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VOKIETUOS REAKCININKAI 
NORI GRĄŽINT KAIZERI.

Šv. Kazimiero Aka 
dėmi ja Teisme.

REICHSTAGAS PALEIS
TAS, SPAUDA SUVAR

ŽYTA.

Fašistams atsistojus prie 
▼aidžios, po visą šalį kilo

Kaip tik fašistai paėmė 
Vokietijos valdžią į savo 
rankas, tuojaus po visą kra
štą prasidėjo sumišimai. 
Pirmą dieną 4 asmenys bu
vo užmušti ir 49 sužeisti. Ir 
nuo to laiko nėra beveik nei 
vienos dienos, kad nebūtų 
kraujo- praliejimo.

Prieš fašistiškai naciona
listiškai smurtininkų gauja 
nusistatė netiktai komunis
tai ir socialdemokratai, bet 
ir centristai, katalikų parti
ja. Socialdemokratai parei
škė, kad jie kovos prieš fa
šistus, pakol jų neliks val
džioje nei vieno. Centrali- 
nių socialdemokratų orga
nas “Vorwaerts” paskelbė, 
kad dabartinė valdžia yra 
ne/žmonių valdžia, bet pro
fesionalų politikierių klika, 
kurią kuogreičiausiai reikia 
nuversti. Dėl šitokio pareiš
kimo, valdžia “Vowaertsą” 
uždarė.

Komunistai išleido atsi
šaukimą, ragindami darbi
ninkus pradėti generalį 
streiką. Bet darbininkai ne
paklausė. Gal būt dėl to, 
kad unijos įspėjo savo na
rius nesikarščiuoti ir neda
ryti neapgalvotų žingsnių. 
Kovai su valdžia reikia šal
tos galvos, o ne karšto ūpo, 
pasakė unijos.

Tuo tarpu fašistai paleido 
respublikos parlamentą 
(Reichstagą) ir Prūsijos sei
mą. Abiejų nauji rinkimai 
paskelbti 5 kovo. Matyt, fa
šistai tikisi, kad dabar, 
jiems patiems rinkimus kon
troliuojant, jie galės praves
ti daugiau savo šalininkų ir 
sudaryti didžiumą, kurios 
pirma jie neturėjo.

Bet kuomet oficialiai Hit
leris kalba apie naujus rin
kimus, tai neoficialiai jo sė
brai organizuojasi jau grą
žint Vokietijoj kaizerį. Gir
di, prezidentas gali numirti, 
o kaizeris yra “amžinas” 
valdonas, ir tokio Vokietijai 
reikia.

Kad opozicijos partijos 
negalėtų fašistų smurto 
smerkti, laikraščiams įvesta 
aštri cenzūra.

Lietuvių iv. Antano parapi
ja Chicagoj taipgi apskųsta 

dėl $30,000 Lauraičio
palikimo.

Pasirodo, kad Bronius 
Lauraitis, buvusis Chicagos 
lietuvių parapijos vargoni
ninkas, kuris nesenai buvo 
apskundęs kun. Brišką ir 
norėjo su žmona atsiskirti, 
buvo apdraudęs savo gyvy
bę ant $30,000, bet paskirs
tė tą sumą savo broliui, se- 
serei, Cicero lietuvių šv. An
tano parapijai ir Chicagos 
davatkų “akademijai”. Sa
vo žmonai nepaliko nieko. 
Todėl ji dabar kreipėsi į tei
smą ir reikalauja, kad pa
minėtiems čia asmeninis ir 
organizacijoms butų už

drausta jos vyro palikimą 
pasiimti. Ji sako, kad jis bu
vo apsidraudęs vien tuo ti
kslu, kad jam mirus ji turė
tų pinigų, ir todėl tie pinigai 
turį būt išmokėti jai, o ne šv. 
Kazimiero “akademijai” ar 
kitiem. Tam tikslui ji turi 
pasisamdžius net tris advo
katus.

$700 Vertės Formos' 

Įrankiai Parduoti 

Už$2JM.

Howard City, Mich.—Po
ra mylių į pietus nuo šio 
miestelio valdžia anądien 
pardavė farmerio Ernesto 
rones ūkio mašinas už ne-

Morkunui Privarė 
Pilną Nugarą 

Šruotų.
Jo žaMOMA ir sūnūs buvo99

Streikas Detroite 
Plečiasi.

Sustreikavo 3,000 darbinin
kų Hudsono automobilių

dirbtuvėj.

AMERIKOJ BADMIRIAUJA 
45,000,000 GYVENTOJO.

Worcester, Mass.—Perei
tą sąvaitę i Worcesterio

sumokėtus mokesčius (tek- "Si?
sask Mokesčiu buvo susidė-Mokesčių 
ję $150, už kuriuos buvo 
parduota iš varžytinių dau
giau kaip $700 vertės maši
nų, bet ir tai sukelta vos tik 
$2.06. Farmeriai suėjo į 
varžytines matoma, iš kal
no jau susitarę ir nei vienas 
jų kainų nekėlė. Todėl ma
šina binzams rinkti buvo 
parduota už 3 centus, apy- 
geris pianas už 25 centus ir 
tt Ant visų kelių buvo pas
tatyti farmerių pikietai, ku
rie važiuojančius i varžyti
nes įspėjo, kad už jokį daik
tą nemokėtų daugiau kaip

41 metu amžiaus lietuvis, ir 
paprašė, kad pažiūrėtų, kas 
yra jo nugaroj. "Kada jį te
nai nurengė, pasirodė, kad 
visa jo nugara yra privaryta 
smulkių arnotu. Klausiamas, 
kaip tai atsitiko, Morkūnas 
papasakoję tokią istoriją: 
stovėjau, sako, prie kelio 
laukdamas buso iš Millburv 
i Worcesterį. Tuo tarpu iš 
krūmų išlindo su šautuvu 
žmogus ir liuobė man i nu
garą iš abieju vamzdžiu; 
norėjau, rupužę, vytis, ale 
tuo tarpu atėjo busas, tai 
reikėjo važiuot. O jis įlindo25 centus. Supirkę visus 'kaJL,daiktus, farmeriai paaukavo -I kru™-lr _PabeS°- 

juos atgal Jones’ut
Taip rašo “The Coldwa- 

ter Daily Reporter” 30 sau
sio numery, kurį mums pri
siuntė drg. A. Bačėnas.

FRANCUZU SOCIALIS
TAI ATSISAKĖ EIT 

VALDŽION.
Mes jau rašėm “Keleivy”, 

kad Francuzijoj rezignavo 
ministerių kabinetas su Paul 
Boncour’u priešaky. Naujai 
vyriausybei sudaryti buvo 
paskirtas Edouard Deladier, 
radikalų-socialistų partijos 
vadas, kuris pakvietė ir so
cialistus dalyvauti naujoj 
valdžioj. Bet socialistai pa
statė sąlygą, kad jie sutiks 
eiti į valdžią tik tuomet, jei
gu Deladier pasižadėtų rem
ti 40 valandų darbo sąvaitę 
Francuzijoj. Jis su tuo nesu
tiko ir todėl socialistai nesu
tiko eiti j valdžią.

Kanada Deportuoja
Duchoborų Vadą.
Šį panedėlį ar utarninką 

turėjo būt išgabentas iš Ka
nados į Rusiją duchoborų 
vadas Viriginas. Duchobo 
rai yra kilę iš Rusijos. Caro 
valdžios tenai persekiojami, 
jie atvažiavo Kanadon ir į- 
kurę čia savo koloniją pra
dėjo verstis žemdirbyste. 
Dabar Kanadoj esą iš viso 
apie 16,000 duchoborų, ku
rie turi apie $20,000,000 
vertės turto. Jie nevalgo mė
sos. nerūko tabako, negeria 
svaigalų, nesikolioja ir ne
pripažįsta jokio smurto, nei
na kariumenėn. Dėlto juos 
caro valdžia daugiausia ir 
persekiodavo. Dabartiniu 
laiku Kanados duchoborai 
yra suskylę į dvi sektas: vie
ni vadinasi “Pasaulio broly
bės krikščionimis”, o kiti — 
“Laisvės sūnumis”. Pasta
riems vadovavo Viriginas. 
Jie pasižymi tuo, kad savo 
protestus prieš valdžią reiš
kia nuogomis demonstraci
jomis—nusiima visas dra
panas, vyrai ir moterys, ir 
visi nuogi maršuoja per 
miestą. Dėl to pereitą vasa
rą apie 1,000 jų buvo areš
tuota ir dabar sėdi kalėji
me. o jų vadą Viriginą Ka
nados valdžia nutarė iš
tremti atgal į Rusiją, nes iš 
tenai jis yra atvykęs.

PER SNIEGO PŪGAS
ŽUVO 11 ŽMONIŲ.

Californijoj pereitą są
vaitę siautė tokios sniego 
pūgos, kad nuo sniego ir šal
čio žuvo 11 žmonių.

RINKIMUOSE UŽMUŠTA 
18 ŽMONIŲ.

Per rinkimų kampaniją 
Colombijoj 18 žmonių buvo 
užmušta ir apie tiek pat su
žeista.

30 Valandų Darbo 
Sąvaitė.

Atstovų butan Kongrese 
vra įneštas bilius, kuriuo rei
kalaujama visos šalies pra
monėj sutrumpinti darbo 
laiką taip, kad darbininkai 
dirbtų tik 5 dienas į savaitę, 
ir 6 valandas į dieną. Einant 
tuo biliu, kiekvienas asmuo, 
kuris transportuotų ar siun
tinėtų prekes iš vienos val
stijos į kitą, žinodamas, kad 
darbininkai
dirbo daugiau kaip 6 valan
das į diena, butu baudžia
mas $1,000 ar 3 mėnesiais 
kalėjimo, arba ir abiem bau
smėm kartu.

Atstovu buto darbo ko
mitetas šitą bilių užgyrė ir 
dabar jis bus statomas bal
savimui.

Toliaus iš Morkūno pasa
kojimų paaiškėjo, kad jis 
nelabai sutinka su kitais lie
tuviais farmeriais. Tūlas lai
kas atgal jo žmonai nežinia 
kas privaręs šruotų į kaklą,o 
vėliaus jo 17 metų sunūs 
Kazys buvęs pašautas į ko
ją. Policija dabar teiraujasi 
apie tuos kaimynus, su ku
riais Morkanas turėjo pik
tumų.

Leidžiant “Keleivį” į 
spaudą, iš Detroito atėjo ži
nių, kad ši utarninką tenai 
sustreikavo 3,000 Hudsono 
kompanijos darbininkų, kū
ne daro Hudsono ir Essexo 
automobiliams liemenis. Sa
koma, kad darbininkai nu
siuntė savo delegaciją pas 
kompanijos viršininkus rei
kalaudami didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų.Kom- 
panijos viršininkai tą reika
lavimą atmetę ir dėl to dar
bininkai paskelbę streiką.

Fordo dirbtuvės, kurios 
išbuvo 10 dienų uždarytos, 
šią sąvaitę jau pradėjo atsi
darinėti. Briggso kompani
jos darbininkai da streikuo
ja, bet kompanija sakosi ga
linti apsieiti su streiklau-v • •ziais.

Sukilėliai Užgrobė 
Karo Laivą.

Sumatros pakrašty buvu
siame’Olandijos karo laive 
“De Zeven Ptovincien” į-

_ ____ vyko maištas dėl nukapoji-
prie tų prekių |mo jurininkams algų. Sukilę 
■ ‘ ‘ jurininkai suėmę viršinin

kus, paėmę laivą į savo ran
kas ir išplaukė iš Alehle uo
sto į Javos jurą. Valdžia bi
josi, kad maištininkai ne
pradėtų bombarduoti mies
tų, pasiuntė keliatą orlaivių 
su bombomis ir įsakė laivą 
paskandinti, jeigu sukilėliai 
nenorėtų pasiduoti. Tuo tar
pu gi sukilėliai pranešė be
vieliu telegrafu, kad jie ne
ketiną daiyti jokių smurto 
žygių, tik suėmę savo virši
ninkus. kurie buvo areštavę 
jurininkus, protestavusius 
dėl mokesties nukapojimo. 
Laivą jie norį pavesti pa
čiam laivyno komendantui.

45 KARTUS DEPORTUO 
TAS IR VĖL SUGRYŽO.

Kanadietis vardu Eugene 
Gosselis buvo jau 45 kartus 
deportuotas iš Jungtinių 
Valstijų, bet šiomis dieno
mis ir vėl sugryžo. Kanadoj 
nesą darbų, todėl jis ir ne
norįs tenai būti. Bet čia irgi 
nedarbas. Neturėdamas iš 
ko gyventi, pereita panedėlį 
jisai ėmė belstis į Burlingto- 
no kalėjimo duris, prašyda
mas nakvynės.

AUKSO GAMYBA PA
SIEKĖ AUKŠČIAUSIO

LAIPSNIO.
Pereitais 1932 metais vi

sam pasauly aukso buvo iš
kasta 23,911,000 uncijų, kas 
reiškia $494,240,370 vertę. 
Tai yra didžiausia gamyba 
pasaulio istorijoj. Jungtinė
se Valstijose geltonojo me
talo buvo pagaminta už 
$53,943,710, o Kanados ka
syklose iškasta už $63,- 
146,850.

AREŠ-GANDH1 ŽMONA 
TUOTA

Pereitą subatą Indijoj an
glai areštavo Mahatmos 
Gandhi žmoną. Tai jau tre
čias jos areštas vienų metų 
laikotarpy.

AIRIJOJ STREIKIERIAI 
NUVERTĖ TRAUKINI.
Airijoj sustreikavo gele

žinkelių darbininkai, prote
stuodami dėl algų nukapoji
mo. Pereitą sąvaitę streikie
riai nuvertė vieną traukinį 
nuo bėgių. Du asmenys buvo 
užmušti. 3 sužeisti. Dabar 
traukiniai visai sustojo.

KAUNUI VEŽIOJAMI 
ORLAIVIAIS.

Pereitą sąvaitę iš Bosto
no buvo išvežti orlaiviu du 
federaliniai kaliniai į fede- 
ralinį kalėjimą Louisburge, 
Pa. Tai yra pirmutinis toks 
atsitikimas, kad kalinius ve
žtų orlaiviu.

Providence, R. L— Uni
ted States Rubber dirbtuvėj 
pereitų sąvaitę įvyko naftos 
sprogimas, kuris sugriovė 
mūrinį namą ir užmušė 6

RADO PINIGŲ, GAVO 
KALĖJIMO.

Filipinų salose ūkininkas 
vardu Gregorio Barrientis 
rado nukritusią nuo vežimo 
valyzą, kurioj buvo $400 pi
nigų. Jis ėmė tuos pinigus ir 
išleido. Sužinojo apie tai 
draudimo kompanija, kuriai 
toji valyza prigulėjo, ir are
štavo tą ūkininką už išeik
vojimą jos pinigų.

$156,188,907 DEFICITO.
Washingtono žiniomis, 

per 11 mėnesių pereitais me
tais Jungtinių Valstijų gele
žinkeliai turėjo $156,188,- 
907 deficito. Jei geležinke
lius valdytų valstybė, tai ka
pitalistų spauda rėktų, kad 
tai yra visuomeninės nuosa
vybės kaltė. Bet dabar Ame
rikos geležinkeliai yra lai
komi privatinėse kapitalistų 
rankose, tai apie privatinės 
nuosavybės susmukimą vi
sai nerašoma.

Narė Stankevičienė
Nuteista Mirti.

Ji prisipažino užmušusi mie
gantį savo vyrų.

Shamokin, Pa.— Pereitą 
sąvaitę buvo nuteista mirti 
Marė Stankevičienė, 49 me
tų amžiaus šio miestelio lie
tuvė. Ji buvo kaltinama dėl 
užmušimo savo vyro, kuris 
pereitų metų 14 lapkričio 
buvo rastas lovoje nebegy
vas. Iš pradžių Stankevičie
nė tvirtino, kad jos vyrą už
mušę banditai. Bet vėliaus 
prisipažino, kad ji pati tai 
padariusi. Kai jis ramiai 
sau miegojo, ji paėmusi pla
ktuką ir užpliekusi jį mi- 
riop. Jos vyras buvo jau 70 
metų amžiaus žmogus. Jei
gu ji tikėjosi gaut jaunesnį, 
tai skaudžiai apsiriko, nes 
dabar ir pačiai reikės mirti.

KANADOJ ARTI 1,000, 
000 BEDARBIŲ.

Apytikriomis žiniomis, 
dabartiniu laiku Kanadoj y- 
ra arti 1,000,000 bedarbių. 
Po Naujų Metų bedarbių 
skaičius truputį sumažėjęs, 
kitaip sakant, truputį dau
giau darbų atsirado.

PAVOGĖ ŠILKĄ IR 
VEŽIKĄ.

Nevv Yorke banditai pa
grobė troką su $10,000 ver- 

!tės šilko ir kartu nusivežė 
'vežiką. Šilkas buvo atvežtas 
iš East Patersono vienai 
New Yorko krautuvei.

SUSTREIKAVO 600 
AUDĖJŲ.

Woonsocket, R. I. — Pe
reitą sąvaitę čia sustreikavo 
600 audėjų Desurmonto vil
nų audeklinėj. Streikas kilo 

į dėl algų nukapojimo.

ELENA ČEIKIUTE 
SOLOMONO

Dvi kitos lietuvaitės iš Soutk 
Bostono pabėgo.

“Keleivyje” jau buvo ra
šyta. kaip vienam naktiniam 
kliube Bostone buvo nušau
tas gengsterių “karalius” 
Solomonas.

Dabar pasirodo, kad į šitą 
skandalą yra Įpainiotos ke
lios lietuvaitės ir vienas lie
tuvis. Elena čeikiutė, kuri 
angliškai rašosi “Eilėn Che- 
sus”, jau areštuota ir pasta
tyta po $1,000 kaucijos. Ji 
labai graži mergina ir turė
jo pažintį su gengsteriais, 
todėl policija laiko ja kaipo 
liudininkę. Bostono dienraš
čiai rašo, kad John T. O’- 
Donnell. vienas iš Solomono 
užmušėjų, esąs jos “kava
lierius”. Ji esanti su juo su
sižadėjusi ir jau krovusi 
kraiti vestuvėms. Dabar jis 
pats policijai pasidavė ir 
vra laikomas be kaucijos.

Be to. policija jieško da 
dviejų South Bostono lietu
vaičių, kurios draugaudavo 
su tais gengsteriais. Viena 
jų angliškai vadinasi Fran- 
ces Bomil, o kita — Eva Ru
ssell.

AREŠTUOTA DEL 
UŽMUŠIMO.

Frances Bomil, tai Franė 
Baumiliutė, 21 metų mer
gaitė, buvusi to paties geng
sterio O’Donnello mylimoji. 
Gi tikroji “panelės” Eva 
Russell pavardė esanti Jie
va Kurgonienė, Prano Kar
tono meilužė. Abidvi esan
čios iš Lowellio ir abidvi 
kartu turėjo “beauty shop” 
South Bostone, ant Broad- 
way, virš graboriaus Bara- 
cevičiaus ofiso. Dabar abi
dvi jos pabėgusios.

Pranas Kartonas taipgi 
yrą policijos jieškomas. Po
licija sako, kad jis esąs vie
nas iš tų šešių gengsterių, 
kurie tą naktį nušovė po- 
dugnių “karalių” Solomoną.

Kartono motina gyvena 
netoli So. Bostono katali
kų bažnyčios. Ji yra dievuo- 
ta katalikė, ant sienos kabo 
didelis kryžius, o jos duktė 
priklauso prie vyčių. Senu
kė verkia, kad vienatinis 
vaikas išėjo tokiais keliais. 
Sako, kiek aš jį bardavau, 
kiek mokindavau, bet ne
klausydavo, ir gana. Skaudu 
žiūrėt į motinos ašaras.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
PASIEKĖ 12,000,000.

Šitokia padėtis gali pakirsti 
visos šalies sveikatingumų.

Bedarbių skaičius Jungti
nėse Valstijose pereitų są
vaitę pasiekė jau 12,000,000 
žmonių, kuriuos paėmus 
kartu su jų šeimynomis pa
sidaro apie 45,000,000 gy
ventojų, kurie neturi iš ko 
tinkamai maitintis ir gyve
na pusbadžiai, arba stačiai 
badmiriauja.

Šitokį pranešima davė 
Senato komisijai Washing- 
tone šia sąvaitė Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas 
E. F. McGrady. Gi Columbi- 
ios universiteto profesorius 
Emersonas prie to da pridū
rė, kad šitokia padėtis grę
sia pavojum visos šalies 
sveikatingumui. Kuomet mi
lionai žmonių yra priversti 
gyventi nedavalgę, jų kūnas 
nusilpnėja, atsparumas vi
sokioms ligos išnyksta ir su
sidaro labai palanki dirva 
visokioms epidemijoms.

Tai ve, prie ko privedė 
šalį palaimintoji ir išgirtoji 
kapitalistinė tvarka!

Dabar Kongresan yra į- - 
neštas bilius, kuriuo norima 
ivesti visos šalies pramonėj 
30 valandų darbo savaitę. 
Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas Green, kal
bėdamas Kongrese apie to 
biliaus svarbą, pareiškė, jog 
nedarbas Amerikoje jau 
tiek išsiplėtojo, kad ir tokio 
įstatymo įvedimas negalės jį 
visai prašalinti. Tačiau rei
kia ką nors daryti, jis sako, 
kad nors kiek vargų suma
žinus, nes kitaip šalis amži
nai turės ant rankų kelioliką 
milionų bedarbių.

Elijošiaus Bankas 
Skolingas Žmonėms

$780000.

Banką likviduojant pasida
rė jau $177 >39 nuostolių.

Chicagos lietuviai da ne
gavo iš Elijošiaus “Univer
sal” banko nei vieno cento, 
tuo tarpu kai resyveris ir jo 
pagelbininkai pasiėmė jau 
tūkstančius dolerių savo al
goms. “Naujienų” praneši
mu, bankas iš viso skolingas 
žmonėms $780,409. Turi
mas ant rankų banko turtas 
esąs įvertintas $848,018. Bet 
likviduojant jį reikės pakel
ti nuostolių. Nuo to laiko, 
kai bankas užsidarė, iki šiol. 
jis turėjo jau $177,409 nuos
tolių likviduojant invest
mentus. Kiek žmonės gaus 
už sudėtus savo pinigus, da 
niekas negali pasakyti.

LAIVŲ STATYBA SU
MAŽĖJO.

New Yorke surinktomis 
žiniomis, pereitais metais 
laivų statyba nukrito visam 
pasauly. Amerika šituo 
žvilgsniu nukrito iki penk
tos vietos. Pirmoj vietoj sto
vi Anglija. Vokietija pakilo 
iš penktos vietos į trečių, o 
Japonija iš septintos į ke
tvirtų.

t



KĄ REIŠKIA KRIKŠČIO
NIŠKOJI “DEMOKRA

TIJ A.”

Mūsiškiai “dūšių ganyto
jai’’ mėgsta kartais pasigir
ti, kad ir jie esą demokrati
jos šalininkai. Romos kata
likų bažnyčia, kaip tikra 

žmonių motina, negalinti 
paneigti ir neneigianti žmo
nių valdžios. Ypač aiškiai ir 
nedvejojančiai bažnyčios 
demokratiškumą išdėstęs 
popiežius Leonas XIII savo 
aplinkrašty, kuris buvęs pa
skelbtas 1901 metų 18 sau
sio.

