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SOVIETUOSE TREMIAMA 
NLUONAI masraw

Amerifcai Siuio Tik 
Du Būionu.

800,000 ŽMONIŲ 1ŠVEJA- 
. MA IŠ MASKVOS.

įvedama paaportų sistema 
miestams apvalyti nuo 

“dykaduonių”.

Sovietų Rusijoj šiandien 
neapsakomas sujudimas. 
Žmonės, kurie neturėjo aiš
kaus užsiėmimo, o vertėsi 
visokiomis gudrybėmis, da
bar grūdasi j dirbtuves ir 
jieško “garbingo darbo”, 
kad jų neištremtų iš miesto 
kur nors į šiaurę miškų kir
sti arba anglių kasti. Kiti 
išparduoda brangius savo 
rakandus, kuriuos turėjo da 
nuo senų laikų, ir ruošiasi iš
važiuoti pirma, negu juos iš
trems varu. Patys išvažiuo
dami jie tikisi galėsią pasi
rinkti bent patinkamesnę 
vietą.

Bet šitos žmonių viltys 
veikiausia juos apgaus, nes 
visuose Sovietuose nebus to 
kio kampelio, kurio neuž
griebtų 0. G. P. U. tinklas. 
Įvedama dabar nauja pas- 
portų sistema visų pirma vy
kinama šešiuose Rusijos 
didmiesčiuose, Maskvoj, Le 
ningrade, Charkove, Odeso
je ir kitur. Kiekvienas as
muo, sukakęs 16 metų am
žiaus, privalo nueiti Sovietų 
žvalgybon (O.G.P.U.) ir pa
duoti aplikaciją pasportui. 
Šitoj aplikacijoj turi būt su
rašyta visa jo istorija. Svar
biausis čia klausimas, kas 
buvo aplinkanto tėvai, iš ko 
jie gyveno, kiek turėjo tur
to ir tt Paskui aplinkantas 
turi pasisakyti, iš ko jis pats 
dabar gyvena, ar turi koki 
darbą, ar ne, kaip senai ši
tam mieste, kur gyveno pir
ma ką tenai veikė ir tt 

Turėdama šitokių infor
macijų, slaptoji -policija ga
lės visas “nenaudingas bur 
nas” iš miestų prašalinti. 
Miestuose norima palaikyti 
tiktai darbininkus, valstybės 
tarnautojus ir bendrai tuos, 
kurie dirba kokį nors reika
lingą visuomenei darbą. Vi
sus kitus grūs į vagonus ir 
veš į miškus ar kasyklas.

Kai didieji miestai dus 
apvalyti, tada imsis prie ma
žesnių miestelių.

Maskvos apskaičiavimu, 
dabartiniu laiku Sovietuose 
esą apie 10,000,000 žmonių, 
kurie gyvena nedirbdami 
produktingo darbo. Visi jie 
turės būt ištremti kitur ir 
pristatyti prie darbo. Iš vie 
nos tik Maskvos busią iš
vyta apie 800,000 “dyka 
duonių”

Banditai Pagrobė Į Jurininkų Maištas
Danvero Jfiiionieri^. Numalšintas.

Reikalauja $60000 {Mesta ii orlaivio bomba už-: Greitu laiku Washingtone 
22 sukilėliu karo laive. prasidės derybos su skolin- 

Danvero mieste, Colora-| Pereitame “Keleivio” nu- ’gomis Amerikai valstybė 
dos valstijoj, pereitą nedėl-lmery buvo rašyta, kad dėl dėl skolų peržiūrėjimo, 
dienj buvo pagrobtas iš sa-|algų jurininkams nukapoji- Londono spauda jau spėja, 
o n^mų milionierius Char-|mo, olandų karo laive “De kiek Europa gali Amerikai 
es Boettcher. Vėlai vakare I Zeven Provincien” kilo mai- užmokėti. Jos manymu, An 
du nežinomi vyrai paskam-lštas Javos pakrašty. Juri-
bino Boettcherio durų var-Į ninkai suėmė savo viršinin 
pelį- Boettcheris atidarė du-1 kus, užrakino juos nelais- 
ris, ir banditai tuo jaus jį j vėn ir paėmė laivą į savo 
griebė. Surišę jį jie paliko I rankas. Olandijos valdžia 
raštą, kuriuo reikalaujama I tuojaus apkaltino sukilėlius 
$60,000 išpirkimo. pagrobus savo viršininkus,

