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Sovietų Rusija Turi 
Didžiausią Armiją.

Pittstone Tragingai Chicagoj Mirė B. 
Žuvo Lietuve. I Lauraitis.

St. Louise Užsidarė 
16 Bankų.

Matonienė apdegė kerosimi Velioni* buvo užvedęs bylą St. Louis’o mieste šį pane- 
ir mirė palikdama 7 nas- prieš kun. Brišką dėl žmo- dėlį užsidarė da 8 bankai, 

laičius. i no* paviliojimo. j Tas padaro iš viso 16 bankų,

Sako, Amerika Padeda 
Kiniečiams Mušt Japonus

UŽIMA PIRMĄ VIETĄ 
PASAULY.

Japonai sako, kad Maskva 
greitai ruošiasi karui.

Japonija sako, kad dabar 
jau ji negalinti nei kalbėt a- 
pie rašymąsi nepuolimo su
tarties su Sovietais, nes iš 
Stalino kalbos Maskvoje ai
škiai pasirodę, kad Sovietų 
Rusi ja ruošiasi ne taikai, bet 
karui. Stalinas prisipažinęs 
prie to visai netyčia. Aiškin
damas komunistų suvažiavi
me dabartinius savo pramo
nės trukumus, Stalinas nu
rodęs, jog tie trukumai pa
sidarę dėl to, kad dėl kilu
sių Tolimuose Rytuose nera- 
musų, sunkioji Rusijos in
dustrija turėjusi būt nukrei
pta Į ginklų ir amunicijos 
gamybą. Taigi, sako, ir Ja
ponijai niekas daugiau ne
lieka, kaip tik ruoštis karui 
—žinoma, prieš Sovietus.

Amerikos generalinio šta
bo viršininkas, gen. Douglas 
McArthur, taipgi pastebi, 
kad Sovietai ir Japonija ruo
šiasi prie karo. Pereitą są
vaitę jisai įspėjo Kongresą, 
kad tas nemažintų savo ar 
mijai lėšų, nes, girdi, mes 
gyvename labai neramiais 
laikais. Japonija padidinusi 
savo karo biudžetą, taip pat 
ir Francuzija. Visos taikos 
sutartys nieko nereiškian 
čios ir popiergaliai negalį 
užtikrinti pasauliui taikos, 
kuomet iš pasalų visi ginki 
luojasi ir ruošiasi karui. 
Jungtinės Valstijos savo ka
ro jėgomis dabar stovinčios 
tiktai septynioliktoj vietoj. 
Pirmutinę vietą užimą So
vietai, kurie turi didžiausią 
armiją visam pasauly. Ge
nerolo McArthuro apskai
čiavimu, Rusija veikiamo, 
armijoj dabartiniu laiku tu 
rinti 846,600 vyrų, o atsar
goj—18,025,000. Reiškia, iš 
viso Sovietai turį 18,873,600 
išlavintų kareivių.

Antrą vietą užimanti 
Francuzija, kuri turinti 
607,000 kareivių veikiamoj 
armijoj ir 6,328,000 atsargi 
nių, arba 6,975,000 iš viso. 
Be to da franeuzai turį 40,- 
000 kareivių aviacijos tar 
nyboj.

Toliaus iš eilės karo spė 
kos, imant kartu veikiama 
ją armiją ir rezervas, eina 
taip:

Italų, 6,498,140 vyrų.
Ispanų, 2,324,500.
Japonų, 2,177,000.
Lenkų, 1,977,100.
Kinų, 1,925,500.
Rumunų, 1,730,400.

. Č.-slovakų, 1,627,000.
Jugoslavų, 1,586,685.
Anglų, 1,163,204.
Švetdų, 876,600.
Turkų, 665,800.
Šveicarų, 630,000.
Belgų, 524,224.
Graikų, 583,450.
Jungt Valstijų, 439,189.
Nežiūrint šitų gen. McAr

thuro bauginimų karo pavo
jais, žemesnieji Kongreso 
rūmai nutarė nukirsti $110, 
908,000 Karo Departamento 
lėšų.

>• * o f l “Garsas” praneša; kad Bronius Lauraitis, kurio; kurie uždarė savo duris bė- 
t^indllCatlStų &Uh.lll~ Pittstone 6 sausio skaudžiai vardas pastaruoju laiku bu-^giu dvylikos dienų. Visi bu-

mas Ispanijoj.
Madrido žiniomis, anar- 

cho-sindikalistų sukilimas, 
kuris prasidėjo Ispanijoj 8 
sausio, tęsėsi ištisą pereitą 
sąvaitę. Susirėmimų su poli
cija buvo visuose didesniuo
se miestuose. Daugely vietų 
ukilėliai buvo užėmę val

džios įstaigas, paėmė doku
mentus ir stengėsi suparali- 
žiuoti susisiekimą.Daug vie
tų susprogdinta bombomis. 
Per tuos sumišimus užmušta 
apie 50 žmonių. Bet valdžia 
sako, kad sukilimas jau bai
giama malšinti.

apdegė ir mirė Pranciška 
Matonienė, 26 metų am
žiaus lietuvė. Nelaimė įvyko 
kuriant krosni. Norėdamr 
greičiau ugnį įkurti, Mato
nienė užpylė keresino, kuris 
tuojaus ekspl iodavo ir liep 
snodamas aptaškė jos dra 
panas. Apdegė visas jos vei
das ir kūnas. Apdegusi Ma
tonienė buvo nuvežta Pitts- 
tono ligoninėn ir tenai mi
rė. Jos vyras mirė 4 mėne
siai atgal. Liko 7 maži vai
kai našlaičiais Vyriausis jų 
turi vos tik 14 metų amžiaus.

Abromaitis Išteisin
tas žmogžudystės 

Byloj.
Shamokin, Pa. — šiomis 

dienomis čia pasibaigė įdo
mi Jono Abromaičio byla, 
kurioj jis buvo kaltinamas 
nužudymu savo meilužės, 
tūlos Mrs. L. Ference. Pro
kuroras kaltino jį pirmo lai
psnio žmogžudyste ir visi 
manė, kad. Abromaičiui teks 
atsisėsti elektros kėdėn. Bet 
prisaikintųjų suolas pripa
žino jį nekaltu ir paleido. 
Amerikonams labai nepati
ko, kad “foreignerį” išteisi
no ir dėlto dabar jie čia pik
tai bruzda. Abromaitis yra 
lietuvis mainerys. Teisme jis 
pasisakė susitikęs su ta mo
teriške apie 10 metų atgal ir 
tuojaus jiedu vienas kitam 
patikę. Jiedu dažnai susiei
davę ir užsiimdavę neleisti
nais dalykais. Moteris daž
nai įšmugeliuodavusi jį į sa
vo namus ir jis nesykį tenai 
nakvojęs pasislėpęs ant tre
čių lubų. Moteris tuo pačiu 
laiku turėjo savo tikrą vyrą 
ir keliatą vaikų. Ir štai, vie
ną naktį Abromaičiui pas ją 
nakvojant, pasigirdo šūvis. 
Namie kilo triukšmas. Subė
go visi namiškiai ir rado 
Ference’ienę nebegyvą. Ab
romaitis buvo suimtas ir ap 
kaltintas jos nužudymu. Bet 
teisme jis tikrino, kad mo
teris nusišovė pati, ir džiurė 
tam patikėjo.

NELAIMĖ SHAMOKŲ 
KASYKLOJ.

Shamokin, Pa. — Šiomis 
dienomis anglių kasykloje 
ties Boydtownu įvyko nelai
mė. Išimant iš kasyklos ram
sčius, užgriuvo kasyklos vir
šus ir užmušė du maineriu: 
Juozą Naruševičių ir Petrą 
Dumčaką. Abudu buvo ve
dę ir paliko 9 vaikus našlai
čiais. Dumčakas buvo gimęs 
Shamokuose, o Naruševičius 
ateivis. Kaip rodos, abudu 
buvo lenkai.

Clevelande Išplėštas 
Bankas.

Vienas banditas pašautas,
antras pabėgo su $35,000.
Pereitą sąvaitę Clevelan- 

do priemiesty buvo užpultas 
Commercial Savings &Loan 
Co. ofisas. Kompanijos pre
zidentas Ames ir 5 tarnauto
jai buvo nuvaryti į skiepą ir 
tenai visi surišti. Tuomet 
banditai iškraustė seifą, su
sidėjo į maišą apie $35,000 
pinigų ir jau nešėsi laukan. 
Bet išėję laukan jie susitiko 
tūlą pilietį, nedidelį žmogu
tį, kuris atvažiavo į banką 
biznio reikalais. Bijoda
miesi, kad jis nesukeltų ant 
kojos pclicijos, banditai lie
pė jam sėstis su jais į jų au
tomobilių. Varomas prie au
tomobiliaus, šitas pilietis 
kirto vienam banditui į pa
smakrę ir pagriebęs jo re
volverį pradėjo šaudyt. Jis 
paleido iš viso net 5 šuvius. 
Vienas banditas jo peršau
tas susmuko, bet antras pa
grobė maišą su pinigais ir 
pabėgo.

POPIEŽIUS PROTESTUO
JA PRIEŠ BULGARUOS 

KARALIŲ.
Bulgarijos karaliukštis y 

ra stačiatikis, bet turi ve
dęs italų kunigaikštytę, ka
talikę. Dabar jiedu susilau
kė vaiko ir apkrikštijo sta
čiatikių apeigomis. Dėl to 
popiežius pakėlė protestą. 
Jis reikalauja, kad naujagi
mis butų krikštytas katalikų 
bažnyčioj. Bet kas gi jo no
rų paiso?

ANGLŲ LAKŪNAS NU
KRITO J PELKES.

Iš Nairobi pranešama, kad 
dvi anglų merginos, grįžda 
mos orlaiviu iš Cape Towno. 
nukrito į Afrikos pelkes, 
kur yra daug plėšriųjų žvė
rių. Iš Nairobi miesto išsių
sta ekspedicija joms gelbė
ti.

vo pagarsėjęs netik Chica
goje, bet ir kitose Amerikos 
’ietuvių kolonijose, jau ne
begyvas. Jis mirė šiomis 
lienor ’s ir pereitą sąvaitę 
buvo palaidotas. Velionis 
pagarsėjo dėl savo bylų. 
Vieną bylą jis buvo užvedęs 
prieš savo žmoną, reikalau
damas atsiskirimo, o antrą 
bylą uto pačiu laiku buvo iš
kėlęs prieš kun. Brišką, kal
tindamas jį paviliojimu jo, 
Kuraičio, žmonos ir suar
dymu jo šeimyniško gyveni
mo. Visuomenė tomis bylo
mis labai susidomėjo, bet 
riek joms buvo pamato, da- 
>ar turbut jau niekas nesu
žinos, nes Lauraičiui mirus, 
jo iškeltos bylos savaimi nu 
molą.

PAGAVO KOMUNISTŲ 
GINKLŲ TRANSPORTĄ.

Hamburgo policijai pa
vyko konfiskuoti didelį ko
munistams skirtą transportą 
ginklų. Du policininkai pa
stebėjo kelis vyrus nešant 
sunkias dėžes iš krovininio 
automobilio į vienus namus. 
Pamanę, kad ten esama pa 
vogtų prekių, jie sustabdė 
vyriškius ir pažiurėjo, kas 
yra dėžėse. Dėžės buvo pil
nos šautuvų, revolverių, 
rankinių granatų ir amuni 
ei jos. 11 asmenų buvo suim 
ta. Suimtuosius ginklus ir 
komunistus norėjo atmušti 

200 jaunų komunistų, bet 
pavėlavo.

TAUTININKAI VOKIETI 
JOJ SUMUŠTI.

Mažiausioj Vokietijos val
stijoj, Lippėj, pereitą nedėl
dienį buvo rinkimai. Į Lip- 
pės seimelį renkama iš viso 
21 atstovas. Fašistai dėjo di 
džiausiu pastangų, norėda
mi pravesti saviškių didžiu
mą. Bet tas jiems nepavyko 
Iš 21 vietų seimely jiems te 
ko tiktai 9. Socialdemokra 
tai pravedė 7 atstovus. Kiti 
pasiskirstė. Gugenbergo va
dovaujamoji tautininkų (na 
cionalistų) partija buvo vi
siškai sumušta.

NETURI GANA DRAPA
NŲ PAVARGĖLIAMS.
Kongresas pereitą vasarą 

nutarė iš valdžios sandėlių 
paskirti 5,000,000 bušelių 
kviečių ir 500,000 bundulių 
medvilnės pavargėliams ap 
rūpint nemokamu maistu ii 
drabužiais. Dabar Raudono
jo Kryžiaus pirmininkas 
Payne pranešė Senato komi
tetui, kad tos medvilnės ne
užtenka aprūpinti nei penk
tą dalį pavargėlių. Miltų 
gauna 4,750,400 šeimynų.

LAIVAS APVIRTO SU 
300 ŽMONIŲ.

Audros metu pereitą ne
dėldienį Kinijos pasieny ap
virto garlaivis “Hsin Ning- 
tain” su 300 kiniečių. Mano
ma, kad visi jie žuvo.

vo nedideli bankai, iš viso 
turėdami “tik” $15,000,000 
indėlių.

Nugąsdinti naujais ban
ko krachais, Rock Island, 
Moline ir East Moline mies
tai lllinojaus valstiioj pa
skelbė “banku šventę” 
dviem savaitėm. Per tą laiką 
visi bankai tenai stovės už
daryti, kad žmonės negalėtų 
pinigų išsiimti.

Muscaltine mieste, Iowos 
valstijoj, tokia “bankų šven
tė” paskelbta trims sąvai- 
tėms.

ALUS MAINE’O VAL
STIJOJ.

Maine’o valstija visuomet 
būdavo sausa. Net ir prieš 
karą, kai nebuvo prohibici
jos, tenai vietos gyventojai 
visuomet nubalsuodavo sa- 
liunų neįsileisti. Bet dabar 
jau ir Maine’o valstijoj kal
bama apie alaus įvedimą. 
Lewistono atstov. Audėt jau 
įnešė legislaturon bilių, kad 
atšaukus prohibicijos įstaty

IŠVILIOJO $40,000.
Bostonietis žulikas John 

Refkin nuvažiavo Floridon 
“skymais’

AMERIKOS AMBASADO- 
Į RIUS TĄ UŽGINČUA.

„ .. Bet Wa*hingtonas pabrėžia,
Cl. . . kad grobiamų žemių Ameri-

vihojo iš tūlo Sinclairo $40,-1 • .
000. Apgavikas- užtai nu-1 ka nepopazim.

’ ‘ laikraščiai pe-

ir apgavmgais

Japonijos
reitą sąvaitę išspausdino vi
są eilę straipsnių, kaltinda
mi Jungtines Valstijas, kad 
jos padedančios kiniečiams 

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ IR LA-įvesti karą prieš japonus. A- 
VONĄ IŠSIUNTĖ GELE- [menka siunčianti Kinijai 

ŽINKELIU. ginklų, orlaivių ir net priža-
Kelios dienos atgal du dėjusi duot Nankino val- 

juodveidžiai New Yorke už- džiai 20,000,000 juanų (a- 
mušė namų savininką Na- pie $4,000,000) paskolą.

baustas 5 metais kalėjimo ir 
užsimokėt $10,000 pabau
dos. Bet apgautasis Sinclair 
iš to nieko negauna.

thana Reigradą, pavogė iš 
jo kišeniaus $40, o jo kūną 
įdėjo į skrynią ir išsiuntė 
gelžkeliu į Richmondą, Va. 
žmogžudžiai suimti ir prisi
pažino prie piktadarybės. 
Skrynia su Reigrado lavonu 
atėjo į Richmondo miestą ir 
tenai ją paėmė detektivai.

PASIRODĖ NETIKROS 
20-DOLERINĖS.

. Bostone ir apylinkėj neži
nia kas pradėjo platinti ne
tikras 20-dolerines. Policija 

mą, Maine’o valstijoj butų'nužiūri vieną šviesiaplaukę 
daromas ir pardavinėjamasĮ moterį tuos pinigus plati- 
alus. į nant. Pinigai esą padaryti

---------------- j labai gerai, tik jų popieroje
JAPONIJOJ AREŠTUOTA nėra šilkinių siūlelių, kaip

2,000 KOMUNISTŲ.
Žinios iš Tokio sako, kad 

per tris pastaruosius mėne
sius Japonijoj areštuota 
daugiau kaip 2,000 žmonių, 
jų tarpe daug žymių švietė-

tai yra tikruose piniguose.

SOVIETŲ LAIVAS 
BĖDOJ.

Pereitą sąvaitę japonų ra
dio stotis Ochiiši gavo pavo

jų. Visi suimtieji esą kalti-1 jaus signalą “SOS” nuo So- 
nami komunistinėmis idėjo-; vietų garlaivio “Sachalino”, 
mis. Per 3 pastaruosius mė- ‘ kuris vežė 254 žmones. Lai- 
nesius po visą Japoniją bu-vo vieta paduota Ochotsko 
vo daromos kratos. Tai bu- juroj, į šiaurės rytus nuo 
vusi didžiausia komunistų Sachalino salų. Kas su tuo 
medžioklė Japonijos istori- laivu atsitiko, japonai šako
jo j. i si negalėję sužinot.

Išdegė Lietuviškas
Vienuolynas.

VOKIEČIAI DAUŽO JA 
PONŲ LANGUS.

Šį panedėlį vokiečiai ko
munistai Berlyne susirinko 
prie japonų karo atstovybės 
rūmų ir pradėjo daužyt lan
gus. Akmenys ir plytos, ku
riomis komunistai svaidė į 
langus, buvo įvyniotos į po- 
pierą su užrašu: “Vokiečiai 
darbininkai stoja už Sovie 
tus” ir “prieš japonų milita
ristinius žygius.”

FARMERIArORGANI- 
ZUOJA APSIGYNIMĄ.
Iowos valstijoj farmeriai 

pradėjo organizuoti “apsi
gynimo komitetus”, kurių 
tikslas yra ginit farmas nuo 
pardavimo už skolas. Kur 
galima, tie komitetai ban
dys geruoju sutaikyti įsisko
linusį farmerį su skolintoju; 
o kur tas nepasiseks, tenai 
farmeriai žada jėga ginti sa 
vo namus nuo šerifų.

Šiomis dienomis Harvey’s 
Lake miestely, netoli Easto- 
no, Pa., supleškėjo “baltųjų 
tėvų” namai, kur gyveno vi
sokie nevedę “tėvai”. Ugnis 
kilo nakties laiku, kada visi 
“tėvai” buvo jau sumigę. 
Dabar vienas jų rašo “Gar
se”, kaip jis jautėsi pabu.- 
dęs. Sako:

“Štai žmogus išbundi du
rnų sukury. Durnai nuodina 
žmogaus gyvybę, griaužia 
akis ir drasko krutinę. Dide
lis rūpestis apsaugoti save ir 
kitus gelbėti. Pasigista Tėvo 
Ažuko kliksmai gelbėtis. Po 
to rūpestingojo viršininko 
Tėvo Brigmano graudus 
verksmas ir šauksmas ki
tiems gelbėti savo gyvybę 
Ir novicijus Valteris ir Tė 
vas Antanas puolasi prie 
langų. Ir gerb. viršininko 
brolis Petras ir ištikimoji 
tarnaitė Elzbieta Januškie
nė klyksta, šaukia...

“Švenčiausios Jėzaus Šir
dies Meilės Vienuolynas 
baisiai nukentėjo nuo ug
nies. Vienuolyno rūmų rūsys 
visai išdegė. Priešakinė vie
nuolyno rūmų dalis nudegu

si. Visas stogas ir ramsčiai 
sunaikinti ugnies.

“Vienuolyno viduje rink- 
tiniausi rakandai, meniški 
paveikslai, taurai ir patali
nės vandens sunaikinti ar 
suskruzdėję. Rinktiniausias 
vienuolyno knygynas ir di
delės vertės rankraščiai 
niekus virto. Kai kurios 
knygos buvo didelės ir ne
paprastos retenybės: šian
dien negalima jų pirkti. Pa
gal apskaitliavimą nuosto
lių padaryta arti šimto tuk 
stančių dolerių.”

Na, o “šventos Agotos 
duonos tie “tėvai” neturėjo? 
Juk vienas kunigas nesenai 
aiškino, kad ta duona gali
ma sulaikyti didžiausį gais
rą.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Grew tuojaus šitus 
caltinimus Japonijoj užgin
čijo. Jis kategoriškai parei
škė, kad šitiems paskalams 
nesą jokio pagrindo.

Bet kartu su jo užginčiji- 
mu, japonų karo ministerija 
paskelbė šitokį pranešimą: 
‘Ginklų Kinijai, ypač Čan 
Isiao-Lianui (komendan

tui daugiausia pristato Jun
gtinės Valstijos ir Vokietija. 
Amerika parduoda kinie
čiams orlaivius ir automobi- 
ius, kurie yra siunčiami į 
Šanchajų, o Vokietija pris
tato kanuoles ir kulkasvai- 
džius į Tientsiną.”

Amerikos valstybės sek
retorius Stimson Washing- 
tone išleido iš savo pusės pa
reiškimą, kad tarp Washin- 
gtono valdžios ir Kinijos ne
są jokio? sutarties remti Ki
niją pinigais ar kitokiu bu
du jos ginčuose su Japonija.

Bet tuo pačiu laiku Wa- 
shingtonas paskelbė pasau- 
iui, kad Jungtinių Valstijų 

valdžia pasilieka prie savo 
nusistatymo nepripažinti jo- 
rios teritorijos užimtos gin
čio smurtu. Šitas pareiški
mas yra aiškiai taikomas ja
ponams, kurie laužiasi Kini- 
on ir užima vis daugiau že

mės. Amerika aiškiai pasa
ko, kad šitų smurto žygių ji 
nepripažins.