Ar ištikrųjų yra toks ap
linkraštis?

Taip, yra. Tais laikais 
“šventas tėvas” labai susi
rūpino plintančia socializmo 
idėja ir, bijodamas kad ma
sės ta idėja nepersiimtų, iš
leido tam tikrą aplinkraštį. 
Bet pasiklausvkit. kaip jis 
aiškina krikščioniškąją “de
mokratiją:”

“O, apsaugok. Dieve, kad kas 
išdrįstų iškreipti krikščioniš
kos demokratijos vardą ir tai
kinti jį prie politikos dalykų! 
Nors patsai žodis ‘demokrati
ja’, filozofų aiškinamas, reiš
kia aukščiausią žmonių val
džią. vienok šiuo atveju šis žo
dis reikia taip suprasti, kad jis, 
atskirtas nuo politikos, nieko 
kita nereikštų, kaip tiktai vie
ną krikščionišką gailestingu
mą pavargėlių atžvilgiu.”

Tai ve, kaip išrodo ta 
krikščioniškoji “demokrati
ja” paties Leono XIII defi
nicijoj. Toj “demokratijoj 
nevalia kalbėti apie politi
nes žmonių teises. Jeigu 
koks diktatorius lupa žmo
nėms kailį, tai krikščioniš
koji “demokratija” leidžia 
tiktai “krikščioniškai pasi
gailėti” lupamųjų, bet, “ap
saugok, Dieve”, tenedrįsta 
niekas reikalauti lupamiems 
teisių, nes tai bus politika.

Ir toliaus Leonas XIII ta
me savo aplinkrašty pareiš
kia, kad—

“Toks buvo Bažnyčios mok
slas visuomet, šituo mokslu 
vadavosi Romos popiežiai vi
suomet savo santikiuose su 
valstybėmis, nepaisydami ar 
šiokia ar tokia buvo jų val
džia.”

la”
Ir šita bažnyčios “moks 

popiežius remia evange
lijos žodžiais:

“Klausykite savo vyresniųjų 
ir pasiduokite jiems, nes jie tu 
ri duoti apyskaitas už sielas 
jūsų.”

Vadinasi, patiems žmo
nėms nereikia net apie savo 
sielas rūpintis. Užtai atsako 
“vyresnieji”. Liaudis nepri
valo nieko reikalauti, nepri
valo protauti, tik “klau
syti vyresniųjų ir pasiduoti 
jiems.”

Tai ve, kokios “demokra 
tijos” nori dvasiški ja!

SKAITYTOJAI MOKINA
“VIENYBĖS” REDAK

TORIUS.

A. M. Augunas. žinomas 
tarp Brooklyno tautininkų 
veikėjas, parašė “Vienybei” 
šitokį laišką:

“ ‘Vienybės’ aštuntam nu
mery tilpo p. J. O. širvydo 71 
laiškas, kurio autorius džiau
giasi žinute, kad p. Liūtas Įsi
šventino į tautinės katalikų 
bažnyčios kunigus.

“čai nieko nebūtų Įdomaus 
ar nepaprasto. Tai vra p. šir- 

,vy*> nuomonė. Bet svarbu, kad 
mums, Amerikos lietuvių vi 
suomenei pareiškiama įžei 
džiautų minčių. Sako, kad jei
gu mes nssidiinugtume ir ne- 
sididžiuotume turėdami p. Liu-

pasiekta tok* skaičius, kad 
laikraštis galėtą 
zicija neblofiaa 
skaitlinėm. Ji sako, kaip ištik
rųjų yra...

"Musų laikrašti*
tą kunigu, tai mes butume: jaunas ir silpnas 
‘kūdikiai’, ‘jaučiai’ ir >enbur-| Mes visaj tuQ
niai-. Bet. kad mes tuo nesi- (Dabartiniais krizio 
džiaugiąm. ir neturime kuo 
džiaugtis, o vien- pasipiktint, 
tai mes. vadinasi, esame ‘pien
burniai’.

“Kažin ar tik nebus truputį 
perdėta? Rodos, senam, užsi
tarnavusiam ir Amerikos lie
tuvių visuomenės gerbiamam 
laikraštininkui, p. Sirvydui, 
reikėtų daugiau skaitytis su žo
džiais. šiuo atveju neturėjo 
būt vadovautasi upu ar savo 
asmeniška pažiūra.

“Pagaliau, ‘Vienybės’ redak
toriams reikėtų būt truputi at
sargesniems. Talpinant, kad 
ir svetimas mintis, reikėtų 
daugiau kreipt dėmesio Į savo 
atsakomingas pareigas, i biz
nį ir į žmonių valią.

“Jau bandoma jus vadinti 
‘nezaležninkų’ organo redakto
riais. Jums gai tas ir patinka, 
bet nemanykite, gerbiamieji, 
kad tas mums. ‘Vienybės’ skai
tytojams patinka.”

Yra, vadinasi, ir tautinin
kuose žmonių, kurie moka 
rimtai protauti ir suatžaga- 
reivėjusiems savo “vadams” 
nepritaria. Auguną galima 
užtai pasveikinti.

“VIENYBĖ” IR “LAISVĖ”.

Nors “Vienybė” ir “Lais
vė” yra diametraliai prie
šingos politikos laikraščiai 
—pirmoji garbina fašizmą, 
antroji skelbia komunizmą 
—tačiau tūlais žvilgsniais 
skirtumo tarp jų visai nėra. 
Jos abidvi vienodai kraipo 
faktus ir fabrikuoja prasi
manymus. Pavyzdžiui, ne
labai senai “Vienybė” para
šė, kad “Naujienų” redakto
rius drg. Grigaitis su kitais 
socialistais vaikščiojąs po 
“lietuviškas svotbas” ir dai
nuojąs “Božė, caria chra- 
ni!” Ir tai buvo pasakyta ne 
juokų skyriuje, bet “rim
tam” straipsny.

O komunistų “Laisvė” 
dabar išspausdino pasaką, 
kad Bulgarijos policija išlei
dusi socialisto Kautskio raš
tus ir platinanti juos tarp 
minių. »

Dėl šito žioplo melo “Nau
jienos” sako:

“Kad Bulgarijos policija Kaut
skio straipsnius spausdintų 
knygos formoj ir paskui tą 
knygą platintų tarp žmonių, 
gali patikėti tik tas. kuriam 
gaidukai galvoj gieda. Bimbi- 
niai. žinoma, supranta, kad tai 
yra šlykščiausios rųšies me
las. Tačiau jie neturi jokios 
gėdos ir todėl tą melą skelbia 
savo laikraštyj. Oponento 
šmeižimui jiems jokios priemo
nės nėra peržemos.”

Lygiai taip elgiasi ir faši
stai iš “Vienybės” pastogės. 
Jie galėtų drąsiai sudaryti 
su bimbiniais komunistais 
“Šmeižikų frontą.”

“NAUJAJAI GADYNEI”
NEKAIP KLOJASI.

“Naujosios Gadynės” 5- 
tame numery randame šito
kį jos valdybos atsišauki
mą:

“ ‘Naujosios Gadynės’ direk
toriai, savo pastarajam susi
rinkime, nutarė kreiptis į visus 
draugus skaitytojus. į visas 
Lietuvių Darbininkų Draugi
jos kuopas, į visus musų cho
rus ir į visus simpatizuojančius 
‘N. Gadynei’ žmones, kad vi
suomet atsimintą ‘Naująją Ga
dynę’ ir šelptą ją visais gali
mais badais.

“Sunkus ekonominis krizis 
skaudžiai atsiliepia į musų jau
nąjį laikraštį. Nors vajaus lai
ku gavom 644 naujus skaityto
jus, bet tuomi toli gražu ne-

įr seniems laikrafccuuns ne
lengva išsivend. Todėl tie, 
kurie musų laikraščius skai
to turėtų stengtis kiek galė
dami juos platinti ir kito
kiais budais remti.

GALI DEPORTUOT “VIL
NIES? REDAKTORIŲ

“Naujienos” praneša iš 
Chicagos šitokį dalyką:

“Vincentui Aadn&ui, ko
munistu laikraščio ‘Vilnies’ re- 
dakotriui gręsia depai
kaip vakar paaiškėjo iš Chica- 
gcs imigracijos biuro praneši
mų.

“Vincentas Andriulis yra 
vienas dalyvių demonstracijos 
prie Japonijos konsulato, kuri 
Įvyko šeštadienį apie pietus, 
Michigan Avenue, prieš 'Tri
būne’ rumus.

“Viso policija suėmė 124 
demonstrantus, kurie vakar 
buvo pašaukti prieš teisiną už 
betvarkės kėlimą. Iš tą suim
tųjų policija parinko 51 de
monstrantus, kurie prisipažino 
esą svetimų šaką piliečiais.

“Tuo pačiu laiku iš Washi 
tono Imigracijos biuras gavo 
įsakymą pradėti žygius, kad 
juos visus išdeportaoti. Prie 
tų 51 parinkto prfldauso ir V. 
Andriulis.”

Apie tą komunistų 
monstraciją prie Japonijos 
konsulato Chicagoje “Ke
leivis” rašė jau pereitų są
vaitę. Komunistai buvo su
sirinkę tenai pareikšti pro
testą prieš Japonijos 
rializmą Tolimuose Rytuo
se.

TURKIJOJ RIAUŠĖS.
Kai kuriose Turkijos vie

tose prasidėjo riaušės. Fa
natikai pradėjo kelti triuk
šmą, kam valdžia įsakė pa-1 bimbinžnkais, neklaidingu 
maldas laikyti turkų karna,,Stalino autoritetu skloka ne
vietoj arabų. {sidengia, tik garbina Leni-
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Komisaras Angarietis a-,ną. Pastarasis yra jau miręs 
pie Lietuvos soeialdemokra-jir, žinoma, prakeikt sklokos, 
tus pliauškia “Laisvėje” se
kamai: “Lietuvos Socialde
mokratų partija, kaip buvo 
taip ir pasiliko jo didenybės 
Smetonos partija.” Vietoj
pliauškus apie Lietuvos soJgvardieččių ir kontrevoliu- 
cialdemokratus, Angarietis Įciomerių nusistatymas.” Ki- 
geriau pasižiurėjų į savo,toje vietoje sakoma: “Didi- 
kromelį. Žaloys rašė, kadįna savo veikimą tarpe 
paties Angariečio “Komuni- '■ negrų bedarbių ir apskritai 
sto” 1926 m. 4-tą numerį bandc pasidaryti darbinin- 
Kominternas konfiskavo... ^ų reikalų ištikimais gynė-

------------ iais.” Viename puslapy bim-
“Laisvė” pereitų metų 239 , kiniai kolioja socialistus

numery rašo: “Grigaičiai,i “baltagvardiečiais”, o kita- 
,,a’ Michelsonai, Bagočiai pasi-ime sako, socialistai ru- 

rengę dirbti išvien su juo- Pinasi bedarbiais ir negrais, 
džiausiais fašistais, jei tik Susimaišė “Laisvės” redak
tore gali gauti dolerį—kitą”, toriams ramumėlis.
{vairių fondų kūrėjai ir do! ,.T . - n
lerių gaudymo specialistai,! numery p

• * tm- Nalivaika rašo tokią pa-savo nuodėmės primeta so-l^ apį(.

gu reikalingas paveikslaseialistams...
Laisvės” 18 spalio nu*^^**™,**:

mery Nalivaika pasakoja: 
“Dabar, užsimokėję penkis 
dolerius, už apie 15 minu
čių važiavimą dailiu auto- 
mobifium, gal da ne pasku
tiniu sykiu, rytuojame rau
donos Maskvos gatvėmis į 
gelžkelio stotį, keliauti vėl 
į seną pasaulį.” Gaila, kad 
Nalivaika nepasakė teisy
bės, kas Maskvoje gali va
žinėtis puikiu automobiliu ir 

de-Ji*ž 15 minučių mokėti po 
penkis dolerius. Tai komi
sarai. --

“Naujoji Gadynė” pašiep
dama soeialistus už rėmimą 
demokratijos, klausia: “Ką 
toliau mano daryti socialis
tai?” Mums gi norėtųsi ži
not, ką toliau skloka mano 
daryt? Juk tai mišinys: 
kaip kas pasiskolinta iš so- 
eialistų, o kitkas iš komuni
stų kantičkų. Ginčuose su

“Laisvė” p. m. 237 nume
ry rašo: “Socialistų partijos 
nusistatymas yra rusų balta-

grafui $3, tai greit padarys; 
be kyšio reik laukt 2 dienas. 
Viešbutis Maskvoj per naktį 
kainuoja $3.25”. Toliaus 
jam Kapsukas pasakęs, kad 
norint patirti Rusijos darbi
ninkų būklę, reikia tenai pa
būti, dalyvauti jų visose ko
vose, tik tada galima dary
ti šiokias tokias išvadas. 
Komunistai diena iš dienos 
rašo, kad Rusijoj viskas lai
mėta, kad darbininkai val
do šalies turtus. Tai su kuom 
jie turi kovoti?

“Laisvė” 241 numery p. 
m. rašo: “Ida Wright nuro
do, kad socialdemokratų va 
dai atvirai susivienijo su im
perialistais už nužudymą 
Scottsbero jaunuolių.” To
liau Šolomskutis “Laisvėj 
keikia žmones ir laikraščius, 
kurie pajuokia komunistų 
šinkuojamąjį “stebuklingą” 
Kaukazo vandenį. Esą, kri 
Ūkavimas Boržomo ir Nar
zano, tai tas pats, ką užmu 
Šimas Karolio Liebknechto

ir Rožės Luxemburg. Kas 
sakė, kad “Laisvės” redak
toriai sveiko proto?

Nalivaika pasakoja "Lai
svėj”, kaip jo kelionės drau
gai, Sikorskis ir Gendvila, 
išvaikščiojo visą Leningra
dą ir Maskvą darbo negau
dami. Vadinasi, kaip dangu
je, taip ir ant žemės, dart»o 
žmogui gerovės niekur nė
ra.

Spalių 26 “Laisvė” pasa
koja: “šitas telephonu susi
siekimas su New Yorku iš 
Maskvos bus dar vienas di
delis laimėjimas darbininkų 
šalies, kurioje budavojama 
socializmas.” Kad Stalinas 
iš Maskvos pasikalbės per 
telefoną su New Yorko ma
joru, tai bimbininkų galvose 
sapnuojasi socializmas. O, 
šventoji dvasios ubagystė!

Spalių 15-27 “Laisvėj” 
Nalivaika rašo: “čia prie 
mus priėjo barzdotas žmo
gus. Prašo pinigų. Drg. Ša
tas paklausė: ‘Kodėl nedir
bi, čia darbo yra daug?’ 
‘Sveikatos nėra, sveikatos 
nėra’, buvo jo atsakymas... 
Matau, prie vieno kampo sė
di moteris su rankose liū
liuojamu vaiku ar mergaite, 
nes giliau nežiūrėjau, ir pra
šo: ‘Duokite kapeiką’. Kaip 
kas jai duoda.”

Komunistai lietuviams 
darbininkai pasakoja, kad 
Sovietų Rusiją valdo patys 
darbininkai ir kad visi ša
lies turtai priklauso tik dar
bininkam. Vienok per neap
sižiūrėjimą pats Nalivaika 
išsiplepa, kad darbininkės 
moterys su vaikais ant ran
kų sėdi ant šaligatvio ir pra
šo praeivius išmaldos. Ka
žin, ar Stalino ir komisarų 
pačios taipgi prašo išmaldų 
iš praeivių?

Toliau seka Nalivaik. prie
tikis. Jis rašo: “Sugryžę 
kambarin, radom išneštą jo 
overkautą ir mano kepurę. 
Už mano naują kepurę pa
likta sena ir da maža del 
mano puodynės, o už over
koutą nepalikta nieko. Ne
veizint, kad mes buvom pa
rėję iš priešreliginio muzė- 
jaus, matę gražių ir brangių 
dirbinių, tačiau tasai apvo
gimas sugadino mums ūpą. 
Tegu juos velniai!—manda
giai pasakiau. Laikrodėlio 
netekau gatvėkary, o čia ei
nant galiu nustoti ir pinigų.”

Tai ve, kaip puikiai Bim
bos Žalnieriai buvo priimti 
Leningrade: jiems pavogė 
kepurę, overkoutą ir laikro
dėlį! Dėlto Nalivaika spru
ko į Ameriką, kiek drūtas, 
iš Sovietų Rojaus.

“L.” spalio 25 jisai rašo: 
“Krautuvėj galima nusipir
kti ko tik nori: mėsės, bran
gios žuvies, duonos, sviesto, 
alaus, šampano, degtinės. 
Nors Sovietų darbininkams 
šį metą trūksta mėsos, svies
to, tačau kaip mums, turi
stams, čia galima nusipirk
ti kiek norima. Mums ne 
vienas pasakė: ‘Jus valgy
kite, mes pakentėsim; mums 
reikalinga jūsų valiuta!’ ” 
Tai yra žiopla pasaka, buk 
Rusijos darbininkai esą pa
siryžę badą kentėt, taupina 
maistą, kad galėtų pavalgyt 
tokie pintynių baldų fabri- 
kantėliai, kaip Nalivaika.

Bimba savo vierniems pa- 
rapijonams praneša, kad 
Maskvos kardinolų konsiliu
mas pakeitęs raudonarmie
čių maršą, kurį dainuodavo 
bolševikiški chorai, būtent, 
“Maršuosim į Britus, duoki
te šen Berlynus ir Kaunus!” 
Šitą punktą bolševikai da

bar pavedę dainuot imperia
listų armijom. Bet Bimba 
vistiek dar nenustoja karin
gumo. Savo kontroliuoja
mus chorus jisai ragina įsi
gyt uniformas. Gal tokias, 
kaip salaveišiai?

Angariečio Tilžės “Bal
sas” rašo: “Toliušio kiše
ninį guli 160,000 litų nuo 
1928 metų, likę pinigai šiau
rės Lietuvai šelpti komiteto 
nuo nederliaus.” “Laisvė” 
242 numerys nuo savęs pri
duria : “Ten guli nemažai ir 
amerikiečių pinigų, kuriuos 
fašistai ir socialfašistai rin
ko ir siuntė.” Bimba kolioja 
socialistus, kam jie siuntė 
pinigus Lietuvon nukentėju- 
siem nuo nederliaus. Jis tur
būt užmiršo; kad “Laisvės” 
štabas iškaulino virš $3,000 
iš Amerikos darbininkų šel
pimui nuo nederliaus nu
kentėjusių. Jei komunistai 

pinigų nepasiuntė į Lietuvą, 
tai reikštų, kad jie patys 
juos sudorojo. Bimba turėtų 
pasiaiškinti.

Narzano organas rašo: 
“Sovietų sąjunga pakėlė 
Raudonosios Armijos ka
reivių ir oficierių algas net 
iki 100 nuoš. Tai gera dova
na minint revoliuc. sukak
tuves. Kuomet viso pasaulio 
darbininkų algos mažina
mos, tai Sovietijoj jos kyla”. 
Nejaugi komunistai iš “Lais
vės” pastogės armijų aficie- 
rius vadina darbininkais? 
Juk sąmoningo proletaro a- 
kimis žiūrint, generolai ir a- 
ficieriai — tai militaristai ir 
parazitai.

Gudriosios taktikos stra
tegas Pruseika “Naujoj Ga
dynėj” kiša savo dvylekį į 
socialistų laikraščius, parti
ją ir darbuotoju. “Naujie
nų” turinys jam išrodo ne- 
socialistiškas, neskleidžia 
socialistinių idėjų, mažai a- 
gitavo už Normaną Thoma
są. Debsas buvęs geras so
cialistas. Socialistų “New 
Leader” irgi beveik geras. 
Mes norėtume žinot, koks 
politinis turinys draugo 
Pruseikos organo. Jis kriti
kuoja ir socialistus ir komu
nistus. Bet apie savo drau
gas Pruseika pamiršta. Jis 
pamiršo jau, kad 1919 m. 
pabėgo nuo socialistą pas 
komunistus, o 1931 metų 
pradžioje pabėgo ir nuo ko- 
munsitų. Savo laikraščio 
kampukuose deda tulus išsi
tarimus Dėbso. Bet kodėl 
nededa išsireiškimų Stalino, 
Amterio? Agituoja už Fos- 
terį į Jungtinių Valstijų pre
zidentus. Bet jeigu Fosteris 
taptų prezidentu, tai d. Pru
seika pirmas eitų kalėjimam

Savo knygoj “Karolius 
Marksas”, ant 207 puslapio 
apie Markso “Kapitalą” 
Pruseika rašo: “Kad supra
sti tą minčių sandelyną, rei
kia pusėtino pradinio išsila
vinimo ir apsiskaitymo eko
nominių mokslų srityje. Po- 
puleriška, žmonėms supran
tama kalba išguldyti ‘Mar-, 
kso Kapitalą’ tepajėgia tik 
toks mokslininkas, kaip 
Kautskis.” Kuomet d. Pru
seika rašė šitą knygą 1918 
metais, Rusijoj buvo jau bol
ševikų valdžia, bet jis gar
bino da socialistus. Jis sakė, 
kad Markso “Kapitalą” su
prantamai išaiškint galįs tik 
socialistas. (\ šiandien d. 
Pruseika pabėgęs nuo ko
munistų garbina Leniną.Tai 
yra baisus nenuosakumas.

Geresnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas jų 
idealo. Jai.

' k -X.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
/S APSINIAUKUSIOS DETROITO 

PADANGES.
Sunki klasių kova.

Detroito darbininkai, ku
rie da dirbo nekurtose dirb
tuvėse, apskelbė streiką ir 
pareikalavo geresnių darbo 
sąlygų. Nors Detroite dabar 
yra didelis nedarbas, nors 
darbininkai neorganizuoti, 
bet toliaus jie nebegalėjo 
kęsti nežmoniško Išnaudoji
mo ir pagreitino darbo sis
temos. Pirmiausia sustreika
vo Murray Rody korporaci
jos vergai.Ta kompanija ga
mina automobiliams lieme
nis (bodies). Paskui metė 
darbą ir Briggs kompanijos 
darbininkai. Streikas vis 
dar tęsiasi ir nežinia kuo pa
sibaigs. Darbininkai pikie- 
tuoja dirbtuves, nešiodami 
su savim Amerikos vėliavą 
ir neprileisdami streiklau
žių. Kai kada buna ir susi
rėmimų su policija ir streik
laužiais. Daug darbininkų 
yra jau areštuotų, jų tarpe 
nemaža ir lietuvių.

Briggs kompanija dirba 
liemenis (bodies) Fordo au
tomobiliams. Todėl dėl 
streiko Briggs įmonėse turė
jo užsidaryti ir Fordo fabri 
kai. Pats Fordas mano, kad 
visas šitas “triubelis” esąs 
jo konkurentų darbas. For
das buvo jau pasirengęs šio
mis dienomis išstatyti rinko
je naujo modelio automobi
lių; jo konkurentai susimo- 
kinę šitą jo planą sutrukdy
ti ir dėl to kilęs šitas strei
kas.

lėšomis 20 sausio, Chicagos 
ietuvių tautinėse kapinėse.

