis” eina reguliariai 
kas dvi savaites.

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

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15, Kaunas, 

Lithuania.

krikščionišku

««

Galit pamatyt
1irtumvisą Lietuvą^^ j

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 orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS, 

3325 S. HALSTED ST.

I

CHICAGO, ILL

VOKIEČIAI STEIGS LIE 
TUVOJE FABRIKĄ.

Vienos vokiečių firmos 
atstovai ilgai derėjos su 
“Maistu” ir jau pavykę su
sitarti dėl skerdyklų liekanų 
sunadojimo.

Susitarta, kad vokiečių 
firma Lietuvoje steigs che
mikalų fabriką ir pirks už iš

pameluoti. Ramutis pareis- 8nk8t0 Vėtytą kainų 
kė neturėjęs lokio reikalo se skerdyklose liekanas. Is kriSėT kSrti ‘V busi« gaminami
vaikas tikrai yra jo (even- f h * k * * T’* IŲ __
tualiai turi teisę buti užra- ^rikatai; Tie»pusiau abn- 
šytas jo pavarde*). Ramučio fbusiJ* e^ortuojami į 
“nusikaltimas” nebuvo iro-iV?^^tn!'
dytas ir teismui teko ji iš- ™lkaN Sen«f
tMointi bar firmos atstovai tik aiški

na klausimą ar vokiečių vy-
Tokių bylų, tur būt, tik riausybė duos leidimą va- 

Lietuvoj ir tegali buti. Ar liūtai išvežti reikalingai už- 
nepadarytų joms galą civi- mokėti už iš Lietuvos eks- 
linė metrikacija? portuojamus fabrikatus.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Drauge su Batalausku bu
vo patrauktas tieson ir vai
ko tėvas Vincas Ramutis, 
kuris buvo kaltinamas neva 
kurstęs Batalauską kunigui

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
poni. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 
deklamuot viešuose susirfokimt

223

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rusiu eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir tartingiansia eilių knyga betariu kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti saro knygynų minėta knyga. 

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

“KELEIVIS**
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Su v. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

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

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS*’

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ 

Talpina Įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Aitimtas Pmlapii KELEIVIS, SO.BOSTON No. 52, Grucd. 28 d. 1932 m.

inės Žinios
I “Darbininkas” nekrikščio
niškai pasielgė su Gendro- 

lium.

IŠ “SUSIMYLĖJIMO” 
NUŽUDĖ SAVO PRIEMO-

tę.
“Keleivyje” buvo jau ra- Robert B. Jonah. 18 metų 

syta, kad South. Bostono amžiaus jaunuolis. Nevvto- 
‘•Darbininkas” nepridera- ne. netoli Bostono, užmušė 

NORWOODE PAVOGTA MOTINA ĮKIŠO DVYNU- mai atsiliepė apie p. N. Gen- miegančą savo priemotę, 58 
JAUNA LIETUVAITE? KUS Į KROSNĮ. į drolių, plačiai žinomą lai- metų moteri, kuri buvo paė-

Nusižudė, kad nereiktų sko- Areštuota 77 vyrai ir 8 
lų mokėti. moterys.

Pereitą sąvaitę nuo ferry-' ?.er Kalėdas Bostono po- 
boato tarp Bostono ir East;llclJa areštavo 77 vyrus ir 

8 moteris už nedorus “pasi
linksminimus.” Beveik visi

Bostono nušoko j vandeni 
žmogus. Laivas tuojaus sus
tojo ir pradėjo švilpti, šauk- turėjo belangėse nakvoti 
damas kitus laivus į pagal- vietoj turkienos gavo tik

Pereito panedėlio rytą' vakorčių agentą, kurį sun- mus ji auginti. Policijai jis bą. Tuojaus pribuvo keliatas “comed.beef ir duonos su 
ostono priemiesty Roxbu- laikai privedė prie ban- pasisakė padaręs tai iš “su-' mažesnių laivelių ir nušokęs kava-____________________Pereitą nedėldienį 9 metų go.tono