Kuo šita tarptautinė pai
niava pasibaigs, sunku pa
sakyt, bet kad ji neveda prie 
taikos, tai labai aišku.

ANGLAI NESUPRANTA, 
KODĖL HOOVERIS

PREZIDENTAUJA.
Jungtinių Valstijų amba 

sada Anglijoj gauna daug 
paklausimų, kodėl Hooveris 
vis dar tebeina prezidento 
pareigas, kuomet jo vieti
ninkas buvo išrinktas jau 
lapkričio mėnesy.

MARCINKIUTĖ NUSI
ŽUDĖ.

Naugatuck, Conn.—Perei
tą sąvaitę čia gazu savo 
kambary nusižudė S. Mar- 
cinkiutė, 17 metų mergaitė. 
Paliktame laiške ji sako, 
kad atima sau gyvastį dėlto, 
jog viename šone turėjo 
skausmą. Jai nesenai buvo 
padaryta operacija dėl a- 
pendikso.

POPIEŽ1USPASKELBĖ 
“ŠVENTUOSIUS METUS”

Pereitą nedėldienį popie
žius išleido proklamaciją, 
paskelbdamas ekstra “šven
tuosius metus” šiais metais. 
Jis liepė žmonėms melstis ir 
keliauti Romon. Vadinasi, 
užsimanė senis pasipinigau
ti.

ŽEMĖ DREBĖJO.
Bedfordo ir Fall River a- 

pylinkėse, Massachusetts 
valstijoj, šį panedėlį buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas.
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TAUTININKAI SKUN

DŽIA LIETUVIUS AR- 
GENTINOS VALDŽIAI.

MARIJA SPIRIDONOVA 
IR THOMAS MOONEY.

VB, 80, BOSTON No. 3, Sausio 18 d., 1933 m.

Turbut nėra tarp skaitan
čios visuomenės tokio žmo
gaus, kuris nebūtų girdėjęs 
Marijos Spiridonovos var
do. Jos vardas pagarsėjo pa
sauly dar tais laikais, kada 
Rusijoj ėjo kova prieš caro 
valdžią. Bet kur Spiridono- 
va yra dabar, tai ne visiems 
yra žinoma. “Naujienose” 
randame apie ją šitokių ži
nių:

“1906 metais, kada Rusijos 
caro budeliai keršijo žmonėms 
už revoliuciją, kalėjimai buvo 
prigrūsti valdžios priešais, ir 
baudžiamosios kazokų bei dra
gūnų ekspedicijos įvairiose da
lyse imperijos ‘darė tvarką', 
šaudydamos gyventojus ir de
gindamos jų trobas,—Marija 
Spiridonova, 19 metų mergina, 
nušovė vienoje nedidelėje Tam- 
bovo gubernijos geležinkelio 
stotyje generolą Lukačinskį. 
vieną pikčiausių jų caro šunų.
“Spiridonova buvo vietoje su

imta ir baisiai sumušta. Pas
kui ji buvo žvėriškai kankina
ma kalėjime. Žinios apie tai pa
sklido ne tik Rusioje, bet ir už
sienių spaudoje. Karo teismas 
pasmerkė Spiridonova pakarti, 
bet dėl kilusios protestų ban
gos mirties bausmė jai buvo 
pakeista sunkiųjų darbų kalė
jimu. Kada ji buvo gabenama 
i Akatuj katorgą rytų Sibire, 
minios žmonių rinkdavosi gele
žinkelio stotyse ir keldavo jai 
ovacijas.

“Iš katorgos Mariją Spirido- 
novą paliuosavo tik 1917 metų 
kovo mėnesio revoliucija. Jai 
atvykus Į Čitą. to miesto gy
ventojai išrinko ją savo bur
mistru. Bet ji nenorėjo pasilik
ti Sibire ir iškeliavo Į Petro
gradą. kur tuomet buvo revo
liucijos centras. Ji atsistojo 
kairiųjų socialistų revoliucio
nierių partijos priešakyje. Ši 
partija iki Brest Litovsko tai
kos ėjo su bolševikais. Ji daly
vavo spalių (lapkričio) perver
sme...

“Tačiau, kai sovietų valdžia 
pasirašė su kaizeriška Vokieti
ja pažeminančią Rusijai taikos 
sutarti, tai kairieji es-erai išėjo 
į opoziciją. Tuomet bolševikai 
ėmė ir juos persekioti. Marija 
Spiridonova netrukus tapo a- 
reštuota ir uždaryta kalėjime. 
Vėliaus ji išėjo iš kalėjimo ir 
buvo vėl suimta. Bolševikai 
bandė nuo jos nusikratyti, pa-

NUTARĖ PARDUOT 
“VIENYBĖS” NAMĄ.

“Tėvynės” 2-ram numery 
tilpo SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo protoko
las, kur tarp kitų dalykų 
randame ir šitokį nutarimą: 

“Lithuanian Vienybė Pub- 
lishing Co., Brooklvn, X. Y., 
kadangi nuošimčiai ir taksos i- 
Jri šiol nemokėta sulig pereito 
Tarybos nutarimo, tad išnešta 
atatinkama rezoliucija ir įteik
ta Iždininkui namą fsrklo- 
zuoti.”

Namą “forklozuoti”, tai 
reiškia uždaryti paskolą ir 
namą parduoti iš varžyti
nių už nesumokėtą skolą.

Bet mums teko girdėti, 
kad SLA. politikieriai yra 
susitarę su “Vienybės” fa
šistais padalyti taip, kad ir 
namas “Vienybei” pasilik

tų, ir jo skola Susivieniji
mui išdiltų. Tuo tikslu ma
noma “Tėvynės” spaustuvę 
apleisti, o SLA. organo 
spausdinimą atiduoti “Vie
nybei”.

Jeigu šitas “tautiškas” 
planas pavyks, tai po kelių 
metų “Vienybė” galės visą 
savo skolą atidirbti. Jeigu 
viskas seksis gerai, tai galės 
d a ir geriau būt. Susivieni
jimas galės Įsiskolinti “Vie
nybei” ir ji galės tada “for
klozuoti” Susivienijimo na
mą. Juk fašistai nuo Grand 
stiyčio visuomet reiškė pre- 
tensijų, kad SLA.—tai jų 
nuosavybė.

Kad šitiems jų “sky 
mams” butų kuo mažiausia 
opozicijos, jie gali pažangių 
žmonių i Susivienijimą dau
giau neįsileisti, štai, jie jau 
nutarė grąžinti Įstojimo 
mokesti St. Michelsonui, 
“Keleivio” redaktoriui, nes 
jis nepristatęs jiems savo 
gimimo metrikos.

Žinoma, sėdint organiza 
cijos viršūnėse galima nau
dotis visokiomis priemonė
mis kovai su opozicija. Bet 
nešvarios priemonės gali 
užkrėsti gangrena visą or 
ganizaciją ir iš milioninio 
Susivienijimo gali likti tik
tai liūdna atmintis.

SLA. nariai turėtų budėti, 
kad apjakę vadai nenuvestų 
jų Į pelkes.

šių metų 1-mame “San
daros” numery randam ši
tokią žinią:

“šiomis dienomis gavome iš 
Argentinos pranešimą, kuris 
beabejo. nustebins ne vieną 
skaitytoją. Jau esam minėję, 
jog Argentinoj susikūrė Tau-

nizavo bolševikams išėjus iš S. 
L. A., priklausomos nuo taip 
vadinamo Tarptautinio Darbi
ninkų Ordeno.”

“Draugas” baigia saky
damas, kad lietuviai, “ku-

100 Procentų Patrio
tas, 99 Nuošimčių 

Idijotas.
Garsusis anglų rašytojas 

rie myli savo tautą”, negali Bernard Shaw, pajuokda- 
prie tokių organizacijų dė- i mas Amerikos dolerinius
tis, kurias diriguoja 
mieji.

Matyt, “Draugas”

sveti-

visai

patrijotus, kurie dažnai va
dina save “100 procentų a-
merikonais”, yra pasakęs,

Ctucagos Lietuviuose Didelis Subruzdimas.
Pažanga" Ruošiasi Debiutan.

“Pirmyn” chorui režisie- 
nauja adv. Jurgelionis ir

Dr augi jos mitingai su pa
skaitomis ir muzika, Jurge-

lionio šūvis i Vanagą. ponia Nora Gugienė. Muzi 
rbieao-osi kal^ dali vadovauja choroVlllVacvd i — •vAnmoc nrornie mn*7i Izoc*

lininiu Sąjungą, kuri leidžiu I kal1 ir jis P?te
ra savistovus: visų pirma jįsavo savaitraštį. To savaitra

ščio redaktorius keršindamas 
keliems vietos sandariečiams i- 
skundė juos valdžiai, kaipo 
komunistus. Policija įskųstuo
sius suėmė, atliko aštrius tyri
nėjimus. bet nieko blogo nesu
radus, sandariečius paleido.

“Neužilgo po šio incidento, į- 
vyksta Argentinos sandariečių 
vakaras, kurin atsilankė ir tau
tininkų organo redaktorius. 
Rengėjai, pastebėję tokį ‘ma
lonų’ svečią liepė jam išsikrau
styti. O kuomet tas pasiprie
šino, tai likosi policininko pra
šalintas.”

Panašiomis judošystėmis 
mūsiškiai “patriotai”' yra 
pasižymėję ir Jungtinėse 
Valstijose. Karo metu, kuo
met čia siautė piktoji reak
cija, šitie judošiai skundė 
musų žmones ir laikraščius 
kaip ”progermanus”.

“DRAUGAS” UŽMIRŠO 
APIE SAVE.

diriguoja airių
paskui kažin koks arkivys 
kūpąs, kardinolas, o ant ga
lo aukščiausius Įsakymus 
duoda Romoj atsitūpęs po
piežius. šitam juodajam In
ternacionalui “Draugas” 
tarnauja daug didesniu pa
klusnumu, negu komunistai 
Maskvai.

Mes nesame komunistai 
ir, žinoma, mums nėra rei
kalo juos ginti. Bet kam gi 
derikalai taip veidmainiau-

kad 100 procentų ameriko
nas, tai 99 procentų idijo- 

vyskupas, tas.

lieta4y°viXmenės^7nT- ../abus muzikas-
me yra daug svarbesnis už ,t?3navl ?,us7 • • •
visus kitus mėnesius sūdė- Pirm>’n choro Pirmimn- visus Ritus menesius, suoe Rag p Jokubauskas tikisi tu_
tus krūvon. Tai turbut dėl
to, kad sausio mėnesi su-į rėti dideli pasisekimą.

ja?

Chieagos kunigų “Drau
gas” piktinasi lietuviais ko
munistais, kad jie dirba ne 
savo tautai, bet internacio
nalui. Išskaitęs bolševikų 
laikraščiuose, kad dabar da 
pradėjo organizuotis “Tarp- 
tautinis Darbininkų Orde- 
nas”, Į kurį prigulės visokios 
bolševikų susišelpimo orga
nizacijos, “Draugas” sako:

“Lietuviškąją'bolševikų or
ganizacijos nėra savistovios 
Jos yra surištos su tarptauti 
nėmis komunistų organizacijo
mis. Net Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas, kuris susiorga-

IGNORANTAI KALBA
APIE “UNIVERSĄ.”

“Vienybės” 4-tame nu
mery, pirmam puslapy, yra 
Įdėtas šitoks dalykas:

“Atlantic City įvykusioj 
mokslininkų konferenc. moks
lininkas Dr. R. C. Tolman uni- 
versą palygino amžinai pulsuo
jančiai širdžiai. Iš vienos pusės 
spindinti žvaigždžių energija 
aikvoja dangiškąją medžiagą 
šilumos ir šviesos bangų for
moj, ir plečianti universo dy
dį. Jei šis procesas amžinai tę
stųsi, medžiaginis universas 
mirtų ar išnyktų. Bet priešin
gai, pagal relatvvę teoriją, gra
vitacijos jėga. traukianti me
džiagą atgal, yra gana didelė, 
aikvojamą—grąžinti atgal e- 
nergijai eikvoti medžiagą.”

Ot, kur moksliškai para
šyta! Net “reliatyvė teori
ja” įtepta. Girdi, pagal tą 
teoriją, gravitacijos

Nesiimu spręsti, ar toks 
Bernard Shaw pareiškimas 
pilnai atitinka ar ne Ameri 
kos doleriniams “patrijo- 
tams”; bet jis puikiai 
tinka musų lietuviškiems 
“100 procentų patrijotams 
o ypač smetoninės “eros 
garbintojams, tokiems kaip 
kad 12-tos kategorijos “či- 
novnikas” D. Klinga. Apie 
tai negali būti dviejų nuo
monių.

Štai, “Vienybės” No. 151 
yra tilpęs D. Klingos, atsi
prašant, straipsnis, kuriame 
jis garbina gruodžio per
versmą ir perversmininkus, 
kaip “tautišką revoliuciją”, 
o šmeižia ir pravardžiuoja 
kovotojus už Lietuvos lais
vę. Klinga tik nepatenkin
tas, kad ta “tautiška revo
liucija labai sušvelnėjusi.

Tai reiškia, kad Smetonos 
smurtininkai, vykdydami 
“tautišką revoliuciją”, ne
gana kraujo praliejo, nega 
na laisvės kovotojų Į kalėji 
mus sugrudo ir negana aš
triai spaudą smaugia, šimto 
procentų patrijotas Klinga 
norėtų daugiau kraujo!

Na, jeigu tai nėra 99 nuo
šimčių idijotizmas, tai kaip 
gi kitaip šitą kvailybę pava
dinti?

Pittaburgho Jonas.

puola visokių organizacijų 
metiniai susirinkimai.

Draugijos, chorai, politi
nės organizacijos ir Įvairus 
rateliai planuoja ir ruošiasi

V. B. A.

Karas Visam Pa
sauly.

prie naujo darbo savo orga- j Mūšiai eina Azijoj, Europoj 
nizacijų labui. Publika

orijos” nebūtų, tai “gravita 
cijos jėga” nežinotų, kaip 

jėga;tą medžiagą atgal traukti, 
traukia medžiagą atgal. Tai Į Tada butų viskam kaput! 
reiškia, jeigu “reliatyvės te-! Aišku, kaip naktį.

ne
spėja lankytis Į visokias 
pramogas — taip daug jų 
čia būna po Naujų Metų.

Labai Įdomus buvo nau
jos “Pažangos” metinis su
sirinkimas. Valdybą, kuri 
tik pora mėnesių prieš nau
jus metus buvo išrinkta ir 
d a neturėjo progos parodyti 
savo darbštumą, buvo pali
kta vietoje. Jos sąstatas 
toks: Dr. Graičiunas, pirm.: 
K. čepukas, vice-pirm.; p-lė 
Mikužiutė, sekretore; A. 
Vaivada, ižd.; J. Ascila, or
ganizatorium. Pats pirmasis 
Pažangos” viešas pasiro

dymas bus 16 vasario. Tą 
dieną ji minės Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuves. 
Prie to parengimo prisideda 
ir “Naujienos”. Išeidama 
pirmu kanu visuomenės a- 
renon, “Pažanga”, mano
ma, pasisakys viešai ir tiks
lus, kurių ji mano siekti 
Žmonės labai domisi “Pa
žanga”, todėl yra manoma 
turėti labai skaitlingą pub
liką Vasario 16. Lietuvių 
Auditorijoje.

Chicagoje yra Savitarpės 
Pašalpos draugystė, kuri sa 
vo susirinkimus laiko su pa
skaitomis ir muzika. Tas pa
skatina narius skaitlingiau 
lankyti susirinkimus. Gal vi-

ir Amerikoj.
Žinios iš Šanchajaus sa- 

<0, kad pereitą sąvaitę japo
nų kariumenė jau įsivei'žė 
Jeholo provincijon, turėda
ma save tikslu Lingyano 
miestą. Iš Charbino prane
šama, kad Mandžurijoj ja
ponai pereitą sąvaitę užmu
šė 300 kiniečių.

Tuo pačiu laiku žinios iš 
Ispanijos sako. kad tenai su
kilo anarcho-sindikalistai ir 
komunistai. Susirėmimuose 
su valdžios kariumene pe
reitą sąvaitę 50 žmonių bu
vę užmušta ir keli šimtai su
imta.

Indijoj prasidėjo smar
kus bruzdėjimas prieš Ang
liją. Aivaro mieste sukilo 
muzulmanai. Valdžia nu
siuntė tenai 1.000 anglų ka
reivių.

Argentinoje dėl neramios 
vidujinės padėties paleistas 
parlamentas.

Kuboje taip pat prasidė
jo revoliucinis liaudies bru
zdėjimas prieš diktatorių 
Machado. Penkius miestus 
užėmė kariumenė.

Berlyne Įvyko kruvinas 
susirėmimas tarp komunis
tų ir fašistų.

Airijoj užepereitą nedėl- 
dienj rinkimų kovoj sužeis-

. - . ..... . •• ta 30 žmonių,soj Amerikoj si draugija T . 1<m
k,,.- innnlnlnla IrnrJ lolVrtci' 1 alP P^SKlejO me

CENZORIUS — IŠMIN
TIES ŠALTINIS.

aFIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
“Keleivy” buvo pranešta, 

.kad fašistinė cenzūra Lie- 
skelbdami ją pamisusia, ir už- tuvoje neleido laisvai minė- 
darydami beprotnamyje. Kartj spaudos sukaktuviu. 
Spiridonovos draugai ėmė pro-! Advok. Šleževičiaus straips- 
testuoti. ji buvo pergabenta į Rj “Lietuvos Žiniose” ji taip 
paprastą kalėjimą. Nuo to lai- sudarkė, kad jis išėjo visai 
ko jai neteko pamatyti laisvės. be prasmės, O “Socialdemo- 
Bolsevikų kalėjimuose, kon- kratui” visai neleido sukak- 
centracijos stovyklose ir
mime ji jau r-buvo apie 12Į šitas pranešimas labai 
metų. Tai yra ilgesnis laikas.' nepatiko fašistu vuodegoms 
negu tas. kurį ii praleido caro, Brooklyne. jr ^ItO jie savo

1784 1933

Pilniausi Bankiniai Parankumai 

Naminiai ir Užsieniuose.

katorgoje." “Vienybėj” rašo:
Spiridonova sėdi bolševi-! 

kų kalėjime visai nekaltai,' 
taip kaip nekaltai Ameri-i 
kos kalėjime yra laikomas' 
darbininkų organizatorius 
Thomas Moonev.

Dėl T. Moonev komunis
tai kelia prieš Amerikos val
džią protestus ir reikalauja 
jo paliuosavimo. Bet ar gir
dėjo kas, kad komunistai 
užsimintų kada nors apie 
Marija Spiridonova? Ne, a- 
apie Spiridonovos kankini
mą komunistai visai nekal
ba. Jeigu jie iki šiol da neži
nojo, kad šita revoliucionie
rė yra laikoma Rusijos kalė
jime, tai nors dabar jie ture- 
tų organizuoti tarptautini 
protestą ir pareikalauti, kad 
ji butų paliuosuota.

“Mes žinom 'Keleivio' ir jo, 
kolegų Lietuvos istorinių Įvy
kių minėjimus. Jie juos išnau
doja savo demagoginei propa
gandai. Jei jie kalbėtų atatin
kamu tonu ir atatinkamai įver
tintų patį įvykį, cenzoriui ne
būtų jokios prasmės trukdyti. 
...Minint tautos istorines šven
tes nevieta lieti neapykantos 
tulžį. Jei ‘Keleivio’ kolegos to 
nesupranta, cenzorius juos turi 
pamokyti.”
“Vienybės” vyrų suprati

mu, cenzorius vra didžiau- 
sis išminties šaltinis. Jis iš
mano viską. Jis gali net “pa
mokyt” kitus, kaip reikia 
minėti spaudos sukaktuves.

Davatkai kunigėlis yra 
asaba”, o 

“Vienybės” redaktorėliams 
cenzorius didžiausis žmo-

Ar jie tai padarys, pama- gus. Tai tikrai baudžiaunin- 
tysime. kų dvasia.

Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 
Finansinė Įstaiga

Skyriai Pi sos e Miesto Dalyse

y Mes Nuoširdžiai Remiam 
Boston Emergency Relief Campaign

DUOKIT SAVO AUKĄ DABAR!

bus vienintelė, kuri laikosi 
tokios tvarkos. Ji turi virš 
tūkstančio narių ir virš $20,- 
000 turto. Jai vadovauja so
cialistai. Pirmininkauja J. 
Mickevičius, buvęs “Kardo” 
leidėjas. Susirinkimai taip 
tvarkingai yra vedami, kad Į 
valandą laiko viskas būna 
rimtai išspręsta, ir tuojaus 
prasideda programa.

Metiniam susirinkime pre
legentu buvo pakviestas 
ady. Kl. Jurgelionis, o muzi- 
kalę programą išpildė p-nia 
Nora Gugienė, adv. Gugio 
žmona. Adv. Jurgelionis 
raibėjo klausimu, “Musų 
meno puolimas ir jo darky- 
ojai.” Jis Įrodinėjo, labai 
rimtai ir Įtikinančiai, kad 
dabartinis lietuviškas “džia
zas” yra žemiausios rūšies 
menas ir, kaipo tokis, jis 
gadina musų liaudies skoni, 
turis buvo išauklėtas Ame
rikos pirmtakunų meninin
kų, tokių kaip M. Petraus
kas, St. Šimkus ir kitų. Jis 
labai kritikuoja Vanagaičio 
kai kurias “džiaziškas” 
kompozicijas ir rimtai Įro
dinėjo, kaip pragaištinga y- 
ra lietuviam auklėt jaunimą 
tokios žemos muzikos dva
sioje. Pasak Jurgelionio, 
vanagaitinė muzika nustū
mė mus atgal apie 30 metų 
meno srityje. Girdi, kaip 
seniaus dainuodavo karčia- 
mose. taip dabar yra dai 
nuojama musų parengimuo
se. Po jo kalbos, ponia No
ra Gugienė sudainavo pora 
dainelių labai maloniai. Ži
noma, tai nebuvo vanagai- 
tiškai lietuviškas “džiazas.”