Stasys Ūsaitis, 41 metų 
amžiaus, mirė 16 sausio, 

loise prieglaudoje, nuo 
Kraujo pasiliejimo smege
nyse. Palaidotas Evergreen 
tapinėse, Detroite. Buvo ki- 

"ęs iš-Suvalkijos, Zapiškio 
valsčiaus.

Antanas Sukockis, 46 me
tų amžiaus, mirė 19 sausio 
nuo kepenų padidėjimo. Pa- 
aidctas laisvai Woodmere 

Kapinėse, Detroite.
Tarnas Katsulis, 35 metų 

amžiaus, mirė 20 sausio, 
Grace ligoninėj po sunkios 
operacijos.

Juliona Pinaitienė, po tė
vais Naujokaitė, 30 metų 
amžiaus, mirė 21 sausio, El
oise ligoninėj. Palaidota 25 
sausio šv. Kryžiaus kapinė
se, Detroite. Buvo gimus 
Granvillėj, III.

A. J. Levulis.

PATERSON, N. J. 

ŠSlcų miestas, bet 
kai nudriskę ir badmiriauja.

Patersonas tai šilkų mies
tas, bet pulkai bedarbių ap
driskę vaikščioja gatvėse. 
Daug šilkinių dirbtuvių už
sidarė visai; kurios dirba, 
tai algos nukapotos, kad 
geriausis darbininkas negali 
daugiau uždirbti, kaip de
šimt dolerių į savaitę. Padė
tis tiesiog nepakenčiama. 
Daugelis darbininkų turėjo 
nusipirkę stubelkas; kolei 
dirbo, galėjo apmokėti tak
sas ir nuošimčius. Darbams 
sustojus, daugelis negali iš
simokėti, negali randų išrin- 
cti, nes žmonės neturi pini

gų. Daugybė stubų paliko 
:uščių, nes po kelias šeimy
nas susikraustė į vieną. To
dėl daugeliui prisieis savo 
stubas palikt, nors yra tūk
stančius į jas sudėję.

sėm Bimbos, o sklokininkų 
mes nebijom. Mes butum at
sivežę gerų mušeikų iš Broo
klyno, Netrarko ir iš kitur, 
ir sklokininkams butum iš
lupę kailį”. Tai tokios nau
jienos musų “tikrųjų darbi
ninkų užtarėjų” tarpe.

J Patersoną pareina ket
virtadieniais keletas desėt- 
kų “Keleivio” į vieną štore- 
lį pardavimui. Jeigu tik kiek 
pasivėlavai, tai žiūrėk jau 
ir nėra. “Keleivį” visi myli ir 
greitai išperka. Daugelis ne
patenkinti, kodėl neparsiun- 
čiama daugiau.

1S.
PITTSBURCH, PA.

high

Trečias Puslapis

Kas nieko nereikia 

To niekas —p* Arfų
“4

SKAITYTOJU BALSAI.
Farmerių vargas 

komas.
Musų skaitytojas, drg. Fr. 

Ineauskas iš Exeland, Wis., 
rašo:

Gerbiami keleiviečiai! 
Prisiunčiu už “Keleivį” $2. 
Visados imdavau kalendo-

«PIRMYN” CHORAS VYKUSIAI
PASTATE OPERETĘ “LAIMA”.

CHICAGO, ILL.
Sausio 26 d. Lietuvių Au

ditorijoj “Pirmyn” choras 
statė 3-jų veiksmų komišką 
.operetę “Laima”. Veikalo 
pastatyme vadovavo Kazys 
Steponavičius, dirigentas,

nų, bet šįmet neimsiu, nes'Nora Gugienė ir K. Jurge- 
mano geras kaimynas Tonis lionis, režisieriai.
Galman gavo pirma ir per
skaitęs atnešė man, o aš 
perskaitęs turiu paduoti ki-

Betina. Netrukus Pilypas su 
Betina pradeda romansuoti 
ir bučiuojasi, čia juos besi
bučiuojant užtinka Rokus. 
Išbara abudu Ir įsako Beti- 
nai, kad ji apleistų jo namus. 
Betina pasiima savo pundelį 
ir jau rengiasi išeiti. Tuo 
tarpu Rokus išsitraukia iš 
kišenaius brolio laišką, kur 
randa, kad Betina yra Lai
ma. Rokus persimaino ir 
prašo, kad Betina pasiliktų 
pas jį. Betina sutinka, nes ji 
nenori skirtis su savo myli
mu Pilypu. Apie šitą nuotikį 
sužino kunigaikštis Laury

nas. nusigyvenęs didžiūnas,

■

I

1

Bet darbininkai mano ki
taip. Juos privertė streikuo
ti badas ię skurdas. Atlygi
nimas už darbą buvo jau 
tiek nukapotas, kad papras
tas darbininkas gaudavo tik 
15 centų į valandą, o darbo 
buvo užkrauta dusyk dau
giau kaip .pirma.

Geraširdis Fordas irgi 
nukapojo darbininkams už
mokestį iki 35 centų į valan
dą. Be to, įvedė kategorijas, 
į kurias paskirstyti visokie 
darbai ir darbininkai, ir pa
gal tas kategorijas nustaty
tas dienos užmokestis. Jau 
nebėra užmokesčio lygybės.

Negeriau ir kitose Detroi
to dirbtuvėse, kaip pas For
dą ar Briggsą. Bedarbių ei
lės. kas diena vis didėja, di
džiuma vedusių žmonių gy
vena iš miesto teikiamos pa
šalpos, o pavieniai yra siun 
čiami į valstijos pavargėlių 
prieglaudą Eloise, Mich. 
Bet už tą “malonę” kiekvie
nas turi eiti dirbt miestui 
kokių nors darbų. Jei kas 
pasipriešina, tai vedusį so
dina kalėjiman, o nevedusį 
išmeta iš prieglaudos ir da į 
kiša kalėjiman.

Pažvelgęs į laiknaščius, 
matai vien tik savžudystes, 
Negalėdami vargo pakelti, 
žmonės išeina iš kantrybės 
ir nežino ką daro. Vienas 
bedarbis, Albert E. Aken, į 
šoko į degančią krosnį ir su
sidegino. Nereikėjo nei kre- 
matorijon vežti. Tai tokie 
kapitalistinės tvarkos vai-

Nedarbas skaudžiai atsi
liepia ir į musų organizaei 
jas. Iš metinių raportų pa
aiškėjo, kad beveik visos 
Detroito lietuvių pašalpinės 
draugijos ir kliubai perei
tais metais turėjo didelių 
nedateklių. Jei dalykai ne 
pagerės, tai draugijos galės 
visai išnykti.

Šiomis dienomis Detroite 
mirė šie lietuviai:

Jonas Acas, 41 metų am
žiaus, mirė 15 sausio, Eloise 
prieglaudoje. Jis sirgo džio
vos liga. Palaidotas valdžios

KEWANEE, ILL.

Darbininkų vargai.

Pas mus tos pačios naujie 
nos kaip ir visur. Dirbtuvės 
dirba po vieną ar dvi dienas

sąvaitę, tik skurinių piršti
nių dirbtuvė iki šiol dirbo 
pusėtinai, bet mokestį nu
kapojo ant pusės. Visos 
kompanijos, kurios . kiek 

nors dirba, algas kapoja, o 
darbo vis daugiau darbinin
kui ant sprando kraują. 
Daug žmonių visai nedirba, 
šeimynos kenčia skurdą. 
Čia yra sušelpimo Draugija, 
vardu Emergency Relief 
kuri šelpia apie dvyliką šim
tų šeimynų. Iš 19,000 gyven. 
tojų, tai gana didelis skait
lius vargšų. Visi skundžiasi 
kad pašalpos labai mažos, 
bet tie skurdžiai nesiorgani. 
zuoja ir nemėgina nieko 
veikt Kewanee yra gana 
naudinga organizacija, var
du Working Peoples Politi 
cal and Economical Union. 
Ji rūpinasi darbininkų rei
kalais, bet darbininkai ma
žai iš jos naudojasi, gal del 
to kad reikia mokėt 10c 
mėnesį.

Sausio 27 d. čia kalbėjo 
Norman Thomas, Socialistų 
partijos buvęs kandidatas į 
prezidentus. Nors jisai kal
bėjo dienos laiku, kada dar 
bininkai dirbo, be to ir oras 
buvo gana blogas, vienok 
žmonių prisirinko pilna sve 
tainė. Kalbėtojas pilnai iš
aiškino kas privedė pasaulį 
prie dabartinio skurdo ir 
kaip iš to išeiti. Nors vietinis 
laikraštis yra kapitalistų į 
tėkmėje, vienok Norman 
Thomas’o prakalbą gana 
švelniai įprašė; bet svar
biausius sakinius praleido. 
Kewanee užsidarė trįs ban
kai ir viena Security Co. ku
rios visai mažą dalį pinigų 
iki šiol sugrąžino. Žmonelia 
liko skurde. Lietuvių čionai 
mažai, J)et ir tie patys sku
binasi į amžinastį. Trumpu 
laiku du pusamžiai lietuviai 
mirė. Likusieji jų pasigen 
da.

Juokdariai iš tikinčiųjų 
daro juokus.

Lapkričio mėnesy katali
kų bažnyčioje buvo misijos. 
Misijonierius tvirtino, kad 
dabar dievas užleido rūsty
bę ant griešninkų ir dėlto to
kia didelė bedarbė siauči 
Visiems įsakė karštai mels
tis ir nešti aukas, kad die
vas sugrąžintų gerus laikus. 
Tikintieji nemažai sunei 
aukų ir laukia, kada apsi
reikš aniuolas ir paskelbs 
tuos gerus laikus; bet ją 
maldos kol kas niekas neiš
klausė.

Komunistų kerštas

MIRĖ KAZYS DANILA.

Coilinsville, Com. Sau
sio 27 d. čia mirė drg. Ka
zys Danila, 44 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno 
27 metus. Paėjo iš Raseinių 
apskričio, Veliuonos para
pijos. Paliko 6 sūnūs ir žmo
ną, o tėvą Lietuvoje. Velio
nis buvo tvirtas vyras ir lin
ksmo budo žmogių. Gero
ką laiką sirgo nuo persi
šaldymo. Lai buna jam am 
žiną atmintis.

Sausio 22 d. užėjau pas 
kaimyną A. B. ir randu ten 
da aštuonis vyrus, visi se
niau buvę geri draugai. Pa
matęs, kad jie turi kokius 
ten pasitarimus, paklausiau, 
ar aš galiu prie jų pasilikti, 
atsakymą gavau, kad galiu 
būt ir klausytis. Bet čia butą 
dvejų srovių, bimbinių ir 
pruseikinių. Norėjo surengt 
debatus Pruseikai su Bim
ba. Pradėjo rinkti diskusijų 
temą. J. Skambalius paduo
da tokią temą: “Ar gera da
bartinė Komunistų Partijos 
taktika?” Bimbiniai sušun- 
ka, kad su tokia tema jie ne
sutinką. Jie siuto diskusuot 
tokį klausimą: “Ką nuvei
kė Komunistų partija.” Pru
seikiniai atremia: “Broliai, 
pasisamdykite šnipus ir de- 
batuokite, nes tokios temos 
mes nediskusuosim”. Klau
simas po klausimo, musų 
draugai taip įsikarščiavo, 
kad visuose aiškiai pasireiš
kė kerštas ir nenuramina
mas įsikarščiavimas. Paga
lios del temos susitarė. Da
bar eina svetainės reikalas. 
Pruseikiniai siuto rengti de
batus Lietuvių Svetainėj, o 
bimbiniai nori lenkų svetai 
nėj. Jie nurodinėja, kad lie 
tuvių svetainės savininkai e- 
są fašistai. Pruseikiniai 
tvirtina, kad lenkų svetainė 
taip pat biaurių fašistų ran
kose. Ant galo bimbiniai su
tinka debatus rengt Lietu
vių svetainėje. Ant galo pri
eita prie įžangos. Pruseiki
niai norėjo, kad butų ima
ma įžanga prie durų ir kad 
pinigai butų skiriami Illino- 
jaus mainieriams. Bimbiniai 
pakėlė stiprų pasipriešini, 
mą; jie nurodinėjo, kad 
mainieriams komunistai 
vadovauja ir jokių aukų 
jiems duot negalima. Gero
kai pasibarę, pasipludę. 
bimbiniai prasišalino ir de
batų klausimas pairo.

Vėliau aš pasitikau tūlą 
bimbinį ir paklausiau, kodėl 
jie nesusitarė: sakau, gal 
sklokininkų pabugot? Jis 
man atsakė: “Mes atsiklau-

Sausio 27 buvo suruoštas 
tarptautinis vakarėlis South 
High Schoolėj. Buvo rodo
mi įvairių tautų šokiai ir 
rankų darbeliai. Lietuviai 
irgi dalyvavo. Šokius šoko 7 
tautos: chorvatai, čekai, slo
vakai, lietuviai, lenkai ir ru
sai.

Gerai pasirodė čekoslova- 
kės moteris ir viena vengrė, 
kuri pašoko ‘,‘Vengierką”. 
Lietuviai pasirodė juokin
gai. Kai tik atsidarė scena 
ir prasidėjo muzika, išbėgo 
dvi poros mergaičių suktinį 
šokdamos, žydiškais kostiu
mais apstvilkuaos . J ką tai 
panašu? Jei rengėjos neži
nojo, kaip musų tautiški ko
stiumai turi išrodyt, tai rei
kėjo pasiteirauti pas kitus, 
arba reikėjo bent pasižiūrė
ti į lietuviškus kalendorius. 
Jau lenkai kur kas gražiau 
pasirodė. Gražiais savo tau
tiniais kostiumais, jie pradė
jo poromis bėgti ir dailiai 
savo šokį šokti. Užtai ir do
vaną laimėjo.

Mes galėjome pastatyti 
daugiau porų, negu lenkai, 
ir dailiau galėjom pasirody
ti, bet'šitą darbą reikėjo pa
vesti tiems, kurie apie jį nu-

iž lietuvių.

PITTSBURGH, PA.

Sausio 31 d. pas P. Piva- 
riuną įvyko Sandaros kuopų 

etinis mitingas, kuriame 
buvo renkama valdyba 1933 

etams. Pirmininku išrink
tas P. Mannokas, jo pagel 
bininku —J. Kukas, antruo
ju pagelbininku — A. Gi- 
lienė, sekretorium—J. Vir
bickas, iždininku — F. Pik
ais, iždo globėjais—J. Pel

ytis ir K. Bernotaitienė. 
Parengimų komosijon išrin
kta: P. Pivoriūnas, O. Zam- 
bktuckienė, J. A. Katkus, M. 
Bstionia, B. Lapeika, F. Ra- 
d&ukynas ir J. Virbickas. 
Ir tuojaus buvo nutarta su- 

«gti margumynų vakarą 
26 vasario L. M. D. svetai
nėje. Samda'ietis.

PITTSBURGH, PA.

Veikalo turinys toks:
Dalykas dedasi Italijoj, 

penkioliktam šimtmetyje, 
tam. Tai taip ir eina per ran-Tūlas Rokus, neturtingas 
kas. Matote, pas mus tokie ūkininkas, neturėjo ’ jokio 
blogi laikai, kad negali nie- gyvenime pasisekimo. Tuom 
kas apsakyti. Bankai vieni laiku netoli gyveno jo brolis 
užsidarė nunešdami zmo- (Antanas, kuris buvo visko
nių pinigus, o katrie da.liko,' pertekęs ir laimingas. Ro-„ ................. , , . . ..
tai pinigų neskolina. Katne kus netekęs kantrumo, pa- irP laimes, čia
turim paskolų iš Federal rašė pasiguodimo laišką sa- ,£ai nelaukdamas ima 
Land Banko, St.Paul, Minn., ivo broliui ir įdavė pieme-Imtinų sau, liepdamas Ro- 
tai tiems gręsia nelaimė, niui Pilypui, kad nuneštų. Pasirinkti vieną is dine- 
nes reikės viso amžiaus dar- priėdęs laišką Antanas su ^“7arb.a kalepmą, ar būti 
hą n farmą palikti ir eit sau, sidomino vargingu brolio Į iausiu jo kunigaikštijos 
nes negalima procentų ir likimu ir įsakė Pilypui, kad pninisteriu. .

sugryžęs namo pareikštų Rokas kalėjimo bijo ir 
, , , , Rokui, kad jis nutaręs jam pasirenka kunigavo d va

ga: kas ėmė paskolą karo duoti karališką dovaną— 11 Senis kunigaikšti* Beti 
metu, tai ir dabar tiek turi, 3^,^ jauną mergaitę. ĮnąapskelbiaPanados gra- 
mokėti. Tada karvė bu-j Tokia dovana Rokus įsi- rai^f 11 i?81'^3- Betina pri- 
vo verta nuo $50 lig $125 ir žeidžia ir supyksta ant bro- P.uo 3 Pne Pilypo ir susita- 
$175, o dabar tik nuo $5 lig jjo, manydamas, kad brolis P^3 83 juom pabėgti ir apsi- 
$10. Išlaidos didelės, viskas ^įk tyčiojasi iš jo vargų. Bet ve^* . ,
brangu, bet jeigu farmerys pįemuo jam paaiškina, kad L/“*88 akbl8 . 
turi ką parduoti, tai reikia toji mergina, tai Laima — Piombinos kunigaikščio 
už pusdykį atiduot. Karo laimės nešėja. Rokus tam p31^110 J^uu^uose. čia jo 
metu Creomulsion butelis netiki numoja ranka ir sa- dukters Fiametos vestuves 
buvo $1.25 ir dabar $1.25. |ęO; “kvailos pasakos ir ga- kH kunigaikščiu Fndnku. 
Kitos medicinos taipgi bran- na Čia Pilypas gauna progos
gios. Ir taip, kas turi vieną( už valandėlės scenoje pa- Retina ir jau ren-
karvę, tas gali badu mirti, gjj-odo su dideliu raišulėliu p*1381 tatai pastebi
0 kas nieko netiri, tas gau- kaimietė mergelė, Betina. s®ms.. ir Pranesa kū
ną gerą apžiūrėjimą ir pra- Rokus su Betina elgiasi mgaiteeiui Laurynui, šis j-

žiauriai ir nenori jos priimti ^a ®uimtl ir
i savo namus pi. Jo duktė Fiameta įsgelb-

Scenoj pasirodo Piomibi- pil^ nuo kartuvių, 
nos kunigaikštis Laurynas Trečias aktas dedasi vieš- 
su savo duktere Fiameta, butyj, Fridriko kunigaikšti- 
kuri čia tuoj įsimyli į pie-1 joj. Pilypas dabar eina ka-

Milda P. Virbickaitė, ži- 
pianistė, 27 sausio už

baigė H. Frick Training 
School For Teachers mo
kyklą. Užbaigtuvių ceremo
nijose visoms mergaitėms, 
kurių buvo 28 visokių tautų, 
tarpe jų ir viena lietuvaitė, 
buvo įteikta mokytojų diplo
mai su laipsniu “B. S.”

SXaA. 3 Apskričio, meti
niam suvažiavime buvo pa
kritikuota SLA. Seimo ren
gėjai. Išrinkta komisija per
žiūrėt visas pajamas ir iš- 
mokėjimus. Rengėjų rapor
tas parodo, kad pajamų bu
vo $££62.13, da neišmo
kėtų bilų yra |2£66.13. Tai
gi tetikote vos $4,

taksų ir insurance išmokėti. 
Procentai nei kiek ne atpin-

gyvenimą iš miesto.
PHILADELPHIA, PA.

Kurie užeidavo pasiimt “Ke
leivi” ant 102 So. 2-nd Street, 
dabar toji krautuvė persikėlė j
nauja vieta. Dabar “‘Keleivi’ , x _ i • • i • a jgalima gaut po num. 302 chris- ftlypą.Bet tuopa-|rininko pareigas, tarnauta-
tian Street. Philadelphia, Pa.

«

čiu laiku į Pilypą įsimyli irimas Fridriko kariuomenėj.
Jis gauna nuo kunigaikščio

KELEIVMT KALENDORIUS 
1933 Metams.

$IV metų 
idomus.

‘Keleivio” Kalendorius yra labai

kas

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės ?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai. 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai' už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų ? 
Ka reiškia laivu 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.
Be to. skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 50c., bet “Keleivio” skaityto
jams tik 25 centai.
Mokesti galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvoteri ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų iš Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

253 Broadway
KELEIVIS

South Boston, Mass.

sutikimą apsivesti su Beti
na. Bet kunigaikštis Laury
nas, jo duktė Fiameta ir se
nis Rokus sutrukdo vestu
ves ir Rokus pasako Pilypui, 
kad Betina yra Laima. Vis
kas baigiasi kuo geriausia.

Šį taip puikų veikalą išpil
dė šie asmenys:

Betina—Laima, Anelė 
Salaveičikiutė - Steponavi
čienė. Rokus, B. Liudkevi- 
čius. Pilypas, P. Jakąvičius. 
Laurynas, V. Tarutis. Fia
meta, Ona Skeveriutė. Fre- 
drikas, J. Romanas, seržen- 
tas, J. Petrošius. Motiejus, 
karčiamninkas, R. Matijo- 
šiunas. Daktaras, A. Salas. 
Merginos: V. Skusevičiutė, 
B. Vilomaitė ir F. Rimkiutė. 
Kunigaikščio Lauryno pa
žai, kaimiečiai, dvariškiai, 
tarnai ir kareiviai, “Pir
myn” choras ir Chicagos 
Lietuvių Simfonijos orkes
trą. Gražus kostiumai žy
miai prisidėjo prie veikalo 
papuošimo. Viskas buvo la
bai rūpestingai sutvarkyta.

Reikia atiduoti kreditus 
K. Steponavičiui, dirigen
tui, už jo taip didelį darbą 
ir pasišventimą menui. Ne
mažesnis kreditas priguli ir 
p-niai Norai Gugienei su 
Kl. Jurgelioniu. Ačiū jų triū
sui ir jų pasišventimui mes 
turėjom progos pasigerėti 
savo jaunos kartos kultu- 
ringu darbu, taip tiksliai su
vaidintu dideliu gražiu mu- 
zikališku veikalu. Visam 
vaidinime, visam dainos ir 
muzikos pildyme galbūt kri
tikai ir rastų šį-tą pasakyti, 
bet bendrai imant kiekvie
nas sutiktų, kad iš mėgėjų 
daugiaus reikalauti negali
ma.

Butų labai pageidaujama, 
kad šis veikalas butų pasta
tytas da keletą kartų.

Kasys.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

“NUSKRIAUSTŲJŲ FRONTAS”
UŽDEGSIĄS PASAULI..

Arba kaip fašistai svajoja gos, tik painiojasi didžiu-

priklausomybės teisę, bet tai 
buvo Italijos demokratija, o 
ne fašistai. Fašistai tą de
mokratiją paniekino ir su
naikino.”

apie Ri lems po kojų ir nuolatos ke
lia nerimą.•

Krokuvos lenku laikraštis 
“I. K. C.” įdėjo įdomų savo 
korespondento Lgoekio Pa
sikalbėjimą su vienu aukštu 
Italijos karininku. Tas ita
las pasakęs lenkui atvirai,

ir Lenkijai tonai.