Boettcheris esąs didžiau-Į “pavogus” karo laivą, ir nu 
3is piniguočius Colorados sistatė atkeršyt jiems užtai 
valstijoj. | žiauriausiu budu. Tuojaus

™ buvo išsiųsti keturi orlaiviai
operacija galvoj. Manyta, Sprogimas Vokieti- | bombarduoti sukilusį laivą.

Kumštininkas Už
mušė Kumštininką.
Pereitą sąvaitę New Yor 

ke kumščiavosi italų kumš
tininkas Carnera su bosto
niečių Schaafu. Vienas Car 
neros smūgis buvo toks stip
rus, kad Schaafas krito be 
žado ir per kelias dienas ne
atgavo sąmonės. Daktarai 
išaiškino, kad Schaafo sme
genyse pasidarė kraujo už
sikimšimas. Todėl šį pane
dėlį jam buvo padaryta
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ŠIURPULINGA TRAGEDIJA 
FANATIKE ŠEIMYNOJE

Religinės Riaušės 
Turkijoj.

Fanatikai bijosi, kad dievas 
Allachas jų nesupras.

Turkijos diktatorius Ke
rnai Paša įsakė, kad religi- 

skolinga apie $4,499,520,-jnėse apeigose butų vartoja- 
000. Ima turkų kalba. Ligi šiol

Londcne manoma, kad iš turkai melsdavosi arabiškai, 
viso Europa gali Amerikai nes tokia kalba kalbėjo jų 
užmokėti tiktai $2,000,000,- pranašas Mahometas. Ma- 
000, vietoj vienuolikos bili-Įhometų kalboje dievas va- 

o turkų

VAIKAI PAAUKOJO 
DIEVUI SAVO MOTINĄ.

glija negalinti daugiau už
mokėti. kaip 100,000,000 
svarų, kas reiškia $339,000,- 
000. O dabar ji Amerikai

jonų.

!?dv5ST SS tSl Sugriovė Miestą.

galvos kiaušą tenai nieko AP>« 260 užmušta ir Į vietos ir 25 sužeisdama. Pa
nerasta. Todėl daktarai nu- apie 2^00 sužeista. matę, kad bloga, likusieji 
tarė knistis į smegenis gilyn Neukircheno mieste, Saa- sukilėliai iškėlė baltą vėlia- 
ir tenai jieškoti sutrikimo. klony, Vokietijoj,- perei- vą, duodami tuo ženklu ži- 
Operacija buvo nepaprastai tą sąvaitę sprogo milžiniška nią, kad jie pasiduoda. Tuo- 
sunki ir Schaaf mirė Car- tanka su žibinamuoju gazu. piet priplaukė kitas karo lai- nera areštuotas. | Sprogimas buvo tos baisus, yas ir visi sukilėliai buvo su-

kad sugriovė visą pramonės imti. Bomba* pramušė šar- 
ŠTIRIJOS KAIMIEČIAI {centrą. Geležinis tankosĮvuotą laivo denį ir sprogda 
NEPRILEIDŽIA VARŽY- dangstis, 150 pėdų pločio, ma išdraskė beveik pusę 

TYNIŲ. buvo išneštas į padanges ir | laivo.
rvtu vRlstipčieii I nukrito ant s^clzkclio? nz pn* 

smarkiai agituoja kad ne-sės mylios nuo sprogimo\UŽmokėjo $40fi00 UŽ

but« leista valdžios agen- vietos. Keli geležies darbu Pagrobta Turtuoli. 