“Pirmyn” Choras statys 
operetę “Laimą”, 29 sausio, 
Lietuvių Auditorijoje. Pati 
operetė yra parašyta pagal 
italų legendą. “Laima” bu
vo vargdienių dievaitė. Kas 
“Laimą” turėjo, tas vargo 
nekentėjo.

tai.

Kaip Daromi “Did
vyriai

AmerikosBuržauzinė 
spauda rašo:

“Dėka sunkiam p. Gibso
no darbui, 240,000 New 
Yorko bedarbių buvo sušel
pta ir da $15,000,000 bus 
šia žiemą pašalpoms išdaly
ta.”

Kas gi per vienas tas toks 
labdaringas p. Gibsonas? 
O gi Šelpimo komiteto gal
va, kuris skirsto piliečių su
dėtus, arba miesto pasko
lintus pinigus, kuriuos pilie
čiai turės skolintojams at
mokėti. Ir visas kreditas už 
tai vienam Gibsonui!

Buržuaziniame pasauly 
visuomet taip būna: visuo
menė atlieka darbą, o koks 
nors apsukresnis politikieris 
pasidaro to darbo liaurais 
vainokuotas “didvyris”.

Tai yra typinga buržuazi
jos notura. Visokie dyka
duoniai, parazitai, kurie pa
tys produktingo darbo ne
dirba, nori vis būti kitų “va
dais” ir “didvyriais.”

O tie “vadai” ir “didvy
riai” visuomenei taip “rei
kalingi”, kaip šuniui blusos.

Brooklyno Bizūnas.

Asilas Senate.
Washingtono valstijos 

senatan Olympijos mieste 
demokratų senatorius Gar- 
rett atjojo raitas ant asilo, 
prie kurio vuodegos buvo 
prikabintas plakatas su už
rašu: “Musų senatas spirs”. 
Asilas yra demokratų parti
jos žymė, taigi asilo pasiro
dymą senate reikia suprasti 
demokratų įsivyravimą. Bet 
kaip jie “spirs”, pamatysim 
vėliau.

v i < 'c,
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Kas skaito ir ražo 

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Montelloj Prie Tautiško Namo Buvo Pla

nuojama Iškelt ir Sudraskyt 
Raudoną Vėliavą.

Keliaujantis Kalnas Coloradoj.
C

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeiki*

Pruseikos “misijos.” Kuni
go Švagždžio “liga”. Batsiu

vių unijoj “diktatūra.”

Montellc, Mass.— Lietu
vių pašalpinėse draugijose 
viršininkų rinkimai šįmet 
praėjo ramiai. Tautiškojo

kai kaipo biznio agentai — 
James Duffy ir Saverio Co- 
stano.

Lokalai sujungti seka
mai: lasterių priskirtas prie 
mix lokalo; soleleathers, 
edgemakers ir heelers; vem-

Namo B-re bolševikai kent- -P.^iu pnjungtas prie st.ee- 
v - - - nų; kotenų, prie skaivenų.

Vietoje dešimties ofisų, da
bar bus tik tris.

roliavo per 15 metų, bet 
šiais rinkimais jau neprave
dė tiktai vieną savo pirmi
ninką (Juozą Tautvaišą), 
bet ir tas laimėjo vos tiktai 
vienu balsu. Kiti valdybos 
nariai yra pažangus veikė
jai.

Kuomet tarp bolševikų i- 
sivyravo rietynės, tai juod
varnis iš pakalnės pradėjo 
jau mankštinti savo sparnus 
ir tikisi nutupt ant Lietu
vių Tautiškojo Namo. Tuo 
tikslu buvo i-uošiama šlykš
ti provokacija, kurios planas 
buvęs toks: Amerikiečių 
patriotiškos šventos metu. 
maršuojant gatvėmis para
dui, prie Lietuvių Tautiško
jo Namo turėjo būt iškelta 
raudona vėliava, kaipo žen
klas, kad Lietuvių Tautiškas 
Namas yra bolševizmo tvir
tovė ir kelia protestą prieš 
amerikiečių patriotizmą. 
Boy scoutai turėjo pulti ir 
nutraukę raudoną vėliavą 
žemėn ten pat ją sunaikinti.

Šitokią provokaciją pla
navo lietuviškas išgama. 
Sakoma, kad šitą savo su
manymą jis iš kalno jau pa
davęs boy scoutų vadams, 
kad žinotų, kokiais tikslais 
visa tai yra daroma. Bet 
boy scoutų vadai atsakę, 
kad jų organizacija provo
kacijomis neužsiima; jos ti
kslas esąs lavinti jaunimą 
kūniškai ir protiškai. Dėl to 
provokacija ir nepavyko.

Gruodžio 11 d. Montellos 
sklokininkai buvo surengę 
bankietą. Svečių atsilankė 
iš tisos apielinkės ir tas 
sklokininkams davė gero u-

Montelietis.

WORCESTER, MASS.
Apvaikščiojo 30 metų 

sukaktuves.
Sausio 1 d. vakare, Lietu

vių - Ukėsų Kliubas šventė 
30 metų sukaktuves. Tuo 
tikslu Kliubas surengė savo 
puikioje salėje, 12 Vernon 
st., banketą.

Pavakary pradėjo plaukti 
minios į svetainę ir atida
rius bankietą svetainė buvo 
prisikimšusi, apie 500 ypa
tų.

Šimkoniui atidarius susi
rinkimą ir paaiškinus 30 
metų L. U. K. sukaktuves, 
ėjo iš eilės programas ir pir
miausiai buvo prisiminta 
velionio dr. Vinco Kudirkos 
nuveikti darbai musų tau
tai. Įvertinant jo darbus ir 
parašytą himną “Lietuva 
Tėvynė Musų’’, jo garbei 
vyrų kvartetas, pritariant 
visai publikai, sugiedojo 
“Lietuva Tėvynė Musų’’. O 
po tam kvartetas sudainavo 
da vieną dainą ir svečiai 
pradėjo užkandžiauti.

Buvo užbrėžtas labai pla
tus programas, bet publika 
taip Įsilinksmino, kad apie 
programo tęsimą negalima 
buvo nė manyt.

Sulaukus 12 vai. Į pirma
dieni. antroje didžiulėj sve
tainėj, Jono Dirvelio orke: 
trai griežiant, prasidėjo šo
kiai. Seni ir jauni smagiai 
linksminosi iki pat aušros.

Svečių dalyvavo iš toliau, 
tarpe kurių matėsi ir d-ras

Už 3 mylių nuo Ourango miestelio, Colorados valstijoj, yra 
vadinamas Karbono kalnas, kuris per amžius stovėjo vietoj, bet 
dabar staiga pabudo ir pradėjo trauktis tolyn nuo bendro kal
nu grandinio. Jam besitraukiant per kelias mylias girdisi dun
dėjimas, braškėjimas ir užimąs. Mokslininkai negali šito keis
to gamtos reiškinio išaiškinti.

GERADARIAI” PARODE SAVO 
TIKRĄJĮ VEIDĄ.

po. Bimbiniai tuo tarpu vai T _ _ ...
kštinėjo apie L. T. narna su- J- Re>>sls 15 Cambndge 
spaustais nervais. Pruseika,
kalbėdamas atsinešė labai 
prielankiai Į visus; visus va
dino draugais.

Negalima praleisti neišta
rus ačiū visiems; moterims, 
vyrams ir daugeliui Worce- 
sterio biznierių už prisidėji-

Kunigasšvagždys pradė-!!"i*.surcn£i .‘“P. P!“k1JUE 
jo rengti Liet Taut. Name W“us- Biznienąi, kliubie- 
misijas. Pirmoji misija jam
pavyko, nes opozicija neži

čiai ir nekliubiečiai suauka- 
vo kalakutų, šiaip reikmenų 
ir pinigais. Jeigu ne biznie
riai, nebūtumėm galėję taip 
puikiai pavaišint tokios di
delės minios. Taipgi ačiū ir 
“Keleiviui” už Lietuvių U- 
kėsų Kliubo bankieto išgar
sinimą dovanai. 'Ačiū vi
siems darbininkams, kurie 
daug prisidėjo sunkiai dirb
dami.

Lietuvos Ukėsų Kliubas,
K. P. Šimkonis.

Vienas tikras būdas
vyko perversmas. Centro; prašalint kosulius ir 
valdybos Įsakymu, vienuoli-į enlžine
kai skyrių atimta čarteris ir, ottlC
vietoj rinktos valdybos, uni-
jos reikalams tvarkyti pa- Jos Raifcy sulaikyt juos greitai su
cbvro i Crcomuision, tai švelninantis Kreoso-sKyre Komisijonierius. Us kuris vra priimnus vartotl Creo.

Nedarbui padidėjus, la- , mulsion yra nau jas medikališkas at- 
bai sumažėjo unijos nariu yadm,.as kuris veikia dvigubai: ns pa-
skaičius, O išlaidos da padl- sulaiko gemalų augimą.
dėjo, dėl tos priežasties Įvy-' 15 v.'*ų..ž,nomų vaistų. Kreosotas . * . . r . * J vra pripažintas ankstu medicinos au-
ko tokia permaina. Pir- toritetų kaipo vienas iš geriausiai gy- 
miausia balsavimu pravedė danči” neatleidžiamų ko-

- . r v ! šulių ir kitokių gerkles skausmų.
SUSpendUOtl Ilgos pašalpa, Creomulsion sudėtinė priskaitant
bet padidint pomirtinę nuo Kn7°’a- turi Ė kit? cie-eo/m 1 • J • kur,c palengviną ir gydo uz-8^00 IKI SoUO. Atimdami nuodytas plėves ir prašalina tą erzi-
čarterius, paliuosavo iš tar- nin’.* ir. i<Įogiwn. kuomet Kreosotas 

• nueina i vidurius, persigeria i krau-
nystes apie dešimt biznio a- ją. atakuoji tas vietas kur liga susi-
srentu ir sekretorių, taipgi spėjus ir sulaiko gemalų augimą. 
0 x t> 1 Vk- 1 i Crcomuision vra garantuotas už-
prasalinta^ board Direkto- gandinantis ardymas neatleidžian- 
riai ir Joint Shoe Council. koRU,ri £ šalčių, bronchitinio du-
TT. . . ... • . salio, broncnitis ir kitokių kvėpuoja-
,Vietoje Vienuolikos Skynų, mų organų ligų, ir yra labai seras
sudaryta tik penki. Dikta- atgaivinti sistemą po šalčio ar flu. 
. . ” , .. T „ Pinigus sugiąžina jeigu kosulys ar
tOriUm nUSKirtaS p. J. P. šaltis, nežiūrint kaip užsisenėjęs, ne-
Grant, buvęs centro valdv- Pa,e,*vėF P° vartojimo, kaip nurodyta 
, , , ™ • • Paklauskite nas savo aptickininka.bos narys, ir du pagelbinin- (A<iv.)

nojo jo tikslo. Antroji buvo 
rengiama kiek vėliau, bet 
čia bolševikai jau surengė 
ofensyvą: maršalą buvo 
parsitraukę net iš Bostono. 
Kun. švagždys tą sužinojęs, 
“susirgo”. Vietoje garsintų 
prakalbų Įvyko tik koncer
tas. Įdomiausia tas, kad net 
S. K—nas darbuojasi kad 
geriau pasisektų kun. švag. 
misijos, o seniau jis buvo 
pažangus žmogus.

Boot and Shoe Unijoje Į-

DETROIT, MICH.

Pereitų metų “Tėvynėje” 
ir “Sandaros” paskutiniame 
numeryje vienas sandarie- Į 
čių plauko “patriotas” aiš-J. 
kiai pasisakė kas per vieni Į 
jie yra. Štai jų veidas, kuri 
jis parodo:

“Mes sandariečiai atsie-! 
kėm to tikslo prie kurio ė-Į 
jom, vėl likom išrinkti SLA. 1 
352 kp. valdybon, nors keli 
grigaitiniai ir raudonieji no- * 
rėjo, bet negavo; tik kėlė 
revoliuciją su savo Budvi- 
diene ant pirmininko.”

Kad Detroito visuomenė 
ir kiti S. L. A. nariai aiškiai 
žinotų, delko tas sandarie
ms kalba apie revoliucijas ir 
grigaitinius, reikia paaiš
kint dalyką plačiau.

Renkant SLA. 352 kp. 
valdybą, dr-gė Budvidienė 
kandidatavo pirmininko u- 
rėdui. Bet kada tai pamatė 
Motuzą ir Ambrozas, kurie 
taip pat kandidatavo, tai 
Motuzą nusigando ir savo 
kandidatūrą ištraukė. Liko
si išrinktu p. Ambrozas.

Na, ką gi čia bendrai turi 
revoliucija ar grigaitiniai? 
•Jeigu p. Budvidienė yra ge
ra SLA. 352 kp. narė, tai 
ji turėjo pilną teisę būt kan
didate ir i kuopos valdybą.

Be to, tas melagių krome- 
lis rašo, kad socialiste gavo 
tik vieną ketvirtadali balsų. 
Ir čionai ponas patrijotas 
džiugina savo sėbrus klai
dingai. Socialistų tame susi
rinkime buvo viso tik trjs, 
dr-gė Budvidienė gavo 21 
balsą, kitas pažangus kan
didatas taipgi gavo 21 bal
są, o p. Ambrozas gavo 42 
balsu. Reiškia, du pažangių
jų kandidatai gavo tiek pat 
balsų, kaip abiejų “tautiš
kų” partijų kandidatas.

Na, o ką gi bendro su tais 
SLA. kuopos rinkimais tu
rėjo Socialistų kuopa? Nie
ko. Kad pažangiųjų kandi
datai gavo po tiek balsų, tai 
tik parodo, kad SLA. 352 
kuopoje yra daug žmonių, 
kurie pažangiems simpati
zuoja; o kad patrijotams 
su melagėliu Motuzą socia
listai yra didelis jiešmas 
gerklėje, kurio jie niekaip 
negali nuryti, tai jau čia nie
ko nepadarysi.

Bet melagiai šmeižia ne 
vien tiktai socialistus; 
jei šmeižia ir kitus žmo
nes, kurie ne jų plauko. 
Motuzai nepatiko, kad ka- 
sierium tapo išrinktas Ste
panauskas, nes šis ne jų

plauko, todėl 50-tam “San
daros” numery pakrikština 
Stepanauską “fašistu”. Ste
panauskas yra rimtas, pa
žangus žmogus, Į kitų reika
lus nesikiša, bet jis nėra 
joks fašistas.

Melagis giriasi, kad san
dariečiai atsiekė savo tikslą, 
kaa SLA. 352 kp. pirminin
ku išrinktas Ambrozas ir 
prie progos išplūsta so
cialistus, kam jie viešai iš
kelia sandariečių suktybes. 
Čia kaip tik ir parodo san
dariečiai savo tikrąjį veidą.

Visi, kurie norėjo žinot, 
dabar jau žino, kad SLA. 
kuojos sekretorius prašmu- 
geliavo apie $200 surinktų 
nuo narių mokesčių. Apsi
mokėję į SLA. nariai, Cent
ro suspenduojami ir išbrau
kiami. O melagiai da ir da 
bar aiškina SLA. nariams, 
kad čia nesą nieko blogo.

Bet mes vieną kartą ant 
visados turim šmeižikams 
pasakyt štai ką: šmeižtais 
socialistų neišgązdinsite. 
Socialistai reikalavo ir rei
kalaus teisingumo ir, jo
kioms suktybėms nėnusi- 
lenks. SLA. kp. narys.

HARTFORD, CONN.
Ncrėjo išardyt SLA. 124 

kp. susirinkimą.
Sausio 8 d. buvo SLA. 

124 kp. susirinkimas, kuris
buvo vedamas tokia pat 
tvarka kaip ir visuomet. 
Perskaičius sek. p-niai O. 
Šuolienei protokolą, S. Pik
turna pastebėjo, kad nieko 
nepasakyta kur yra $13.00. 
Pirmininkas V. M. Čeka
nausku- paaiškino, kad tie 
SI3 nieko bendro neturi su 
124 kp. reikalais ir susirin
kimas buvo tęsiamas to
liau.

Priėjus prie iššaukimo 
naujos valdybos, V. M. Če
kanauskas užklausė finan
sų sekretoriaus Jono Sekio, 
ar visi naujai išrinkti kuo
pos valdininkai yra gerame 
stoty. Sekretorius paaiški
no, kad visi yra geram stovy 
ir tinkami užimt kuopos val
dybos vietas. Čekanauskas; 
tuomi nepasitenkino ir pa
klausė susirinkimo, ar nėra 
kokių nors žinių iš Centro. 
S. Pikturna tuojaus pridavė 
laišką iš centro, kuriame 
buvo parašyta, kad naujai 
išrinktas kuopos pirminin
kas. G. Levišauskas buvo 
suspenduotas ir tokiu budu 
negal užimt pirmininko vie
tos. Nariai subruzdo ir pra
dėjo reikalauti, kad senasis 
pirmininkas tuojaus užleis
tų vietą naujam. Čekanaus
kas negalėdamas nuraminti 
susirinkimo, leido balsavi
mui. Balsavo, kad naujai iš
rinktas pirmininkas G. Le
višauskas turi užimti vietą ( 
23 balsai: 7 balsavo prieš, 
tame skaičiuje senasis pir
mininkas ir pagelbininkas. 
Bet senasis primininkas vis 
vien vietos nesutiko užleist, 
todėl nariai pradėjo šaukt: 
“mest lauk !” Matydamas, 
kad susirinkimo

Rubsiuvių Firmų ir Kontraktorių 
Norai Neišdegė.

BALTIMORE, MD.
mins, suriko kad susirinki
mas uždarytas ir kartu' su 
S. Pikturna išėjo iš salės.

A. Mašiotą, permatyda
mas, kad dėl tokių nesusi
pratimų gali pairti visa kuo
pa, paprašė narius nusira- 
mint ir užbaigt tvarkingai 
reikalus. Nariams nurimus, 
A. Mašiotą atidarė iš naujo 
susirinkimą ir iššaukė nau
ją valdybą užimt vietas. 
Naujos valdybos sudėtis se
kanti: G. Levišauskas—pir
mininkas; V. Misiūnienė— 
vice-pirm.; O. Šuolienė— 
nut. rast.; J. Sekys—finan
sų rast.; J. Grigaliūnas—iž- 
din.; A. šuolis ir A. Galic- 
kas —iždo. glob.; P. Laba
nauskas—organiz.: P. Mi
kalauskas—maršalka.

Užėmus naujai valdybai 
vietas, susirinkimas tvarkiai 
ėjo toliau. Veikiančioji kuo
pos komisija išdavė raportą 
iš buvusios Naujų Metų va
karienės, nuo kurios liko 
pelno kuopai $23.45.

Tas parodo, kad komisija, 
kuri tą vakarienę rengė, bu
vo labai darbšti ir dirbo su
tikime. Daugiausia tam pa
sidarbavo p-nia A. Valkevi- 
čienė, o taipgi ir kiti nariai 
p. Slipkai, Labanauskienė, 
Misiūnienė, Plikaitienė, 
Knukštienė, p-lė Knukštytė, 
p-lė Yuotsnukytė, S. Piktur
na.

Visiems kuopa taria ačiū 
už jų toki gražų darbą.

SLA. 124 kp. narys.

SUŠALO 3 MERGINOS.
Kennedy, Minn.— Netoli 

nuo čia pereitą sąvaitę buvo 
rastos sušalusios mirtinai 3 
jaunos merginos. Čia siautė 

nenura-' didelės sniego pūgos.

KELEIVIO" KALENDORIUS 
1933 Metams.

§k metų 
idomus.

‘"Keleivio" Kalendorius yra labai

ATSIŠAUKIMAS Į DĖT
ROITO LIETUVIUS.
Gerbiamieji! Detroite yra 

daug pažangių lietuvių dai
lės mylėtojų, turim daug ge
rų dainininkų, turime muzi
kų, turime muzikos mokyto
jų, todėl dabar jau laikas 
sueit vėl visiems Į krūvą ir 
pradėt bendrai veikti dailės 
srytyje.

Iki šiol Detroite veikė 
gana žymus ir puikiai išla
vinti chorai, dabar jie dali
nai pakrikdyti, todėl neati
dėliojant pradėkime veikti 
bendrai, kad visus negeru
mus prašalint ir atitaisyt tą 
kas iki šiol buvo negero.

Sausio 28 d. vakare pas 
draugus Strazdus įvyks 116- 
tos LSS. kuopos susirinki
mas. Visi, kurie pritaria, 
kad Detroite reikia sutraukt 
dailės spėkas Į veiklų kūną, 
malonėkite atsilankyt i tą 
susirinkimą. Apkalbėję tin
kamai dalyką, galėsime tin
kamai imtis to gražaus dar
bo. Susirinkime nebus lie
čiama jokia politika, bus 
gvildenamas vien tik dailės 
reikalas ir kaip tinkamiau
siai tarpe Detroito dailės 
mylėtojų Įgyvendinti. Vieta 
susirinkimo bus 7445 Prai- 
rie ava., DatroH.

Fr. Lavinskas.