Čia, žinoma, turės kilti ir 
Lenkijos pajūrio klausimas
Po didžiojo karo aliantai a- 
piplėšė Vokietiją ir jos skly-

kad jie. ItalUoi»ŠdMa m«IPa*s.aP*°P« Lenkiją. Visi ti. 
imi susitarė* su VokietiV busią nupiepti nu(jau susitarę* su Vokietija' 
apskelbti pasauliui naują, T . ... ... . .karą. Karasesį neSvengia I ^enk’* įukrat.nmkas pa 
mas. VeisJinp. italą tauta ??,ske,ntT.. lr
iau nesntelnanti savo Dusia- ^ac tok,os tol tik
saly ir jai būtinai reikalin- “P”» ganymas. Tikrovėj. 
/ naujos žemės. Po karo ““Jo "anasaus negali but. 
iie tikėiesi gauti Dalmaciją Kalas ant to atšovė: 
ir visokiu koloniją bet ne- . .nenorite suprast kao
gavę. Vadinasi Verealės su. <U^kas į!ecla duona 
tartis iuos “nuskriaudė”.Vo. vaikams. Kas musas. vardan 
kiečiai taip nuskriausti Ir duo.nos.- ?,era Pilkas, bet 
todėl štai organizuojasi di- tdžiulis “nuskriaustąją fron- . ^I*a,.^lau Sale^
tas” kuris i ieškodamas tei- kaili ^^t, pasakė italu tat_- Ku/F J»e«Ko«a®as tei fašisty karininkas, jeigu 
sv uz egsiąs visą pašau- nutrauktų savo ry-

sius su Francuzija ir prisi-
“ Artinasi didelio įvykių dėtų prie “nuskriaustųjų

pavasaris**. fronto”—Italijos, Vokieti jot
“Nuskriaustųjų frontas*’ ir Austrijos.

prabilsiąs ateinanti pavasa- «{Jai* •* , - ,v„ Mes, italai, su skausmun. J odei sis pavasaris bu- . . .» . ’, , . ,
- olL, ivrtrbiit rtovoon KOIlStHtUOiamC, K3(l JUS, len—Tegul bus pagarbintas, Bet dabar aš noriu, kad tu51.3;, didelių įvykių pavasa- patys sau duobe kasate 

Maike! išvirozytum man, kokiu spa- ns • , suaa Uoioc Gaila mums Lenkijos ištik-
—Sveikas drūtas, tėve! šabu Bruklyno tautininkų P iniVmžtinin- ro, nes mes juk pirmieji Ro-

Tu vėl jau uniformuotas, lyderis galėjo but įšventin- . . . mos parlamente paskelbėme
kaip tas vokiečių Hitleris. į tas Į katalikų kunigus, bu-, U1 JP- no<cn«i hmrai Lenkijos nepriklausomybę 

—Jes. Maike, nutariau damas ženotas ir turėdamas Tiol;.z>. maiA« miun1 ir jos teisę prie jūrių”.
vaikų?

—To aš
—Matai. Maike, vis gi yra

Lenkijos su skūra.

Kodėl italai priešingi 
Francuzijai?

“Pasakyk, tamsta, kodėl 
gi italų politika visur yra 
□riešinga Francuzijos Uks
ams?” paklausė lenkų laik
raštininkas.

“Ne mes priešingi Fran- 
-rnziios tikslams, bet Fran- 
•uzija priešinga musų sie
kiams”, atsakė fašistų at
stovas. “Musų tikslas vra at
statyti Romos Imperija. Pir
miausia mes turim eiti ten, 
kur yra atviros durys. Pir
miausia mes turime sunai-

Sveikatos
KAMPELIS

No. 1.

Kas reikia daryti, kad išgy
dyt pleiskanas galvoje? Plaukai 
aliejuoti. Be to, man niežti kū
ną iš viršaus, nors ligos ženklų 
jokių nesimato. C. K.,

Cleveland, Ohio.o
Atsakymas:

Galvos odos pleiskanavimo 
priežastis dar nėra visai ištirta. 
Odes ligų specialistai tvirtina, 
kad ši odos liga dažniausiai pa-

! Italijoj, tamsta matei musų 
jaunuomenės legionus, ku- ’nežinau, tėve. .Munuumciics rcgiuuua, nu-, 

vfoivo rrt .-m ne su šautuvais rankose lau-
Lenkas tuo Įsižeidė. Sako: 
“Ar tamsta čia kalbi rim-

gelbsti. Prašau duoti man kokį 
nors patarimą, kas reikėtų da
ryti. S. K..

Great Neck, L. I., N. Y. 
Atsakymas:

Nedaug yra ligonių, kurie dėl 
sunkaus pakėlimo jaučia dide
lius strėnų skaudėjimus per 
taip ilgą laiką, čia reikia jieškot 
priežasties kitur. Chroniška kur 
nors infekcija dažniausiai to
kius skaudėjimus duoda, čia nei 
gyduolės, nei elektra naudos ne
duos. Gerai butų nuėmus X-ray 
paveikslą nuo strėnų kaulų bei 
sąnarių. Jeigu tas jokios ligos 
neparodytų, tai geriausiai bus 
nešioti tinkamai pritaikytą strė
noms prilaikyti diržą, kurį tam
stai turėtų pritaisyti kaulų spe
cialistas (orthopedic surgeon).

...... . .. . . . , sireiškia pas žmones, kurie ken-kinti Jugostavųą, kuri truk- ten,ir„
do musą hegemonijai Bal- nusilpnįjim(,, įs«jusiu 
kanuose. Bet uz Jugoslavija .. . ; ... . . _
stoja Franeuzija. Be to,1
mums reikalingas Tunisas.
Bet Francuzija nenori mums 
10 atiduoti UŽ jokią kainą QI vietini gydytoją, tegul jis jus 
Tunise gyvena 100,000 ita-perai ištiria, 
lų, kuomet franeuzų tenai! Poilsis, tinkamai pritaikytas 
yra VOS tik 50,000. Dėl tol maistas, vidurių sutvarkymas ir 
mes ir nesutinkam su Frari-1 bendras kūno švarumas yra pir- 
euzija, kad ji visur mums|mi žingsniai prie pagijimo, 
oriešinasi ir kenkia.”

Toliaus tas fašistas paša-1 Klausimas No. 2.
kęs, kad kilus_ naujam karo Mefij turi ja„ 40 me.
gaisrui, valstybės susigru- Į į amžiaus ir jai labai skauda 
•mosiančios j du blokupradeda ,kal,d-t ui 
i s vienos puses,stosianti. I-Įjau rodos, kad kas kuju muštų j 
talija, Vokietija, Sovietai. Į . veį<jas tada parausta, po 
Vengrai, Bulgarai. Turkija. Lakinus pasidaro juoda. O kai 
Austrija ir Albanija, o 1S J skaudėjimas pereina, tai vis tiek 

Francuzija, .^lgy.a’ Ida ilgai jaučia mušimą į galvą. 
Lenkija, Čekoslovakija, Ru- J y* jau mažesnį. po nakties akys 
mum ja, Jugoslavija ir galiapsiašarojusios. Be to, 
but Ispanija. Anglija busian- Įgrūda kairiąją koją iš strėnų

| gos, džiovos ir kitų ligų. 
Geriau kreipkitės pas savo

Klausimas No. 5.

Esu pusamžis žmogus, nerū
kau ir negirtuoklis, nors ret
karčiais stiklelį paimu. Rodos, 
tas negalėtų sveikatai kenkti. O 
betgi turiu labai blogą gerklę. 
Tonsilai normalus, bet gale ger
klės vis prisirenka gleivių, kas 
verčia nuolatos krankšti ir 
spiaudyt. Jeigu neišvalau gerk
lės, tai tes gleivės susirenka apie 
liežuvėlį ir paraližiuoja balsą: 
jis pasidaro girgždantis ir atsi
randa kosulys. Burna gausiai 
seilėta. Lankiausi pas keliatą 
gydytojų, bet nieko negelbėjo. 
Kaip mano apie tai Sveikatos 
Kampelis: ar galima nuo to išsi- 
gydyt, ar ne? Jeigu galima, tai 
kaip? Budrių Kazys.

Pittsburgh, Pa.►
Atsakymas:

Tamsta, matomai, t-uri įsise
nėjusį nosies ir ryklės įdegimą. 
Nuo šios ligos kenčia daugybė 
žmonių, ypač atmaininguose kli
matuose. Liga dažniausiai pra
sideda nuo tankiai pasikarto
jančių “šalčių” dar mokyklos 
amžiuje besant. Vėliau tokie 
šalčiai ar katarai arba geriau 
sakant nosies ir ryklės gleivinių 
įdegimai pereina ir į veido ir 
galvos kaulų dubenas, iš kurių 
verčiasi į ryklę, po liežuvėliu, 
daug erzinančių gleivių.

Nosių ir gerklės specialistas 
geriausia tamstai patartų. Gal 
išėmimas ton šilų ir nosyje ope
racija jums daug palengvintų.

Alkoholis, tabakas, valgymas 
tarčių, deginančių burną pagar- 
dinimų turėtų būti vengiami. 
Tyras oras, geras poilsis, vengi
mas dulkių ir tikslus kūno man- 
(štinimas taip pat daug prisi

dėtų prie pagijimo.
Liga yra chroniška ir labai 

sunkiai gydoma.

tai. ar juokauji? Nejaugi
O aš galiu tau šita r^vti pasauliui, jog Romos tamsta manai. kad Lenkij? 
u a» ganu tau šitą i . Jį-i- gali išduoti savo sąiungimn-tautiškos vieros tajemnyčią •a™1 P"8***® Jfd.lhTftdikį kę Francuziją. kuri vra ga 

išklumočyt ženctą žmogų.09^^Lus did®hų teta- ^ntavusi Pamari/Si
Maike, į kunigus gali įšven- mo pergahą, metai. Pakarto- poznane ir Vilniaus
tint tiktai boba su kočiolu,
ba joks vyskupas jo nešven
tins. •

—Gerai, tėve, jeigu jau tu 
taip gerai žinai teologiją, 
tai pasakyk man, koks skir
tumas, ar tautininką Įšven 
tina i kunigus jo pati. ar vy
skupas.

—Maike, čia yra didelis 
difrensas. Kada vyskupas 
duoda klierikui primiciją, 
tai jam praskirta pakaušį; o

iškelti Į tokių daiktų, katrų ir tu ne- kla’ ka^ pagaliau galėtų pa

išplikti, ba -aikščiot va- 
jaunam žmogui be zbrajaus 
neišpuola.

—Dąbar turėtum 
balių, tėve!

—Dabar, Maike, sunkus 
čėsai. tai balių kelti negali
ma. Zakristijonas man skai
tė iš gazietų. kad ir Smeto
na uždraudė visokioms po
nioms baliavoti ant biednų- 
jų intencijos.

—0 kažin kaip pats Sme
tona daro. tėve? Ar tu ma
nai, kad jis i karininkų Ra
movę nenueina?

—0 kas tai do pleisas, 
Maike, ta karininkų Ramo
vė?

—Tai toks kliubas, tėve, 
kur susirenka dabartiniai

ti neitralė. Kadk koją skauda, tai galvą ma-

žinai.

ju tamstai, kad d’Jelią iw-
kių pavasaris jau eina. Prie- prastą. Jr dėl ko. L
šas jaučia, bet ir mes ne- PnPazlno Lenkijai ne

| žiau skauda; o kai koja nustoja 
^nti ąjĮ bloką tuojaus^ įyy-1 skaudėjus. tai nėra kur dėti gal- 
kių pradžioj. Sprendziamie- L Turėjome dau^ Jis 
n smūgiai jam busią uzduo-lj^ gganti “gyvenimo per
ti trijose vietose, būtent. I mainą” jr aukštas kraujo spau- 
Bukaieste, Pragoj ir Varsų- Jdimas. Ar tie skausmai jau pa-

įsas jaučia, 
snaudžiame. Vokiečiai, ačiū

voj.

mums, gavo ginklavimosi, SAVIŠKIAI ŠNIPINĖJO LENKIJOS 
. lygybę. Todėl pagaliau gali- YJf’nj/
/parodyti tuos ginklus, ku- N AL UAI.

riuos ištisais metais gamino- Du policininkai, vienas ka
me sykiu. Pakaks kelių mė- reivis ir vienas laiškanešys 
nėšių surast magazinus, lak- Į nuteisti kalėjiman.
stytuvų sparnus ir... kolum

dliks ant visados, ar vėliau pe
reis? Ar yra koks palengvini 

| mas nuo jų ?
Antanas Vasauskis.

Harrison, N. J,

Lietuvos aristokratai. į kada boba savo vyrą šven- 
—Na, o kas tie listokra-: tina, tai jis gauna guzą.

tai, Maike? Kaip aš buvau! —Tai yra tik tavo spėji- 
Lietuvoje, tai tenai tekių mas, tėve, bet nėra faktais 
paukščų visai nesimatė. Bu- paremtas Įrodymas, 
vo daug pelėdų juodvar-l —Kaip tai. Maike, ar tu 

nių, bet apie listokratus, tai nenori man tikėt? 
neteko girdėti. Į —Ne, tėve.

■ —Aristokratai, tėve, kai —Kodėl?
kuriais žvilgsniais primena’ —Todėl, kad moterys ne- 
juodvarnius, tačiau jie nėra visuomet vartoja kietus 
paukščiai, o žmonės. Tai daiktus savo vyrams “šven- 
dabartinė Lietuvos ponija, tint.” Jos labai dažnai tam 

—Ai sv. Maike. Bet ko- tikslui vartoja mazgotę, o 
dėl tu sakai, kad tie ponai nuo mazgotės guzo nebus, 
primena juodvarnius? f —Olrait, Maike, aš neno- 

—Todėl, kad jie mėgsta ™i su tavim didelio sporo 
dėvėti juodus frakus su to- dėl ženotų kunigų, ba pažit- 
kiomis vuodegomis, kaip iš ių vistiek nėra, taip 
juodvarniai, ir, taip pat kaip kaip iš ožio nėra pieno. Tai- 
juodvarniai, gvvena nieko ri ant to ir užbaikim, Mai- 
naudingo nedirbdami. ke. ba man reikia skubėti Į 

—Bet musų klebonas, vyčių maniebrus.
Maike, irgi nelabai daug------------- -- —

dirba, o vaikščioja su ilga. ATSIGULĖ PO TRAUKI- 
juoda sutona. Ar tai tu sa-į NIO RATAIS, 
kai, kad ir jis Į juodvarni Vermonto valstijoj, neto

li Burlingtono miestelio, tu-

Neužilgo Grigonis kažke- 
no siunčiamas buvo atvykęs

į Kaunan. Čia buvo suimtas iri Galvos skaudėjimas paeina 
Šiomis dienomis kariuo-! teisiamas, bet kariuomenės Į nuo daugybės aštrių ir chroniš- 

; menės teismas Kaune nagri-; teismas Grigonį išteisino. įkų ligų. Todėl ir gydymas yra 
nėjo didelę ir painią šnipi- Ištrukęs Grigonis grįžo j I nevienodas. Iš jūsų laiško ma

žėjime Lenkijos naudai by- Vilnių. Dabar nustatyta, kad tyt, kad jūsų žmona kenčia nuo 
. lą. I Grigonis pervedė pęr de-1 kur nors susimetusio chroniško

“Kaip paprastai”, tęsė fa-! Kaltinamųjų suole paso- markacijos liniją ir Rein-Įkurio įdegimo. Dažniausiai tokie 
šistu karininkas, “pirmas dinti 4 asmenys: igoldą. Į Įdegimai būna tonsiluose, dantų
vulkano išsiveržimas bus 1. Juozas Gudelis-Gude- Gudelio, rolė šioj byloj | šaknyse, veido kaulų tuštumuo- 
Balkanuose. o paskui gaiš- liauskas, Klaipėdos pasienio gana audringa ir atmiešta Įse, tulžies pūslėj, gimdoje ir tt. 
ras apims visą pasaulį. Mes, policijos rajono viršininkas, romantiškais elementais. Į Matomai, tie skaudėjimai mėto- 
Italijos sūnus, nemanome. I 2. M. Noreika, šarvuočiu Gudeliui esant Zarasuose jgalvoj, tai strėnose, tai 
kad taip vadinamoji ‘taika’ rinktinės Lietuvos kareivis/ nrie jo prisitaisius gražuolė kojose ir dar kitur. Tai reiškia 

3. Bolius Grigonis, polici- latvė ir kvietus šnipinėti įdegimo buvimą. Gerklės ir no- 
ninkas, didelis šnipinėjimo Lenkams. Gudelis net romą-1 specialistas, o taip pat dantų 

Lenkas pradėjo apie tai a- mėgėias ną pradėjęs su ta gražuole, pydytoje jums galės daug pa-
bejoti ir paklausė, kokiu bu- Į 4 ReįngoMas. Garliavos Policijos žiniomis, latvė Gu- gelbėti. Jus ten ir kreipkitės 
du šitoks kruvinas žaislas mjegteij0 laiškanešys. į d*1! nuviliojus į Daugpilį ir Atmaina gyvenimo šitokių skau-
galetų prasidėti. Į Taigi, šie keturi asmenys, ten supažindinus su vienu neduoda.

Lenkų karininku. | -------—
Kvočiamas Gudelis prisi-| Klausimas No. 3.

pažino, bet dabar griežtai | Man dažnai užeina liežuvio 
neigia viską. ... . | skaudėjimas. Skauda kaip kad

Pašaukta liudininkais Įimtų nudegintas. Malonėkite pa- 
žvalgybos valdininkai iro- Į aiškint, ar gali tame but koks 
dinėja kad Gudelis su Gri-ljmvojus? A
goniu buvę iau senai įtaria-Į Worcester, Mass.
mi it*Bet Gudelis su Grigoniui Atsakymas

Atsakymas:

Galvos skaudėj imas

nas.

Pirmas

ralėtu tverti ilgiau kaip ke
lis mėnesius.” •

panašus.
—Čia, tėve, aš palieku 

tau pačiam išvadą pasida
ryt, nes su mano nuomone 
tu vistiek nesutiksi.

—Olrait, Maike, dabar aš 
noriu paklausti tavęs da 
vieno klausimo.

—0 ką taip?
—Kaip tu rokuoji, vaike, 

ar ženotas žmogus su vai
kais gali bu. Įšventintas Į 
kunigus, ar ne?

—Tai priguli, tėve, Į ko
kius kunigus. Mahometonų 
kunigas gali ir penkiolika 
pačių turėti, o Romos kata
likų kunigams visai nevalia 
pačiuotis.

—Ju rait, Maike. Tu čia 
nupasakojai gerai, taip 
kaip šventes raštas gęko,

las Desjardines atsigulė ant 
gelžkelio, padėjo galvą ant 
relių ir laukė, pakol trauki
nys ateis. Traukinys perėjo, 
ir Desjardines pasiliko be 
galvos.

Dalykų žinovai pataria 
žmonėms dabartiniu laiku 
namų nepardavinėt, verčiau 
juos pirkti, kas turi pinigų, 
nes pigesni jie jau vargiai 
kada bus, o brangesni gali 
but

Italas atsakė: (sudarę grandį ir teikę Len-
“Labai paprastai. Mes, ita- kams žinias, 

lai. negalime ilgiau pakęsti, J Praėjusią vasara ties Vie
kas šiandien darosi Jugosla- viu buvo sulaikytas Rein- 
vijoj. Jau gana tų istorijų su, roldas. Jau būdamas areš- 
švento Morkaus liūtais Dal- tuotas Reingoldas numetė 
macijoj. Vienu žodžiu, mu-, popiroso mundštuką. kuria- 
sų delegacija Tautų Sąjun-' me buvo įrašytos Gudelio— 
e®oj artimiausiu laiku pajų- Gudelevičiaus ir Noreikos 
dins italų tautiniu-mažumų pavardės. Bet policininkas ii 
Adriatikcs pakraščiuose, tai dėmesio nekreipė, tik 
klausima. Niekas nemano, I vėliau kai Reingoldas pats 
kad tai bus pirmas akmenų- viską išpasakojo, buvo sura-

New Jersey pakrašty vai 
džios agentai sučiupo laivą 
su 20,000 galionų degtinės, 
kurios vertė apskaitoma į 
$400,000. Su laivu suimta 6 
žmončs.

kas, kuris išjudins tikrą la
viną. Jus. lenkai, franeuzų 
sąjungininkai, įsivaizduoja
te. kad Italija niekuomet ne
pajudins tautinių mažumu 
klausimo, atsižvelgdama į 
vokiečių mažumą pietinia
me Tiroliuj. Kaip tik prie
šingai. Tuo klausimu jau yra 
aiškus susitarimas tarp Vo- 
kietijos, Austrijos ir musų. 
Kas gi yra ta vokiečių sau
jelė akyvaizdoj pasaulinio 

maštabo uždavinių?”
Vistį pirma italai griebsią 

Dalmacija. Ji pirmutinė pa 
teksianti į ugni. Paskui atei 
sianti eilė ir kitoms mažoms 
tautelėms, kurios po didžio
jo karo buvo sudarytos. Jos 
niekam nesančios reikalin-

pakraščiuose, tai dėmesio nekreipė, tik jiems prikišamus nusikalti ! Yra keliolika paties liežuvio 
mus neigia: kvočiami jie pigų, kurios gimdo to organo 
prisipažinę todėl, kad žval- skaudėjimą.
avboj I.ĮOS mušę. Noreika su T,msta nraaka,
Reingoldu kaltais pnsipazi- nieko 
sta.

rias numestas mundštukas, 
Be to, pas Reimzoldą buvo 
rastas laiškas rašytas 6-tos 
Lenkų brigados virš. Levan- 
dovskio.

Laiškas rašytas Gudelevi- 
ciui, kuriuo prašoma dau
giau žinių apie Lietuvos ka
riuomenę. Levandovskis ra
šo: “daugiau duok žinių, nes 
mes tau mokam...” Be to, 
klausiama, kaip siųsti atly
ginimą—paštu ar per žmo- 
gM-

Reingoldas tarnaudamas 
paštininku Garliavoj pasisa
vino pinigų ir pabėgo pas 
lenkus okupuoton Lietuvon. 
Grigonis taip pat išvyko į 
Vilnių. Ten tuojaus pradė
jo špionažu verstis.

Prokuroras maj. Rudmi- 
nas sako. kad nusikaltimas 
visu teisiamųjų Įrodytas ir 
prašo teismą paskirti mir
ties bausmę.

Teisiamųjų gynėiai. By 
tautas. Bojevas ir Bobrovs- 
kis sako. kad byla baisiai 
supainiota, neaiški, kaltini
mai paremti pačių teisiamų
jų. kurie prieštarauja, ir 
žvalgybos agentų.

Teismas paskelbė šitoki

ATMETĖ “DOROS BRI
GADOS” SUMANYMĄ.
Naujoj Anglijoj yra savo 

dienas atgyvenusių žmonių 
organizacija, kuri skaito sa
vo pareiga “daboti visuome
nės dora”. Ji kiša savo nosį 
visur, ir kai kada jai pasise
ka savo tikslo pasiekti. Pa
vyzdžiui, jai reikalaujant 
anądien Bostone buvo užda
rytas vienas teatras, kur 
buvo rodomi neva “nedori” 
dalykai. Bet kai kada šita 
“doros brigada” gauna ir 
per nosį. štai, jos pastango
mis šiomis dienomis buvo į- 
neštas Massachusetts legis- 
laturon Įstatymo sumany
mas draudžiantis visas to
kias vietas, kur “žemi” ar 
“nešvarus” vaidinimai yra 
statomi. Legislatura tačiau 
atmetė šitą pasiūlymą visai 
jos nesvarsčius.