Elena Kairytė pra- Bridže s pa- kruto. Rodos, bankrotas ka- simylėjimo”, nes ji turėjusi' žmogus buvo ištrauktas, bet
puolė u namų be jokio. dvi8mergPai_ pįtalistinėj santvarkoj yra vėžio ligą ir sunkiai kanki-' jis buvo jau be žado ir tuoj

žinios. tes nunešug • sklepan, paprastas dalykas. Bankru- nosi. O kad jos vyrui nerei- mirė. Vėliaus nustatyta, kad
Norwoode pereitą nedėl- viena įkišo į krosnį, o kitą į tuo ja dideli bankai, bankru- kėtų dėl jos mirties grau-įtai butą F. C. Bishopo, žino- 

dienį staigiai prapuolė Kai- pelenų bačką. Namo savi- tuoja milionieriai, taigi ste- dintis. jaunuolis nužudė ir mo gemblerio, kuris buvo 
rių 9 metų amžiaus dukrelė nįnkas nulipo žemyn užkur- buklas butų, jei bankrotas ji. Policija atidavė iį tam taip prasilošęs ir prasiskoli- 
Elena. Negalėdami jos sura- d kresni ir pamatė, kad ku- nepaliestų lietuvių. Jis pa- tikron ligoninėn, kad ištirtų nęs, kad jo “frentai” neduo 
sti, tėvai labai susirūpino ir spardosi. Jis’ pašaukė lietė dėsėtkus musų biznie- jo protą.
vakare pranešė apie tai po- kelis gyventojus ir policiją, nų, ir palietė p. Gendrolių. 
licijai. Policijos viršininkas Pradėjus po skiepą dairytis Rodo*, rimtas žmogus ne
paskyrė 6 policmanus, kad plačiau, pelenų bačkoj rasta iš to šaipytis. Bankru- 
apžiurėtų tuščius namus ir kitas kūdikis. Policija nuve- tas yra nelaimė, o nelaimėje

davo jam ramybės ir grąsi- • 
no jį “nudėti ant vietos”, }

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti 

Į savo berniukus ar mergaites muzi- 
* kos, pradėkite leisti dabar Moki

nu savo studijoj, taipgi einu ir j 
ramus Namie esu kožną dieną
nuo 7 iki 9 vakare. (-)

VALENT. PALTANAVIČIUT*

ĮJOS

s.

TeL Porter 3739

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UETUVIS 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.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

netolimus Jaukus. \ aisti jos dvinukus ligoninėn, bet 
policija taipgi pradėjo jos jje buvo jau nebegyvi. Tuo- 
jieškoti ir nupasakojo jos met policija surado kūdikiu 
išvaizdą per radio. motiną

Išjieškojus ištisas 24 va- metusi 
landas ir niekur jokių pėd- neturinti iš ko auginti 
sakų neradus, pradėta ma- net daktaro prie gimdymo 
nyti, kad mergaitė kokių neturėjusi. Policija nuvežė 
nors piktadarių pavogta. ją miesto ligoninėn.

Kairiai gyvena Oolah ga- _
tvėj. Ji) Elenutė žaidė su ki- Bortono majoru nemažina 
tais vaikais antroj gatvės algų-
pusėj, rodydami vieni ki- Nežiūrint piliečių reikalą 
tiems savo dovanas, kurių vimo, kad miesto darbinin- 
jiems Santa Claus atnešė, kams butų numušta apie 15 
Kai atėjo laikas valgyt, tė- nuošimčių algų, majoras 
vai pradėjo šaukti Elenutę Į Curley pareiškė, kad algų 
vidų. Bet ji neatsiliepė. Ir jis nekaposiąs: vietoj to, jis 
tik tada apsižiūrėta, kad reikalausiąs, kad mieste 
jos jau nebėra. Kur ir kokiu darbininkai ir toliau mokėtų 
budu ji prapuolė, niekas ne- nuo savo algų tam tikrą nuo- 
galėjo pasakyti. Visi ją ma-.šimtį bedarbių šelpimo fon- 
tė, kaip ji žaidė, bet nie.as dan kaip buvo daroma iki 
nematė kaip ji prapuolė. į šiol.
Elenutė buvo šviesių plau-' Bostono miestas samdo 

kų ir labai graži mergaitė, j išviso 22,500 darbininkų. J 
tą skaičių įneina gatvių šla- 
įvikai, policmanai, ugnage- 
Isiai, mokytojai, miesto ligo-