tams parduoti valstiečių že-1 fabrikai visiškai nušluoti Į U •r
mės iš varžytynių, šiomis Inuo žemės veido. Kiek šitoj I Šiomis dienomis “kidna- 
dienomis turėjo būti išpar- katastrofoj nukentėjo žmo-1 neriai” pagrobė Providen- 
duota nuosavybė vieno vais- tikrų žinių da nėra, nes Įce’o turtuolį, Danielių Wal 
tiečio, kurį jo atsiskyrusi daug lavonų da guli po griu- sha. ir pareikalavo už jo pa- 
žmona apskundė dėl ali-Į vėsiais, tačiau spėjama, kad Į leidimą $40,000. Jo draugai 
mentų, bet ir čia susirinkę užmuštų skaičius sieks arti užmokėjo Bostone gengste 
valstiečiai prigrąsino, kad Į 260, o sužeistų arti 2,500 Į riams reikalaujamus $40,- 
jie ateis, su dalgėmis ir ša. žmonių. Materialiai nuosto-J 000. bet pavogtasai Walsh 
kemis apginti savo kaimyno I bai sieksią 1,000,000. Vo-jiki šiol da nėra paleistas ir 
nuo išpardavimo. Varžyty- kiečiai spėja, kad šitą spro- Į nežinia kur banditai jį lai- 
nės tuojaus buvo atšauktos, pmą galėjo suruošti priešin-|ko. Išrodo, kad gali būt to- 

Maždaug taip šiandien valstybių šnipai. kia pat istorija, kaip sudaro ir Amerikoj farmeriai. --------------- Lindbergho vaiku buvo. Po-
PER ŠALČIUS IR SNIEGĄ licija mano, kad Walsh gali 

ŽUVO 60 ŽMONIŲ. Į būt jau nužudytas. 
Laikraščių pranešimais,.

pereitą sąvaitę per sniego IREVOLIUCIJA KUBOJE 
pūgas ir šalčius Jungtinėse! JAU PRIBRENDUS. 
Valstijose žuvo apie 60 Buvusis Kubos preziden- 
žmonių. Chicagos apylinkėj I tas, gen. Mario G. Menocal. 
sušalo 18 asmenų, Ohio val-lkuris dabar gyvena Flori- 
stijoj—9, Missouri—6, Ok-|doj. sako, kad Kuboj jau 
lahomoj—5, Wisconsine ir j atėjęs laikas revoliucijai. 
Michigane po 3. Pennsylva-{“Vaisiai ant revoliucijos me- 
nijoj ir New Jersey po l.ldžio jau prinokę ir jau lai 
Minnesotoj šalčio buvo 371 kas tiems, kurie myli Kubą. 
laipsniai žemiau zero, Illi-jta medį papurtinti”, pasakė 
nojuje, apie Rockfordą ir {jisai.
Kewanee, po 26 žemiau ze
ro. {MASINIS BEDARBIŲ IŠ-

KRAUSTYMAS IŠ LE
NINGRADO.

Sąryšy su naująja pasų si 
valdžia

dinasi “AUach” 
kalboj—“TanriJ

Turkai fanatikai bijosi, 
kad Allachas dabar jų nesu
pras. Kada jie siųs savo 
maldas pas Tanri, tai bied
nas Allachas nežinos, kad 
tos maldos yra skiriamos 
jam. Ir dėl to fanatikai pra- 

riaušes. 
Jiems vadovauja kunigai.

DARROW TARPININ
KAUJA DETROITO 

STREIKUOSE.

Advokatas Clarence Dar- 
row sutiko atvažiuoti iš Chi
cagos į Detroitą atstovauti 
streikuojančius Briggs kom
panijos darbininkus derybo- Į dėjo kelti dideles 
se su darbdaviais. Streikai 
jaskutinėmis dienomis su- 
jaraližiavo beveik visą au- 
omobilių industriją Det

roite.

Michigane Uždargti 
Visi Bankai.