NERIS IŠPLOVĖ KAREI
VIO LAVONĄ

Turžėnai, Jonavos vai., 
Kauno ap. Šiomis dienomis 
rastas Neries išplautas ties 
Turžėnais nežinomo karei- 

kitokiais budais, aideas ne- vio lavonas.

nei apie liežuvio išvaizdą, 
nei apie kitus burnoje pakitėji 
mus. Gali būti Hsžuvio neuralgi
ja dėl blogai sutaitysų ar suge
dusią dantų. Nueik tamsta pas 
dantų daktarą, jis greičiausia 

dėl ko tamstai liežuvis 
skauda.

Na. 4.
Aš esu 39 metų vyras, vedęs 

ir turiu šeimyną. Sykį keliant 
didelį sunkumą man kažin kas 
strėnose truko. Dabar nieko ne- 

sorendima: Gudelį nubausti Į galiu dirbti—tuoj ima skaudėti 
13 metu kalėjimo, Grigonį strėnas. Jau 2 metai kaip nedir- 
—8 metais, Reingoldą— 5 Į bu.Lankiausi pas visokius gydy- 
metais, o Noreiką —21/^|tojus; gydė mane sa elektra ir 
metų.

. .
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TROCKIS KALTINA STA- SIŪLO ĮKURTI “EURO- 
UNA DEL SAVO DŪK- POS TAUTĄ.”

TERŠ MIRTIES. w. . . ... . !
m , . . Nicejoj pasibaigus tarp-Trockis rusų komunistų tentinfeJmJ kongr£

centrahmam komitetui _ pa- spj didelio įsnudžio padarė 
. i • xi_ * vieno Tautų Sąjungos šulo
tonu parašyta aiska kuna- mtas projektai įkurti
me kaltina Stalinų užrausus «Europos tauta- ir 
jo dukterį Zinaida, kun ne- vjgjemg eurouieėiamš. jiems 
senai viename Berlyno orio- ,0 pageidaujanti “Buropos 
miesty nusižudė Pasak kurie pavaduotų at-
“Zeitune ąm M.uag’, Tro- ski valstybių pasus ir ne- 
ckis savo laiške, kūno mm- bereiktų vargti į. iaaidas 
rasų persiuntė savo vokęs- darrti
kam vertėjui, kaltina Sta',- ..Europiečil, p^tog" kuri- 
n» susitarus su kapitalistinių ypatingai propa-
valstybnj policijomis perse- guojamas Europos muitų u- 
kioti ji ir JO seimų. Atėmusi nijos dininkų į. skaitoma, 
is 10 dukters Sovietų pilie- kad buty pirmas realus 
tybę. Sovietu valdžia neda- žingsnis į jungtinių Europos 
ve jai sugrįžti j Rusiją, o tai, Valstybių įsteigimą.
pasak Trockio, kaip vokie- * _________ _
čių gydytojai buvo nustatę?
buvo vienintelė priemonė 
iai išgelbėti. Netekusi vii- Į
ties grįžti i Rusiją nas savp Kun. Joseph P. Washing- 
vyrą ir vaikus. Trockio dūk- tonas papuolė į bėdą. Kažin komitetas rengia 
tė ir nusižudė. Bet ji nemi- kas apskundė policijai, kad 15-tų metų ir Klaipėdos at- 
rė, Trockis baigia savo laiš-1 šito “dusių ganytojo” na- gavimo 10 metų paminėji- 
ka, savo nort.—mirtis buvo muose naktimis yra kelia- mą. Apvaikščiojimas įvyks

Kanuolėms vežioti šiandien arklių jau nebereikia. Kanuolės važiuoja, pačios, varomos mo
torais, taip kaip automobiliai arba trokai.

KUNIGO NAMUOSE 
NEDORYBĖS LIZDAS.

NEWARK, N. J.
Lietuvos nepriklausomybės 

ir Klaipėdos atgavimo 
paminėjimas.

Newarko lietuvių bendras 
Lietuvos

jai primesta Stalino. mos labai triukšmingos or- ketvirtadienyje, vasario 16- 
gijos. Policija nuvyko persi- tą dieną, 7:30 vakare, Lie- 
tikrinti ir rado 27 girtus tuvių Šv. Jurgio D-jos salė- 
žmones. Tai buvo nedėldie- je, 180—2 New York Avė.,

Paiieškau brolio PRANO GIRDZI
JAUSKO, Vadžgirio parapijos, Ra
seinių apsk. Jis seniau gyveno Bur
lington mieste. Kurie žino kur jis 
randasi, prašau man pranešti, busiu 
dideliai dėkinga. Jeigu ši žinia jį pa
sieks, malonės pats atsišaukti. (?)

MISS P. GIRDZIJAUSKAITE 
01189 Charlevois Street

Montreal, Canada.

JIESKAU DARBO ANT FARMOS 
Moku visų farmos darbų, galiu prie

visokių mašinų dirbt, karpenterio 
darbų gerai suprantu. Nevartoju svai
galų ir getam fermeriui bu
čiau labai naudingas. Kam reikalin
gas toks žmogus, malonėkit parašyt. 
Platesnes informacijas suteiksiu per 
laiškų. (8)

C. R.
277 Bolton Street, So. Boston Massį

•VARIAI ATRODANTI NAŠLE 
Norėtų gaut darbų prie namų. Tu

riu gerus liudymus, taipgi labai ge-Pajieškau brolio Juozo Gozevičiaus, 
paeina iš Kurliandijos, ptskutiniu ra prie vaikų; 55 metų amžiaus. Ad- 
kartu gyveno Cleveland, Ohio Kas resas: (7)
žino kur jis randasi, prašau praneš- P O. Bos 1276 Patersen, N. J.
ti, busiu dideliai dėkingas, arba pats --------------------------------------------------
malonės atsišaukti. (6) GERAS REIKALE

KARL GOZEV1ČIA .. .5*55 W 32 Street. Chicago 111 Daug metų patyręs ūkininkas, jie- 330 w g Street, Cteeago, IIL p.^aus už ^padorių,
taipgi galiu eiti į partnerius su vyruPajieškau vaikino ar našlio be vaikų tikslu apsivesti, nuo 33 iki 45 m. .®oter*\ Našlys Taipgi 5 metų 

i,* t./i e.,kV — kolegijos mokslo, lietuvis, suprantųsir kad butų pasiturintis, nes man .. , . s.
biednas gyvenimas nusibodo. Biedni
nrašau nerašvkit Aš esti našlė 33 m 11011 darbų ant ukes UZ gS-A?spadoriu. Vedęs Atsišaukite:linksmo budo, gerai atrodau, gražaus p D BARAKAUSKAS,
sudėjimo, svaiginimų nevartoju, šva- *
ri, gera gaspaidinė. (6) ! Aiiegaa, Nica.

MRS. MARY MILLER ---------------------------------------------------
7210 So. Western avė. Chicago, III. NORIU IŠMAINYT NAMUS 
__________________________—___ » ANT FARMOS.

SUGRĮŽO IS RUSIJOS NUSIVYLĘS.
1931 metų 28 spalių iš tyse visur mačiau minias 

Gary, Ind., išvažiavo i So- žmonių, kurie maldauja 
vietų Rusiją Jokūbas Ken- šmotelio duonos. I mano 
čuk, kuris dirbdavo Gary kambarį dažnai ateidavo el- 
Works dirbtuvėj kaip moto- getų. Kai kada aš paduoda- 
rų inspektorius. Jis buvo ge- vau jiems keliatą kapeikų; 
ras darbininkas ir norėjo sa- bet jie pinigų nenori. Jie 
vo jėgas sunaudoti Rusijai, prašo duonos.
apie kurią jis skaitydavo ko-. “Valdžia verčia darbinin-

Pajieškau Vinco Bartniko. gyveno Namai ir Lotas yra Clinton, Ind. 
Scranton, Pa. Prašau atsišaukti jo Lot*8 55 Pėdų pločio, 180 pėdų ilgio, 
paties, arba kas žino kur jis randa- vlen* stuba mūrinė, 9 ruimų, lota 
si, prašau pranešti, yra svarbių rei- medinė 5 ruimų. Kam nusibodo ant 
ltailų Lietuvoje. farmos ir įdomautų apsimamyt ant

EVA BRŪZGA gražių namų, klauskit šiuo adresu:(-)
Strogo Utno kaimo Prienų paštas, 1 GEORGE BAKAS

Lithuania. Į 1316 Addison Street Chicago, UL
Arba galite atsiliepti ir ant šio ---------------------------------------------------

adreso: Michael Plecbovicz, 7 Arina Į DABAR LAIKAS PASIRINKTI 
St., Dercheeter, Maaa. GEBA VIETA!

----------------------------------------------- | Aš turiu visokių farmų ant parda-
Pajieškau pusbrolio Juozo Krikšto- vimo. Puiki farma 325 akerių žemės 

no. Kauno rėdyboe, Šaulių apskr. Ra- šiluma, elektriką. Metai laiko ta far- 
dviliškio p., Karčiamų kaimo. Girdė-ima kainavo $25,000, dabar parduodu 
jau, kad randasi Amerikoje, turiu už $10.000. Turiu farmų su gyvuliais 
svarbų reikalų. Atsišaukit ir padarais, brangių ir ingių. Galite

RAPOLAS VAIČAITIS klausti laišku. Neur Hampehire far-
Box 9 Necedah, Wis.

munistų laikraščiuose tokių 
gražių ir masinančių žinių. 
Jis pasiėmė savo žmoną ir 
išvyko į Magnitogorską, sa-

ŽMONA KĖSINOSI IŠ 
KEPTI SAVO VYRĄ.
Iš Budapešto praneša a- nio naktį Kunigas buvo pa- Newarke. .-

šauktas į teisiną pasiaiškin- Dalyvaus šv. Cecilijos į kydamas, kad į Ameriką 
i. Jis teisinosi, kad jis “ne- Choras, ved. muz. A. Stani-1 daugiau nebegrįšiąs. 
žinojęs”, jog tokie dalykai «ausko ir Newarko Lietuvių į Bet šiandien jis jau 
io namuose darosi. Bet tei- Benas. ved. prof. P. Petrai-Į vėl Gary mieste. Indianos

• * * .ė * 1 * •• vo yr y o . TX T> TZ- TT M a • • • * *

pie šiurpų seimvnuų įvvkį 
viename vengru kaime. Vy
nuogyno savininko žmona, 
kuri per eilę metų su savo 
vyru nesugyveno, sumanė jo 
nusikratyti šiokiu budu: su 
pagalba savo nenilnamečio 
sunaus ji mieganti vyrą su
rišo virvėmis ir užkėlė ant 
raudonai Įkaitintos kros
nies.

Kepamam vyrui pradėjus 
rėkti, subėgę kaimynai jį 
nedakepta nukėlę nuo kros
nies. Žmona, matydama 
kad planas nepavyko, ban
dė pati nusižudyti, bet buvo 
sulaikyta. Atvyko policija, 
prisirinko žmonių ir visiems 
bebruzdant. žmona pribė 
gusi šoko į šulinį, iš kurio 
tik lavonas beištraukta.

sėjas vistiek pripažino jį čio. Kalbės Dr. B. K. Ven- 
caltu. “Kaipo doros moky- cius ir poetas J. Tysliava ką
ojas, tamsta esi tikras ban- tik atvykęs iš Lietuvos, kuris ■ kaipo" elektrotechnikas. Iš 
erotas”, pasakė jam teisė- dalyvavo mūšiuose už Lie- pradžių jam mokėjo 225 
as Adlow. tuvos nepriklausomybę. Bus1 rublius į tnėnesį, paskui pa-

Tuose pat namuose, kur ir daugiau kalbėtojų, bus kėlė iki 265 ir ant galo iki 
buvo keliamos orgijos, ran- solo, duetų ir kitų pamargi- 300 rublių. Bet gyvenimo 
dasi ir šv. Jono bažnyčia, Prašom visas D-jas bei or-’sąlygos Magnitogorske ne- 
eurioj šitas kunigas • klebo- ganizaciias vasario 16-tą į pakeliamos. Vanduo toks 

blogas, kad žmonės nuo jo 
sergą. Kięk geresnis maistas 
yra labai* brangus, tiesiog 
neįperkamas, sako Kenčuk. 
Da blogiau esą su butais, nes 
naujų namų nestato, todėl 
darbininkai gyvena susigrū
dę ir nuo utėlių negalima

valstijoj.
Magnitogorske jisai dirbo

PER 6 METUS SUDEGĖ 
200 LAIVŲ.

Francuzijos senatas pra
dėjo diskusuoti jau parla 
mento priimta įstatymo pro
jektą, dėl laivų apsaugos 
nuo gaisro. Pranešėjas pri
minė, kad per paskutinius 6 
metus sudegė franeuzų 16 
laivų, anglų—76, amerikie
čių—88 ir italų—20.

ISPANIJOJ SNIEGAS 
STOGUS ĮLAUŽĖ.

šiaurės Ispanijoj ir Kas- 
tiliios lygumose, sąrvšy su 
paskutiniu laiku Europo, 
viešpataujančiu šaltu oru, 
iškrito daug sniego. Madri
do gyventojai susilaukė ne
paprasto reginio: kuomet 
rytą pabudę jie pamatė visus 
stogus, gatves ir medžius 
apdengtus sniegu. Madride 
tiek prisnigo, kad sniego 
spaudžiamas, įgriuvo cirko 
stogas. Vigo uoste dėl siau
čiančios pūgos sustabdytas 
visas judėjimas.

nauja. Policija teisme paro- dieną Newarke nieko 
dė, kad per du pastaruoju rengti ir visus pritariančius 
metu šituose namuse arba pribūti ir sykiu dalyvauti 
arti jų buvo areštuota už vasario 16-tos dienos iškil- 
girtybę net 200 žmonių. Gir- mėse. įžanga nemokamai, 
tarimas ėjo po bažnyčia įr j A. S. Trečiokas, sekretor.
virš jes. Bausmę kunigui tei- -----------------------------------------
sėjas paskelbs ateinantį MIRĖ JURGIS ZINKAS.
penktadienį. Į Phelps, Wi». Sausio 23 d. apsiginti Pastatyti darbi

ninkams namai Magnito-

ne

kus valgyt dirbtuvių resto
ranuose, o ne namuose. Iš
tikrųjų, valgymas namie yra 
draudžiamas ir baudžia 
mas. Be to, kiekvienas dar
bininkas turi atiduoti vai 
džiai mėnesio uždarbį ko
munizmo platinimui.”

Važiuodamas Rusijor 
Kenčuk sakosi nusivežęs 
daug gerų įrankių iš Ameri
kos. Jis išsivežęs su savimi 
dvi dideles skrynes ir 4 
siutkeisius su visokiais daik
tais. Dabar jis parsivežė iš 
viso tik du siutkeisiu. Kitus 
jis turėjo parduoti, kad pa
sidarius gana pinigų kelio
nei. O įrankius iš jo visus 
pavogė Rusijoj. Išeikvojo 
žmogus pinigus, neteko 
daiktų, ir sugryžo be nieko.-

LIETUVOS KONSULATAS JIEŠKO 
ŠIŲ ASMENŲ.

PIEčAITIS. Pranas, gimęs 1887 
m. Bublelių km. ir vaisė., Amerikon 
išvyko prieš karų. Jam priklauso da- 
'is iš Justino Piečaičio palikimo. Jie- 
ikomojo adresas nežinomas (10- 
1637).

SADAUSKAS-Sadusky, Juozas, ki
lęs bene iš Barzdų km., Šakių apskr., 
1913-1930 metais tarnavęs Amerikos 
kariuomenėj, gyvenęs Columbus Bar. 
racks, Ohio, Sagiųaw, Mich., Fort 
Sill ir Oklahoma City, bei Havajų ąs
ose.

GRIKŠTELIS-Grikiefo, Pranas, 
-yrieš karų gyvenęs 6 Broadsray, So. 
Boston, Mass. Pokarinis adresas neži-

meriai geriau gyvena negu kitur. Ir 
darbai čia geriau eina. (7)

W. BURKE ir BABAVICIU8 
2M Frant SL, Eaeter, N. H.

NEPRALEISKIT—GERA PROGA! 
160 akerių geros žemės, Colorado*

State, žemė gera, derlinga, garas 
vanduo, sveikiausias oras visoje A- 
merikoje, labiausiai tokiems korių 
nesveiki plaučiai. Parsiduoda pigiai 
už $900. Turiu ir brangių farmų par
davimui. Kurie norit daugiau žinių, 
klausikte: JOHN RISKU8

BOX 181 UILNER, COLO.

------ „, mirė Rhinelander, Wis., li-
ĮSPĖJO VISAS LABDA- goninėje Jurgis Zinkas, 76 
RIŲ DRAUGIJAS, KAD 'metų amžiaus. Jis sirgo il- 

NERENGTŲ BALIŲ. metus ir atvežtas į li-
... ... • • goninę už poros dienų mirė.Vyriausioji socialinio aik£ atgal,

draudimo valdyba rastu y no irJapi' 17
spėjo visas Lietuvos labda- mgt ^įgyveno šioje a-
k^orT3Tmk„a^U: J palyd,

lių.

namai
gorske turi po 84 kamba
rius, ir kiekviename name 
gyvena nemažiau kaip 84 
šeimynos su vaikais.

Algos išmokamos

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 20 m. amžiaus, mylinčių gerų gy
venimą; pageidaujama kad butų A- 
merikos pilietė. Su pirmu laišku pra
šau prisiųsti paveikslą; ant pareika
lavimo grąžinsiu. Aš esu vaikinas 26 
metų, gero budo. (7)

P. SHARAP 
Narol, Man. Canada.

I Pajieškau apsivedimui merginos
_  nere- arba našlės, nuo 30 metų iki 45; aš

guliariai;- darbininkai kar- esu vaikil?as 38XIm^t.’?
tdlS tUTl laUKtl pO kelis m C- prisiųsti savo paveikslą. Atsakymą
nesiūs, pakol gauna užmo-dUMin ki«^“i-IPvni„KI » (7) 

jo tikra duktė Kristina Zin-jkestį. Bet ir gavus pinigus’ 3414 so. Auburn Ave. chicago, 111. 
j kaitė, iš Scrantono ir gimi- į nedaug is jų naudos, nes be-
.naitis Yeselskis. Įveik nieko negalima nupirk-j

iti. Maisto visuomet trūksta J

PER 10 MĖNESIU GULĖ
JO ŠALĘ NEGYVOS 

ŽMONOS.
Iš Berlyno pranešama 

kad Hannovery policija pa
darė baisų atradimą. Vieno' 
vaistininko spiritisto elge-' 
sys buvo sukėlęs susirūpini-' 
mo kaimynų tarpe, ir jie pa-' 
kvietė {Miliciją. Policija, įė
jusi i vaistininko namus, ra-' 
do jį gulint šalia jo negyvos 
žmonos, kuri jau buvo pa
virtusi kone mumija. Vaisti
ninko žmona mirė prieš 10 
mėnesių, ir vaistininkas visą 
laiką šalia jos miegojo, tvir
tai įsitikinęs, kad ji vėl ku
rią dieną atgis. Vaistinin
kas atiduotas į bepročių na-

NORĖJO TRAUKINĮ NU- »
LEISTI NUO BĖGIŲ.
Tarp Kėdainių ir Silkių 

stoties kažkokie piktadariai 
atsukę kelias bėgių kniedės,! 
bet kniedži, daugiau atsuki
nespėję, tai greitasis trauki- lietuvišku vokiškų gyduolių nuo vi 
nys katastrofos išvengęs, durių Užkietėjimo, Skilvio Nemali 

mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir P»čit Piktadariai Jieskomi. Skaudėjimo. Patrūkimo. Dmtuln
(Asthma). Peršalimo, Skausmo p» 
Krutinę, Renma-izmo, Plaukų S! ūki
mo, Pleiskanų, Šlapinimo Lovoje, Su« 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio. Ncmie 
gojimo. Galvos Skausmo, ir Galvoi

________________________________ Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų
Tikrasis TONIKAS—tonikas, kuris čionai jus galite gauti ir tokių gy 
atgaivina jūsų organizmų. Jeigu jus duobų, kokių kitur negaunate. Žolė* 
esate tik pusiau žmogus arba mote- ir šaknys partrauktos iš Lietuvos n 
ris, pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu kitų šalių, visados šviežios ir pigia 
jus nebusite užganėdinti gautomis parduodamos. Esu vienintelis lietuvis- 
pasekmėmis, dolerį, kurį jus užmokė- žolių specialistas Amerikoje. Esu su 
jote savo vaistininkui bus sugrųžin- teikęs daugeliui sveikatų. Klauskite 
tas—NUGA-TONE ima visų atsako- laiškais arba ypatiškai. Pasiunėuar 
mybę. Ne laukite nei dienos arba ne- per paštų visur.

NUO VISOKIU LI ! “Keliaujant man geležin

GŲ GYDUOLES, keliais”, sako Kenčuk, “sto-

Nuga-Tone

sikankinkite nei vienos nakties, gau
kite butelį DABAR— jus geriaus val
gysite—geriaus miegosite—ir busite 
pilnai sveikas ir normališkas.

KAZELL’S BOTANICAL CO 
IVbelesale Botanic

198A W. BROADWAY 
SO. BOSTON MASS.

Chas. B. 
Kaduaku&Sta

GRABORIUS te 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrsbm peroošiam n«9 $75 

iki prakilaiotslų. *
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. R KUCHAUSKA8 

637 Se. Paca Street 
BALTIMORE, MD 

(sitėmykit telefonų Sooth 9693

CHICAGOS BANDITAI 
AUTOMOBILIAUS 

KATASTROFOJ.

Danville, III.—Pereitą są
vaitę čia užsimušė du Chica
gos banditai automobiliaus 
katastrofoj. Du kiti plėšikai_____  T , • _ •  ! *

ibuvo sunkiai sužeisti. Visi

Rckomenduoja Nebrangų 
Naminį Vaistą

“nuropoję mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expelierį geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų. ar reumatiškų gėlimų. Net galvot 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.”

F. F.
Bloomfidd, N. J.

PAIN-EXPELLER

PARSIDUODA VIŠTŲ FARMA 
Su visais įrengimais ir 1290 vištų, 

prie pat miesto, 3 akeriai 
zas, eletkrika, telefonas.
priežastį išaiškinsiu per laiškų. (6) 

MRS. BERTHA RAKAUSKIENE 
W. Landis Avė. Box 37, B 

Vineland, N. J.
BRA2ICKAS, Šimas, Amerikon at

vykęs 1913 m. ir apsigyvenęs New 
York. N. Y.

LEŠINSKAS, Vincas, Amerikon at
vykęs 1909 m. iš Ginkunų k., Šiaulių 
apskr , gyvenęs Philadelphia, Pa. ir 
Mahanoy City, Pa.

GRUENTHAL, Theodoras, kilęs m 
Latvijos, gyvenęs Philadelphia, Pa.