Automobiliuje sudegė 
nežinomas žmogus.

reikia žmogaus pasigailėti. 
Kitaip tačiau pasielgė kata-

Iš Cambridge mokyklų 
superintedento ofiso mus

jeigu jis su jais 
gins. Taigi spėjama, 
dėl to jis ir nusižudė.

„„„..„ii,, I 912 E. Broadvray S. Boaton, neatsily- { Tel. Boston 1963J. 
kad *—-------- -

ivitaiu taviau uaeicitv nata- * • i i •
Ūkiškas "Darbininkas".Vie- "

p. Gendrolių kandžiojai, ^ba ^ki^kaip^S
kaTi^-tt^P^nd0:.0 šios *»“

Pamokos bus duodamosrolius buvo socialistas, arti
mas “Keleiviui” draugas ir antradieniais ir ketvirtadie- 

I dėl to. girdi, “Keleivis” nie- niais, pradedant 7:30 vai. 
ko apie jį dabar nerašąs. j vakare. Įsirašyti galima šio-

Jeigu šitokią neteisybę [Se Cambridge aus moktklo-
parašytų komunistai, tai ne-!se į, .
galima butų perdaug stebė-i EIU*, kertėj Chushing ir 
tis, nes šmeižtas ir melas, Kaw gatvių.
tai jų duona. Bet katalikiš
kam laikraščiui, kuris visuo
met turėtų vaduotis artimo

Kelly, ant Willo\v st., ne
toli Cambridge st.

Putnam, ant kampo Otis
meile, šitokie savo artimo Fourth gatvių, 
kandžiojimai vra neleistini i. Robcrts, indsor
ir smerktini. ’ įlr Harvard gatvių.

Atsakydamas andai “Dar- Web*ter, ant Lpton st., 
bininkui” Į tuos užsipuoli- i netoli Magazine st. 
mus ant p. Gendrolio, “Ke-:

Pastaruoju laiku Bostone 
pasireiškė naujas plėšimo 
būdas: nakties laiku bandi
tai išmuša krautuvės langą 
ir pagrobę geresnius daik
tus pabėga.

LINKSMUS ŠOKIAI.
Rengia L. M. Žinyčia, 

sulaukti naujuosius metus. 
Įvyks gruodžio 31 d., 1932, 
ant Atlantic ir 4-tos gatvės, 
So. Bostone. Bus gera mu
zika. Visi atsilankiusieji 
linksmai praleisit laiką.

Įžanga pigi.
Kviečia Komitetas.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias praras,

Doro visas legalios dokaaaoataa 
317 E STREET, 
(Kampan Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Soath Bootoa 17M 

Našią: Takšt 2474.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

LIETUVYS

[OPTOMETRISTAS

Roxburvje vienam kieme nmee aptarnautojaj ir kiti.
stovėjo automobilius. Vienai1.? ™trauk,am« <>?"». nu«. 
ryt, žmonės pamatė, kad g,^<3, majoras tikisi gauti
jį raksta durnai ir pradeda fo?^ aPle S2’
rodytis liepsna. Bmo pa. oOO.OOO per 1933 mete. 
šaukti ugnagesiai, kurie at
vykę rado degančiame au
tomobiliuje jau nebegyvą 
žmogų. Matyt, jis buvo už
troškęs nuo durnų ir sude
gęs. Automobilius priklau
sė G. Samuelsui, kuris ten 
pat gyvena, bet kas per vie
nas žmogus, kuris automo
biliuje sudegė, niekas neži
no. Spėjama, kad jis buvo 
koks benamis ir jieškoda- 
mas užvėjo įlindo į automo
bilių. Ar jis tyčia automobi
lių uždegė, norėdamas ja
me sudegti, ar ugnis kilo iš 
cigareto, to irgi niekas ne
žino. Jo drapanos buvo vi
sai jau sudegusios, tik čeve- 
rykai ant kojų dar likę.