. Michigano valstijos gu
bernatorius Comstock šią 
sąvaitę paskelbė “Astuonių 
dienų šventę bankams”. Tai 
reiškia, kad 8 dienas visi 
bankai toj valstijoj bus už
daryti ir niekas negalės sa
vo pinigų išsiimti. Toks 
žingsnis buvęs reikalingas 
“visuomenės labui” ir “žmo
nių nuraminimui”. Finansi
nė padėtis Michigane dabar 
esanti labai sunki, ypač De
troito mieste.

DEMOKRATAI ATMETĖ
AUKŠTUS MUITUS.

Šį panedėlį Kongrese de
mokratai atmetė republiko
nų sumanymą pakelti mui
tus prieš tas šalis, kurių pi
nigai nukritę ir prekės pi
gios. Už sumanymą buvo 
174 balsai, prieš — 212.

Bankininkas Užsimušė.
Bayonne, N. J.—Valyda

mas nuo šalygatvio sniegą, 
bankininkas Buskirk pasly
do ir davęs galvą į cementą 
užsimušė ant vietos,

JAPONIJA IŠSTOSIANTI 
IŠ TAUTŲ LYGOS.

Tautų Lyga patarė Japo
nijai pasitraukti iš Mandžu
rijos. Bet žinios iš Tokio sa
ko, kad Japonija nepalei- 
sianti Mandžurijos, kad čia 
viskas plyštų. Jeigu Tautų 
Lyga su tuo nenorės sutikt, 
Japonija galėsianti iš Tautų 
Lygos išstoti. Dabar jau kal
bama, kad japonai imsią ir 
Pekiną.

INDIANOS FARMERIAI
TARIASI NEMOKĖT 

MOKESČIŲ.
Indianos valstijos farme

riai pradėjo organizuotis ir 
tartis nebemokėti valdžiai 
mokesčių. Nebraskos valsti
joj gubernatorius paskelbė 
laikinąjį moratorijumą, tai 
yra, nukėlė mokesčių mokė
jimą toliau.

RUMUNIJA ŠALINA 
GENEROLUS.

Bukarešte kilo rimtas po- 
« <.. .litinis konfliktas sąryšy su

KiAMA^KTATiJRnV’ pastangomis
r Ii n TURO® I demilitarizuoti administra- 

pdnį aparatą. Vykdant nau- 
Pietųslayijoje laukiama I ją vyriausybės demilitariza- 

didelių režimo pakeitimų. Į vimo politiką, iš geležinke- 
Opozicinės partijos, kurias jliy valdybos ir iš paštų ad- 
valdžia paleido 1929 m. te- ministracijos buvo atleisti 
jeveikia ir daro susirinki- Lju generolai, kurie ėjo di- 
mus ir šaukia Bielgrade pro- rektorių pareigas. Ta pa- 
vincijų delegatų suvažiavi- |čia proga buvo atleistas 
mus. Dabar vyksta radikalų ir Bukarešto policijos 
partijos kongresas, svarstą viršininkas, pulkinink. Ma 
susitarimo su Chorvatų ir rfnesco. Generolai davėsi 
Slovėnų opozicijų klausimu, atleidžiami, bet pulk. Mari- 

Serbų opozicijos partijos nesco sukėlė didelį triukšmą 
radikalai, agrarai ir demok- į. atsisakė klausyti vidaus 
ratai veda derybas dėl ben- reikalų ministerio, reikalau- 
dro veikimo. Visi eina prieš damas, kad jį nuo pareigų 
diktatūrą ir reikalauja lais- atleistų pats karalius. Ta- 
vės-. . . čiau karalius atsisakė kištis.

Bielgrade jau pasklido I Tada vidaus reikalų minis- 
gandų. kad artimiausiuoju | teris įteikė atsistatydinimo 
laiku Pietųslavijoje vėl bus pareiškimą, tačiau jį kara 
atstatyta politinė laisvė. Įlius irgi atsisakė priimt Ka

ralius, norėdamas išsisukti
POPIEŽIUS RAMINA I nuo griežtesnio sprendimo, 

PASAULĮ. I išvažiavo į Sinają. Tuo tar

RUMUNIJOJ UŽSNIGO 
TRAUKINIUS.