PUODŽIUKAS-Padzulb, Kazys, 
kilęs iš Reistinių km., Utenos apskr., 
gyvenęs 125 Magnolia Avė., Eliza- 
beth. N. J.

ŠILAIVIS-Šilukas, Aleksandras, 
seniau gyvenęs 121 So. Cbamber St., 
Sioux City, Iow*.
GRINČIUNAS-Green, Adomas, prieš 

6 metus gyvenęs Philadelphia, Pa.
KIŠKIS, Juozas, kilęs iš Ramygalos 

v., Panevėžio apskr. „ gyvenęs In
diana Harbor, Ind.
PATREMEKIS-Petrick, Jonas, 1913 

m. atvykęs Amerikon iš Naumiesčio, 
šakių apskr., tarnavęs kariuomenėje 
Fort McKinley, Me. ir gyvenęs Barre 
Piams, Mass. Pokarinis adresas ne
žinomas.

MARčlULAITIS-May, Kazys, gy
venęs Brockland, Conn.

MUSKOVICH-Moskvech, Mykolas, 
kilęs iš Vilnijos, mirė 1930 m. ir pali
ko kiek turto įpėdiniai arba apie jį 
kų žinantieji prašomi atsiliepti (10- 
1345).

BLAUZDYS. Pranas, iš Alukėnų k. 
Raguvos va., Panevėžio apskr., išvyko 
prieš karų, gyvenęs Pennsylvanijoje 
ir kitose valstijose.

BLANKAS, Pranas, kilęs iš Tau
ragės apskr., Amerikon atvykęs prieš 
karų, mirė 1928 metais. Giminės arba 
pažstami prašomi atsiliepti (10- 
1123).

Jieškomieji arba apie juos kų ži
nantieji prašomi atsiliepti i

Ceasalate General af Lithaania,
11 Waverly PI., New York, N. Y.

BAVERHILL 
SHOE SCHOOL

RADIO PARSIDUODA 
Vėliausias, 1933 Console

kainavo $85, vartotas 6 suvaitos, par
duodu už $15, nes turiu išvažiuoti. 
Radio yra South Bostone. Rašykite:

MRS. SHAW
73 Bass Point Rd., Nahant,

GRAŽI VIETA ANT RENDO8 
arba GALIMA PIRKTI.

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

MRS. A. VALANCHUS
393 Caatoa Street,

NAUJAS KRĖMAS
VYRAMS. MERGINOMS IR 

MOTERIMS.
Jis panaikina raukšles nuo veido ir 
padaro daug jaunesniu. Vyrams la
bai geras nusistotus bandų, veidų 
padaro švelnų ir minkštų. Moterys ir 
Merginas daug pajaunina Geresnio 
Kremo veidui nėra. Vienas yaras 56c, 
3 yarai už $1.00. Kas prisius 16c 
mokėjimui pastos, prisiųsim 
Rašykit sekančiai:

MR E. PASCOE 
P. O. Box 391, Library, Pa. 

ITALIONIŠKI AKORD1GNAI
j4*k/or
rftctCteaioa

16c ap-—-- v*

(vairių našių.
kom “

Žemiausios 
Mes ir 
Imam vartotas 
kordiontp 
dalį mokesties 
naujo. Už

laitai! čeverykų stičeriai yra

, ..... . .. i Suvis dykai dasižinosite savo ateitį proga jaunoms merginos ir mote-
blliuje didžiausiu greitumu , ir kok>4 laimę turėsite lovenime, jei- nms jsimokyt jęerų amatų. Pilnas
ir H^klilTVS už <rpl7kp1in va- • Para8>'s,t® tuojaus indedami ke- i(nrSgg dailiam stičiavimui. Kaina už IT UZKUUVę UZ geiziteuo va j Štampas dėl persiuntimo. Adre- «jo /g)
gono subyrėjo. Nelaimei į- suokite:f PRACTICAL SALES COMpANT 

1219 N. Irving Avė, Desk.
CHICAGO. ILL.

keturi jie važiavo automo-

vykus pasirodė, kad jie ve 
žėsi su savim kelis kulka- 
svaidžius, daugybę ašarinių 
bombų, revolverių ir kelis 

Išimtus šovinių.

HAVERHILL SHOE SCHOOL
113 Eseex Street. 6th floor 

HAVERHILL, MASS.

ŠTAI LAIKRAŠČIAI VISIEMS

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar iipordaoda knygoa oi poeę kai. 
no*. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbia* labai nupiginta 
kaina:

Lalio Žodynas—Angliškas Lietuviškas, S35 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių te Lietuvių

151 puslapių, apdarytas, ui.....................
Naujas Pilnas Orakulas —.burtų ir moa

414 puslapių, ui .......................................... ......................
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1166 pust apd. už.........

ui $4.00

$.75c

$1.50 
$4.00

laika ga-

Dykai Akordioim Lekcijos. 
1TALIAN ACCORDION CO.

1914 BI"- ’-taad Avė. F41. Ode

VISŲ ŽINIAI.

“AaŠTOe" Knygyne yra Martai kitų kaygų 
Įima gauti pirkti ai pašę kaiaoo.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, bransalietei, 
rai, cigarnyčics, ir t.t. irgi parduodam, ai pasų. Į 
darni knygų ir gintarų katalogo, prMųMdte sykis 5 
persiuntimui.

“AUSROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street

Ipilkos, auska- 
inos. Reikalįlan-

stempų

MMMMM 111.

Vienintelis bešališkas iaformaciaie pobodžio 
“DIENOS NAUJIENOS”

Metams 36 litai; pusei metų 18 lt.; menes. 3 litai.
Tsrtingiaasias sųvaitraštis 

“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 kurinių — priedo. 

Priedų tarpe yra Leve Tolstojaus romanas “Karas ir Taika" (8 
tomai). Kitų priedų sąrašą raąit “N. Žody”. “Naujas žodis” su 
priedais metams 24 litai.

Vienintelis jaekų žurnalas
“VAPSVA”.

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

Užsisakykit tuojaus. Adresas:
AKG B—VĖ ŽODIS

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

Ui visokio* » 
garsinimus, kaip tai: 
mus apsivedimų, įvairius 
mus, pardavimus, pirkinraš, i 
tome po 3c. už žodį ui tylį. 
rint tų patį apgarsinimų 
kelis sykius, už sekanči 
skaitome 2c. ui žodį ui syki. 
“Keleivio” prenumeratoriams 
rie turi užsiprenumeravo
Ir ai ----------
ui

kaina 50c.
Ui pajieško^mus 
draugų skaitom* po Be.
“Kelei vio”pmnum*nrtoriam 
rie tar ašatprenameravų laiO 
už pajieškojima* gimfadų ir 
gų skaitom tM po lc. aš ŠodL 
Pajieikojiraai sa imvofafakak 
nuo ja daag ' 
ja padi 
taMnt 
teikia

I BROADMAT, 
BO. BOSTON,



SO. BOSTON No. 6, Vasario fr d., 1933 sa.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

Buvę Mirtim Priešui.

AUSŲ HIGIENA IR APKUR- gimo ir kitokių priežasčių lindy- 
TIMO PRIEŽASTIS. nėj susirenka tiršto skystimo 

daugiau, negu apatinio žanda- 
kaulio judėjimas pajėgia praša- 

Ausis yra specialis girdėjimo linti. Drėgnoje vietoje oro dul- 
organas, kuris pagauna oro kės renkasi ir apsistoja. Per ke- 
bangas ir pasiunčia j smegenis, lėtą metų susiformuoja tiršta.
Tokiu budu supažindina mus su lygiai molio košelė, medžiaga, 
aplinkyhpm Be girdėjimo sunku kuria vadiname ausų vašku, 
butų perduoti savo mintis. Ne- Iki tas vaškas nepripildo lin- 
girdėtume dainų, muzikos, kai- dynės arba kanalo ir neuždaro 
bų, radijo programų ir kitokių girdėjimo, tai žmogus mažai at- 
pasilinksminimų. Negirdėtume kreipia dėmesio. Vienok jis jau- 
ir pavojingų garsų, nuo kurių čia kokį tai nemalonų Įspūdi, lig 
pavojus gręsia musų gyvybei, į užimą, sunkumą, skambėjimą ar 
kaip tai: traukinio varpo skam- niežėjimą nuo erzinimo plėvelės 

išorinėje lindynėje. Per ilgus 
laikus vaškas vis daugyn renka-

Rado Pr. A. L. Yuška.

Baigiamas Statgti Naujas Orą Miliutus.

bėjimo, automobiliaus rago ir 
ugniagesių sirenos. Dėlto, svar
bu ir naudinga yra susipažint su 
ausies anatomija ir kai kurio
mis apkurtimo priežastimis.

Ausų anatomija, arba girdė
jimo aparatas, susideda iš dvie
jų dalių. Pirmoji dalis pagauna 
oro bangas, o antroji pasiunčia} 
smegenis. Pirmoji dalis susideda 
iš išorinės lindynės, vidurinės 
ausies, ir trubelės. kuri sujungia 
vidurinę ausi su ausies šnerve. 
Išorinė ausies lindynė yra apie 
vieno colio gilumo. Gale tos lin
dynės yra plona švelni pievelė, 
bubneliu vadinama. Tas bubne- 
lis atskiria išorinę lindynę nuo 
vidurinės ausies.

Be daug kitų organų, viduri
nėje ausyje taipgi randasi gir
dėjimo dirksnio galūnės. Tas 
mažytis dirksnis arba nervas va
dinas antroji ausies dalis ir su
jungia vidurinę ausį su pačiu 
girdėjimo centru galvos smege
nyse. Tokiu budu, oro bangos Į- 
sigauna į girdėjimo centrą. Jei 
girdėjimo dirksnis pakrinka, tai 
girdėjimas visiškai pranyksta. 
Bet jei kokis organas vidurinėje 
ausyje pasigadina, ir žmogus 
dalinai arba laikinai apkursta, 
tai, darant pastangas, dar yra 
vilties išgydyti.

Tarpe vidurinės ausies ir no
sies šnervės kaule yra kanalas, 
vadinamas Eustachian trobele. 
Per tą trobelę įsigauna oras ir 
išvėdina ausies kamarėlę. Dėl 
palaikymo sveikų ausų, išvedi 
nimas būtinai reikalingas per 
Eustachian trobelę. Jei nosies 
šnervėse pasitaiko uždegimas, 
slogos ar kitokios negeistinos li
gos, tai Eustachian trobleė įsi
gauna į vidurinę ausį ir pavo
jingos bakterijos arba ligų pe
rai. .Užsinuodijusi trobelė su
tinsta, vidurys kanalo sumažėja 
arba visai užsidaro. Dėl stokos 
oro vidurinė ausis lieka neišvė
dinta, kas pagamina geriausią 
dirvą ten bakterijoms augti ir 
bujoti. Kada visa ausis užsinuo
dija, pūliai greitai renkasi ir pri
pildo kaule tuštuma iš kurios 
negali išeiti. Tokiu budu pasi
daro didelis spaudimas ant dirk- 
snių ir pagamina nepakenčiamą 
skaudėjimą. Ligoniui besikanki
nant per kelias dienas, plonutė 
pievelė pasigadina, pūliai per 
bubnelį prasiveržia j išorinę lin
dynę, o iš ten čionai laukan. Ka
da vidurinis spaudimas ausyje 
pasiliuosuoja, tai skaudėjimas 
greitai sumažėja.

Apkurtimas priklauso nuo to, 
kiek išsiplėtojęs užnuodijimas 
padaro žalos. O kaip kada už- 
modijimas paplinta po visas au
sies kaulo tuštumas (celes) ir 
jei neteikiama pagelba, greitai 
pasiekia smegenis, kas reiškia 
pavojų. Tokiuose atsitikimuose 
dažnai reikalinga operacija.

ius išorinėje au- 
arba kanale yra 

gručioliukų vadina- 
tonkinėmis (sebaceous) 

Hagkutėmis iš kurių nuolatos 
mųnktani skystimas. Tas skysti
mas visados džiūsta palikdamas 
tirštąją dalį medžiagos, kurią 
upetteio landa k avti^ ir raume
nų judėjimas ii Budynės išvaro 

Bet kai loriuoee atsiti- 
dėl persišaldymo. Įdė

si, neprileidžia oro ir ventilia
cijos. Kai kurie ligoniai girdi 
patys savo balsą, o kartais jau
čia smarkų skaudėjimą. Judi
nant apatinį žandakaulį. kalbant 
ar valgant jaučia diegimą. Ki
tus ligonius nuolatos gižena sau
sas kosulys ir verčia vemti.Taip 
kankinamas žmogus per keletą 
metu apsipranta ir mano. kad 
taip turi būti iki visai apkurs
ta.

Apkurtimas dažniausiai pasi
taiko vasaros metu, kada besi
maudant įsilieja vandens į au
sis. Sušlapęs vaškas išbrinksta 
ir pripildo išorinę lindynę, ir ne
leidžia oro bangoms pasiekti 
bubnelio arba vidurinio girdėji
mo aparato. Netikėtai apkurtęs 
žmogus susirūpina ir negali su
prasti. kas atsitiko su jo girdėji
mu. 0 tai paprastas atsitikimas: 
susikuopęs vaškas pripildė ir 
užkimšo išorinę ausies lindynę.

Be vaško,
džiagu ausyj atrandama kaip 
tai: guzikų. karolių, žirnių, pu
pų, grudų, paišiukų, degtukų, 
popieros. vatos ir pagaliau pasi
taiko rasti Įvairių vabalą ir ki
tokių daiktų, žinoma, yra daug 
ir kitokių apkurtimo priežas
čių, apie kurias čia nei nekal
bu.
Gydymas toks: reikia vašką iš

imti, išvalant švariai ausis ir 
girdėjimas atsitaisys. Turiu pa
sakyti, kad ausų išvalymas nėra 
taip lengvas, nes reikia imti lai
ko ir atsargiai atlikti, kad ne 
pažeidus bubnelio, ir neužnuodi 
jus vidurinės ausies. Po išvaly
mo reikia Įlašinti antiseptif-ko 
skiedinio. Nepatartina pačiam 
ligoniui į ausį kaišioti špilkų ar 
kitokių įrankių, kuriais galima 
perbrėkšti švelnią plėnį arba 
perdurti bubnelį ir užnuodyti 
riša girdėjimo aparatą.

Iš kairės parodytas Heinrich Kuhler. buvusis kaizerio karei
vis Francuzijcs laukuose, o dešinėj stovi Amerikos kareivis C. 
K. SIaek, kuris karo metu buvo paėmęs šitą vokietuką nelais
vėn. Dabar jiedu susitiko Union City, N. J., ir kartu nusiėmė 
paveikslą. < •

DAR Iš SAULĖTOS FLORIDOS.
St. Petersburg, Fla,—Tu

ristų jau mažai atvažiuoja, 
nes kai kurie pradeda jau 
grįžti atgal. Orančių, bana- 
nių, tangurinų, kokusų ir ki
tokių fruktu žmonės, greitai 
atsivalgo ir pasiilgsta namų. 
Žmogus pabuvęs čionai aą- 
vaitę ant saulutės parunda, 
oda pasidaro kaip indijono. 
Tūkstančiai žmonių kas 
dien dabar maudosi atviro
se jūrėse, nes pas mus čia 
tikra vasara. Žmonės dau
giausia laiko praleidžia žu
vaudami. šįmet labai daug 
žuvų pagauna, tik nėra kam 
jas pirkti. Tenka dykai išda
lyti arba sumesti atgal į ju-

daug kitokiu me- res- Ant viršaus palikti ne
valia, nes sugadina orą.

Oraneiai šįmet brangesni 
negu pernai deki pereitos 
vasaros didelių karščių, ka
trie sugadino žiedus. Ka
dangi pereitu du mėnesiu 
tankiai palijo, tai kopūstai, 
binzai, špinakai, salėrai, a- 
gurkai ir visokios uogos ge
rai užaugo, bet nėra kam 
pirkti, todėl atpigo visas 
maistas. Farmeriai turi vis
ką už pusdykį atiduoti. Ben
drai, farmeriai čia daug sun
kiau dirba, negu Michigano 
valstijoj arba kituos šaltuos 
kraštuos. Tenai žiemos me
tu farmerys gyvulius apžiū
rėjęs, malkų pakirtęs, sėdi 
pas pečių visą žiemą pypkę 
rūkydamas, o čia, Floridoj, 
ūkininkas turi 3-4 javus kas 
metai pasėt ir suvalyt. Žemė 
daugiausia smėlinga, todėl

reikia pirkti trąšas, kad au
gtų. Dirbti reikia šiltam o- 
re.

Sausio 26 d. buvo miesto 
parke didelis koncertas, čia 
buvo išrinkta viena gražiau
sia mergina ir pavadinta 
“Miss Sunshine”. Kalbėjo 
Dr. W. B. Walker, aiškinda
mas apie šilto klimato ir 
saulės spindulių veikimą į 
žmogaus kūną. Sako, Flori
dos žmonės gyvena 15 me
tų ilgiau, negu šaltų kraštų 
gyventojai. Prašė, kad turis-

Floridos gyventojai ne
deri nei apatinių marškinių, 
nei pančekų. Daugiausia yra 
ispanų ir negrų. Jie labai di
deli fanatikai, čia yra net 

: 50 bažnyčių ir nedeldieniais 
į jie da nesutelpa į tas baž
nyčias.

j Vienas soeialistas, jaunas 
vyras, geras kalbėtojas, at
važiavo iš New Yorko, par
davinėja socialistų literatū
rą. Jis sako, kad įlindęs į 
prekių traukini atvažiavo 

ant saulės pasišildyti ir pa-
i matyti Fordo, Rokfelerio ir 
kitų milionierių namus.

gitas miestas turi ilgiausį 
I tilU| Amerikoje — “Gandy 
Bridge”, 6 mylių ilgio, per 
jūrių koją “Tampa Bay”. 
Tai tiesiausis susisiekimas 
su Tampa miestu, 20 mylių 
nuo St. Petersburgo. Šitą til
tą pastatė New Yorko mili
jonierius Gandy. Automobi
lius važiuodamas turi mokė
ti 55 centus ir po 10 centų 
nuo kožno pasažieriaus. ši
tas tiltas sutrumpina apie 70 
mylių kelio,

Turistai turi susitvėrę val
stijos kiiubą ir rengia viso
kias pramogas, šokius, pik
nikus ir kitokius pokilius. 
Vyrai čia daugiausia seni 
žmonės, bet moterų priva
žiuoja daug jaunų, kurios 
flirtuoja su seniais. Žinoma, 
tie seniai daugiaus pinigų 
turi. O šitos moterys nepai
so, kokis tas vyras, kad ir 
100 metų senis, bile pinigų 
turi, tai ir “myli” juos ir 
net apsiveda.

Čionai yra ir kitokių spor
tų: šunų lenktynės būna ko- 
žną vakarą. Ant šunų lenk
tynių susirenka tūkstančiai

Amerikos valdžia greitu laiku turės da vieną Zeppelino tipo
Macon” iroro laivą. Čia jis parodytas dirbtuvėje. Jis vadinsis 

bus gatavas kovo mėnesy.

KNYGOS GAUNAMOS 
KNYGYNE

Apie Dievą. Vetaię, Daogą ir Prata
rą. Parašė Robert G Ingersoil, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapiu ........................................  25c.
Kaatgo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
tas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
kaygntėje. Kaina..............................25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstoto nužudymą caro

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

Stebuklas. Dviejų vei- 
komedija. Perstatymui reikia

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

LUVMT

Prie hviesea-Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m, pusi. 23.............................10c.

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iŠ 

sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) IJetuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4» Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Alefsa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32........................... lfte.

Kaip Senovės žarnai* Persistacydav* 
Sau Žestę-— Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik. 
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mskslas arba Kaip Atsiradę
Kalbes.~Parašė Z. Aleksa. 40 posL 10c

Gert ir

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo sau 
garbintojų iki pat krikščionių

Senovės Lietuvių Žinyčia

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

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

253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

tai pasiliktų čia ant vasaros,
kad pirktusi namus. Sakoje a.žinau tokius, kurie per 15 ?!"onn» "“<*».50 ,

metę kožnę žiemą čia atva- Jungos Perna. šito sūnų
žiuoia tai kodėl neevventi beg,m0 kompaniją įplaukų «*“ 
,,J' * negy'entl turėjo $400,000, bet šįmet toj

čia per vasarą? * gal tiek nepadarys, nes pini.
Bet iš ko gyvensi, kad čia gu mažiau žmonės turi.

uždarbių nėra! i F. Gražy*.

PO LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES SEIMO.

Jau buvo rašyta, kad L. A. B- 
vės direktoriai, su pagelba spe
cialiai paskirtos komisijos kvo
rumui sudaryti, per puse metų 
intensyviai dirbo ir rūpinosi iš
judinti šėrininkus. kad galima 
butų sudaryti reikalingą skait
lių balsų seime. Dabar tie šėri- 
ninkai žipgeidauja kokios buvo 
seimo pasekmės.

Viso seiman suvažiavo 64 as
menys su įgailiojimais. Dauge
lis šėrininkų pirm seimo susiun- 
tė savo įgaliojimus komisijas 
nariams, direktoriams, ir šiaip 
šėrininkams. Viso į seimą suva
žiavusieji atstovai turėjo balsų 
1,467; per Įgaliojimus buvo 
9,797 balsai; viso 11,264 balsai. 
Gi visi B-vės šėriainkai turi į

—Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith pi-

piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi....................... lOe.
PSrflys Suvpdžistojaa. Vieno veiksmo 

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

Bamba* Spyriai— Ir kitos fe- 
Daugiau juoku, negu Ameri- 

Sioje knygoje telpa net 
72 “Dsian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoriatiški straips
niukai Ir juokai. Antra pagerinta 
“ 128 pusi.................... -..........25c.
_______ ir Deklsasaci jas. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir dėklatna-

trokštantį balsų skaitlių iki šių 
metų 1 birželio. Jeigu iki to lai
ko susidarys reikalingas skait
lius balsų, tai liepos mėnesį bus 
šaukiamas EKSTRA SEIMAS,. 
perorganizavimui B-vės reikalų.

Visiems šėrininkams, kurie 
pasidarbavo surinkimui balsų, 
reiškiame didelės padėkos žodį. 
Busime didžiai dėkingi ir tiems, 
kurie toliaus pagelbės šiame 
sunkiame darbe.

Direktoriai paskyrė J. Arm- 
braziejų Komisijos pirmininku. 
Jis turi teisę kooptuoti tokius 
šėrininkus, kokius jis numato 
reikalinga.