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shaplev teorija apie tai. kas 
yra "Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “S O S" ?
Kiek yra visam pasauly girių?
Saulės sistema ir jos planetos.
Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kalno įspėti orą? (Moksliškas 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvą?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Ką reiškia Newtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas”?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gėlės
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti. «
P,e to. skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų !>ei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveiksiu.
Kalendoriaus kaina 50c.. bet “Keleivio" skaityto
jams tik 25 centai.
Mokesti galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti koncerte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiusti štampų iš Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

Rugsėjo mėnesy 1932 m. 
rubsiuviai paskelbė genera
lini streiką ir nuo to laiko 
susiorganizavo i uniją. Fir
mos ir kontraktoriai ma
nė kad kaip tik darbai su
mažės, tai kliaučiai ir vėl 
iškriks. Tuoj po streiko po
rą mėnesių visi gerai dir
bom, dabar kontraktinės 
dirbtuvės visai sustojo, nes 
nėra ko siūti, bet rubsiuviai 
laikosi, kad jokių nusi
leidimų nedaryti ir algų ka
pot nesiduos, nors ir badą 
reikės kęst. Skyriaus susi- 
•inkimai esti skaitlingi ir ti

pas pas rubsiuvius geras.
Unija nutarė visas mažas 

kontraktines dirbtuvėles 
išnaikinti, nes tokiose siuvy
klose vargas visiem: ir kon- 
raktoriams ir darbinin
kams.

Norima ir Baltimorės 
markete” Įvesti apdraudos 

fondą nuo nedarbo. Tas ge
rai, bet rubsiuviai turėtų sy
kiu su kitomis organizaci
jomis kovoti, kad priverstų 
kongresą Washingtone Įve
sti visuotiną nedarbo ap- 
draudą.

Ir mulkintojai išduoda 
raportus.

Alfonso parapijos kun. 
Mandelis suorganizavo apie 
160 žmonių, kurių užduotis 
ščyrai praryt kiekvienam po 
12 sakramentų per metus 
laiko. Gruodžio 29 d. per ra
dio pranešė, kad iš viso to 
skaičiaus tik 60 teišpildė 
tuos prižadus. Nė nesisar- 
matija per radio tokius nie
kus pasakot žmonėms. '

Anie streiką kun. Mander 
lis nieko nepraneša, nors 
dalinai iš kriaučių jis šiltai 
tunka. Schoeneman’o firma 
nesusitaiko su darbininkais 
ir streikieriai kenčia neap
sakomą vargą. John Hop- 
kins profesoriai, žydų rabi
nai ir daug kitokių profesio
nalų streikieriams pritaria, 
pasako užuojautos žodi ir 
kviečia firmą sudalyti tre
čiųjų teismą.

Lietuvių kunigas išsipra
šė radio stoti kas antrą ket
virtadieni pusei valandos. 
Vieną dali choras padainuo
ja, o kitą visą laiką kunigas 
garsina savo bažnytini biz
ni. Garsina kepurių, anda- 
rokų balius ir šiaip visokių 
“zitų” pramogas. Apie strei
ką neprataria nei pusės žo
džio, o iš tų skurdžiu kriau
čių tik ir pasilaiko Mande- 
lio biznis. Kriaučius.

253 Broadway
KELEIVIS

South Boston, Mass.

MILLINOCKET, ME.
Vargams nesimato galo.
Nedarbas jau perdaug 

žmonėms nusibodo. Ligi šiol 
pas mus dirbdavo tik 3-4 
dienas Į savaitę, ir tai tik se
nesni darbininkai. Jaunes
nius visus senai jau atleido. 
Prieš Naujus Metus popie- 
res kompanija iškabino pra
nešimą, kad nuo šiol subato- 
mis dirbtuvė stovėsianti už
daryta, nes nesą užsakymų 
ant popieros. Kompanija 
duoda kirsti medžius miške, 
bet labai mažai moka, tik 
$1.00 už kordą sukirstų 
medžių. Kai kurie kerta tik 
už pavalgymą.

Gruodžio mėnesį čia mirė 
Vincas Mauragas, 55 metų 
amžiaus lietuvis, išgyvenęs 
Amerikoje jau 24 metus. 
Paliko dideliam varge žmo
ną su buriu našlaičių. Buvo 
kilęs iš Bubių dvaro, Šiau
lių apskričio.

Patariu visiems millino- 
kiečiams skaityti “Keleivi” 
ir sekti pasaulio Įvykius.

VI. Makauskas.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Tikėsite, ar Ne,
Bet lštikrųjų Taip Buvo.

žvyro ir popierinės tūtelės.Į 
Trenkta į žemę, tokia torpe
da sprogsta ir padaro didelį 
garsą. Vienas philadelphie- 
tis pereitą vasarą kirto laižy- 
bų, kad jis galis tokią torpe
dą suvalgyt ir jam nieko ne
kenksią. Bet vos tik jis ją

—Tegul bus pagarbintas, šaltąją. Taigi dabar aš, Alai

Štai kelia tas nepaprastų Į daug triukšme šaudymu 
atsitikimų, kurie įvyko pe- kas reiškia anglų valdžios 
reitais 1932 metais. Juos pa- išvijimą, šaudoma 
duoda savo raportuose įvai- tai popierinėmi 
rios draudimo kompanijos, mis, kurios susideda iš spro- l^ama dantie

Vienas žmogus, išgirdęs P^»»- ‘™Pužio '
sprogimą kasykloje, krito 
vietoj negyvas, nors sprogi
mas jo visai nepalietė —jis 
mirė nuo persigandimo. 

Kitas žmogus per neapsi-

!
«tIf
*
t
tt
U,

SVEIKATOS
KAMPELIS

j
V toroedo" SUkand°’ su(lras- Pradedant 193t) metus, "Ke-Į Sveikatos Kampelio Redakcijai :

[ i kvdama jam burną ir Smu- leivio” Redakcija nutarė įvesti 
savo laiknt'čio skiltyse naują 
skyrių, būtent, "Sveikatcs Kam
pelį”, kur bus nagrinėjami vi
sokie sveikatą liečia klausimai, 
į tuos klausimus atsakinės mu- 

_____ su gydytojai, su kuriais mes jau
Iš Socialistu Darbuotės
Oficialiais rinkimų davi- judėjimo istorijoj Vokietijoj esame susitarę, 

žiūrėjimą atsigėrė gazolino niais, Ncrman Thomas gavo jis vra stambi figūra. Savo ^Pac siais depresijos laikais 
ir prikišo prie savo kvapo ’ -• A-’--savo Kvapo 903,181 baisa,
degtuką. Kvapas sprogo ir 
užmušė žmogų. i Amerikos Socialistų Par-

v- i • m • tijos centras paskelbė, kad\ew Y orke mergina Elsie Jicialiais ir £aiutįnai< nre- 
Cob mirė nuo išgąsčio auto- ’ °?lcianais. ir galutinais pi e 
_ , zidento rinkimu daviniais,

mobilmus nelaimėj. Norman Th - sociali5tu
Vienas neišmanėlis Phila-

Maike..
—Vaje, vaje, tėve, kaip 

tu šiandien išrodai! Na, ir 
kas gi tave taip aptaisė?

—Jes, Maike, prisiėjo bi- 
skį susirokuot, ir tai vis už 
teisybę.

-—Kaip gi tai įvyko?
—Viską išpasakot, Mai

ke, tai butų labai ilga isto
rija, ale aš tau pasakysiu 
trumpai. Aš norėjau nau
jiems metams pasidaryt bis- 
kį pinigu ir nuėjau Į kazir- 
ninkų kiiubą patrajyt poke
rį.

.—Ar aš tau nesakiau, tė
ve, kad niekad neloštam 
kortomis iš pinigų.

—Jes, Maike, tu man sa
kei, ale aš mislinau, kad aš 
išgrąjisiu, ba ščyrai to no
rėjau, o musų klebonas sa
kydamas per Kalėdas pa
mokslą aškiai išvirozijo, 
kad jeigu žmogus ko labai 
norės ir Dievo prašys, tai 
Dievas šiur jam duos. Taleri 
ir aš labai norėjau pinigų iš- 
lošt ir net tris kartus rąžan
čių sukalbėjau, kad Dievas 
pamačytų. Ale tiems kozir- 
ninkams, Ma ?, turbut pik
ta dvasia padeda, kad jie 
mane taip apčistijo.

—Gerai, tėve, bet kur gi 
tavo generoliška uniforma?

—Paliko už skolą. Maike. 
Ir šoblė. ir mundiera, ir 
džiogas su liekarstovm—vi
skas liko pas koziminkus. 
Tik niekam apie tai nesa
kyk, Maike, ba kaip bedie
viai sužinos, tai juokus iš 
manęs darys.

—Dabar aš suprantu, tė
ve, kodėl tu pereitą sąvaitę 
pas mane neatėjai. Reiškia, 
pokeri lošei.

—Ne, Maike, pereitą ne- 
dėlią aš jau džėloj sėdėjau.

—Ar ir tenai tau teko bū
ti?

—šiur, Maike.
—Na, o kaip tu tenai pa

tekai?
—Tenai, vaike, labai len

gva patekti. Nuėjau teisybės 
jieškot, o policija tuojaus 
mane j lakupą.

—Kokios teisybės tu te
nai jieškojai, tėve?

—Matai, kaip kozirnin

ke, norėčiau tavo rodos, 
kaip aš galiu surasti teisy
bę.

—Aš nesuprantu, tėve, 
kokios teisybės tu jieškai.

— Man rodos, Maike, kad 
čia reikalas labai aiškus.Ko- 
zirninkai atėmė iš manęs 
uniformą, apdraskė mane, o 
policija, vietoj už mane už- 
istot, pasodino mane už 

grotų. Na, tai kur gi čia tei
sybė?

—Teisybės čia nėra.
—Na, matai, Maike. tu 

pats sakai, kad teisybės nė
ra. Taigi duok man rodą. 
kaip ją surasti.

—Tėve, aš negaliu su ta
vim susikalbėti. Tu jieškai 
tokio daikto, kurio tu nepa 
metei ir kurio negali atras
ti. Jeigu tu sakytum, kad no
ri savo uniformą susirasti, 
tai butų kitas dalykas.

—Olrait, Maike, o kaip aš 
galėčiau atgauti savo uni
formą?

—Ar tu ją atgausi, aš ne
žinau, tėve. nes išrodo, kad 
tu ją pralošei kortomis. Bet 
gali pamėgint. Nueik pas 
tuos žmones, su kuriais lo
šei, ir paprašyk geruoju, 
kad jie grąžintų tavo daik
tus. Gal sugrąžins.

— O jeigu negrąžins?
—Jeigu negrąžins, tai bu

si be uniformos.
—Olrait, Maike. aš eisiu 

patrajyt. Denkiu už gerą ro
dą.

! SĄVAITĘ UŽSIDARĖ 39 
BANKAI.

“American Banker” pra
neša, kad pereita sąvaitę 
Jungtinėse Valstijose užsi
darė iš viso 39 bankai. Už 
pereitą sąvaitę užsidarė 52.

SUDEGĖ DIDELĖ KATA
LIKŲ BAŽNYČIA.

Pereitą sąvaitę Montreab 
ugnis sunaikino francuzų 
katalikų šv. Liudviko baž
nyčią, kuri buvo apskaitoms 
Į $450,000.

7 ŽMONĖS PERSKRIDO
PIETŲ ATLANTIKĄ.

Francuzų orlaivis “Arc- 
kai mane apklinijo ir atėmė en-Ciel” (“Orarykštė”) su 
zbrajų, tai aš nuėjau streit į 7 pasažieriais perlėkė Pietų 
polisteišį, kad juos surešty- Atlantiką ir pereitą nedėl- 
tų, ką mane taip aprobavo-' dienį pasiekė Brazilijos pa- 
jo. O kapitonas žiuri į mane kraštį.
ir sako: “ju drank”. Aš jam
nradėjau aiškint reikalą, o 
jis pašaukė policmaną ir 
sako: “lak im ap!” Ir už- 
ir sako: “lak im ap!” Ir už
darė. Netik uždarė, ale ant 
rytojaus nuvežė ant korto ir 
nusudijų ąn£ šešių dienų

LAIŠKAS ĖJO 15 METŲ.

Tulsos mieste, Oklaho- 
mos valstijoj, tūlas Lester 
Morison pereitą savaite ga
vo laišką, kuris jam buvo 
parašytas ir išsiųstas *15 me
tų atgal.

delphijoj Jcirto laižybų, kad 
jis išgersiąs tiek ir tiek gry
no alkoholio (spirito). Kai 
alkoholis pradėjo veikti ir 
tas kvailys parvirtęs ėmė 
tąsytis ir baisiai kosėt, jo 
sėbrai, taip pat tamsunai, 
nusprendė, kad ugnis ge
riausia ištraukia alkoholį, ir 
uždegė žvakę prie jo bur
nos. Jo kvapas ekspliodavo 
taip pat kaip ir ano nuo ga
zolino: jis buvo apdegintas 
ir pritrenktas.

Moroko mieste nuo saulės 
karščio užsidegė medžiu 
grįsta gatvė. Ant gatvės bu
vo pridaužyta stiklo. Stik
las saulės karštį taip ant 
medžio sufokusavo, kad 
kilo liepsna ir nuo to apde
gė nemaža namų.

Netoli Yarmoutho, Kana
doj, farmerys eidamas miš
ku nusišnypštė nosį. Išgir
do tai medžiotojas ir, ma
nydamas tai stirnos prunkš
timas, šovė į tą pusę per tan
kumyną. Kulipka pataikf 
farmeriui į kaklą ir ant vie
tos jį užmušė.

Mississippi valstijoj tūlas 
Delbert Coller užmušė brie 
dį ir išdžiovinęs jo galvą su 
■agais primušė prie šieno: 
Sykį jam sėdint prie tos sie
nos, briedžio galva nukrito 
r ragai pramušė jam galvą, 
nuo ko jis tuoj mirė. Prieta
ringi žmonės sako: briedi* 
atkeršijo.

Washingtono valstijoje 
mulas atsistojo ant gelžke- 
lio ir traukinys smogė jam Į 
šoną, numesdamas jį į šalį 
Bet užgautas mulas spėjo da 
spirti ir spirdamas nuspyrė 
bėgių jiešmą. Traukinys to
dėl iššoko iš bėgių ir nuvir
to nuo kelio, o mulas tuo tar
pu atsikėlęs juokėsi?

Vienas kanadietis eida 
mas su broliu rado aštrų ge
ležinį srpaigą. Būdama? 
prietaringas žmogus, jis me
tė jį atbula ranka į užpaka 
IĮ, nes toks radinys lemiąs 
nelaimę. Mesdamas pataikė 
~avo broliui į galvą ir už
mušė jį.

Brooklyne tūlas Louis 
Shabansky buvo peršautas 
lu kartu ta pačia policmano 
kulipka. Bėgant Shabans- 
kiui su kitais banditais, po
licmanas pradėjo šaudyt 
Vienas suvis pataikė Sha- 
banskiui. Kulipka perėjo 
jam per ranką ir išėjo lau
kan, bet atsimušus į sieną 
atšoko atgal ir kirto Sha- 
banskį iš naujo, šį kartą jau 
į nugarą.

Da įdomesnis įvykis buvc 
su New Yorko policmanu 
Smithu, kuris šovė pasiutusi 
šunį, o pataikė sau į akį. Jis 
šaudė tą šunį stovėdamas 
ant bėgančio automobiliaus 
palaiptės. Viena kulipka pa 
teikė Į apskritą akmenį gat
vėj, padarė keliatą rikošetu 
ir sugrižo atgal policmanui 
į akį.

Švenčiant “Fordžiulajų”, 
Amerikoje priimta daryti

-1 ■ --■» »«>

Per paskutinius tris mėnesius 
mano sesuo (42 m. amžiaus) gu
li lovoje. Vieni sako, kaj jos ke
penys genda, kiti vėl pasakoja, 
kad širdies ligą turinti. Dakta
rai ta:p pat ne visi vienodai j .s 
ligą spėja.

Jai daugiausiai dešinį šoną 
skauda; sausai kosti, sunkiai 
kvėpuoja, pilvas suputęs, o taip 
pilt ir abi kojos žemiau kelių 
labai sutinusios. Norėčiau žino
ti. kas jai gali būti ir kaip nuo 
tos ligos ją gydyt.

Su pagarba, J. B.,
Lynn, Mass.

Atsakymas:

Kojų ir pilvo sutinimas, sun
kus kvėpavimas ir sausas troš
kus kosėjimas reiškia rimtą šir
dies patrikimą. Skaudėjimas de
šiniame šone, šiame atsitikime, 
reiškia, kad jaknos yra taip pat 
suputusios. Padėtis yra gana 
rimta, nes matomai širdies rau
muo jau yra išeikvojęs visą sa
vo rezervinę jėgą. širdis nepa- 
jiegia tinkamai apvaryti kraują 
visiems kūno organams ir todėl 
tie visi organai yra krauju pa
žliugę, kas ir padaro patinimus.

Ligonio padėtis priklauso nuo 
jo širdies raumenio jėgos. Jei 
ta jėga dar nėra visai išsieikvo
jusi, tai dar yra vilties šiek tiek 
pasigydyti; bet jeigu ne. tai gy
venimo dienos yra labai trum
pos.

Žinant tai, nesunku suprasti, 
kad tokie ligoniai tur būti visi
škai lovoje paguldyti—jiems 
nevalia keltis nei savo reikalą 
atlikti. Jie neturi būti lankomi 
kaimynais ir kitais "prieteliais”. 
dėl to. kad mažiausis susijaudi
nimas gali atnešti staigią mirtį. 
Maistas turi būti labai lengvu
tis. Gėrimas taip pat žymiai su
mažintas, nes perdaug skystimo 
užduoda daugiau širdžiai darbo. 
Tokie ligoniai turi būti pavesti 
gerai patyrusiam gydytojui glo
boti. “Sv. Kampelis”

musų redakcija gauna labai 
daug laiškų su paklausimais a- 
pie sveikatos dalykus. į kuriuos 
asmeniškai atsakinėti mes ne
turime laiko, todėl įvesdami šį 

išvažiavo Šveicarijon skyrių ir spausdindami šiuos 
socialistų laikraščio, ir klausimus su atsakymais duosi

me progos susipažinti su jais ir 
platesnei visuomenei.

Kad padaryti šį skyrių gyvą 
Bernšteinui tuomet. *r gauti iš jo kuodaugiausiai pa

laikų jam teko vesti sunki 
kova prieš despotą Bismar
ką, kuris buvo užsimanęs iš
naikint socializmo idėją. Da 
jaunas būdamas Bemštei- 
nas
prie

viso jau nebegalėjo sugrįžti na- 
903,181 balsą. mo, nes Bismarkas išleido

Žemiau paduotoj lentelėj Prieš socįHstus žiaurų įsta- 
yra parodvtas palyginimas. Bernšteinui tuomet .
kiek kurioj valstijoj drg. teko įgyventi politiniu emi- mokų, mes kviečiame, savo pre 
Thoma< gavo balių 1928 g’ antu 23 metus. Jausdama-Į numeratonus kreiptis rastu vi 
metais, ir kiek šiais rinki- Ciuricho mieste laisvas

kandidatas, gavo iš

mais.
\ alst- 1928 1932

t i ja metais: metais
Ala. 460 2,030
Ariz. * 2.618
Ark. 429 1,269
Cal. 19.595 63,299
Colo. 3,472 20,461
Del. 329 1,376
Fla. 4,036 775*
Ga. 124 461
Ida. 1,293 526*
III. 19,138 67,258
Ind. _ 3,871 21,388
Iowa 2,960 20,467
Kans. 6,205 18,276
Ky. 832 3,853
La. 837* 533*
Me. 1,068 2,489
Md. 1,701 10,489
Mass. 6,262 34,305
Mich. 3,516 39,205
Minn. 6,774 25,476
Miss. 263 686
Mo. 3,739 16,374
Mont 1,667 7,891
Nebr. 3,434 9,876
Nev. * ♦
N. H. 455 947
N. J. 4,866 42,998
N. M. 156 1,776
N. Y. 107,332 177,397
N. C. * 5,591
N. D. 842 3,521
Ohio 8,683 64,094
Okla. 3,924 17,896*
Ore. 2,720 15,450
Pa. 18,647 91,119
R. I. * 3.138
S. C. 47 82
S. D. , 443 1,551
Tenn. 631 1.796
Texas 722 4,450
Utah 954 4,067
Vt. ____ * 1,533
Va. 250 2,382
Wash. 2.615 17.080
W. Va . 1,305 5,133
Wis. 18.213 53,379
Wyo. 788 8.826

Viso 268,624 903,181

nas Bemšteinas išvystė sti- 
nrią agitaciją prieš Bismar- 

2 030 kc despotizmą. Jisai įsteigė 
tenai laikraštį “Socialdemo
kratą”, kuris buvo gabena
mas kontrabandos keliu ir 
platinamas Vokietijoj tūks
tančiais egzempliorių. Bis-

Žvaigždutės parodo val
stijas, kur socialistų kan
didato vardas nebuvo Į ba
lotą įrašytas. Tenai socia
listų balsai buvo tik pačių 

socialistų apskaičiuoti.

ti. Tuomet jis pradeio spau-

KAS BUVO EDUARDAS 
BERNŠTEINAS.

Šiomis dienomis laikraš
čiuose pasirodė žinia, kad 
Berlyne miręs vokiečių so
cialdemokratų vadas, Edu
ardas Bemšteinas, jau 82 
netų amžiaus žmogus. Kai 
kam gal neaišku, kodėl jis 
vra vadinamas socialdemo
kratų vadu. nes visų žymes
nių Vokietijos socialdemok
ratų vardai yra gerai pasau
liui žinomi, o Bemšteino 
tarp jų kaip ir nesimato.