Vakarų Rumunijoj dėl I stema. Leningrado 
nepaprastai daug prikrito-1 pradėjo masinį išsiuntimą tii 
šio sniego nutrauktas susi-1 piliečių, kurie negali įrodyti 
siekimas daugiau kaip 20 Į savo nuolatinio užsiėmimo, 
geležinkelių linijų, taip kad Iškrausimas iš botų ir mie- 
Galacas, Konstanca, Kiše- sto atliekamas policijai ir G 
nevas, Jasia ir daugybė mie- P. U. agentams prižiūrint, 
stų ir kaimų Dobrudžoj at- Nors Leningrade dabar 
skirti nuo pasaulio. Užsnig- siaučia dideli šalčiai, tačiau 
tą traukinį tarp Jasų ir Ga- iš miesto traukia perpildyti 
laco buvo užpuolę vilkai, Į traukiniai bedarbių, išsiun 
kuruos tik su dideliu vargujčiamų į įvairias provincijų 
atrėmė apsiginklavę trauki-{vietas.
nio palydovai. Laivininkys
tė Dunojuj ir Juodojoj juroj I SUGEDĖS MAISTAS UŽ- 
taip pat visiškai paraližuota. I NUODIJO BEDARBIO 
Visi uostai užšalę. | ŠEIMYNĄ.

Chicagoje pereita sąvaitę 
ŽMOGUS SUŠALO MASS.|«ugedusiu maistu užsinuodi 

VALSTIJOJ. jo bedarbio Stželeckio šei 
Miške, netoli Palmerio jmyna. To maisto jiems pri 

miestelio, Mass. valstijoj, siuntė “Illinois Emergency 
ūereitą ketvirtadienį sušalo Relief’ organizacijd. Marės 
Alfred Goudreau, 73 metų Stželecldenės gyvybė esanti 
amžiaus žmogus. (pavojuje.

'Mtnaugė 72 
ir ruošėsi ją sudegint ant

aukuro.

Kentucky valstijos kal
nuose, netoli Inez miestelio, 
gyveno ant farmos Millsų 
šeimyna — 8 suaugę vaikai 
ir jų 72 metų amžiaus moti
na. Millsai buvo labai die
vobaimingi fanatikai. Prisi
skaitę biblijos pasakų, kaip 
senovėj Dievas reikalauda
vo sau nekaltų žmonių krau
jo, Millsai kelias dienas pa
sninkavo ir meldės, o paskui 
nutarė, kad butų geras da
lykas užbaigti tas pamaldas 
aukuojant Dievo garbei kokį 
nors žmogų. Sena motina iš
rodė geriausia tokiai aukai 
tikus. Atsiskleidę “šventraš- f 
tį” ir suklaupę prieš kryžių ' 
jie da sykį visi karštai pasi
meldė ir tuomet vyriausis 
sūnūs Johnas paėmė savo 
rankomis senukei už kaklo 
ir pradėjo ją smaugti. Moti
na blaškėsi ir vertėsi, bet 
Johnas spaudė savo pirštus 
į jos kaklą kas sykis vis gi
liau ir giliau, pdkol galų 
gale senukė apalpo ir mirė. 
Visa šeimyna tuo tarpu sto
vėjo aplinkui ir karštai mel
dėsi.

Pasmaugus motiną, vaikai 
užnėrė jai geležinį grandinį 
ant kaklo ir pradėjo statyt 
aukurą, ant kurio jie ketino 
sudegint pasmaugtą motiną. 
Mat, pagal “šventąjį raštą”, 
tik su dūmais auka gali pa
siekti p. Dievą.

Bet kaip tik tuo laiku šitą 
šiurpulingą ritualą užklupo 
policija. Visi 8 vaikai buvo 
suimti ir dabar sėdi uždary
ti Martino apskrities kalėji
me. Visus juos kaltina 
žmogžudyste.