Valgyt? 
ys koks

Delko Reikia Ži
—Dėlto, kad 

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

norisi, atsakys

i”, arba kaip buvo 
šv. Jonui galva. Drama viename

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

Išaiškinta kuni- 
stės istorija, pasekmės Ir 

jų doriškas nupuolimas. šią knygų tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė-

cijų. Visokios temos: darbininkiškos,, vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
revoliucionieriškos, tautiškos, bumo- jų moterįs, diikterįs ir mylimosios ne- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos papultų į tokią kunigų globą. Parašė 

lalcambios, visos geros. Tinka viso- kun Geo. Towsend Fo*, D. D., sū
kiams apvaikščiojimams, baliams, lietuvino Ferdinand de Saraogitia 25c.
koncertams ir tt. Antra pagerinta
laida. So. Boston, 1914 m..............25c. Žtaymm. Knyga žinių iš mitologijos,

. historijos, etnografijos, geografijos,
Ar Bavo Visuotinas Tvanas?—Kaip astronomijos, aritmetikos, medicinos 

Nojus galėjo surinkti į kelias die- ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve- visokių patarimų apie sveikatą, bū
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro-
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj dymų amatninkams, ūkininkams, dar- 
savo arkoj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi žininkams, šeimininkams ir kitiems, 
tiek vandens, kad visą žemę apsem- Iš įvairiu šaltinių surinko J. Laukis, 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip J Chicago, IU. 1911 m.,-puslapi; 392.
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti l Apdaryta .......... ......................... $3.90
po tvano joodveidžiai, raudonveidžiai į

Direktorių valdyba:
A. Mikalauskas, pirmininkas,

„i i2309 E-21 st- Brooklyn-NY-3o,593 balsų; todėl legaliam su- ■ p «
sirinkimui sudaryti seime turė
tų būti 17,797 balsai—didesnė 
pusė. Reiškia, sudarymui kvoru
mo seime truko dar 6.533 balsų.

Taigi, ir šiame seime kvorumo 
nebuvo. Bet palyginus šių metų 
seimą su pirmiau buvusiais Sei
nams, matome didelį skirtumą.
Pereitų metų seime dalyvavo 16 
asmenų, su vos 3,067 balsais; 
šiame gi seime buvo jau 64 na
riai su 11,264 balsais. Pirmes- 
niems seimams “proxies” būda
vo siunčiamos vienkartinės, tai 
yra tokios, kuriomis sekančiuose 
seimuose įgaliotiniai balsuot ne
galėdavo; gi šiam seimui su- 
siųsti įgaliojimai bus geri ir ki
tame seime. Dabar reikalinga 
da surinkti trokštantį skaitlių 

j t y. 6,633 balsus iš tų šėrininkų, 
kurie dar nėra savo įgaliojimų 
prisiuntę.

Direktoriai poseiminiam po
sėdy nutarė da kartą atsišaukti 
į tuos šėrininkus, kurie savo į- 
galiojimų neųrisiuntė, kad nie
ko nelaukdami atsišauktų į Cen
trą, arba į bent kurį iš Komisi
jos narių ir pareikalautų įgalioji
mo blankų ir jas išpildę prisiųs
tų atgal. Taipgi pranešama, kad 
komisijai yra įsakyta surinkti

I mas vice-pirmininkas.
233 Broadway, So. Boston, Mass 

St. Kišeaas, II-ras vice-pirm., 
Barrington, N. J.

A. B. Strimaitis, sekretorius, 
G.P.O.Box 127, New York, N. Y.

A. S. Trečiokas, iždininkas, 
197 Adams St., Newark, N. J. 

X. Stromskis, 10356—103 St.
Richmond Hill, L. I. N. Y. 

P. Bukšnaitis, 10440—117 St. 
Richmond Hill, L. I. N. Y.

J. N. Varnce, 296 Central 
Park West, New York, N. Y.

Komisija:
B. J. Schegaus, 134 Broadway, 

Brooklyn, N. Y.
J. Ambraziejus, 168 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
J. J. Bačiunas, Sodus, Mich.

a R* ClėatMAlAle *>• KjVlHHMlmloą
L. A. B-vės Sekretorius.

ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į lamuos 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.
Inai ir žsragus. Labai įdomi ir pamo- 
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
sL Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 ............... 25e
Psparči* žiedas ir keturios kitos apy

sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;
(2) žydinti Giria; (3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

tiki į visokius prietarus, 
ir .......................... .............16e.

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

ir geras perstatymui. Kaina .... lfe.
Sariafizara Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1969 m., pusi. 63 ........................... 26c.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kama ....••••. 25c

Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ......................:..........................I5e.

Jei žinoti,

^rk šitų knygų.. Iš jos dasižinosi, kad 
vyne turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kstanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa................................56c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c

Rankine reikalingiausių žodžių 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čielf sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarų, pus bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir graaiatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Mkfaelsonas. Pusi. 95. ...ą.. 36c.
K*M Ai Netikta į Dievą? — Arba

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katal9cae ir taisvamania privalo ją
perskaityti. 64 posL .................... 26c

fr Sseializaias. Parašė Augusi 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai.svar- 

biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi 429,1915 m...........................$2.00

___ _ _____ ______Istorija i»L
tapis.—šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revotiocinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virių, kaip Lietuva li
kos paliuosBBta iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta n 
Pridėtas didelis spalvuotas 
parodo dabartinės Lietuvos 
ir kaip šalis yra padalyta į apsl 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kari < 
rodo, kaip gimė Lietuvos Respv 
ir ^kaip^ jf išrodo. telps viri

mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musą su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet
vas, kuris apšviečia visą 
iš įsuko ir H vidsoM Ksans 
Drūtais audekle apdarais .... $1.50

—^Pirmą*kartą 
* "tena 81 d. gnodita, WL 

jta užpuolė aociąltatea SI 
tyjutšj ati.

DR. J.HARCUS
M MA8KTO0 IR KAUNO 

lir
I ir vyrą, krmįs ir 

ilrlH

: T< Cssite! »7V-S-- A A - *■ »«• ANUO M TjKO IKI o 
b: iki 6 vai p* pietą.

— _ - s ,OMTy rwje.— 
juokinga knyga ai

įdomi ir 
yga su 379 puikiais pa

veikslais, perstataačiais įvairius nuo- 
tikius ana prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kag. 
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................. $1.06
Kur Musą Bsčiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labui pamoki*

KELEIVIS
253 Broadwajr South Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nueaamlcmpondentu b ULietm. LulmUH.)

Geriausia Galia Laukas Amerikoje.

FAŠISTŲ LAIMĖJIMAS, KLAIPĖDAI 
PAVOJUS.

Vokiečių patriotai gali api
plėšti Lietuvos patriotus.

Paėmus fašistams Vokie
tijos valdžią f savo rankas, 
Lietuvos patriotai jau gali 
ruoštis Klaipėdos kraštą e- 
vakuoti. Nėra mažiausios a- 
bejonės, kad plėšrieji Vo
kietijos patriotai, Hitlerio

žinti ir už tai nusipirkti Vo
kiečių prielankumą ekono
minėj srity. Prof. Borchardt 
mano, jog galima esą per 
Tautų Sąjungą ar šiaip dip
lomatišku keliu Klaipėdą 
vėl atsiimti, nors jis nesibai
dytų nei kumščio pavartoti. 
Ponia Broenner Keopfner

vadovaujami fašistai ir juosi“
remi, Hugenbergo tautiniu-1 Klaipėdą atsiimti (Noch 
kai su Hindenburgo plien-im 4lesen Tagen)._ Karinga
kepurininkais, dabar mėgins 
Klaipėdą iš Lietuvos išplėš
ti.

ponia mano, jog nesą ko ati
dėlioti to reikald; girdi, ne
reikia apsunkinti busimų

Netoli Augustos, Maine’ valstijoj, golfiniakų kliubas įtaisė šitą golfo lauką su tokiais “ha- 
zardais”, kokių nesą niekur kitur Amerikoje. Čia pilna medžių, kalvų, daubų ir vandens, kas

reikalauja iš lošikų didelio Įgudimo.

BEDARBIAI VERKIA, NETURI KUR 
DĖTI VAIKŲ.

“Lietuvos Žinios” rašo: i Bedarbiai jau keliatą kar-
Bedarbių klausimas Kau- prašė miesto majorą kad 

ne yra labai aštrus. Bedar- Jle*?s a^YKinim4 pakeltų, ir 
biai ateina Į profesinę są- ^d mokėtų ne akordiniai,
iunga prašyt pagalbos, ver- dieAos- . _
kia, atneša savo vaikus • ir •-/V prašymo iki šiol neis-
nori palikti juos sąjungai, gjjdį įjenomį

neturi kur ju ?°° ^darbių tą darbą metebet ir sąjunga 
dėti. ir paskelbė streiką.

Bedarbiams ypač sunku 
Tiesa, miestas yra organi- dabar: neturi kuo užsimokė- 

zavęs bedarbiams viešus ti už butus, prasiskolinę, gy- 
darbus, bet tenai tiek mažai vena šaltuose butuose, 
mokama, kad bedarbis jo
kiu budu negali užsidirbti 
ant duonos. Pavyzdžiui, a- 
oie 200 bedarbių pristatyta

DAUG KRAUTUVIŲ 
UŽSIDARĖ.

Krizei labiau ėmus nalie-

Klaipėdos atsiėmimui vo-i^rtų tuo, ką mes patysga; 
kiški patriotai ruošiasi jau 7 privalome atlikta. Ji
senai. Štai ką praneša Kau
no “Socialdemokratas”:

Sausio 14 d. Berlyno bu
vusiuose “ponų rūmuose” 
klaipėdiečių vokiečių są
junga (Memellandsbund) 
sukvietė gausų mitingą 
Klaipėdos nuo Vokietijos 
atskyrimo dešimtmečiui pa
minėti.

Per radio, spaudoj ir kal
bamame susirinkime dešimt
mečio proga buvo reikalau
jama Klaipėdos kraštą grą
žinti Vokietijai. Prieš metus 
laiko, — sako Memelland- 
bundas, — galėjome pasi
tenkinti Freištatu, kaipo lai
kina, pereinama forma Klai
pėdos krašto tvarkymosi, 
bet dabar, po gegužės 4 d. 
rinkimų, turime reikalauti 
visiško Klaipėdos krašto 
grąžinimo. Vokietija nieka
da nuo Klaipėdos krašto ne
atsisakysianti ir tol nenu- 
rimsianti, kol iis negrįšiąs 
tėvynei Vokietijai.

Memellandbundo pirmi
ninkas, prof. Boerschmann, 
savo Įžengiamame žody ra
do reikalo kreiptis ir Į “sa
lėj esančius ponus lietu
vius”, pažymėdamas, kad 
Vokietija ir tautiniu, ir isto
riniu, ir kulturiniu, ir ekono
miniu žvilgsniu turipti* visiš
ką teisę j Klaipėdos krašta. 
ko lietuviai apie save negali 
pasakyti. Baigiamame žody 
tas pats ponas profesorius 
pabrėžė, kad ir Lietuvos in
teresas turėtų, girdi, jai pa
diktuoti Klaipėdos kraštą 
gera valia grąžinti Vokieti
jai.

Kiti kalbėtojai, ponia E. 
Rroenner-Hoepfner ir prof. 
Borehardt, paporino gausiai 
susirinkusiems buv. klaipė
diečiams, poznaniečiams, sa
leziečiams ir šiaip visvokiš- 
kai publikai, keistų dalykų 
apie Lietuvą ir lietuvius. Iš 
jų sužinome, kad Vokietija 
atstatė nepriklausomą Lie
tuvą; vokiečiai esą prikėlę 
lietuvių tautą iš istorijos ne
buities, vokiečiai davę 
mums raštą, vokiečiai esą 
net Prūsų lietuviuose suža
dinę tautini susipratimą ir 
Lt Bet “atgimstančios tau
tos nėra dėkingos, tik beso- 
čios” ir todėl pereina prie 
“besočių” gąsdinimo kumš
timi. Svarbiau štai kas: p. 
Borchardt sako, kad Vokie
tija niekada nesanti Lietu
vos Vokietijos sienų pripa
žinusi, taigi ir Klaipėdos 
krašto niekada nesanti Lie
tuvai pripažinusi. Ponas 
Borchardt pabrėžia, kad tai 
yra ne tik jo, bet ir vokiečių 
vyriausybės nuomonė. Jis 
sako, kad “sienų reguliavi
mo sutartis nėra sienų pripa
žinimo sutartis”.

“Klaipėda tiri būti grą
žinta Vokietijai”, tai yra vi-

tariasi suprantanti, kad o- 
fieialioji Vokietija prie to 
atsiėmimo gal ir negalinti 
prisidėti, bet, tokiame atsi
tikime, atsiimkime aplenk
dami oficiales ištaigas, o po 
iau paliksime Vokiečių dip
lomatijai musų žygį tarptau
tinėj opinijoj pateisinti!. Mi
nėta ponia (viena iš tų. ku
rie tariasi irgi kėlę lietu
vių tautinį susipratimą!) 
apgailestauja, kad Vokie
čiai jau nemažą progų Klai
pėdos kraštą ^atsiimti esą 
praleidę neišnaudotų. Atei
čiai ji pataria būti budres
niems ir vieml ar kitu budu 
Klaipėdą būtinai atsiimti.

Kalbėtojas silezietis, bu
vęs kur tai Katovicuose ka
lėjimo sargu, mano, kad 
Klaipėdos “išvadavimas” 
reikia rišti su bendra sienų 
revizija.

Kalbėtojas bavaras, su 
pavarde Kaplanek, pasiten
kino bendrais grąsinimais į 
visas puses. Saaro srities 
kalbėtojas išvadino Tautų 
S-gą “švindeliu” ir išprana
šavo greitą Saaro išsivada
vimą ir 11.

Šitoms karingoms patrio
tų kalboms pasibaigus, mi
tingas sudainavo “Deutsch- 
land, Deutschland ueber al- 
les”, ir išsiskirstė.

Šitas mitingas aiškiai pa
rodo, koks pavojus- gręsia 
Klaipėdai.

ŽMONĖS VAIKŠČIOJA
BE DARBO IR KEIKIA
SUNKIUS LAIKUS.

Gelvonai. Atėjus žiemai, 
daug žmonių virto bedar
biais. Žemės ūkio darbinin
kai bežemiai, mūrininkai, 
dailidės, net kurpiai, staliai 
ir siuvėjai vaikšto be darbo 
ir keikia sunkius laikus. Kai 
kurie gavo darbo netoli ker
tamame valdžios miške. Ta
čiau, ten geriausias darbi
ninkas teuždirba per dieną 
nuo 90 c. iki 1 lt 30 c. Bet ir 
tokio darbo gaut gali tik tie, 
kurie gerai sugyvena su vie
tos eiguliu.

f LIETUVĄ NORĖJO AT
VYKTI SUVORINAS.
Žydų laikraščiai rašo, kad 

Lietuvon norėjęs atvykti 
garsusis badavimų suma
nytojas Suvorinas ir Dono 
kazokų choras, bet Lietuvos 
vyriausybė nedavus jiems 
leidimo įvažiuoti.

sų pasisakiusiųjų nuomonėj 
bet kaip? Į šitą klausimą; 
vieningo atsakymo neteko 
girdėti nei spaudoj nei Me-' 
mellandbundo mitinge.Prof. 
Boerschmann pataria Lietu
vai gera valia Klaipėdą grą-

prie akmenų skaldymo. Už: 
suskaldymą kubinio metroi ““V I
akmenų moka 1« litų. Žnus 7^1° Prety** apyvarta, 
gus labai gerai prie Sto darJE krautuvių nuo
L, Naujų Metų turėjo hkviduo-

KRYŽIUS BUVO APIPLĖ
ŠTAS TIK “JUOKAIS”.
Prieš kelioliką dienų va

žiuojantį iš Šiaulių namon, 
Kužių bažnytkaimio gyven
toją Domą Kryžių užpuolė 
kely trys nepažįstami vyrai; 
ir, grąsindami peiliais, Mė
mė iš jo piniginę su pinigais. 
Šiaulių kriminalinė policija 
šiomis dienomis nustatė, 
kad plėšikai buvo trys jauni 
Andriejavo dvaro (netoli 
Šiaulių) gyventojai — 19 
metų amžiaus Julius Raila,
17 m. Antanas Urbietis ir
18 m. Adolfas Račas. Visi 
trys prisipažino nusikaltę, 
bet pasiteisino nenorėję api 
plėšti, o tik pagąsdinti—Ra
čo sesuo esą sekančią dieną 
ir piniginę su pinigais Kry
žiui tvarkoj grąžinusi. Bet 
policija, matyt, tokių juokų 
nemėgsta, nes visus tris 
“juokdarius” perdavė teis
mo tardytojui.

ŠULINY PRIGĖRĖ 
ŽMOGUS.

Kurklaicių vienkiemy, še 
duvos valsčiuje, ūkininkas 
Teodoras Baneras išėjo rytą 
pasisemti vandens iš štili- 
nio ir kažin kaip paslydęs 
įkrito šulinin stačia galva. 
Namiškiai tik už poros va
landų apsižiūrėjo, kad nėra 
šeimininko ir pradėjo* įieš
ko. Kada surado jį šuliny, 
jis buvo jau prigėręs.

NUSIŽUDĖ DĖL MYLI 
MOS.

Šiluvos valsč., Nagių dva 
ro laukuose rastas jauno, 20 
m. amžiaus pil. Antano Vi- 
tausko lavonas. Šalia jo — 
kariškas šautuvas. Apžiūrė
jusio lavoną gydytojo nuo
mone Vitauskas pats nusišo
vė. Išaiškinta, kad jis nusi
žudė dėl tūlos merginos, ku
ri, mylėjusi jį, ėmė flirtuoti 
su kitu.

TROKAS SUVAŽINĖJO 
ŪKININKĄ SU VEŽIMU.

Ant Garliavos ir Kauno 
plento Bronius Janušauskas 
važiuodamas troku užvažia
vo ant M. Žilinsko vežimo. 
Susidūrimo metu sulaužytas 
vežimas, sulaužyta Žilin. ko
ja ir lengvai sužeista važia
vusi vežime Agota Dicpini- 
gaitė. Vairavęs troką Janu
šauskas buvo girtas.

7 DIENOMIS I LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traaldaiai storinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiaasi* kelionę į LIETUVĄ. 
GREIČIAUSIAS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ 

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

N0RTH 0ERMAN LLOYD
232 BOYLSTON ST. BOSTON

DRĄSUS UEPUOUMAS KUPIŠKIO 
APYLINKĖJ.

bo įpratęs gali pasidaryt } 
sąvaitę 20 litų; bet naujai 
pristoję padaro vos tik po 2 
iki 4 litu į sąvaitę. Tai yra 
nuo 20 iki 40 centą Ameri
kos pinigais. Kad ir ne-j

:,tis.

VALDININKAI TURI EITI 
TIK VIENAS PAREIGAS.

Susisiekimo ministeris Vi-
Tarp Kupiškio ir Šimonių tą susiniekinę ir ją paleidę, brangus maistas Lietuvoje, į leisis uždraudė savo minis- 

šiomis dienomis įvyko visa Vienas iš vyrų buvęs gink- ’ 
eilė užpuolimų ant vieške- luotas.
lio. Du jauni, gražiai apsi
vilkę vyrukai, ginkluoti 
brauningais, ant kurių pri
taisytos elektros lemputės, 
Dradėjo stabdyti grįžtančius

BYLA SU ELEKTROS 
STOTIM.

bet pragyventi sąvaitę už 2 terijos valdininkams už at- 
ar 4 litus jokiu budu neįroa-; lyginimą eiti tos pačios mi- 
noma, ypač žmogui su šei- ■ nisterjios įstaigose antraei- 
myna. * les pareigas.

_____ ___ ____ _ Jau ilgus metus kaunie-
iš Kupiškio tingaus su tuš- mo.^a nežmoniškai auk 
domis bekonų dėžėmis pi- karnas už elektros ener
liečius ir atiminėti S jų pi- belgams.. Ml^to savi-
nigus. Apie vykstanti 12 Ya d^e del .S1« reikalo jau

plėšimą buvo prane- keluiti metai daug ginčija- v,a
sta Kupiškio policijai kuri kalba’ net Per sPauda Nereikia daug įrodinėti, kad 
vykdama į nukaitimo vie- Polemizuoja, šį reikalą ilgai 
ta, netoli geležinkelio sto- įvairios komisuos. Da- 
ties sutiko įtartims du as- baT> r£>os- ™kas jau eina
nukris Nnrčin iiine mlailrtrti Sausio 19 dieną įvyko kultūros ir mokslo pažangą, to-bet jie ateU^dami nurtk !?iesto tarybos posėdis, ku-l“** «*•«»*» 11

n bėgti Rafiupėmj kaimo r‘a7le speciali komisija pra
link. ' nese ^v0 dai'bų rezultatus

~ . kurie duoda pagrindą elek
Po trumpo susisaudymo tros stotį j teL traukti 

vienas plėšikų tapo sužeis-
tas į koją ir suimtas, o ant
ram pavyko pasislėpti.

Suimtasis_tardomas prisi
pažino esąs Jonas Šiminau- 
skas, 20 meto amžiaus, ki
lęs iš Keršuliškių kaimo, 
Kupiškio valsčiaus, nuo 
1930 metų gyvenęs Latvijo
je. Su savo bendradarbiu 
Antanu Raišiu iš Raišelių 
vienkiemio, Juodupės valsč. 
kuris dabar pabėgo, dar bū
dami . Latvijoje, Sumanę 
“pasipinigauti” ir vėl grįžti į 
Latviją; tuo tikslu ir atvykę 
į Lietuvą.

Sausio mėn. 14 d. apie 16 
v. ant to paties vieškelio, 
šeštame kilometre nuo Ku 
piškio, keturi vyrai sulaikė 
važiavusią su paštu iš Šimo
nių panelę J. Juozevičiutę 
ir pradėjo ją krėsti. Paštas 
buvęs paslėptas po šienu. 
Nieko nerasdami, vienas ki-

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

rybinės minties pastangomis bei
nešė savo darbu rezultatus, laimėjimais.

- 1 Sekti tą tokį įvairų irtekį
gausą šių dieną mokslinį bei kol

VALDININKAMS NEGA- 
LIMA LOŠTI.

turinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ba
ris greitai ir aiškiai apie ūką 
mus informuotą, kurie ne tik in-

Finansų Ministeris aplin- formuotą, bet ir pate kartu eitą
kraščiu uždraudė valdinin-i 
kams lankyti azartinių loši
mų įstaigas, ateit į darbą I

su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kai betėviai
girtiems, vėluotis ir t.t. Tuo j teturi tik vieną tokį tobuh in- 
pat aplinkraščiu reikalauja-1 formatorią apie virei reaMo ir
ma įvairius reikalus žmo
nėms, ypač atvykusiems iš| 
provincijos, atlikti kuogrei- 
čiausiai, kad nei žmonės, nei | 
valdininkas be reikalo ne
gaištų laiko.

Daugybe kosulių rei-
’ kaluuja Kreosoto.
Neleiskite jiems kad jus nugalėtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mulsion sujungia 7 geriausias pa- 
gelbas žinomas moderniškam moks
lui. Stiprus bet nepavojingas. Prifm- 
nūs vartot. Nėra narkotu. Jūsų ap- 
tiekinikas sugražins jums pinigus jei
gu bile kosulys ar šaltis, nežiūrint 
kaip ilgai užsitęsė, nepalengvės, var-.j 
lojant Creomulsion. (Adv.)

/ LIETUVA
P E B HAMBURGĄ

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas vi- 
spse klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš Nevr Vorko. Patogus ir greitas jrelęžinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINES KAINOS
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBVRR-AMERICAN LINE
aSBOYLSTON ST, BOSTON

“Kultūroj” 
Imiausieji lietuves 
ir rašytojai. Užtenka 

Į tik tokius vardus kaip

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šauniu romancą, 468 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
"Keleivio” knygyne. Kaina $1.56.