Bemšteinas buvo didelio 
proto žmogus. Jis buvo taip 
vadinamos revizijonistų so
cialistų mokyklas vadas ir 
nevisuomet su oficiale savo 
partijos programa sutikda
vo. Vis dėl to socialistinio

Bemšteinas tada persikėlė 
Anglijon ir iš čia da skau
džiau plakė “geležinį” Vo
kietijos kancleri. Anglijoj 
jisai darbavosi iki 1901 me
tų.

Visos Bismarko pastan
gos prieš socialistus nuėjo 
niekais. Socialistų jėga Vo
kietijoj pasidarė tokia ga
linga, kad nušlavė visus 
Bismarko įstatymus ir 1903 
metais Bemšteinas kartu su 
kitais socialistais jau buvo 
išrinktas žmonių*} Reichsta
gą lupti bismarkinę politi
ką.

Bemšteinas darbavosi 
Reichstage iki 1908 metų. 
Tada jis iš tenai pasitraukė 
ir pašventė visą savo laiką 
’iteraturos darbui.

Karo metu jisai atsimetė 
nuo reguliarės socialdemok
ratų organizacijos ir kartu 
su kitais kariais jos vadais 
sudarė nepriklausomą so
cialdemokratų partiją. Čia 
iis kartu su Karoliu Kauts- 
kiu, Liebknechtu, Haase ir 
kitais griežtai smerkė tuos, 
kurie ėjo “tėvynės ginti”.Jis 
-tojo, užtai, kad viso pasau
lio socialdemokratai turi 
dėti savo pastangas karui 
oaraližiuoti ir kuo greičiau
sia jį baigti, o ne remti jį.

Būdamas griežtas kovoto- 
ias ir kartu gilus švietėjas, 
Bemšteinas, pasiremdamas 
Markso filosofija, išvystė 
savotišką programą sociali
zmui siekti. Jis aiškino, kad 
apšvietos ir politikos kelias 
yra daug geresnis, negu re
voliucijos kelias. Bebelis, 
Kautskis ir rusų Plechano- 
vas šitai Bernšteino progra
mai iš pradžių nepritarė. Jie 
pavadino ja “socializmo re
vizija.” Dabar Bebelis ii 
Plechanovas jau mirę, o 
Kautskis, kuris da gyvas, 
jau pats nemaža Bemšteino 
filosofijos priėmė.

,

šokiais sveikatos klausimais. 
Mes tuos klausimus spausdinsi
me kartu su atsakymais be jo
kio atlyginimo busimuose "Ke
leivio” numeriuose. Neprenume- 
ratoriams mes tą darysime tik 
gavę 50c (pašto ženkleliais) 
pašto ir kitų smulkių išlaidų pa
dengimui. Redakcija.

Klausimai ir Atsakymai.

Gerb. Kampelio vedėjau:
Man pasitaiko ištekėti už vie

no našlio, kurio pirma moteris 
yra mirusi nuo kokio ten para 
lyžio. Juodu turėjo tris kūdi
kius, bet tie visi kūdikiai labai 
anksti išmirė. Žmogus yra ge 
ras. tik man teko girdėt, kad jis 
kadaise buvo turėjęs kokią tai 
lyties ligą. Dabar jis atrodo 
sveikas ir stiprus. Malonėsite 
man patarti štai ką: Ar nebus 
sveikatai pavojinga su tokiu 
žmogum suėjus į porą? Ar gali
ma susilaukti sveikų kūdikių, 
jei vienas iš tėvų buvo kada 
nors turėjęs kokią nors panašią 
ligą?

Su pagarba. Miss N. Y.
Buffalo, N. Y.

Atsakymas:

Del šių klausimų, tamsta pa
sitark asmeniškai su gerai paty 
rusiu gydytoju. Čia galima pa 
sakyt tiek. kad to vyro pirmos 
moteries mirtis nuo paralyžio, o 
taip pat ir mirtis jų visų kūdi
kių, verčia manyti, kad tas žmo
gus turi savo kraujuje ligos pe
rų. kurie yra ne tik jam pačiam, 
bet ir jo šeimynai pavojingi. Jis. 
matomai, nėra iš tos ligos išsi
gydęs, todėl eiti jam ir vėl į 
porą yra nuodėmė. Jis pats tą 
turėtų gerai suprasti ir griebtis 
rimto gydymosi. Geriau su juo 
neužsidėk, nes kitaip ir tamsta 
gali susilaukti to paties likimo, 
su juo begyvendama.

Pasirodė naujas socialistų 
laikraitis.

Šiomis dienomis New 
Yorke pasirodė “Neue 
Volks-Zeitung”, naujas so
cialistinės minties laikraštis 
vokiečių kalboje. Jis užima 
vietą buvusio vokiečių dien
raščio “Volkszeitung”, ku
ris sustojo kelintas mėnesių 
atgal.

GYVAS PELKĖSE.

Amerikiečių lakūnas Paul 
Bedfern. kuris 1927 metais lėk
damas Argentinon prapuolė be 
jokios žinios, šiomis dienomis 
buvo atrastas Brazilijos pelkė
se gyvas. Jis gyveno tenai iki 
šiol tarp vietos indijonų.

Kodėl Jie Padarė Jį
Dideliu Žmogumi?
Anądien mirė buvusis 

Amerikos prezidentas Coo- 
lidge. Buržuazinė spauda 
nėr kelias dienas beveik nie
ko daugiau ir netalpino, 
kaip tik Coolidge’o atvaiz
dus. Tilpo turbut visos jo fo
tografijos, kokios tik buvo 
kada nuimtos—ir netik jo 
paties, bet ir jo tetų ir kai
mynų, ir bendrai visų, kas 
tik jį pažinojo. Tilpo “pik- 
čeris” net vieno batvalio, 
kuris sykį nuvalė Coolidge'- 
iui batus. Tuo norima suda
ryti įspūdis, kad Coo- 
lidge’ius buvo labai didelis 
žmogus: bet ką jis padarė, 
tie paveikslai visgi neparo
do. Jų garsumas tiktai liudi
ja, kad jis labai mėgo foto
grafuotis. O tai jau ne dide
lio žmogaus ypatybė. Ame
rika yra turėjusi tikrai žy
mių prezidentų. Vienas jų 
buvo Washingtonas, antras 
—Lincolnas. Jie pakeitė 
šios šalies istoriją. Amerika 
yra turėjusi ir didelių žmo
nių—tai Burnbankas, Stein- 
metzas, Edisonas. Jie savo 
išradimais pakeitė šį pasau
li—paliko jį daug geresnį. 
Jie davė žmonijai tą, ko ne
galėjo duoti pats Dievas.Ly- 
ginti prie jų Coolidge’ą, 
jiems butų pažeminimas. 
Mano akimis žiūrint, Coo- 
lidge buvo tik paprastas ad
vokatas. žmogus labai neiš
kalbus, be iniciatyvos,ir visą 
jo biografiją aš parašyčiau 
trim žodžiais: jis gimė, gy
veno ir mirė.

Raudonas Pipiras. 

X
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No. 3, Saujio 13 d., 1933 m. KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapb

Įvairenybes
Reakcija Persekioja 

Amerikos Profe
sorius.

Šiomis dienomis Nev/
Havene buvo Amerikos uni-

I DANGAUS KARALYS 
' TĘ BUS REIKALINGI 

PASAI IR VIZOS.
Paskelbta, kad nuo sausio 

1 d. 1933 metų visi turistai ir 
maldininkai, kurie trokšta

.. . . . . . patekti i popiežiaus valstybęvereitetų profesorių asoc.a- ci ^aticano, furfe
eijos suvažiavimas, kur dau- ti Vatikano valstybės 
gelis profesorių skundėsi
dėl kilančios reakcijos A- a,a VaA™
merikos mokslou įtaigose. .. . jr £en dij-bą tarnautojai
kas metai is universitetu iš Vatikano gubenia-
prasaiinama vis daugiau f |rba
profesorių, kurių pažiūros ife l itimPaeijas kurias

rovoivricL-a _ ® J . 1 • 1 • 1 •turės parodyt kiekvieną sykinesutinka su atžagareiviška 
universitetų Prezidentų po- idPami /ienas 
litika. Pavyzdžiui, 1929 me- F T ™

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai ir Žmonės.

(1) Hooveris žuvauja Floridos pakrašty. (2) Princetono Universiteto astronomijos profe
sorius, Henry Norris Russell, dabar išrinktas Amerikos mokslininku draugijos pirmininku. (3) 
Gaisras istoriniame Cliftono viešbuty, Niagara Falls mieste, kur jaunos poros suvažiuodavo 
“medaus mėnesį” praleisti. Ugns padarė $1,000,000 nuostolių.

PAJIEŠKOJIMAI.PASAULY 30 MILIJONŲ 
BEDARBIŲ.

Tarptautinis darbo biu
ras paskelbė pranešimą, ku
riame apskaičiuojama, kad pamečiau jo adresą ir negaliu su juo
dabartiniu metu pasauly y-. ŠS? arbr?uri^n“t K“ £- 
ra 30,000,000 bedarbių. j vena, malonėkt pranešti jo adresą.

______________ 1 IVAN TUMOSA (3)
Dept. Trcnto y Tres, Ager.ciją 20 

R p Uruguay

Pajieškau bro'io Ambraziejaus Tu- 
moso, 1926 m jis gyveno Nanticoke, 
Pa., rodcs ant Market Streeto. Aš

I(E H AKCIJOS
ATSAKYMAI.

Žvejui iš Dorchesterio.—
Tamstos korespondencijos 
nespausdinome, nes ją ats
pausdinus kai kurie žvejai 
galėtų užsigauti.

Montcllos Bedarbiui.—
Labai ačiū, kad parašėt apie
t?s nepaprastas prakalbas, dasi, p ašau man tuoj pranešti, aš už
bot karianti viena knreą- tai atb'^in'iu Prašau taipgi jj patį Cv.1 Kadangi viena Korės- atsjiiept,j Mano adresas: (5)

MRS J. RUČKUVIENĖ 
P. O. Box 193 Silver Creek, Pa.

Pajieškau Jono ir Petro Jankausku, 
paeina iš Kauro gub., Utenos apskr., 
girdėjau kad gyveno Montana vals
tijoj. Pra'au atsišaukti, arba kurie 
žino kur jie gyvera, malonėkite pra
nešti. (4)

KLEMENS SLUZ'.S 
P. O. Eox 74, S -mir.arlee, W Va.

Pajieškau VINCO TAMULYNO. a- 
ni- S nvtai atgal jis gyveno New 
nhil-i^elrb-’a. Pa. Iš čia j's persikėlė i 
W Virg'r'a. Turiu i ji labai svarb} 
veikalo Kas žino kur jis da^ar ran-

ir, • , I Vatikano muziejus?Xriu l^meuis-1??' snlerijas paliktas 'vienas

1931 metais—63,o pereitais ^cialus » K“?
moo s. • ” • r - r Risorgimento, ir tokiems,u žpXxrp kurie n°rfe >»« «k

Dl P. j... . Vatikano galerijas,
Blogiausia padėtis esanti nebus reikalingos.

pietinėse valstijose, kur po- __________
litinė ir religinė reakcija ve
da aršiausią kovą prieš mo
kslo laisvę.

Dabar Amerikos profe
sorių asociacija pradėjo1

VIZOS

PARLAMENTAS KALTI
NA MINISTERĮ DEL KY

ŠIŲ ĖMIMO.

pondencija apie tai jau til
po, tai kartoti nebūtų pras
mės.

Marei Šlikaitei. —Šitokių 
dalykų laikrašty skelbti ne- 
galima. Jeigu visa tai tiesa,

14 BAČKŲ AUKSO ŠUO- FRANAS STANKŪNAS Chicaaoi Nusinuodi- tai reikia kreiptis į policiją. 
MUOS VANDENYNE. DAINUOJA PER RADIO. a. ’ jo Lietuvis Bedarbis, a. m. M&ckęg.— Ačiū už
Švedijos archyvuose rasti sestaaieniais, nuo . o “van.-;pnc<.” nr3np5a kad prisiųstus paveikslėlius iš

apie tikrą vie- “ New Yorko ste- „glSkų laikrašėiy, bet“Ke-
leiviui sunaudot jų negali
me.

I. B. iš Toronto.— Never-

tda°kkimenit7U“m'' m^kenrio ties W. E. V. D. (1300 kll.),
t?’ .H1 J. m- dainuoia lietuviškai Kai- nusinuodijo Juozas Smol-

2>iy tmiroo. Rusijos laivas su 14 bačkų rainuoja netuviSKai. Kai amžiais i,Ptn
ta ... , , aukso verto 200 milijonu kada S^nia girdėt ir Bos- Kis, 05 metų amžiau^ lietu

siu asociaena nraoeio Daugumos partijos bulga- auKS*> veru) milijonų B t New Yorko aDie- vqs bedarbis. Metai atgalšonų asociacija praaejo naHamente iškėlė rimtu suomių markių. ,lone- nei wew IorK° aPie - - • > « --bendradarbiauti su Civil Li- P* parlamente įskėlė rimtų , , bebandoma
berties Union’u Dažančiųjų1 kaltinimų teisingumo minis- auksu duvo DeDanaomaoemes u mon u, pažangiųjų Verbenovui kuris ta- daug kartU skelti, betinteligentų organizacija pi- Ly lul. v eroenovui, ruiis u*

namai iš
mųjų paėmęs kyšių. Daug 
atstovų pareiškė, kad bal- nebus sunkumo, 
suos už opozicijos įneštą ne
pasitikėjimo pasiūlymą.
Trijų ministerių pakomisė

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, kuri negertų 
s-aiga!u ir mylėtų šeimyniškų gyve
nimą. Geistina kad turėtų kiek tur
to, tarp 35-45 metų amžiaus ir butų 
protinga moteris. Aš esu protingas 
vaikinas, turiu kiek pinigų. Gyvanaš
lės neatsišaubit. <4>

J. J. BUIKUS
General Delivery, Detroit, Mich.

Pajieškau merginos tikslu apsives
ti. ne senesnės 25 metų; aš esu vai
kinas 26 metų, turiu kiek turto, iš 
amato stalius. Mergina, kuri norėtų

įera mirė JO žmona ir dabar jis * rašyti apie tai ką tamsi
* *------------ - -------------- moterele vaikščiodama sne- kos Iš Amerikos pageidautina, kad

nepa-
linkės lietuviai turi
progą išgirst gražias lietu- gyveno pats vienas po nu

menu 1836 W abansia ka. Yra svarbesnių dalykų.
liečiu laisvei ginti.

SOCIALISTINĖS MOTE
RYS BELGIJOS RINKI 

MUOSE
Paskutiniuose Belgijos rin-į tiria kaltinimus ir nustatys, 

kimuose labai gyvai daly-Į ar Verbenevas turi atsista- 
vavo socialistų moterys. Pa

TDenovui, Kuris ta- *TY ’ - viskas dainas ki#»kvipna su menu w abansia avė.i kai kuriu kaltina- siseke. Tik dabar, paerere- jvisKds uainas Kiekvieną su bedarbio
, Kai Kurių Kaitina technikai turtus iškelti batos vakarą nuo 8:15. C?, ?§ J bertai bis,
ėmęs kyšių. Daug tecnniKai. tunu. įsKeiti __________ ;tai labdaringos orgamzaci- tėvas sįunčia tamstai savo

36 BEDARBIAI KALĖJI- duodavo jam pašalpos. generolišką ačiū!
v ieną dieną atveze jam ang-

butų Amerikos pilietė. Su pirmu laiš
ku prašau prisiųsti paviekslą, kitaip 

P . r.- ■ . neatsakvsiu. Plačiau paaiškinsiu per
Evai Diringu.— Maiklo laišką. (4)

B. A. P. O. Box 892 
Kenora, Ont. Canada.

sekmės buvo labai geros. 
Socialistų laimėjimai nugą
sdino visus reakcijos ir tam
sybių apaštalus. Įvairiuose 
miestuose socialistai laimėjo 
daugiau kaip 400 vietų val
džioje. Iš to skaičiaus 17 
socialistų moterų išrinkta į 
miestų tarybas. Viena mo
teris buvo išrinkta miesto 
burmistre ir 3 ar 4 moteris 
išrinktos apskričių taikos 
teisėjomis. Keturios mote
rys socialistės tapo praves
tos Į valstybės parlamentą.

tydinti ar ne.

POLICIJA UŽDARĖ KLE
RIKALŲ MITINGĄ.

Ukmergėj buvo pavasa
rininkų rajono veikimo 10 
metų sukakties suvažiavi
mas. Vienas kalbėtdjas — 
kunigas nukrypo nuo darbo
tvarkės. Policija kelis kartus 
įspėjo, bet nepaklausius su-

KALĖJIMAN ĮMETĖ 
BOMBĄ.

Jeise.vville Village mies __
telv, Illinojaus valstijoj, pe- rašytas protokolas ir susi 
reitą sąvaitę į vietos kalėji- rinkimas uždarytas.
mą per langą buvo įmesta__________
bomba, kuri sprogdama nu
nešė kalėjimo stogą ir išver
tė sieną. Kalėjimas buvo tu
ščias. Nuo to laiko, kaip ši

Republikoniški valstybės 
tarnautojai vakščioja labai 
nusiminę, nes žino, kad po

.... 4 d. kovo demokratų politi-toj apylinkėj prasidėjo ang- ška šluota auos visu£ juos 
liakasių bruzdėjimas, spro- iauięan
go jau 20 su viršum bombų.

ITALIJOJ UŽDRAUSTA TAURAGĖS BURMIS-
VOKIEČIŲ FILMĄ. įTRAS IŠSILAUŽĖ KOJĄ.

Italijoj buvo pradėta ro- Tauragės burmistras p 
(d^ Vokietijos mokyklos Voldemaras grįždamas na- 

“ P J S mergaičių filmą,“Maedchen mo iš savivaldybės posėdžio
in Uniform”, bet popiežius virto į griovį ir išsilaužė ko- 
pareikalavo, kad valdžia ją ją. Matyt, buvo negėręs.
uždraustų, ir valdžia už- __________
draudė. Popiežius sako, kad į

SIEROS RŪGŠTIES GA
ŽAIS PAVAIŠINO PRO 

HIBICININKUS.

su kūjais ir štangomis pe
reitą savaitę New Yorke 
pradėjo laužtis į murini na
mą, nujausdami tenai degti
nės dirbtuvę. Bet iš vidaus 
pradėjo veržtis tokie aštrus 
sielinės rūgšties gazai, kad 
prohibicininkai springdami 
turėjo bėgti į šalį. Vėliau 
jie tą namą vistiek išlaužė 
ir rado $100,000 vertės bra
vorą, bet degtindariai buvo 
jau visi pabėgę per užpaka
lines duris.

filmą “nemoralė”.

PLĖŠIKAI PERŠOVĖ 
ŪKININKĄ.

Radviliškio valsč. Žiūro
nų km. į Povilo Bakčio na
mus įsibrovė trys kaukėmis 
prisidengę plėšikai ir vi-

ME DEL ALIMENTŲ. ,v . o n. . K
New Yorko mieste 36 vy- hft bet Sm°'klS PU nebeat" 

rai tapo uždaryti kalėjiman 
dėl to, kad neturėdami dar
bo negalėjo sumokėti teis
mo nustatytų alimentų savo 
buvusioms pačioms.

A. Subačiui.— Ačiū už 
darė durų. JĮ rado lovoje laišką ir pinigus. Geriau vė- 
nebegyvą. šalia jo stovėjo liau, negu niekad, 
stiklas su karboline rakšti

AIRIJOJ RIAUŠĖS.
Prasidėjus rinkimų agita

cijai, Airijoj pradėjo kilti 
riaušės. Šalies policijos vir
šininkas gen. Owens paskel
bė, kad jei policija negalės 
riaušių suvaldyti, tai busian
ti pašaukta kariumenė.

mi. Velionis turėjo du sunu, 
bet jie senai jau tėvą aplei
dę. ir kur jie dabar, niekas 
nežinąs.

STOUGHTON, MASS.

Suvienytų Draugysčių 
Narių Žiniai.

Šiuomi pranešam visiems 
lietuviams, priklausantiems 
arba norintiems priklau
syti prie minėtos Draugy-

PEABODY, MASS.
Sausio 22 d., nedėlioję, 3 

vai. po pietų, įvyks puikus 
koncertas Rusų svetainėje, 
27 Sherman Street. Bus at
vaizduotas gražus muzika- 
lis iš čigonų gyvenimo vaiz
delis, kurį išpildys Lawren- 
co choras, vadovaujant T. 
L Navadauskui. Visi apie- 
linkės lietuviai prašomi at
silankyti. S.

JEI PATRUKĘS,
■j Bandyk Tą Dykai

Varinis dH hile Patrakime sene ar, 
naujo, DMcIm ar Mažę, ir Jus busite 
ant Iselie kuris suteikė Tūkstančiams 

Parauks

MIRĖ MATO KRUGERIO 
ŽMONA.

Seattle, Wash. Pereitų 
metų kovo mėnesyje mirė 
mano mylima žmona, bai
giant 70 metus amžiaus. Ve
lionė paėjo iš Panemunės 
parap. 44 metus gyveno An
glijoj, o užbaigė savo gy
venimo dienas Amerikoje. 
Paliko dideliame varge sa
vo 4 dukteris ir 3 sūnūs ir 
mylimą savo vyrą Matą. 
Palaidota tapo ant katalikų 
kapų Seattle, Wash. Lai bū
na jai amžina atmintis.

Matas Kruger ir 
šeimyna.