Tai ve, prie ko veda reli
ginis fanatizmas!

Pereitą sąvaitę Romos pO-Jpu ministerių kabinetas vie- 
piežius vėl prašneko per ra- J nu balsu nutarė palaikyti vi- 
dio į nusiminusį pasaulį. Jis daus reikalų ministerį ir mi- 
patarė visiems nusiraminti, nisteris pirmininkas Maniu 
nes greitu laiku Dievas grą- J išvyko į Sinają pranešti apie
zinsiąs "gerus laikus.” Tai 
yra tušti žodžiai. Jiems ne
tiki ir jis pats. Kada tik jam 
reikia pinigų, jis visuomet 
reikalauja aukso iš tikinčių- 
iu minių, o ne iš Dievo lau
kia.

tai karaliui.

AFRIKOS JUODIEJI NAI
KINA BALTUOSIUS.

Dingo be žinios daug bnltą 
žmonų; čiabuviai nuodija

Tyrinės MKomunistų 
Riaušes.”

Žinios iš Washingtono sa
iko, kad valdžia yra nusista
čius ištirti, kas kursto tas 

l riaušes, kurios kįla parduo-
NORI PAVOGTI KITĄ 

LINDBERGHO VAIKĄ.
Lindberghas sakos gavęs Idant žmonių turtą už nesu- 

nuo gengsterių laišką, rei- mokėtus mokesčius ar sko- 
kalauianti dar $50,000; ki- las Ithacos miestely, Michi- 
taip, busiąs pavogtas ir ki- gano valstijoj, per tokias 
tas jo vaikas. Sąrišy su tuo riaušes buvo apmuštas fe- 
grąsinimu, Virginijos valsti- degalinės valdžios agentas, 
ioj jau tapo suimti 3 vyrai. Dėl to Washingtonas ir su 

judo. Valdžiai rodosi, kad 
tas riaušes kurstą komunis
tai.

Bet jie prie kaltės neprisipa
žįsta.

LEDAS NUNEŠĖ JŪRON 
PAŠTO ŠUNIS.

Alaskoje vežant šunimis

Laikraščių pranešimu, 
portugalų Angolos koloni
jos didžiausiam Loandos 
mieste paskutiniu laiku pas
laptingai dingo visa eilė bal- 
tyjil gyventojų. Dabar poli
cijai pavyko susekti 50 čia
buvių negrų gaują, kurios 
tikslas buvęs išnaikinti vi
sus baltuosius. Tuo momen
tu, kai policija tą gaują už
tiko, 'jos nariai rengė nuo
dus, kuriais turėjo būti už
nuodyti šaltiniai, iš kurių 
Loanda ir jo apylinkės gau
na vandens.

BUS JŪRIŲ MAN1EV- 
RAI.

Šiomis dienomis Ramia
jame Vandenyne bus Jung
tinių Valstijų laivyno ma- 
nievrai. Laivynas bus pada
lytas į dvi dali: viena dalis 

miestus,

UŽDIRBO $145,000,000.
Amerikos telefono kom

paktą per Norton Sound. le-1 pani ja paskelbė savo perei- 
das sutruko ir šunys atsidu- tų metų pelną. Pasirodo, 
rė ant palaidos lyties. Žmo- kad per 1932 m. ji uždirbo 
gus išplaukė į krantą, o šu- $145,000,000. Taigi stam- atakuos pakraščio 
nys buvo vėjo nunešti į ju-Įbios korporacijos krizio ne-.kita gins. Bus taipgi teoreti- 
rą. {labai jaučia. škas užpuolimas iš oro.
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‘GILTINIEČIUS” ATSI- 
MINUS.

1905 metais, kuomet re
voliucijos persigandusi ca
ro valdžia pasislėpė, Lietu
voje atsirado plėšikų gauja, 
pasivadinusi “Giltinės” var
du, kuri plėšdavo krautuves, 
dvarus ir turtingesnius ūki
ninkus.