KELEIVIS
So. Boston, Mass.

umjoosins lainčji- 
žmoMjmpro-

literaturos 
mus, apie 
greso pastangas ir 
mus, — tai jau ėeviad metai ei
nantis Lietuva} žamalss “KUL
TŪRA.” “KaRura.” yaa pape- 
liarus mokslo, viaoosMBės ir fi- 
teratmos žurnalas. Be to, ji ym 
gausiai ir paikiai Sraatrpetss 
žurnalas, išeinantis kas mbesj 
dideliais 64 paUagią

komplektas
lapią didžiulę
gĄ nezaunDt
kūmo, t. y.
turą” vis dėlto yra tteai stotas 
moksliškas ir

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vae. Biržiška, VL Lašas, Vafaą- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
gelis kiti).

r nuo <931 metą 
tampa pažangiosios lietuvių -mo
derniškosios literatūros organu, 
korį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant 
Vendova, P. Cvirka, K. Koraa- 
kas—J. RadžvOas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tdys ir lot 
Taigi, “Kultūra” taljana ne tik 

straipsnius, bet ir 
eilėraščius, kritikas.

Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

■aro išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų
šies užsienio žunutouns. “RA

naeidziA nūeg mnti ir kovoja 
su reakcija. “KnltmuT. yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angMškm žurnalus, bet jie 
turėtą, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kaltoa” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul- 

Ketuvis negali jokiu 
be "Kultūros.”

” tas teks vertingas
bedu

rašo pBtjrs zjF*

riboje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o 1 astmoj — tik 2 doleriai. Pi
giau uagalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad-

GaZif pamatyt visą 
Lietuvą

Skaitydami Dr. Margelio knygą

Amerikuos Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be falo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslą. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdaras. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matę, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švHniu Lietuvos ore bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstą privalomas amripirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik 12.

Adresuokite:
PR HARGE^tf

332SS.HALSTEDST. CHICAGO, ILL



Vietinės Žinios
Bus

| šiomis dienomis Bosto
nan atvažiavo p. Juozas Ty- 
-liava, nesenai iš Lietuvos'

-EIV1S, SO.BOSTON No. 6, Vasario 8 d., 1933 m.

Reikalauja ištirti Bostono 
šeimininkavimą.

Namų savininkų organiza
cijai reikalaujant, legisla-

Banditai
pinigus

Siuvėjų streikas.
. Pereitą sąvaitę Bostone 

. prasidėjo moteriškų drapa- 
N ak ties laiku,.iš 6 j 7 va- nų siuvėjų streikas, Unijos*

• , am • ų t B * a * M** * _ mas pa-;?ario. po numeriu 133 Co- manadžeris Philip Kramerl
-------—---------------------------- atvykęs poetas. Tai yra da 8kirti komisiją majoro Cur- lumbia Road, vienam apart- sako, kad streikas kilo dėl
tą koją aukščiau kelio ir vos jaunas, bet jau daug pašau- ley šeimininkavimui ištirti, mente susirinkę 11 kozirnin- to, kad darbdaviai nepildo 
paeina lygia gatve. Gi va- lio matęs i” įdomus asmuo. Tyrinėjimas norima pada- kų lošė kortomis iš pinigų, darbo sutarties, kurią jie 

48 numery bu kurie išplėšė Petkevi- Jis yra gyvenęs Šveicarijoj, ryt taip platus ir gilus, kaip Nežiūrint, kad tai buvo tre- pasirašė su unija pereitais

DAR APIE MUŠTYNES 
ANT SILVER STREETO.

mo?„na?1c,-1^etuy^kf -00 darni per kelias tvoras. Aiš-į jis vra skaitomas vienas ge
mai” ant Silver streeto jj su ku vaikas be ko> ne lįjįj šių dienų
žmona sumušę ir apipešę, kuomet nebūtų galėjęs to! Tai<ri Bostono lietuvių 
o be to da JUS radęs .spiestus paaa[yti ir policija'veikėjai. kurie jau spėto su
namus u pavogtus pinigus, nera(Įo pamato Adomaitukalo. Tvsliava susipažinti, pasi- 
kunų buvę net oOO dolenų. kaltintiP F. Al įkalbėto ivo taįTir’mP

Uat irielrce KnirA rnirt I ų— ų v V a * • m«oe
sprendė, kad butų nusidėji-

Pirmą dieną išėjo
šikų $300, liepė visiems nu- siuvėjų iš 5 dirbtuvių, bet 

įsimauti kelines, paskui tas šią sąvaitę busią išvesti da 
kelines išmetė per langą ir 45 dirbtuvių darbininkai,

vajui trūksta
da $3,000,000. ___________________

Jau kelintą sąvaitę Bos- ramiai sau pabėgo. Palikti kurių išviso busią 750. 
tone įvairios labdaringos or- be kelinių koziminkai nega-

TeL Parter 3782

Dr. John Repshis
(REPdYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
2-4 ir 7-»

ir Šventadieniais ~. 
10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Bet ne viskas, buvo taip,
kaip jis rašė. Tiesa, jo butą? Nauja* Pranai rųšies 
buvo išplėštas, bet kad butų švindeli*.
buvę pavogti 500 dolerių, šįomįs dienomis išėjo aik- 
tdi nesinori ti&eti. \ ienn, štpn RziH tulži nn^nlcF^i
Petkevičius neturtingai gy-(dė” Bostone operaoja maž- poezijos vakarų”. Tai bus 
veno ir neišrodė, kad, jis sa- daug tokį pat švindeli, koki draugiškas susirinkimas, į 
vo namuose hutų tiek pini- anais • metais čia vedė pa- i kurį yra kviečiami visi Bos- 
gų turėjęs. Antra, kai su garsėjęs apgavikas Ponzi. Ji‘ tono ir apylinkės lietuviai.

Poetas čia paskaitys savo

mas išleist jį iš Bostono ne
supažindinus jo su platesne 
musų visuomene. Tuo tikslu 
nutarta suruošti

ganizacijos renka aukas be- Įėjo plėšikų vytis, 
darbiams šelpti. Jų nusista- —
tyta šituo vajum sukelti Bedarbiai 
$5,000,000, bet iki šio pane
dėlio surinkta vos tik 
$2,000,000. Taigi da trijų 
milionų trūksta.

3 puikus kambariai ir

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, lakštų ir
Nervų Ligų.

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

Petkevičiais Į jų butą Įėjo sueidavo su “aukštos kilmės 
tikroji jo sesuo Adomaitie- panioms”, ruošdavo. , . . ___ , . . . ,r---------- , ---------------j------- kurinius, o vietos jaunuoliai
ne, tai apie 500 dolenų vi- “bridge parties” pirmaei-; parūpins muzikos ir kitokių 
sai nebuvo kalbos. Radus. jįuose viešbučiuose, kur
butą išplėštą ir viską išvar- šampanas buvo laistomas 
tytą, tuojaus abudu susiru- kaip vanduo, ir bendrai bu 
pino, ar yra pinigai. Petke- vo daroma viskas, kad butu 
vicienė ištraukė kažin iš kur, ĮOkg Įspūdis, jog šita leido 
20 dolerių ir rodydama juos žino neapsakomai pelning? 
sako: “štai. vra visi. Pet- biznį, kur Įdėti pinigai i 

trumpą laiką dvigubinasi ir 
trygubinasi. Ir ji buvo visai 
nepavydi. Ji kvietė ir save 

. ... . viešnes dėtis prie jos su pi
jau pradėjo sakyt kad jam nįgais. Na, o kas pinigų ne 
esą pavogta o00 dolerių, nori? Viena tų “garbingų” 
kūne buvę po karpetu pa-|lei(lžių pavog6 apie $6,000 
slėpti. Tai jau išrodo, lyg iš bedarbiu šelpimo kasos ii

sako: “Štai, yra visi!” Pet 
kevičius tuomet sako: “Na, 
jeigu pinigai yra, tai ne
verk !”

Bet vėliaus Petkevičius

prasimanyta pasaka.

joms

‘investino” Į tą daug ža-
Dabar apie tas muštynes, dantį biznį.

Čia irgi tiesa, kad Petkevi-, Dabar pasirodė, kad tas 
čius gavo skaudžiai mušt, biznis, tai apgavvstė. Toji 
bet ir čia netaip buvo, kaip moteris, kuri apvogė šelpi- 
jis rašė. Jis sakė, kad prie- mc kasą, dabar yra areštuo 
jus jam prie savo durų, tuoj ta ii- pastatyta po $15,00C 
jį užpuolusios moterys su tu-! kauci ja, o apgavikė kažir 
lais vyrais, kuriuos jis pas- kur dingo. Sakoma, kad ji y- 
kui suareštavęs ir teisman ' ra surinkusi iš lengvaširdžir 
padavęs. Ištikrųjų gi niekas moterų milionus dolerių. Ji 
jo neužpuolė, bet jis pats veikė netik Bostone, bet pc 
tuos žmones užkabino. Pri-; visą Naują Angliją. Bostone 
ėjęs prie savo durų ir radęs “garbingoms ponioms” j' 
tenai stovint 3 vyrus, jis į- nunešusi apie $500,000. 
žeidžiančiai jiems sušuko:! ___________
“Get awa.v from my door1 
you bums!” Tai buvo Povi
las Aukštikalniukas, A. A- 
domaitukas ir vienas sve
timtautis. Jie pasitraukė. 
Bet prie gretimų durų stovė
jo 3 moterys, Monika Jur
kuvienė, F. Adomaitienė ir

»un*o sargą 
pabėgo.

Pereito nedėldienio naktį 
vagys užpuolė duonos ke
pyklą Roxburyje, sargą pri 
rišo prie stulpo ir užkimšo 
jam burną, kad negalėtų 
rėkti, bet nieko nepaėmę pa-

Vagy* ir

K. Martinkuvienė. Petkevi į bėgo. Matyt, kas nors juos
čius pavadino jas da labiau 
Įžeidžiančiu vardu. Jurku
vienė jam atšovė, kad tu, Jonas Kulis išvažiavo, 
girdi, pats toks esi. Petkevi-1 Chicagietis Jonas Kulis.

paviešėjęs Bostone apie po 
rą sąvaičių, išvyko biznio

išgąsdino.

pamarginimų. Išlaidoms pa
dengti bus imama 45 centai 
įžangos. Vakarėlis įvyks 19 
vasario, South Bostono Lie
tuvių Salėje, 7:30 va
landą vakare. Ateikite vi
si ir atsiveskite savo drau
gus.

Ištraukus 28 dantis, moteris 
mirė.

Tūla Margaret Friel, 36 
mėtų amžiaus moteris, pe
reitą nedėldienį davė vie
nam Charlestovno dentistui 
ištraukti 28 dantis. Po to ji 
taip apsirgo, kad teko ją nu
vežti ligoninėn, kur po 4 va
landų ji mirė. Valdžia šitą Į- 
vykį tyrinėja.

Štymu apšildomi, visi nau- 
I jausi įtaisymai Parankus 

Kapitalistinė spauda skel-i mažai šeimynai arba pavie- 
bė, kad šią žiemą niekas ne-' niams. Mdtyt galima bile 
badausiąs—taip gerai visi laiku. “Keleivio” name, 253 
busią aprūpinti. Bet štai, da- [ Broadway, So. Bostone, 
bar tie patys laikraščiai pra-!
neša, kad Bostone yra be-1
darbių, kurie palaiko savo 
gyvybę rinkdami duonos 
trupinius, kuriuos tūli žmo
nės barsto žvirbliams per 
langus.

R. M. ŽIDŽIUN AS
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
315 E St. prie Braadvay Sa. Beata

MEDICINOS
Teiefooas 21324 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

METINĖ

Banditai prislėgė krautuv-

TrĮs ginkluoti banditai 
East Bostone užpuolė krau
tuvę ir atėmę iš savininko 
Granos $45 pinigų, nusiva
rė jį Į užpakalinį kambarį, 
liepė tenai jam kertėj atsi
gulti, o paskui pradėjo krau
ti ant jo maišiukus su angli
mis. Prispaudę jį taip, kad 
jis negalėtų išlįsti, banditai 
pabėgo. Bėgdami jie susiti
ko tarpdury ateinančią 
krautuvėn mergaitę. Jie par- 
stumę ją ir nusinešė. Maty
dama, kad čia kas nors ne
gerai, mergaitė išbėgo lau
kan ir pašaukė policmaną, 
kuris atėjęs ir paliuosavo 
prislėgtą krautuvninką.

Peršovė motiną ir pats 
nusišovė.

Somervillėj tūlas Thomas 
Stack nutarė nusišauti. Mo
tina nenorėjo prie to daleis- 
ti, todėl jis. peršovė motiną 
ir sau paleido šūvi. Motina 
gal pasveiks, o jis mirė.

Vakarienė!
JEIGU SERGI

Skilvys nedirba, liežuvis 
kvapas sunkas, viduriai užkietėję,

»*ril «■ Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis stitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamo- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D. 
447 Broadnray, Se.

čiui tas nepatiko ir jis tuoj 
su moteriške susikibo, o ki
tos dvi pabėgo. Likusi vie
na, Jurkuvienė pradėjo šau
ktis pagalbos. Tada atbėgo 
Aukštikalniukas ir už tą mo
terį užsistojo. Petkevičius 
norėjo smogti jam į akį, bet 
nepataikė; tuomet Aukšti
kalniukas pradėjo duot at
gal “reštą”, taip kaip krau
tuvėj už vieną dešimtinę 
gauni kelis kartus po dolerį. 
Supykęs Petkevičius arešta
vo P. Aukštikalniuką ir A. 
Valeiką, nors pastarojo te
nai visai nebuvo. Jis kaltina 
juodu netik jo sumušimu, 
bet ir apiplėšimu. Tačiau 
teismas atrado abudu nekal
tais.

Bet tuo viskas da nepasi
baigė. Petkevičius įtarė savo 
sesers Adomaitienės 16 me
tų vaiką, buk šis pavogęs jo 
abejotinus 500 dolerių. Pa
grindo šitam Įtarimui davė 
gal būt tas faktas, kad vai
kas turėjo pinigų; mat, ne
labai senai traukinys nuplo
vė jam koją ir jis gavo už 
tai atlyginimo iš gelžkelio 
kompanijos. Bet tai nebuvo 
Petkevičiaus pinigai, ii* jis 
jų negavo. Policija buvo pa
sišaukus įtarto vaiko tėvus ir 
patį vaiką, bet Petkevičius 
negalėjo pristatyt Įrodymų, 
kad Adomaitukas ištikrųjų 
jo pinigus paėmė. Adomai
tukas turi traukinio nupiau-

reikalais į pietus. Sakė, su
stosiąs Philadelphijoj ir ga’ 
pasieksiąs Baltimorę. Tūlas 
laikas atgal jis važinėjos; 
organizuodamas Kupiškėnu 
Kliubą, o dabar važiuoja lai
kraščius platindamas.

Visą naktį išbuvo užrakinta 
busų ofise.

Laukdama buso Į New 
Hampshire valstiją, tūla 
Mariona D. Packard pereitą 
subatos vakarą užmigo busų 
ofise ant Park skvero ir bu
vo tenai užrakinta visai 

nakčiai. Nakties laiku polic
manas eidamas pro šalį pa
matė, kad moteris barškina 
į langą, bet jis negalėjo du
rų atidaryti ir negalėjo su
rasti to ofiso viršininkų, to
dėl mergina turėjo laukt pa
kol iš ryto atėjo tarnautojas 
ir atidarė ofisą. Tuomet ji 
paėmė rytinį busą namo.

Lynno aludėj suėmė 10

Rengia Užgavėnių Balių!
SLA. 359 kp., vadinama 

Dorchesterio kuopa, rengia 
puikų balių vasario 25 d., 
Eastern Star Temple, po 
num. 8 Virginia Street Gros 
Royal Troubadours Orkes
trą? Už tą pačią įžangą duos 
ir puikią vakarienę ir bus 
galima laimėt vieną iš trijų 
gražią dovaną. Visos apy
linkės publiką prašo į tą ba
lių atsilankyti.

Nuo Naujų Metų automobi
liai užmušė jau 147 žmones.

Pereitą sąvaitę Massachu
setts valstijoj ^automobiliai 
užmušė 13 žmonių. Tai pa
daro iš viso jau 147 tokių 
atsitikimų nuo Naujų Metų.

Rengia Puikią Vakarienę.
Lietuvių Moterų Pašelpi- 

nė Apšv. Dr-stė ateinantį 
nedėldienį, vasario 12 d. 
rengia vakarienę. Prasidės 
nuo 6 vakare, Lietuvių sve
tainėje. Bus programas, o 
po vakarienei pasilinks
mins.

. — Rengia —
Lietuvių Moterų Pašalpinė 

Apšvietos Draugija
NEDĖLIOJĘ,

VASARIO 12 D., 1933
Pradžia lygiai 

S:00 VAL VAKARE

Lietuvių Svetainėje
E ir SILVER STS. SOUTH BOSTON 
Pa vakarienės draugiškas pasilinks

minimas iki vėlumos.
ĮŽANGA 50c

Prašome visus atsilankyti.

Ll'ZACKAS ir SURVILAS

FOTOGRAFAI
Fotografuojame Vestuves, šeimy
nas, Pavienius ir viską kas tik rei

kalauja nufotografuot. 
Užlaikom gražiausių F rėmų.

Reikale kreipkitės:
PARK STUDIO
875 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS.

TeL University 9438

VARTOKIT VAISTUS 
—SANGOSIL—

$1.00 bonka; jie prašalins 
tnas nesmagumus. Išdirba

aptiekorius 
P. GIEDV1LA

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS.

Visokius vaistus prisiunčiu 
paštą. Reikalaukit kataliogo 
Giedvilo Gyduolių.

'TAlssuJuAnaA , R EaE

SQ. BOSTON 
1058

per
Dr.

TeL Uaiversity 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UeiVVt DENT1ST* ' 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

PIGIAI PARDUODU 
ČEVERYKUS

Y^a vyrams, moterims ir vaikams, 
visokių šaižų. Labai (ceri čeverykai, 
mano paties išdirbystė. Parsiduodavo 
po $5.00, dabar parduodu tokius če- 
verykns nuo 50c iki $2 00. Užeikite 
pasižiūrėt. (7)

KLEMENSAS PRANCKUNAS 
144 C Street. So. Boston, .Mass.

PERSIKĖLIAU 1 NAUJĄ 
VIETĄ.

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

Dabar mano ofisas randasi Lithaa- 
nian Furniture kompanijos štore. "

PETRAS KETVIRTIS
326 Broadvay, Seath Bostan,

Tel. So. Boston 4618-W

i BAY VIEVY 
i MOTOR SERVICE ]
• t

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Peter Trečiokas ir Jee Kapsiiunui,.
savininkai. Į

TeL So.
1 • jį • DAKTARAS

A. -L KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio"

2S1 BROADWAY, tarp C ir D 
SO. BOSTON, MASS.ADVOKATAS

J. B. GAILIUS

NEPAPRASTAS 
KONCERTAS.

Įvyks Lietuvių M. Žiny-
cioj, sekmadieny, Vasario- 
Feb. 12, 1933, 7:30 vai. va 
kare.

Šis koncertas bus ne
paprastas savo programa, 
susidės iš gražių dainų, du
etų ir kvartetų; taipgi jame 
bus sulošti monologai ir dia
logai, kurie atvaizdys Žydi-! 
šką ir airišišką žmogaus * 
būdą. Turėsite daug juokų.! 
Kviečia L. M. Žinyčios ko-( 
mitetas visus ateiti. Įžanga 
ypatai 25c; vaikams 10c.

PERKU BONUS.
Perku Lietuvos ir I<enki- 

jos Bonus. Moku aukštą kai
ną ir cash pinigais. Praneš
kite kokį turite Boną ir kiek 
prie Bono dar yra kuponų, o 
aš duosiu atsakymą ir pa
siūlymą pagal dienos kur-' 
są? Taipgi turiu didelę dra-

Pereitą nedėldieni Lynne į. “veryką krautovę.l
policija užklupo alaus smu- ~as P88 m®ne drabu- 
klę ir suėmė 10 žmonių. A- z,us arba raverykus, nuo to 
lauš rado 55 galionus. I Prnmslu B™? pilnus pi-

Muzikos Mokyklaj
Lietuviai! Kurie norite pamokinti i 
savo berniukus ar mergaites muzi- J 
kos, pradėkite leisti dabar Moki- { 
nu savo studijoj, taipgi einu ir į{ 
narnos. Namie esu kožnų dienų {

♦ 
♦

nuo 7 iki 9 vakare. (-)
VALENT. PALTANAVIČIUT* 

912 E. Broadvay S. Boeton, Mase. i
Tel. So. Boston 1963J J

Proga Padaryt 
Didelį Uždarbį.

Kuris gali įdėt nemažiau kaip 
i $10,000, per metus gali uždirbti 
į?2000 ir daugiau.
I Kurie nori platesnių informacijų, 
klauskite laišku, sekančiu adresu:

CHAS NODOW
14 ST. LŪKĖS RD. 

ALLSTON, MASS.

Namų: Ti

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvienų 

dienų
80 Boylšton st. Little Bldg. 
Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 

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

ETRISTAS

Little Bldg. BMtoa

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Mes ažlaikeaie visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių. Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas nn- 
siončiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekeriae) 
1M DORCHESTER STREET
SOl^BraTo5ČWMASS.

TeL Se. Beetea 2629, 2172 ir 27M

\PARKWAY AUTO\ 
SERVICE
mi FILLING STATION

Jeigu norite, kad Ji
D*UU*

syt mums. Darbas geras, kaina 
priein 
karas
nmi

VIKTOR VAITAITIS 
415 OU Celoay Ave^

^SO. BOSTON. MASS.

Jnsų a
| bilius ilgai laikytų, duokit 

mums. Darbas geras, 
Jeigu norite, kad 

gerai trauktų, imkite

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydą aštrias ir kroniškas ligas vyrų, 
aparatų ištyrimui vidurių ir ptmsčių 
mų, ir spiaudalus save laboratorijoj.

TeL S. B. 2712.

123
sgahreotą yeikių paveikslų, 

didžio, apie 150 įvairią eifią, tiakaaią

► »S
4M KAST E*OADWAT

PALINKSMINS JUSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMIN1SKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiaueto ir turtingiausia eilių knyga Netariu kulbėje. 
KAINA TIK- $140.

Audimo apdarais $1.25.

Patyrimas Yra Didelm Mokslu
iNors

yra

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys i lovų. Tada gali būt pasekmės blogos. TarėkHo vi
sados aao šalčio vaistų savo aoanmae. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiauM jums i 
namus ui $1A4. ~ .........................- - r .

K. SIDLAUSKAS
Afflmoftnra

373 BROADWAY SO. BuSTON, MASS.

-Imgus.
į Krautuvė atdara ir vaka- 

ims. į rais iki 9 valandai i
Cambridgeaus krautuv- PETRAS BARTKEVIČIUS 

ninkai pradėjo gauti netikrų American Dry Goods Stora 
5-dolerinių. Policija jieško
jų platintojų. j

Pasirodė netikros 5-doleri-

678 No. 
Montello,

Kiekvienas turėtų pspuoiti savn knygynų minėta knygai 
rfenae anaipirkri tą knygų pasidžiaugė. Pinigus geriansia

"Meney Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 
konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- 

ir nepamiršt prilipint až 2c. markę.

“KELEIVIS"
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.