Middletown, R. I.— Bu
vusio senatoriaus Peckhamo 
farmoj pereitą sąvaitę čia 
sudegė tvartai ir ugny žuvo 
13 karvių.

GRAŽI VIETA ANT REMKIS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taiptri norėčiau išmainyt ant stubos
South Bostone. 5 kambarių stuba su 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
rai žemės, gražus sodas, naujos viš- 
tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karų garažus. Netoli State road. 
Priežastis ptardavimo sužinosit pas 
savininkę. (-)

MRS. A. VALANCHUS
303 Canton Street, Randolph. Mass.

PUIKI PROGA
66 akerių farma, 7 ruimų stuba 

naujai pertaisyta, visi naujoviški į- 
rengimai, elektra, telefonas, etc. di
delė bamė, šėdes. Žemė gera, puiki 
apielinkė, prie pat gražaus žuvingo 
ežero; arti gero kelio ir miestuko. 
Gera proga įsigyti šią puikią vietą. 
Kreipkitės vpatiškai arba laišku.(5)

FRANK JOKŪBAITIS 
R. 3, Box 54 Putnam. Ci

Merginos ir našlės, nuo 25 iki 30 
metu amžiaus, laisvų minčių, ir tu
rinčios kiek pinigų, prašau susipa
žinti ir su pirmu laišku prisiųsti savo 
paveikslą. Aš kiekvienai duosiu atsa
kymą, o sulyg reikalavimo, kiekvie
nai grąžinsiu paveikslą atgal. Plačiau 
susipažinsime per laiškus.

J. P. Z.
2325 N. Portland Blvd. Portland, Ore.

Gerbiami Lietuviai!
Išbuvęs Amerikoje 15 metų grįžau 

Lietuvon Klaipėdos mieste riusipir- 
kau namus pačiam centre su dideliu 
žemės sklypu. Norėčiau turėti kai
mynus lietuvius. Parduodu pigiai že
mę. sklypus namams statyti, kurie 

! randasi prie gražios vietos.
I Norintieji pirkti, prašau kreiptis 
šiuo adresu: (6)

S. ŠILERIS 
Galinis pylimas 8/9

KLAIPĖDA, LITHUANIA.

ITALIOMšKI AKORMONAI
Įvairių rūšių. Ran
kom padirtoi, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotas u- 
kordiomąs kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1«14 Blue Island Avė. F41, CMcugo

Atk (trrPKKC
Cataloa

Dykai

Frank Ricickio
NAUJAI IŠRASTOS GYDUOLĖS 

nuo užsisenėjusių ir naujų ronų. ku
rios tankiausiai atsiranda ant Kojų 
ir Rankų; varva materija, niežti ir 
<kauda Frank Ricickio Mostis nuo to
kių ronų yra geriausia. Vaistas išima 
visą brudą. prašalina niežėjimą ir.
skausmus ir rona užgija. Nurodymai f? 
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 RIC1CKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

Chas. B. 
Koclmskas & Sm

S■

ESTIJOJ UŽDARYTA 
"TĖVYNĖS SĄJUNGA.”
Estijos teisingumo minis

terijos įsakymu uždrausta 
vadinamoji estų “Tėvynės 
sąjunga", kadangi patirta, 
kad ji nevykdo savo statuto 
ir savo organe “Isamaa" pa
skelbė straipsnį, kuris kurs
to gyventojus prie valstybės 
perversmo. Laikraštis “Isa- 
maa" uždraustas. Sąjungos 
įkūrėjas, kuris kartu buvo ir 
uždraustojo laikraščio atsa
kingas redaktorius, suimtas.

Gaukit Dykai Ištyrimui
Šiems esantiems kambary J kipkvipnn mPTiPsi"* 7-^0 Kiekvienas patrakęs vyras ar mo-

i lienė iškelti rankas aukštvn 1toris turi tuojaus rašyt pas w. s. nepe i-Keiu i annas auKstyn. vakare, Tautiškame Name. Rke, 56-e Man st., Adams, n. y. iš- 
Kada Baktvs tai padaryti Konstituciją draugystės ga- ^.a,ndym,u‘, dyk*' i? puikios metuos 
atisakė, vienas is plėšikų Ht jsigyt užsimokant 20 cen- SiĄi? i
norėjo šauti, bet jam UŽSlKl- Įy Toji dr-rtė užlaiko ir f-81*®- Nepamiršk pareikalaut dykai 
še revokeris Ino pasinau- TaUtišką Nanią. Svetainė iš- ;SEf^g SS
dodamas Baktys pnsoko randavojama visokiems pa- nzikuot kad prisimestų gangrina nuo 
prie iovos,, pasigisavo rengimams ir mitingams.
revolveri ir pradėjo į juos Yra paranki ir gražiausia 
šaudyti. svetainė Stoughtone.

D. Statkus, dr-stės rast.
222 Perry St. Stoughton.

stės būna 1-mą ir 3-čią sere-'

Plėšikai perbėgę į kita 
kambari, ir paleido į Baktį 
keletą šūvių, iš kurių vienas 
jam pataikė į plaučius. Plė
šikai nieko nepagrobę pabė
go. Baktys padėtas ligoni
nėn.

mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos ? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso. patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adams, N Y.

SUTRUKDĖ KOMUNIS
TŲ SUKILIMĄ SUOMI

JOJ?
Suomių valdžia konfiska

vo Waara uoste didelį gin
klų transportą, kurį komu
nistai bandė įvežti per Tor- 
neo į Suomiją.

Suimta daug komunistų.

KANADOJ 2307,520 
ATEIVIŲ

Ottawoj peskelbti cenzo 
daviniai parodo, kad Kana
doj yra 2,307,520 ateivių.

SUVAŽINĖJO ŽMOGŲ.
Šilutėj buvo suvažinėtas 

automobilio 40 metų amž. 
siuvėjas Jonas Brinkis, va
žiavęs dviračiu į Šilutę 
plentu. Brinkio sūnūs, eida
mas į Šilutę, sutiko tris 
automtobilius važiuojant 
paeiliui iš Šilutės i Klaipė
dos pusę. Kiek paėjėjęs už
lipo ant žmogaus. Gerai ap
žiūrėjęs, pažino savo tėvą. 
Prie jo gulėjo ir dviratis. 
Sužeistas ir suvažinėtas 
taip, kad nuvežtas į Šilutės 
apskrities ligoninę mirė.

ŠTAI LAIKRAŠČIAI VISIEMS
Vienintelis bešališkas informaciniu pobūdžio dienraštis:

-DIENOS NAUJIENOS”
Metams 36 litai; pusei metų 18 lt.; mėnesi 3 litai.

Turtingiatm'?s savaitraštis 
"DIENA”

Metams 8 litai, su 12 knygų priedu 12 litų.
Gausingai paveiksluotas žurnalas (viename numery telpa virš 
100 vaizdų).

"NAUJAS ŽODIS”
Metams 12 litų. pusei metų 6 litai.
"Naujas Žodis" duoda 12 knygų žymiausių karinių — priedo 

Priedų tsrpe yra Levo Tolstojaus romanas “Karas ir Ta’ka" (8 
tomai*. Kitų priedų sąrašą rasit “N. Žody”. "Naujas Žodis” su 
priedais metams 24 litai.

Vienintelis juokų žurnalas 
"VAPSVA".

Gelia ir į kairę ir dešinę. “Vapsva” metams 12 litų "Vapsvos” 
priedas kalendorius

Užsisakykit tuojaus. Adresas:
AKC. B—V£ ŽODIS

Laisvės Alėja. 70 Nr. Kaunas. Lithuania.
Kurie norit su šiais laikraščiais susipažinti—atsiųskit savo adresą.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

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 and.—$125. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adreanokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pakabus paruošiant nuo $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKA8 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

2 Isitėmykit telefoną South

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkiau puri- 
garsinimus, kaip tai: pajieškofl- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint. tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitomo po te. 
už žodį, išskiriant pajieškojhnos 
apsivedimų, kurie skaitomi pa te. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. oi žodį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę Isiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po lc. ai iodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų tr 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimai greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karto ir moksstį.

KELEIVIS 
25$ BR0ADWAY,

SO. BOSTON,



Sestas Puslapi*

ft’tfsfcun/Ao Lietuvių Atsišaukimas. NEVVARK, N. J.

No. 3, Sausio 18 d., 1933 m.

Nauji metai tegul įvykdo 
lietuvių paminklą!

Lietuvių Kambarys, ką 
bus įrengtas Pittsburgho U- 
niversitete—bus tai naujas, 
nepaprastas paminklas, tai 
musų apšvietos-kulturos pa
minklas.

Visi lietuviai šiais 1933

gali parengti balių, vakarie
nę ar bankietą, koncertą, 
pikniką, ekskursiją ir t.t.. 
kiekvienas vaizbos butas

Humoristika
Karas Pieių Amerikoje.

Lietuvos
ir Klaipėdos sugrįžimo 

iškilmės.

Vasario 16-tos dienos 
paskiriant pelną Lietuvių' veikiantysis komitetas gruo-
Kambanui. Gali padaryti džio lS-rą dieną buvo su- 
laimėjimus tam tikslui. Gali Įšaukęs Newarko ir apielin- 
aukauti iš savo iždo. »kės lietuvių viešą susirinki-

Šitie budai netik lengvi, j mą ir oateikė apyskaitą iš
metais privalo pa^kyt Su !,r žvilgsniu. Mgivo darbuotės 1932 metais,
naują rezoliuciją, būtent ,ai darbas bus atliekamas.Pasmlyta issinnktt veikiam
šiaip: visų bendrai, darbas bus ti-, ti komitetą 1933 metams.• - - - - - - i t Vkrai visuomeniškas.. ‘Lietuviu Kambario Fon-.'‘" Komitetą remiant palikta
das šiais metais turi būt pri-'. *t?n Ulp pat pa™kt! au’ *«*. visa sena valdyba, pa
pildytas. Visi penki tukst'an- klJ “ ^'0 narių ir kitų zmo- oa!tmi komitetą sudaro šie
čiai turi nilnai i ii nuniauk nn- ir Pasi^n 1 L- Lamba- asmenys: kun. Ig. Kelmelis, ciai turi pilnai i jį suplauk rfo Fondą Kiekviena? liet?. gal.bfe‘ y. W.

n.- j • • -• t vis, gyvuojantis ne vien tik Ambrazevičius, pirminin-Pi-iedai pne sios rezol.u- hJ privalo aukauti. g p
l'SnvSgali tiesi°s pasiųsti savo au- kas; A. S. Trečiokas, sekre- 
laetuvių kambaiio papuoši-,ka j Fon(ų Kiekvienas as- torius: -J. Sereika ir A, Ka
miu spnet turi būt padaryti: mįį ir kietviena g,upė. at. 2,as. nariai.
(2) modeliai, ornamentaci- a„i.o t u* . .ios sulve- tais nlanais turi siuntus auką, gaus nuo Liet. Nutarta minėt’ Lietuvos
birt šimrt Dradėta dirbti £ kamb' F?n*?° kom!l'‘t,1' kvl’ Nepriklausomybės 15-tu 
būt s|met pradėta dirbti ge į t 0 pasKul paskelbta ™et„ sukaktuves Vasario 
riaušių daihnrakų-menmm- : Z H t iaįk,.arčiuose U sukaktuves vasarioku T Utuvoip .vi&uobe net. įaik.asciuose. ^g-tą fĮieną, kaip pripuola,

Čekius ir money orderius ketvirtadienio vakarą, 
rašykite varnu: Lithuanian i-Memorial Room Fund (ar- Kadan§1 s*met lo
ba: Lietuviu Kambario

t

•fr

•fr

•i
*

Gal tarp jų bus konkur
sas, ar kitaip kaip bus su
tvarkyta. Tas priklausys
nuo Iaetuvos meno mokyk-i Fondas), o siųskite fin. šė
lų, arba paties Lietuvos U-į kretoriui: ,W. Zamblaus- 
niversiteto. ;kas, 31 Minooka St., Pitts-

.. , . . J -burgh, (10) Pa.Kebe m lengviausi budai Taigi stokim ; darba 
aunnkt pinigų į tą Fondą. ; ^ukaukjm gyjyg išgalės:

Yra daug draugijų, kuo- Į skatinkim kitus prie aukavi- jas bei organizacijas vasa 
pų, kliubų, moterų siuvimo mo. Yra garbė būt agitato- rio 16 dieną Nevvarke nieko 
kliubų, vaizbos butų. ! rium dėl šito gražaus daly- nerengti ir visus pritanan-

Kiekviena draugija, kuo- ko, musų paminklo. čius sykiu dalyvauti vasario
pa, vyrų ar moterų kliubas ir Spaudos Komisija B. 16-tos dienos iškilmėse.

- _____________________________________ A. S. Trečiokas,
Lietuvių Lakūnų Skridimo Per Vandenyną Sekretorius.

Fondo Globėjų Atskaita.
Pajamos:

dieną sueina 10 metų Klai- 
Dėdos Krašto sugrįžimo prie 
Lietuvos sukaktuvės, tai nu
tarta ir tas sukaktuves pa
minėti sykiu 16 vasario.

Vasario 16-tos dienos ko
mitetas prašo visas draugi

Gauta iš:
Chicagos. III...............
Newark. New .Jersey 
Bvocklyn. New York 
Boston. Mass. .....

. $725.05

mėjams padėkos žodi. Jei aukos 
tokiu pat tempu ir toliaus 
plauks, tai lakūnai ne tik ką su-

566.00 j gebės tinkamai lėktuvą prireng-
316.00j ti, bet galimas daiktas, sugebės 

motorą.

BROOKLYN, N. Y.

Iš vienybiečių “Liaudie* 
vakaro.”

Gražiausioj Brooklyno sa
lėj, “Arcadijoj”, vienybie
čių buvo andai suruoštas jų 
vadinamas “Liaudies vaka-201.75į Įsigyti naują lėktuvui

Worcester, Mass............. 196.75 i kas suteiks lakūnams didesnio BuvQ „arsinama ggy.
152.75: saugumo ir galimumo įvykdinti Rad j vakara
151.75: Si didžiuli Įrdr^y iygĮ. ateitų, nes busią nepaprastų
121.o->, Tenka deia apgailostaut.. kad da|vklr Žmonių prisirinko 
H0.50 nekunos kolonijos ar tai iš bai- n6Ij,aža nes bilietai buvo

Philadelphia. Pa............. 110.25 mes. kad surinkt, pinigą, nebus pa, duodami jau nuo pat pa.
Ckveland. Ohio .............  86.75 sunaudot, skridimo reikalams. ^afarjo „ įe buVo da
Brockton. Mass................. 69.50 « tai per apsileidimą ligi šiam skiriamos § dovanos S300,
Wilkes Barre, Pa.............69.0f aikui dar neprisiuntt f™d« g150 ir S50, kurios turėjo

komitetui surinktu pinigų. but laimėtos įžangos bilie- 
.. Tasai taktas siek tiek parak- Bet daugiausia žm0.
nuo,a pr.ruus.amuos.us sknd.- nju atėjo ()ė, t Rad norėjo
mo planus, nes lakūnai s,o me- ’matvti tikrai lietuvišką, 
nėšio vidur;- jau vyksta , dirb- įjkrai ‘ ,iaudišk? vakar% 
tuves. lėktuvo remonto darbus Rai buy0 skelbia.
praaeti: gi neturėdami užtikn- ma
nimo. kad surinktais pinigais. ‘ įet daugumui teko skau. 
esamais įvairiose kolonuose pas džįai a ivi,tj neg lietuviš- 
komitetų p,rmm,nkus. galima kum0 tame vakare buvo ,a. 
dispensuoti.svyruoja ar remonto

Pittsburgh. Pa. ... 
Detroit. Michigan .
Kenosha. Wisconsin 
Baltimore, Md.........

Washington. D. C. . 
Scranton. Pa...........

Viso ..

Išlaidos:

... 60.0C 

... 6.00 
$2943.80

Apmokėta firmai Green Duck 
and Company už pagaminimą a- 
vijacijos ženklelių:

1. pagal sąskaitos iš 1932 m.
rugpiučio 4 d................ $65.64

2. Pagal šios sąskaitos rug
piučio 19 d........... ,.... 104.27

Fondo Komiteto sekretoriui 
už suvartotus pašto ženklus 
siuntinėjant cirkuliarus Į Įvai
rias kolonijas . 

Viso išlaidų . 
Viso pajamų 
Viso išlaidu

....$15.54 
... $184.45 
.$2.943.80 
... 185.45

Lieka ............ .
Pinigai deponuoti:

Metropolitan State Bank, 
Chicago. III............ $582.85

City National Bank of
Chicago. III.......... 2.044.45

Pas komiteto sekretorių 
grynais pinigais .. 131.05

$2.758.35

darbus taikinti tik tai sumai, 
kiek yra fondo komiteto žinioje, 
ar Į remonto sąmatą priskaityti 
taip pat sumas, esamas Įvairiose 
kolonijose. Tad geistina butų. 
kad visi kolonijų komitetai 
skubos keliu malonėtų atsiskai
tyti iš surinktų šiam tikslui su
mų.

Pasirašo Fondo Komitetas:
Antanas Kalvaitis.
John Krotkus.
Leoną rd šimutis.

bai
jos,
ma.

Viso............. $2.758.35
Einant lakūnų pareiškimu ne- 

kurios kolonijos, surinkę šiam 
tikslui pinigus, dar neprisiuntė
ir laiko savo žinioje, būtent: 
Montello, Mass. apie .. $200.00 
Scranton, Pa. apie .... 500.00 
Wilkes Barre, Pa. apie .. 180.00 
Brooklyn. N. Y. apie ... .211.00 
Newark, N. J. apie .... 129.00
Worcester. Mass............... 96.96
Baltimore. Md................. 25.00

Viso kolonijose apie $1,341.96
Iš virš suminėtų duomenų, 

tenka daryti išdavų, kad nežiū
rint į sunkius depresijos laikus, 
musų lakūnų patiektoji mintis 
skristi per Atlantiką Lietuvon

GELŽKELIŲ “CARAS”

Harry G. Taylor yra vadina-

ŠAUKIM TAUTOS SEIMĄ.
Tautiečiai, patriotai, lietuviu 

tautos mylėtojai' Ar jus apja- 
kot. ar jus nematot, kaip musu 
priešai daro iš mus juokus ir i- 
žeidžia musų tautišką unarą’. 
Jie musų sostinę Kauną, kur gy
vena musų garbingas "tautos 
vadas” Maslionka — atsiprašau 
—kur gyvena jo Celencija Sme
tona iš pat Užpalių kaimo,—kad 
tą slaunaji musų Kauną visi 
vadina “Kovno?” O ar žinot, iš 
ko tas vardas padarytas? Tai iš 
rusiško “govno.”

Nors Kaunas irgi nelabai su
prantamas mums žodis, bet jis 
visgi mums artimesnis ir malo
nesnis, nes panėši Į žodi "kau- 
jas” arba “mušas.”

Taigi prieš Kovną reikia pro
testuoti.

Reikia taip pat pakelti pro
testas ir prieš žodi “Mariampo- 
lė”. Kokia čia. po paralių. "po
le”. kad musų gražioj kalboje 
jokių “polių” nėra. o yra tik 
laukai, pievos ir balos. Taigi 
vietoj “Mariampolės” turėtų 
but “Marijonbalis”.

Šitiems reikalams sutvarkyti 
aš patariu sušaukti visos lietu
vių tautos seimą.

Jau beveik delegatas.

RIMTOS PASTABOS. 
Atsiprašant Dievo dovanos.

profesoriaus Voldemaro unaras 
nusmuko, kaip kelinės be šlei- 
ku.

Snnaikmama- Peršalimas 
sa Nebrangia Vaistu

“Mano trijų nirtu ęn«trgo di
deliu peršalimu. A> ištepiau Pa:n- 
Expcfler:u su a: y vi: aliejum jo kru
tinę ir pečius- Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-J*LxpeMe- 
rį gydymui nuo per'-šaldymo, skau
damu muskulu, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdu.” S. D.

Travis. Stalėti I«Iand.

N USIGINKLAVIMO 
MARATONAS,

Koki penki šeši metai, 
kai nervuojas diplomatai: 
suvažiuoja žmonės tartis, 
o taryboj ima bartis.
Nuskriaustoji Vokietija 
šiandie nieko nebebijo; 
rėkauna po visą šalĮ, 
kad sulaužyti Versali... 
Papenas prie jų prikibęs, 
jieško santarvėj lygybės;
O Versalis jo nebijo, 
tat ir dūksta Vokietija.
O lygybės krizio laike 
padoriam kaimynui reikia, 
žmones spaudžia šioji bėda. 
tat ir vienas antrą ėda.
Vokietukas nuo franeuzų 
gavo nemažai arbūzų; 
vargšas, glaudės prie italo, 
bet ir tas. matai, atšalo...
Mat. italai karšto budo, 
jie dūduoja savo dūdą; 
nes italų diplomatas, 
kaip svarstyklės automatas... 
Gavę anglų patarimą, 
vokiečiai stačiai užkimo, 
veidas veidmainio italo 
ėmė blykšti ir.„ pabalo...

Tat šiandieną mus kaimynas 
save žemėje raminas, 
jieško svieto pritarimo 
ir ginkluotis tyliai ima... 
Vokiečiui, matai, be karo 
kaž kaip liūdna ir negera: 
ypatingai gi prieš krizę 
jie kariauti pasiryžę... 
šiuos Ženevos maratonus 
mėgsta net amerikonas; 
pasiguodžia apie taiką 
ir gražiai praleidžia laiką.

(“D. N.”) Jul. Boks.