Darbai sumažėjo.
Nors buržuazinė spauda 

nesiliauja raminus visuome
nę, kad krizė jau praėjo, tos 
pačios spaudos skelbiamos 
skaitlinės parodo, kad krizė 
eina vis gilyn ir darbai vis 
mažėja. Štai, valstijos darbo 
ir pramonės komisijonie- 
riaus Smitho paskelbtas ra
portas parodo, kad lapkri
čio mėnesy bedarbių buve 
5V. nuošimčių daugiau ne
gu spalių mėnesy. Per tą 
patį mėnesį algų buvo išmo
kėta 8 nuošimčius mažiau, 
negu mėnuo atgal.

leivis” pažymėjo, kad juo- 
zapiečių laikraštis be reika
lo primeta p. Gendrolį so
cialistams, nes prie socialis-

Teisme apvogė policmaną.
Roxburio policmanas 

Camey konfiskavo 3 pain- 
tes munšaino ir patraukė 
teisman jų savininką. Par
nešus tą degtinę į policijos 
nuovadą, viena paintė tuoj 
dingo. Liko tik dvi. Bet kai 
jis nuėjo aną rytą į teismą ir 
nusinešė kišeniuje jas kaipo 
įrodymą, dingo ir tos pasku
tinės. Vadinasi, vagystė tei
sme, ir dagi iš policmano ki
šeniaus! Ir, rodos, tarp va
gių jis nesėdėjo. Jis visą lai
ką buvo savo brolių-polic-

Pereito panedėlio naktį 
dvi merginos važiuodamos 
automobilium per Somer
villės tiltą paslydo, nulaužė 
tilto barijėrą ir jų rtiašina 
pakybo virš vandens, tik 
užpakaline ašimi užsikabi
nus už tilto krašto. Išgelbė
jus jas abidvi reikėjo vežti 
ligoninėn—taip jos buvo 
nusigandusios ir susinerva
vusios.

Braintree miestely, netoli 
Bostono, iš policijos garažo

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkamu- 
laiku.

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

VISIEMS MUSŲ ĮSTAIGOS 
RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS

LINKIME
LINKSMIAUSIŲ

SEZONO
ŠVENČIŲ!

SIDNEY PRINTING 
SERVICE

R. židžiunas, savininkas

SENYVA MOTERIS, našlė ar ne
vedusi, tarp 40 ir 45 metų, lietuvė 
ar latvė, reikalinga apžiūrėti namus 
ir 2 ypatas—tėvų ir sūnų. Smulkiau 
paaiškinsiu per laiškų, arba ypati
škai. Klauskite. (1)

265 Bolton Street, So. Boston, Mass.

PERSIKĖLIAU Į NAUJĄ 
VIETĄ.

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

Miesto ligoninės perdėti- ">£5^ mano ofisas Lithūa.
nian Furniture kompanijos store.

PETRAS KETVIRTIS 
326 Broadway, South Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 4618-W

Amerikonizacijas direk
torė vra Rose M. Rondeau.

Miesto ligoninėj uždraudė 
rūkyt.

tų jis niekad neprigulėjo iri
nieko bendra su jais neturė-i njg j)r Dowling uždraudė 
io. “Keleivis pažymėjo, ligoninės ribose rūkyt. Tai- 
kad p. Gendrolius yra san- gį dabar daktarai, klerkai ir
dariečių orientacijos žmo
gus.

Ar jis prie sandariečių or
ganizacijos prigulėjo, ar ne, 
aš tikrai negaliu pasakyt. 
Bet kad jis prigulėjo prie 
South Bostono lietuvių pa
rapijos, tai aš tikrai žinau. 
Netik prigulėjo, bet ir dabar 
priguli, nes ant syk yra užsi
mokėjęs visam amžiui, va
dinas, jis amžinas parapijo- 
nas.