Nors visi gerai žino, kad 
“giltiniečiai” buvo paprasti 
plėšikai ir su tikrais revo
liucionieriais nieko bendra 
neturėjo, tačiau kunigai ir 
šiandien mėgina maišyti 
juos su socialistais.

Štai, “Draugo” 29-tame 
numery kun. A. Petrauskas 
rašo šitokią pasaką:

“šalia i Kauną einančio plen
to gyveno mažažemis ūkininkė
lis š. Seniau jis buvo girios ei
guliu. žmonių nuomone turė
jęs gerokai skatiko. Ypač kad 
jo ir trobelės ir visas ūkis buvo 
labai gražiai tvarkomi.

“Vieną dieną gauna jis iš pa
što laišką, kuriame socialistu 
vardu reikalaujama sumokėti 
revoliucijos reikalams apie vie
nas tūkstantis, rodos, rublių. 
Raštas pažymėtas socialistų 
antspaudu. Jei nesumokėsiąs, 
busiąs mirtimi nubaustas. Taip 
Bebruliškių revoliucijonierių 

'teismo nutarta esą.
“Gavęs toki nemalonaus tu

rinio laiškutį, S. nežino, ką 
daryti. Tokią pinigų krūvą su
mokėti turinčiam dvylika mar
gų mažažemiui, tai ne juokai. 
Skolinti nieks neskolins. Nusi
minė žmogelis ir laukia mir
ties.”

Bet kažin kas pataręs ši
tam žmogui nusiųst tą laišką 
j Vilnių, ėjusios tenai social
demokratų “N. Gadynės” 
redakcijai, ir paklausti, argi 
ištikrųjų socialistai šitokiais 
budais pinigus revoliucijai 
renka. Jis pasiuntė.

“N. Gadynės” redakto
rium tuomet buvo Kapsukas 
—Mickevičius. Ir štai kas 
pasirodė:

“Gavęs tąjį laišką, Kapsukas 
Įdeda visą, nieko nekeisdamas, 
į ‘N. Gadynę' ir po juo pride 
da prierašą, kad socialistai to
kiais darbais neužsiimdinėją. 
Tai esąs ‘giltiniečių’ — užpuo
likų darbas”.

Taip rašo “Drauge” pats 
kun. Petrauskas. Ir jis pri
duria, kad “giltiniečiai”, 
matyt, nusigandę šitokio pa
skelbimo, visai neatėjo pas 
tą žmogų pinigų kolektuoti.

Iš to jau kiekvienam turė
tų būt aišku, kad socialde
mokratai ir “giltiniečiai”, 
tai du visai skirtingi dalykai. 
O tačiau baigdamas savo 
pasakojimą kun. Petrauskas 
vistiek tvirtina, kad “buvo 
kokis sąryšis tarp ‘giltinie
čių’ ir socialistų vadovy
bės.’

Bet šitokia “logika” va- 
duojanties galima juk butų 
“giltiniečius” ir su klebo
nais “kokiais sąryšiais” su
rišti.

“AUŠRINĖ” PASIRODĖ.

Gavpme pirmą numerį 
“Aušrinės”, kuri ketfna eiti 
kas mėnuo kaipo socialisti
nės minties žurnalas. Re
dakcija savo pareiškime sa
ko:

“Aušrinė pradeda eiti kas 
mėnuo laisvos socialistinės 
minties, kultūros, visuomenės 
ir literatūros žurnalu.

“Tai nėra naujas ir atsitik
tinas dalykas, bet išvada to 
darbo, kurį Aušrinė jau dirba 
dvidešimt su viršum metų.

H tą darbą tiktai 
ir pritaikome pla

tesnei visuomenei. Jeigu anks-

čiau Aušrinė buvo daugiau 
moksleivijos lavinimosi žurna
las, tai šiandien ji ryžtasi pa
kelti visus kovos sunkumus dėl 
laisvos socialistinės kultūros.”

Pirmame “Aušrinės” nu
mery yra gana vykusių eilė
raščių ir rūpestingai surink
tų informacijų apią sociali
stinį judėjimą kitose vals
tybėse.