Karas Pietų Amerikoj niekad nesibaigia. Nesenai Brazilijoj 
mušėsi Sao Paulo valstija su federaline valdžia. Paskui Parag
vajus susipešė su Bolivija. O dabar Colombia susikirto su Peru
vija. šis paveikslėlis parodo, kaip Colombijos kareiviai tiesia 
pluduruojanti tiltą per upę.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO* 
KNYGYNE

Apie Pieva. Velnią. Dange ir Praga- !
rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar- ' 

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

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina _____ 35c.
Kuni-o Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
: jras veikalėlis. 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
kia; scenoj perstatomas veikslas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61 .......... 25c.

Žingsnis Prie šūesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m , pusi. 23............. ............ lOc.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pantoki-

Stabneldiška 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 Persistatydavo 

Saa Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik- 

švento Antano Stebuklas. Dviejų vei- sas- Antra knygutės dalis yra: “Iš-
kimų komedija. Perstatymui reikia 

10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Sehmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... lOe.
Piršlys Suvadžiotojas. Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fe- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bamlx>s spyčiai", eilės, 
pasikalbėjimai, kumoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.................................25c.
Monologai ir Deklamacijos, šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida- So. Boston, 3914 m..............25c.

virkščias Mokslas arba Kaio Atsiradę 
Kalhos."Parašė Z. Aleksx 40 pusi. 10c
Delko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt?

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

“Salomėja**, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui gaiva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti............................................. 25c.

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 moteris, dukteris ir mylimosios ne
papultų j tokia kunigu globą. Parašė
kun. Gco. Towser.d Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

n .r- v ■ i historijos, etnografijos, geografijos,Ar Buvo V’s-aotmas Tvanas.-Kaip : as.roroclijos aritmetikosfc medicinos 
Nojus galėjo surinkti j ke.ias die- ■ kįtu moks] šak rinkinys

nas visų vetsnų gyvūnus, kūne gyve- t ^į- patarinn# a ;e sveikatą, bu- 
na issimeve po visą žemes kamuo.}? dus ?ydymosi> vaistus, įvairiu nuro- 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj (jy^ amatninkams, ūkininkams, dar- 
savo arkoj sutalpinti. Is kur ėmėsi , šeimininkams ir kitiems,

moterys Žiūrėdavo, į tiek vandens, kao visą cemę apsem- ■ I§ įvair-Ų surinko j. Laukis,
rakandai nebutu ap-! uię**?*^ I1L 1911 m., puslapi; 392k

maža. Muzika, meliodi- 
šokiai — viskas sveti- 
Beveik tik vienas Al- 

šauskas su savo grupe, ku
rią buvo atsivežęs iš kito 
miesto, tikrai lietuviškai pa
dainavo. Ir tas buvo labai 
malonu. Bet tai beveik ir vi
skas. Keisčiausia buvo tas, 
kad tame “liaudies” vakare 
žydų orkestrą nemokėjo net 
lietuvių liaudies šokių pa
griežti. Senesni lietuviai, c 
taip pat ir nesenai iš Lietu
vos atvažiavę jaunuoliai, 
kurie nemoka žydiškų džia
zų. negalėjo nei šokti. Jie iš
ėjo pasipiktinę ir sakydami, 
kad daugiau į vienybininkų 

i vakarus niekad jau nesilan- 
i kys.

Iš tikrųjų keistas dalykas. 
“Vienybės” leidėjai visuo
met afišuojasi savo lietuvi
šku patriotizmu, o ruošdami 
lietuvišką vakarą negali pa
sisamdyti lietuvių muzikan
tų, kurių Brooklynas yra pil
nas. Tai kur gi čia tas jų o- 
balsis “remkim lietuvius” ir

kelkim lietuvybę?”
Pasipiktinę* Lietuvi*.

PAIN-EXPELLER

SENIAUS IR DABAR.
Seniaus

kad namų rakandai neoutų ap 
dulkė’e. į tvano juodveidžiai, raudonveidžiai

_ /. .. _ ... .. j ir kitu veislių žmonės? šitie ir šimO siu dienų flaperkos tik žiu
ri. kad jų nosys nežibetų.

t iš Nojaus Šeimynos galėjo atsirasti į ........ .......... ’ $?j 00

“KELEIVIO
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

* ir geriausiais jtaisymias.

SPAl ZD1NA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikioto. 

Darbą atliekamoo
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

gatftta visose kolonijose su di- mas gelžkelių “caru”, nes jis da 
ddiu entosiazmu ir geroka ma- boja, kad visi gelžkeliai laikytų 
teriafe psrsna. už kurią fondo si nustatytų kainų ir traukinių 
komitetas reiškia visiems rė- tvarkos.

;DR. J. MARCUS
iš MASKVOS IR KAUNO 

| SpeciaKstan slaptų ir kroniškų Hgų
moterų ir vyrų, kranjo ir ad». 

Elektriką ir 606 gydnma
jei reikalas.

261 Hanover St., Boaton
Tel. Capitol 2257 Highlands 3316 
Vp’andos: Nuo 9 ryto iki 8 vakart

i Nedėliomis: iki 5 vai po pietų.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO'” 
spaostavf, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
' 253 Broadvray 

So. Boston, Mas*.

tai kitų klaus’mų. į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................... 25c.
Žemė ir Žmogus. Labai Įdomi ir pamo- 
nanti. Parašė Z. Aięksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizayo- 
si. Daugelis paveikslų įvairiu rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 3912 m., pusi. 63 ............... 25c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma - kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..........................  15c.
Lietuvių šeimyną Istorija Juškevi

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

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant. važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį. pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Ptisl. 95.............. 35c.
Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją
perskaityti. 64 pusi. ....................20c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi

Socializmą? ir Religija. Labai ųdotni
knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 

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

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės but pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1999 m., pusi. 63 .......................... 25c.
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 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ......................................... 15c.
Moteris ir Socializmas. Parašė August

Bebel, vertė V. K. R. Y'ra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m................. .. $2.00
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų 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
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu*. 1 ai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Cia 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. 
Y ra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 

*r vas, kuris apšviečia visą Lietuvą- - gi nų
$150

juokinga knyga su 379 puikiais pa-, jį jauko jr jj vidaus. Kaina
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny
gų niekas nesigailės. 3S2 pusla
piai. Kaina ......................... .. $1.00

Drūtais audeklo apdarais
Ban-Har. -

Kristaus 
Wallace. 472 puri.

------ *— iaJMOtfMca apjMn H
laikų. .Parašo Law

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mam.

r
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KAS GIRDĖSI LIETUVOJ
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

įdomesni Šių Dienų Įvykiai ir Žinoma.

PJOVĖSI AKLAS TĖVAS.___
Kauno policijos nuovado- .. 

je iš atvykusio nežinomo pi A*v-^L^Skxi GAMiNA 
liečio gautas pranešimas, DEGUTĄ,
kad Benediktinų gatvėje, iš; Senų arklių kainoms pa- 
kiemo pusės girdisi triukš- ūkiškai nukritus, daugelis 
mas ir langų daužymas. Iš ūkininkų ir įvairus pirkliai 
karto buvę manyta, kad ten piauna juos ir parduoda o- j 
esama kokio nors girtuok- f*as- Ofi3 gauna
lio darbas ir buvo pasiųs- brangiau, negu už arklį.
tas vienas policininkas 
triukšmadarį numalšinti.

Nuvykęs policininkas 
prieangyje rado paltu už
klota perplauta gerkle žmo
gų. Kaip paskum paaiškėjo, 
tai buvo Kastantinas Hu
bertas. Iššaukus greitąją 
pagelbą nuvežtas miesto li
goninėn.

Liubertas gimęs 1890 nu
vedęs 1925 m. Su žmona su
sipažinęs 1921 m. Vienas ki
tam patikę ir Įsimylėję. Už 
poros metų no susipažinime 
jis apako, bet šis smūgis 
meilei nekenkė ir jų nepers- 
kyrė, padraugavę kelis me
tus susituokė. Su žmona su
gyveno gerai, bet vis jis jau
tėsi nelaimingas, skundėsi 
gyvenimu. Tokiose apysto- 
vose visą laika būnant, pa
kriko jo psichinė sveikata ir 
norą kartu buvo padėtas 
bepročių ligoninėn. Dabar 
prieš savižudvstę buvęs y- 
patingai neramus ir sakėsi, 
kad toks gyvenimas jokios 
laimės neduoda, tik meilė 
dukrelei verčianti ji gyven
ti. kitaip jau seniai butų nu
sižudęs.

Vieną vakarą jis pasiėmė 
skustuvą, pasakė žmonai, 
kad eina laukan, nuėjo Į 
malkų sandėliuką ir persi- 
piovė gerklę. Apsipylęs 
krauju, pajutęs pavojų, bėgo 
pas žmoną prašyt pagelbos, 
daužydamas duris. Žmona, 
užžiebusi šviesą ir pravėrusi 
duris, pamatė ji visą kruvi
ną ir, nepažinusi, išgąstin
gai uždarė duris,jo neįsileis 
dama. Tada jis lazda išmu
šė langą ir nebetekęs jėgų, 
krito prieangyje.

Ligoninėje, suteikus rei
kalingą medicinos pagelbą, 
Liubertas atgavo sąmonę ir 
pareiškė policijos valdinin
kui, kad nieko jo savižudys- 
tėje nekaltintų, nes žudėsi 
pats dėl Įgrisusio nelaimin
go gyvenimo.

Arklių mėsą sunaikina, 
arba geriausiu atveju susė
da kiaulėms. Bet Papilio, 
valsč. Kemėnų km. ukininj 

V. sugalvojo is arklie-i 
nos gaminti degutą. Pamiš-į 
kėje įrengė “fabriką”,kurio ’ 
mašinos” labai paprastos: 

senas, dugnu aukštyn ap
verstas katilas ir trumpas 
vamzdis. Kuro prisirenka 
miške nemokamai. Suvežą 
tuo pačiu, degutui skirtu,' 
arkliu. Po to arklį užmuša ir 
iš mėsos išverda degutą. Nu
pirkęs kitą arklį nuveža de
gutą į rinką. Paskiau ir tą 
arklį “išvaro” per “triubą”.

Šiuo budu minimas ūki
ninkas gauna iš kiekvieno 
arklio apie 30 litų gryno pel
no.

PRISISKOLINĘS PINIGU
RENGĖSI BĖGTI UŽ

SIENIN.
Vienas tautirfinkų plauko 

rangovas Panevėžy prisis
kolino pas įvairius prekybi
ninkus statybos medžiagos, 
nesumokėjo darbininkams 
stambių sumų ir pardavęs 
patylom savo namus taikėsi 
pabėgti į užsienį.

Skolintojai pačiu pasku
tiniu momentu suuodė kokį 
šposą rangovas nori jiems 
iškirsti, todėl smarkiai su
bruzdo. Kreipėsi į krimina
linę policiją ir kitur, kad jis 
butų sulaikytas.

Dabai- rangovas pasislė
pęs kaž kur Kaune. Skoli
ninkai nurodė, kad jis nori 
bėgti Argentinon. Viso jis 
prasiskolinęs virš 30 tukst. 
litu.

KAUNE DAUG ŽMONIŲ 
BE DARBO IR DUONOS.

Išsibaigus tam reikalui 
skirtiems pinigams ir užė
jus žiemai, Kauno miesto 
savivaldybė viešuosius dar-

LINKSMAS GAISRAS.
Kalėdų pirmąją dieną 21 

valandą degė Rozalimo vai. 
Butnalaukio kaimo gyven
tojo pil. Pliaco klojimas ir 
daržinė, penki kilometrai 
nuo Rozalimo. Nors ir blo
gas kelias, bet Rozalimo 
gaisrininkai atvyko ir pama
tė keistą vaizdą: visi pilie
čiai veik girti, mušasi tarp 
savę rėkaudami, “tu pade
gei. tu padegei!” Gaisrinin
kams pradedant gesinti, 
dauguma gyventojų nelei-

. . .. . .. do, girdi, tebaigia degti. Po-
bus sustabdė ir daugelis Įįcįjos nebuvo, sunku buvo
žmonių liko be darbo ir duo
nos. Bedarbiai kelis syk kli
bino savivaldybę, bet nieko 
negalėjo gauti.

Taigi, anądien prie Rotu
šės susirinko keli šimtai be
darbių reikalaudami darbo. 
Bedarbiai pasiuntė delega
ciją pas burmistrą ir prašė, 
kad nuo šiandie jiems duotų 
darbo, nes kai kuriems ba
das jau peržengęs per slenk
stį.

Burmistras delegacijai 
pažadėjo darbo sausio 2-5 
d. Įrodinėjo, kad savivaldy
bė neturi pinigų, bet kas ga
lima, busią padalyta. Pabu
vę apie pusantros valandos 
bedarbiai išsiskirstė. Jie lai
kėsi ramiai.

susitvarkyti su girtais. Su
degė pašaras, padargai. Po
licija. įvykį tiria.

SVEČIAS KIRVIU PERS
KĖLĖ GALVĄ.

Pirmą Kalėdų dieną Šiau
liuose pas pil. Tamašauską 
Vingių g-vėj užėjo Į svečius 
pil. Brazas. Svetingas šeimi
ninkas pavaišino jį degtine, 
bet, matyt, neįtiko, nes sve
čias pasitvėrė kirvį, kuriuo 
perskėlė Tamašauskui po- 
kaušį ir nuplėšė vieną ausi.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kairėje stovi japonų diplomatas Kikužiro Iši, kuris atvyksta Amerikon pasitarti su Roo
seveltu apie Įvykius Tolimuose Rytuose. Paiveikslėlio vidury parodyti nauji spiraliniai laiptai 
popiežiaus rūmuose; jų Įtaisymas kaštavo milicnus, kuriuos turėjo sudėti visokie vargdieniai 
Dešinėj pusėj parodytas naujas Amerikos atstovas Kanadai, WiUiam D. .McChesney. (Musų 
patriotai turėtų pažiūrėt, ar tiknebus jis koks Makačinskas, musų tautietis?)

ATEITININKAI BEDAR
BIUS POTERIAIS

VAIŠINA.
“Per gvoita” veda Į “dan

gaus karalystę.”
Ateitininkai Žemės uk. 

akademijoj pelningesnes e- 
konomiškų organizacijų vie
tas stengiasi užimti. Ne tik 
stengiasi užimti, bet ir “su
dievinti” bendras studentų 
įstaigas. Taip šiemet buvo 
su valgykla. Atėjo prieš Ka

LIETUVOJ YRA 80 PRI 
VATINIŲ ADVOKATŲ.
Kauno teismo salėj įvyko 

priv. advokatų suvažiavi
mas, kurio prezidiuman iš
rinkta Pranas Stirblys ir Ka
zys Zubauskas. Buvo refe
ruota apie Įvykusį 1932 m. 
gruodžio 17 d. teisininkų 
draugijos susirinkimą, ku
riame Bulota skaitė paskai
tą apie advokatūros Įstaty
mo projektą ir pasirodė,
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ledas penktadienis—-silkes, kal tor?e ProJekte ąp.e pn- 
šeštadienis—silkės; atėj0|vacia advokatūrų nieko ne-
kūčios, pasikvietę kunigą, 
iau visus melstis kviečia, be 
darbius poteriais sotinti.

Sueina valgyklon įvairių 
pažiūrų ir tikybų žmonės ir 
ateitininkai iš to sau biznį 
daro. Visur afišuojasi bai
siais tolerantais, o kur tik 
pasitaiko, ten uzurpuoja ki
tų teises ir “per gvoltą” ve
da į “dangaus karalystę.”

VARGDIENIS MIRĖ NUO 
SUPUVUSIOS DEŠROS.

Turžėnai, Jonavos valsč., 
Kauno apskr. šiomis dieno
mis vietos kalkių kasyklos 
vieno žydo “podriačikas” 
Jančevskis Juozas su drau
gais Karmėlavoj gerai pa
valgė pigios dešros ir trupu
tį išsigėrė valstybinės. Rytą 
Jančevskis buvo rastas Dva- 
seikių kalkių kasyklos na
melyje, kuriame jis gyveno, 
pusgyvis ir paskendęs vė
maluose. Tuojau buvo iš
šauktas gydytojas, kuris 
konstatavo, kad yra užsi- 
nuodijimas. Jančevskis bu
vo tuojau nuvežtas į ligo
nine. kur netrukus mirė.

Į Kybartus Atgabentas Remeikų Žudikas.
Šiomis dienomis Kybartų.ir vokiečių.Kaltinamasis sa- 

miestan buvo atgabentas kosi nieko nežinąs. Atrodo
geležiniais pančiais sura
kintas rązbaininkas, kuris 
anądien Remeikų kaime, 
netoli Stalupėnų, išžudė vi
są Kychų šeimyną.

Remeikų kaimas guli arti 
Kybartų, viena kaimo pusė 

Į oriklauso musų kraštui—an- 
tra vokiečiams. Remeikų 

Į km. gyventojai kybartie- 
čiams pažįstami, dėl to ir ta-

gana gražiai. Naktį kalėji
me bandė net dainuoti. Kal
tinamojo žmoną ištardę šeš
tadienį vakare paleido, bet 
ji, neturėdama kur dingti, 
liko su savo vyru kalėjime 
iki sekančio ryto. Žmona 
paleista policijos priežiūro
je. Sako, kaltinamasis va
dinos dviem pavardėm ir bu
vo du kartu vedęs— vieną

riamojo žmogžudžio prisi- i Kybartuos, antrą Kaune.
rinko pažiūrėti didelė mi-i Be to, rastas pas kaltinamąjį
».ia žmonių. Po miestų gir-; '/ikrodis pripažintas nužu- 
dėti dėl žmogžudystės ivai- lytojo Kyeho. Bendrai, ka.- 
riai kalbant. Kaltinamąjį Hnamasai savo parodymuo- 

I tardo musu teismo atstovą:' kiek teko grideti, painio- 
įasi.

ŠULINYJ PRIGĖRĖ 
ŽMOGUS.

:agarė. Grįžtant iš tur
gaus Kai kariui Aleksui, Žiu 
rių kaimo gyventojui, ne 
blaiviam stovyj namon, pa 
sibaidęs arklys išvertė jį iš 
vežimo ir.pabėgo į namus, o 

is, norėdamas ark
liui užeiti už akių, beeida
mas per vieną kiemą, Įlipo 
i šulinį ir prigėrė. Velionis

jaus Misiurevičiaus (Ky 
baitai), Prano Siurbio (Tau- Į n,**”
ragė), Simonėlio (Kupiš-1 
kis), Bartoševičiaus (Zara
sai). Komisija įgaliota krei- 
ptis Į vyriausybę visų vardu I Įu££‘‘a“|e*"£' mete “amnomoi miociomn ori imL'OTn_ I ... * . * _ _  _ .. .

pasakyta.
Susirinkimas nustatė, kad 

iš bendro visų advok. skai
čiaus (372), privatinių ad
vokatų yra 80, iš kurių tik 
keli gyvena Kaune, o per 
70 priv. advokatų gyvena 
provincijoj, kur trūksta ad
vokatų.

Bendrai Lietuvoj vienam 
advokatui tenka 8,000 gy
ventojų. Taigi užsieniuose 
advokatų kiekis yra dides
nis. Pasirodo, kad priv. ad
vokatų luomas smarkiai ma
žėja, nes pernai mirė 5: 
Sasnauskas, Kochanauskas, 
Sčesnulevičius, Abromavi
čius, Gryba«eka»; 1931 m.: 
Cirtautas, Cemnolonskis, 
Krečinas, Račys ir kt., o da
bar esantieji kai kurie turi 
per 50 metų advokatavimo 
stažą; yra buvusių karių— 
savanorių, teisėjų, tardyto 
jų, apskrities viršininku ir 
kt

Išrinkta komisija iš priva
tinių advokatų: Mykolo 
Marmos (Marijampolė), Pi-

naujai ruošiamo advokatu 
ros įstatymo reikalu ir pra 
syti nesiaurinti jiems teisių.

žiaus ir po Kalėdų ruošęsis 
dar vesti.

Papildomai teko sužinoti, 
kad Eitkūnuos yra areštuo
tas pilietis, kuris pardavė 
brauningą kaltinamajam. J^ 
taip pat imsis stropiai tar
dyti.

Kam galutinai atiteks kal
tinamasis, tuo tarpu neaiš
ku, tik šnekama, jei jis pa
sirodys aiškiai kaltas ir pa
kliūtų vokiečiams į rankas, 
tai šie jam be pasigailėjimo 
nukirstų galvą; girdi, akis 
už akį, dantis už dantį.

DVIRAČIO SIURBLIU 
UŽMUŠĖ VAIKĄ.

Šiauliuose, Vilniaus g., 
nežinomas vaikėzas smogė 
dviračio siurbliu 13 metų 
amžiaus Leibai Šereliui per 
galvą ir mirtinai jį sužeidė. 
Nugabentas į miesto ligoni
nę, Šerdis po dviejų valan
dų numirė. Piktadaris pas
pruko.

DARĖ KRATĄ.
Panemunė, Pagėgių ap. 

Šiomis dienomis pasien. val
dini ♦kai—muitininkai pa
darė kratas parubežio krau
tuvėse. Buk klaipėdiškiai ir 
tilžiškiai gabenamas prekes 
palieką pas Panemunės 
krautuvininkus. Tiesa, šita 

proga buvo rasta vyriškų ir 
moteriškų paltų, skrybėlių, 
visokios rūšies medžiagų 
rūbams ir daug gatavų rū
bų. Viskas konfiskuota. 
Viena krautuvė buvo užda
ryta. Bet krautuvininkui su
mokėjus 950 litų pabaudė®, 
buvo leista atidarvti.

ROKIŠKIS TURĖS NUO 
PRADEDA VAŽIUOJAN- SAVĄ ELEKTRĄ.