Kai p. Gendroliui biznis 
ėjo gerai ir jis nesigailėjo 
parapijai pinigų, tai jis bu
vo pavyzdingas, geras žmo
gus. O kai dabar jį palietė 
nelaimė, tai tos parapijos 
laikraštis paleido į jį saują 
purvų ir ciniškai pridūrė: 
jis ne mūsiškis! Jis socialis
tų draugas!

“Darbininke”, kur gi tavo 
krikščioniška dora?

Nepartinis.

kiti tos įstaigo darbinin
kai, norėdami rūkyti, turės 
laukti pakol darbą pabaigs 
ir išeis laukan, arba turės 
rokyt pasislėpę.

Hinghame, netoli Bosto
no, pereito panedėlio naktį 
vagys nukirto ir nusivežė iš 
milionieriaus Bradley kiemo 
mėlynąją eglaitę (Colorado 
blue spruce), kurios vertė 
apskaitoma į $600.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. Se.Bostoa,

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

Lietuviški Rekordai
Didefis Nupiginimas Svertų Proga.

Visi čia sužymėti Rekordai yra 10 col. tikroji jų kaina 75c., 
dabar parduodam po 50c.

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

(Sveikas Jėzau Mažiausias (Tyliųjų Naktų
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

Tvpewriterių ir Spaudos 
Sandelis

315 E ST. ARTI BROADWAY 
SOUTH BOSTONE

Kas dar negavot musų gražaus 
sieninio KALENDORIAUS,

kmėkit ateiti pasiimti.

Telefo ltU.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Joe Kapočo

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

gerai pstsrnaaja.
Studebaker Agentam

Reikale kreipkitės ir 
patenkinantį

Taisymo ir

1 HAMLIN STREET,
kampas K Bgkt 

SOUTH BOSTON.

TeL Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry
\ UETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetto Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Boston 2660. 
. ; DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

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

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS j

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvienų

dienų \ ‘ į
į 39 Boylston at. Little Bldg. Boston
Į Utarninkais, Ketvergais ir Suba 

toms nuo 4 iki 7 vai. vak.
! South Bostone, 399 Broad

buoa- i
c ! »wny į

Miesto politikieriams atimti 
automobiliai.

Miesto majoras paskelbė, 
kad nuo to laiko, kaip jis į 
atėmė miesto valdininkams- 
“kazionus” automobilius, j 
miestui susitaupė $72,000. 

buvo pavogtas greitasis au- Mat, turėdami miesto auto- ', 
tomobilius. į mobilius, tie ponai daugiau

--------------- i išdegindavo gazolino savo
Argonne viešbuty anądien privatiniems pasivažinėji- 

manų kompanijoj. Na, kaip buvo rastas pasikoręs žmo- mams, negu miesto reika- 
jųs manot, kas galėjo jį te-' gus, kuris buvo užsiregis- lams. Dabar jie turi važiuoti 

travęs kaip Paul Funster, iš gatvėkariais arba vartoti 
Worcesterio. nuosavus automobilius.

nai apvogti?

Perkėliau tavo ofisą naujon 
vieton.

Šiuomi pranešu visiems 
mano kostumeriams, kad aš, 
A. J. Namaksy,. perkėliau 
savo Reąl Estate ir Insu
rance ofisą naujon vieton. 
Nuo dabar visus reikalus ve
siu naujoj vietoj, 366 W. 
Broad wa y, Room 1, South 
Bostone. Malonėkite su rei
kalais kreiptis prie manęs, 
kur visuomet gausit gerą 
patarnavimą.

A. J. Namaksy 
Tel. So Boston 3357

20-TAS 
METINIS

Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugija, Cambridge. Mass.
Panedėly, 2 d. SAU SI O-J ANŲ AR Y, 1933 m. 

Cyprus Hali Svetainėje
40 PROSPECT STREET CAMBRIDGE, MASS.