ČIUS PLĖŠTI. Rokišky kildavo daug gin-
Žagarė. Gruodžio 16 d. čų su elektros stoties laiky- 

vakare, važiuojant pil. J. toju dėl brangaus ir blogo 
Ivanauskui su draugu na- elektros veikimo. Kad paša- 
mon į Danielių kaimą, apie linti nenormalumus, savi- 
100 metru užmiesty ant valdybė rūpinasi Įsigyt nuo- 
Gruzdžių kelio buvo sulai-savąelektrosstotį.Manouž- 
kyti nežinomo asmens. Tam- traukti 15,000 litų paskolą, 
soj staiga apšvietęs stipria Sumanymą apskr. viršinin-
elektros lemputės šviesa, ne- kas patvirtino su sąlyga, 

utųpažįstamasis, grąsindamas kad minėta paskola 
brauningu, pareikalavo ati- grąžinama per 3 metus, 
duoti pinigus. Užpultieji,
matydami, kad gali įvykti r 
nelauktos pasekmės, nesi-1» 
priešino. Plėšikas radęs pa:
Ivanauską 1.70 litų, o pas jo 
draugą 36 lt., atėmė ir įsakė 
vykti tiesiai į namus.

Nusa-Tone
Stovi už geresnę Sveikatą, Didesni 
stiprumą—kas reiškia daugiaus gy
vumo— Stimuliuoja nervus, raume
nis. ir nusilpnintus organus. NUGA- 
TONE yra Įžymaus Gydytojaus išra
dimas, jisai siūlo jums TONIKĄ, ku
ris padarė stebuklus dei tūkstančių, 
padalydamas tuos nusilpnintus tvir
tais ir aktyviškais. Šio Gydytojaus 
preskripcija dabar parduodama viso
se vaistinyčiose,—trisdešimts dienų

garantuotas treatmentas už Vieną
Dolerį—gaukite buteli šių tabletkų 
šiandien, bet persitikrinkite, kad ant 
laibelio butu pažymėta —NUGA- 
TONE.

LIETUVOS

INIOS

BREMEN
EUROPA

Greičiausi garlaiviai ant 
vandens. 7 dienos į

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisie

kimą.-, iš Bremenhaven j
LIETUVĄ 

Del informacijų kreipiatės:
252 Boylston SU Bootoa

NORTH GERMAN

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

Lalio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišeninį žodynėli Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

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

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

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

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

BoooeoooeoooeooeoooooaeoooeoooooaoeooGoooooooMoooM?*

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentu Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE".

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

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

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS. LITHUANIA.

I Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuves ir kitu 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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GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIM1NIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražia ošia ir tnrtingiaaaia eifių knyga Betariu kalboje.
KAINA TIK 21.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte. bet reikia aiškiai Užrašyt savo ir “Keleivio"’ ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

Galit pamatyt
110hmvisą Lietovą^f^ S

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

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

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

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

7 1



Aituntas Puslapi* KELEIVIS. SO. BOSTON Ne. 3, Sausio 13 d., 1933 m.

Vietinės Žinios
Aiškina Flaperkoms Šeimynos Ūkį.

LIETUVIŲ BYLA DEL 
MUŠTYNIŲ PASIBAIGĖ.

DAR APIE NUŽUDYTĄ 
NORWOODO LIETU 

VAITĘ.
Aukštuolis. Aukštikalnis ir 

Valaika išteisintu
Pereitą sąvaitę Bostono 

kriminaliniame teisme prieš
prisaikintųjų suolą buvo na- apie Anelės Keriutės trage- 
grinėjama lietuviu “gengs- diją rašyta, bet kaip apie to- 
terizmo” byla. Kaltinamųjų ki baisų Įvyki, manau, bus 
suolan buvo pasodinti 3 lie- ne pro sali ir daugiau smul- 

Povilas Aukštikal- kmenų padavus.
Kaip tik pasklydo Kalėdų 

dieną po Norwoodą žinia, 
kad prapuolė Kėni 9 meti] 
amžiaus Aneliutė, tarp lie
tuvių pasidarė didelis sąju-

Devynių metų Anelė Keriu - 
tė jau palaidota.

Nors “Keleivy” jau buvo

tuviai:
nis, 29 metų amžiaus: An
tanas Valaika, 36 metų. ir 
Vincas Aukštuolis, 42 metų 
amžiaus. Juos kaltino truk
dymu teisingumo.

Šita byla kilo iš kitos by- d^Vt"^ didesriZ‘idlo su- 
brazdimas- “ ™aus SSS Tiltu dien« bu™ lasta

Indiancs valstijoj būna labai daug divorsu. Iš kožno ltn) su- ituokusių porų per vienus me
tus 40 persiskiria. Todėl Indiana polio universitetas Įvedė spe iales šeimynos ūkio lekcijas, 
kurios duodamos su visais kursais, kad jaunos merginos žinotų kaip reikia tvarkyti šeimynos 
finansus ir kitokius dalykus. Šitas pamokas veda divorsu advokatas Metzger, kuris ir pats jau 
kelis divorsus yra turėjęs. Kaip galima matyt iš šio paveiksle io, flaperkos šitomis pamoko
mis gana interesuojasi.

Sako, žmonės miršta badu 
Bostone.

Majoras Curley pasiuntė 
Jungt. Valstijų senatui laiš
ką užginčindamas paskalus, 
buk keletas žmonių Bostone 
mirė badu. Situs paskalus 
buvo paskleidęs tūlas politi
kierius Chicagoje.

Susirgimai gripu.
Bostone ir apielinkėje 

pastaromis dienomis daug 
žmonių buvo susirgę gripu. 
Sąvaitės laikotarpy nuo gri
po mirė 7.

j Muzikos Mokykla i
• Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
t savo berniukus ar mergaites muzi- 
j kos, pradči leisti da* ar Moki- 
J nu savo studijoj, taipgi einu ir į
♦ r.amus Namie esu kožną dieną

nuo 7 iki 9 vakare. (-)
5 VALENT. PALTANAVlČIUTfi 

912 E. Broadway S. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 1963J.

Tel. l’orter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE. MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
srba Somerset 2041-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

C. J. 911K0LAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

vių. Antanas Petkevičius 
tuomet areštavo minėtus 
vyrus ir kelias moteris, sa
kydamas, kad visi jie ji su 
žmona ant Silver streeto už
puolę, sumušę ir apiplėšę. 
Byla dėl tų muštynių tuo
met buvo South Bostono tei
sme, bet teismas Aukštikal
nį ir Valaiką išteisino, nes 
Petkevičiaus pastatyta liu
dininkė, 12 metų amžiaus 
Franė Šilaliutė, teisme pa
liudijo, kad mušeikų ji ne

paties namo skiepe nužudy
ta ir turko malkinyčioj po 
malkomis paslėpta. Nelai
minga mergaitė buvo sulen
kta. kojos pririštos prie gal
vos. ir tuomet Įgrūsta i mai
šą. Nežinau kiek tame yra 
tiesos, bet teko girdėti, kad 
mergaitės lytis buvo peiliu 
padidinta.

Sanrišy su šita piktadary
be vra

Mirė Jono Starkau*
Tmnna

Sausio 15 d. vakare, So. 
uimti du pusbroliai Bostone

r
*

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
315 E St. prie Broadway So. Boston

LIETUVYS

OPTOMETR1STAS

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

J. L. PASAK ARNIS, O. D. 
447 Broad»ay. So. Boston.

Policijos viršininkas susi
kompromitavo.

Anti-komunistų lyga 
reitą sąvaitę

Majoras neįsileidžia 
bedarbių.

Pereitą sąvaitę prie majo- 
buvo pasam- ro Curley mėgino prieiti dvi 

turkai. Vienas jų gyveno Starkuvienė 46 metų. Paėjo .džius Bostone vieną radio bedarbių delegacijos, viena
__ ______ virš Kerų šeimynos o* kitas iš Krosnos parapijos, Su-. stotį agitacijai prieš komu- susidedanti iš 25 žmonių,

mažhki ikkegalimi pažinti, tą dfeną buvo atėjęs pas ji valkų gub Buvo svetinga nizmą ir pakvietė policijos kita iš 15 Bet policija pašto-
Todėl Aukštikalnis su Va- į svečius. Dabar jiedu bado- moteris ir plačiai buvo žino- viršininką Crotvley, kad jis jo bedarbiams kelią ir pa
laiką buvo išteisinti tik dvi si pirštais ir verčia bėda ma Bostono apielinkėje. Pa- pasakytų per radio prakal- reiškė, kad majoro nėra na 
moterys užsimokėjo pabau- viens ant kito: “Tu tą pada- liko dukterį Albiną ir savo bą prieš komunistus. Matyt. mie.
dą už peštynes. rei!” “Ne, ne aš, ale tu tą mylimą vyrą Joną Starkų, toms senoms leidems. ku- ---------------

Taip pasibaigė pirmoji padarei!” ;Laidotuvės įvyks sausio 18 n°s “runija anti-komunis- Brookline policija arešta-
byla dėl tariamojo Petkevi- Turkas, kuris gyveno vie- d- nde iš namų 11 Thomas tų lygą, įsiodo, jog po ici-- vo dvi čigones, kurios buvo 

Kerais, Park, So. Bostone. Jos virsimnkas labai daug atidaridsios tenai “ofisą” ir

mirė Margareta
pe-

„CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviška Aptieka
AREX PHARMACY

Užtaikom visokias gyduoles, ko
kios tik gydymui vartojamos. 
Turime žolių iš Lietuvos ir 

Palangos Trejankų.
Visokius vaistus prisiunčiame 

per paštą.
AREX PHARMACY 

1016 Cambridge Street, 
CAMBRIDGE. MASS.
(Prie Webster Avė.)

čiaus užpuolimo ir apiplėši- nuošė namuose su 
mo. sutikdavo su jais kuo geriau-

Vėlius tačiau Šilaliutė nu- šia. ir mergaitei prapuolus 
ėjo policijon ir pareiškė, padėjo tėvams jos jieškoti. 

kad teisme ji neteisingai net policijai telefonavo apie 
liudijusi. Ištikrųjų ji mačiu- įvykį. Net rytojaus dieną, 
si tas muštynes ir mušeikas kuomet tėvai desperacijoje 
gerai pažįstanti, bet teisme aimanavo, turkas atėjęs vir
to nesakiusi, nes Aukštikal- tuvėn ramino Kerienę, kad 
nis, Valaika ir
grąsinę jai to

Rep. A. žino ir kad nuo jo žodžių ko- į “burė” 
munistai kris taip kaip nuo;dejno
buožės. Bet pasirodė visai __________
kas kita. Pono Crowley kai-: DUDl/fi 
ba prieš komunistus buvo * H/KAu dUa L o. 

pamišo turtuo- tokia žiopla, tokia nepama-i Perku Lietuvos ir Lenki-

Per langą ir stačia galva į 
ežerą.

Newtone

žmonėms laimę iš

lis vardu Frederick W. We- tuota, kad tiesiog stebėtis jos Bonus. Moku aukštą kai
stom Jis jau senai sirgo reikia, kaip jis nesisarmati- ną ir cash pinigais. Praneš-

i“ AumTI: me^Tnnti da atsiras- 3° “v"™" BT " Wek
.nesakyt, šaky- ti, kuomet ištikrųjų jos lavo- 5~„fetuZ'

SiSje’"0 Pa-'lePUS 5° boio..Pereitą sąvaitę, kute kompromitavo’įats s

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa,

Daro visus legalius dokumeataa 
317 E STREET, 
(Kampas Broadway) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2733

Namų: Talbot 2474.

TeL Univaraity 946*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVA DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

slaugę. Jiedu nuolatos jį da- §tį komunistus, jisai tik susi- aš duosiu atsakymą ir pa
davė. siūlymą pagal dienos kur

są? Taipgi turiu didelę dra
bužių ir čeverykų krautuvę 
Kas pirks pas mane drabu 

ižius arba čeverykus, nuo to 
priimsiu Boną uz pilnus pi

met jiedu buvo kažin kuo
u

15 ir iššokęs iš antro
Dabar ji atėjusi pasakyti vi-’ Turko šitoks gudrus
są teisybę nes buvusi išpa- kaita apsimetimas buvo isjir g antr0 aukšt0
zinties ir kunigas liepęs me-.pradžių sumaišęs net polici-;!eidosi tiesiog i ežerą, kuris
lą atitaisyti.................... ; jai pėdas. Bet neilgam. Po- ,-andasi tik už kokio 100

Pasiremiant šituo Šilaliu-; įįcija pradėjo klausinėti vy- iardu Tarnai pradėio ii vv- zavo barzdaskučiai, kad pa-oc norničVimn AnlrčtiTnlic *___ a____ ________ r’ i... J *.• A P J --X___  A_ T_

Į užsiėmę, jisai atidarė langą Daužo barzdaskutyklų 
langus.

East Bostone

Telefonas: So. 1058.

Bay View Motor

Tel. So. Boaton 26M. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo » iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik ausitara*.

V S-r VTkJ . ii

tės pareiškimu, Aukštuolis,, reSnių Aneliutės sesučių, ku- 
Povilas Aukštikalnis ir A. rįų viena yra 14, antra 12 
Valaika tuoj buvo areštuoti (metų amžiaus, kurios papa- 
ir prasidėjo antra byla, da- šakojo, kaip tas turkas bu-

nigus.

bar jau dėl liudininkų gąs
dinimo ir teisingumo truk
dymo. Visi trys suimtieji 
buvo pastatyti po sunkia 
kauciją, o vietos dienraš
čiai pradėjo plačiai rašyti a

davo joms geras ir dažnai 
jas pas save pasikviesdavo, 
duodavo tai saldainių, tai pi
nigų. Matyt, ir Aneliutė bu
vo jau gerai prie jo pripra
tusi, nes kitaip sunku isi-

pie lietuvių “gengsterius” ir j vaizduoti, kaip jis galėtų ja
‘kidnaperius”. Skandalas 

buvo išpustas didžiausis.
Bet štai, kaip dalykas atė

jo į teismą, ir kaip kaltina
mųjų advokatai pradėjo Ši- 
laliutę egzaminuoti, pasiro
dė, kad ji painiojasi. Advo- 

kad

vidury dienos pasiimti. Mer 
gaitė buvo paimta taip kaip 
ir iš tėvų rankų.

Juozas Keras, nužudytos 
mergaitės tėvas, yra bolše- 
vikuojantis žmogus, laikosi 
bimbinių pusės, bet jo žmo- 

neaiš-

tis. bet nespėjo pagauti. Pri- ^į^^UsS' kun?e KrautuvS atdara ir vaka

nė?ė stačia galva į vandenį tos organtzacųos ne- b^^eVICIUS
ir nritrėrp prisideda ir dirba uz senas• . 1 daiai ivr.viv.ivo

1 ‘ ________ kainas. Taigi tokiems pra- American Dry Goods Store
Dr. Lewin’a* kalėjime be dėta daužyti langus. Ateina 67?.N°- Mam Street, 

kaucijos. 9^0 barzdaskutys į darbą,; Montello, Mass.

Kaltinamas suktybėmis ir Savininkai pradėjo skųstis' NUO VISOKIU U 
su'ogimii banko pinigų Vo- policijai, kad ji neapsaugo- p VAITAI
kietijoj, Dr. Issak Lewm, ja jų turto. Dėl langų daužv- (jŲ GlDUULEsJ.
kuris pastaruoju laiku pro- mo policija kaĮtįna naują! nviKrautuvės lietuvišku 
fesonavo Harvardo umver- barberių organizaciją. , gydančiu žolių ik ishirbystė

i lietuviškp vokiškų gyduolių nuo Vi- 
! durių Užkietėjimo, Skilvio Nemali- 
j mo. Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
i Skaudėjimo, • Patrūkimo, Dusulio 
l(Asthtna), Peršalimo, Skausmo po

sitete, tapo uždarytas Cam- 
bridge’aus kalėjime. Jis ne- 
pajiegia užsistatyt reikalau
jamos $25,000 kaucijos.

Peter Trečiokas ir Jos Kai
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAI.
Taiso visokias aatomohtUaa Ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimu.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigfct

SOUTH BOSTON.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

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

! DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
| Praktikoje
j Kiekvieną
• dieną
J 80 Boylston st. Little Bldg. Boston 
| Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 

toms nuo 4 iki 7 vai. vak.
J South Bostone. 399 Broadnay

katai padarė išvadą, Kad, nos Zosės pažiūros 
ji nebuvo nei išpažinties nu-’kiog Nors į bažnyčią nei 
ėjus; kad tą “išpažintį’’ su- vienas nevaikščioja, tačiau 
galvojęs kas kitas ir pnmo- rado reikalo mergaitę laidot 
kmęs ją meluoti. |su bažnytinėm apeigom.

Kaip ten ištikrųjų buvo, į Aneliutė buvo gražiai gra- 
sunku pasakyt; gana to, kad boriaus pašarvota, jos vei- 
pnsaikintųių suolas Šilaliu-'delis išrodė linksmas, ir ne 
tės pasakai apie išpažintį vienam jautrios širdies žmo- 
nepatikėjo ir kaltinamuo-, gyj veržėsi iš krutinės bal
sius Aukštikalnį, Aukštuolį sas; “žmogau-žvėrie, ka tu 
ir Valaiką pripažino nekal- padarei! Kodėl tu tą nekal- 
^als- tą žiedelį nuskynei? Nejau-

Gavo divorsą už kutenimą.

Norfolko probate teismas ———————
davė divorsą vienai vedu- Proga Padaryt
siai porai už tai, kad vyras dideli Uždnrhi bausdavo savo moterį kute- Kuri/™H*t 
nimu. Kaltinamasis vyras y- $10,000, per metus gali uždirbti 
ra Louis Bates iš Norwoodo, .'r dau?iau. , • a.- x a ’ Kūne nori platesnių informacijų,JO mOIGnS bostoniete. Mote- klauskite laišku, sekančiu adresu:
ris skundėsi, kad dėl kute
nimo ji prarado 30 svarų, 
taipgi kad tas dažnai ją pri
vesdavo prie histerijos.

REIKALINGA PRIE NAMU 
Mergina 20 iki 25 metų reikalinga 

prie abelno namų darbo. Amerikonų 
šeimyna, 2 sBaugę ir 3 vaikai Mrs. krati'nį/Reu^atizmo^P’aukų Šl ,n£ 
Murphy. 21 Meiles Avė., I>orchester, , pleiskanų, š'apinimo Lovoje, Nuo 
Matyt 4 po pietų. i yjervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie-
--------------------------------------------------gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos

Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų 
Čionai jus galite gauti ir tokių gy

duolių. kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 

_ . kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
! parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 

;.wri ' šol'ų specialistas Amerikoje. Esu su- 
’ į teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 

laiškais arba ypatiškai. Pasiunč>air 
per paštą visur.

KAZELL’S BOT AMU AL CO. 
M'holesale Boiarie Druggists 

108A W. BROADWAY 
SO. BOSTON MASS.

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 paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymu Vieta.

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

VIKTOR VAITAIT1S 
413 Old Cclony Ave_,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. J

CHAS NODOW
14 ST. LŪKĖS RD. 

ALLSTON, MASS.

Labai gaila, kad lietuviai
, sugyventi ramiai. Į gavo gyvuliškų jausmu 

Kersindami vieni kitiems ir tenkinti9” 
tąsydamiesi po teismus jie' Gaila mergaitės, gaila be 
tiktai be reikalo mėto savo, iaįię0 nuskinto kvietkelio. 
sunkiai uždirbtus centus ir Nemažiau gaila ir tėvų.

gi tu negalėjai kitokiu budu 
pa

žemina savo 
kiečių akyse.

vardą ameri- Lukšių Juozas

PERSIKĖLIAU I NAUJĄ 
VIETĄ

Kada norėsi pirkt laikrodį, žiedą, 
auksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkis

Reikalauja nupiginti 
elektrą.

Valstijos visuomeninių 
reikmenų komisijai įteikta p??. man£,- aš parduodu ir ant išmo-> . Ir a n m a TttirMn rtOOTlurtrlii rudine... . , . .-i i* kėjimo. Taipgi parduodu radios. re-reikalavimas, kad Edisono kordus ir oii Bumerius 
elektros kompanija numa- _ ......
Zinty kainas UŽ sviesa. Y pac nian Forniture kompanijos štore.
t°.Ieilali5“£^StOnO
bučių savtomkai. Tel. So. Boston 4618>W

NEPAPRASTA PA
SKAITA!

Įvyks Lietuvių M. Žiny-
čioj, Jan.-Sausio 22, 1933 
m. sekmadieny, 7:30 vai. 
vak. Tema paskaitos Tekno- 
kratija. Ją duos Min. B. F. 
Kubilius, tik ką grįžęs iš 
mokslininkų konferencijos. 
Teknokratija yra naujas žo
dis, naujas būdas prašalinti 
senas pasaulio bėdas. Ateik, 

geriausios ’ išklausyk, ir duok klausimų 
i prelegentui.
i L. M. žinyčios Komitetas 
kviečia visus ateiti. Nėra į- 
žangos.

SVEIKATA
TAI didelės svarbos veikalas 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.30 

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass. —. I

DR. J. LANDŽIUSSEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 P- 7—SJS vak. TeL S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas. Yra Didelio Mokslu
Per 30 metų praktikos, šarada a vaisina, kario yra tikrai ge- 

msi aso ŠALČIO.
Nora sunkiausiai sloga butų iiaivyačiuai, mano vaistai su

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

paguldys į lovą. Tada gali bot pasekmės blogos. Turėkite vi- 
■ad<m nuo šalčio vaistą savo aaoraoae. Pajotą kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiamo jam j 
nomua aš $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.