Durys atsidarys kaip 4 P. M. Muzika pradės grajiti 3 vai. vak.
BABE STANLEY and HIS BROADCASTING ORCHESTRA
GRAJIS VISOKIUS SAKIUS—ANGLIŠKUS IR LIETUVIŠKUS
Bus duota dvi dovanos geriausiems šokikams. Pirma dovana 

graži Taurė. Antra dovana. $2.50 aukso. Todėl, kas tik gyvas ir 
sveikas ateikit į šį balių. Įžanga vyrams 50c., moterims 35c.

KELRODIS: Važiuokit į Central Skverą, o iš ten netoli yra 
svetainė. z

P. S. Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugijos metinis susirinki
mas įvyks 4 d. Sausio-January, 1933 m., kaip 7:30 vai. vak 40 Pro- 
spect St. Cambridge, Mass. Visi nauji nariai norinti prisirašyti prie 
šios Draugijos, bus priimami už pusę įstojimo, iki 40 metų amž.

16259F1 Plikių Polka 
(Toks Y aikina

16202F( Nelaimingos Dienos 
(Meilingas Bernelis

16209F(Ludvinavo Polka 
(Paukščių Polka

16171F(Svajonė ir Meilė 
(Sudiev Sesutės

16185F1 Mergų Polka 
(Laukiu Tavęs

Polka
16206F(Oi Mergelia

(Stoviu Prieš Tave
16172F(Eir»ik Polka

(Lietuv. Kareivių Polka
16188F(Vyras Pijokėlis Daina 

(Pasakyk panaitėie Daina
16163F(Butkiškių Polka

(Storu Bobų, Polka
16197F( Vaikinų Bėdos 

(Merginų Bėdos

Šiues Rekordus parduodam 
prisiunčiam ir per paštų, už persii 
nusiuntimas 12 rekordų $1.25.

V. DINEIKA, Valstybės Dramos Artistas
16208F(Aitvirų Polka, Kom.Daina l«175F(Šių Naktelę Per Naktelę

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

M. Petrausko, liaud. daina (čigonai.(M. Yozavitas).

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tet So. Boston 2629, 2173 ir 27»»

PARKWAY AUT0\ 
SERVICE

ai FILLING STATION I 
Taipgi Geriaasia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- I 
bilius ilgai laikytu, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo-| 
liną Das mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Calony Ave^

SO. BOSTON, MASS.
Sa

16187F( Prūsų Užpuolimas 
(Vaikelio Polka

po Z5c^ arba 5 až $1.00. Rekordas 
ntimų reikia primokėt. Į Kanadų

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valaadm: 2—4 p p; 7—3 JS vak. Tel S. B. Z712.
496 KAST BB0ADWAT SOUTH BOSTON. MASK

■!

16200F(Eiva, Boba Pupų Kult 
(Seni Duok Taboko

16255F( Kariškas vaizdelis. Foks. 
(Sudiev, sudiev. Foks.

16252F(Kukutė. Valcas 
(Myliu. Tango

16253F(Suktir.is
(Lietu viskas Popuri

E2356 (Lietuva Tėvynė Musų
(Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka.

MUSŲ KRAUTUVĖJE galite 
riauoius čeverykų* ir kitu* aprėdalus 
einamą kainą.

Bonus priimam už pilnų jų vertę sulyg tos dienos

Patyrimas Yra

UŽ
ge-
P"

Lietuviškus
kurso.

GEiO. MAS1LIONIS
m Bl 0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Per 30 metų praktikos, suradau vaistus, karia yra tikrai ge
riausi nuo ŠALČIO.

Non sunkiausiai sloga butų išsivysčiuai, mano vaistai su
teiks stebėtinų palengvinimų.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys į lovų. Tada gali bot pasekmės blogos. Turėkite vi- 
sados ubo šalčio vaistų savo aamaeae. Pajutę kad pas jus pasi- 
reiftia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiame jams j 
namus už 11.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKOMUS

373 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.