Nors kai kurie raštai so
cialistiniam laikraščiui gal 
ir nelabai tinka, kaip pa
vyzdžiui A. Paliuko straips
nis “Partijų paralelės”, 
bendrai paėmus, per “Auš
rinę” kalba suvaržytas ir 
prislėgtas pažangaus Lie
tuvos jaunimo balsas.

Adresas: Studentų Socia
listų Aušrininkų D-ja, Uni
versitetas, Kaunas.

“VIENYBĖ” IR VĖL NU
ŠOVĖ PRO ŠALĮ.

“Vienybės” pisoriai mėg
sta šaudyt į visas puses, bet 
niekad nepataiko ten, kur 
nori. Štai, 7 vasario numery 
jie pyškina Pruseikos adre
su:

“L. Pruseika ‘Naujoj Ga
dynėj’ pasidžiaugė, kad Vokie
tijos fašistai prarys Klaipėdą. 
Jis dar ir daugiau pasidžiaug
tų, jei jie prarytų visą Lietu
vą. Toks, mat, raudonųjų no-

“Yra žmonių, kurie mano. 
jog iš komunistų partijos, jo 
paties auklėtinių išspirtas. 
Pruseika pasitaisys, pasveiks. 
Iš šio simptomo jie turėtų pa
simokyti. kad syki išgama— 
jis visada liks išgama. Jo 
kraujuje ir smegenyse yra tos 
baisios protligės bakterija. 
Gaila, mokslas dar nežino bu-

- dų. kaip ją prašalinti.”

Tai vis šaudvmas pro sa
li-

Iš visos šitos tirados aiš
ku tik tas, kad “Vienybės” 
rašytojai baisiai susinerva
vę. Jie šneka apie “baisias 
protligės bakterijas”, apie 
kurias jie neturi mažiausio 
supratimo, bet ką Pruseika 
rašė apie Klaipėdą savo 
“N. Gadynėj”, jie visai pa
miršta. O jis rašė štai ką:

“Kauno politikos pravady- 
riai niekuomet negalėdavo už
tenkamai atsigrožėti kitų šalių 
fašistų pasisekimais. Na, o 
kaip jiem patinka Hitlerio pa
skyrimas Vokietijos kancleriu?

“Praryti Klaipėdą hitlerinin
kams tai tik mažmožis!

“Fašizmo garbintojai, visų 
pirmiausia, gaus Į kaili nuo tų, 
kuriuos jie dievina.”
Ir daugiau nieko.
“Vienybės” redaktoriai 

šitą jo teisingą pastabą iš
kraipė, nupasakojo ją sa
vais žodžiais, ir paskui pa
tys savo žodžius atakuoja. 
Ant galo užmiršo apie ką 
pradėjo ir užbaigė Prūsei 
kos “protligės bakterijų’ 
tyrinėjimu, kaip kokie psi
chiatrai.

Mums čia nerupi ginti 
Pruseikos asmenį, bet mums 
svarbu pažymėti, kaip ma
žučiai yra tie žmoneliai, ku
rie turi pretensijų buti tau
tos reikalų “monopolšči- 
kais.” »

Jie nemoka rimtai atsaky
ti net į tokį paprastą daly
ką, kaip Pruseikos pastaba 
apie fašistus. Paprastas tei
sybės žodis išmuša juos iš 
lygsvaros ir įvaro despera
cijom

Rodos, neturint argumen
tų, jiems geriausia butų nu
tylėti; tuomet bent neparo
dytų savo menkumo. Bet 
“Vienybės” fašistai ir to ne
supranta.

Wa8hingtone Statoma Daug Naujų Namų.
ĮZ' okia Bus

Žmonijos Ateitis

Paveikslėlis parodo statomus naujus triobėsius VVashingtone. Statybos darbams Kongre
sas yra paskyręs $500.000,000. Už tuos pinigus valdžia dabar stato Komercijos Departamento 
tumus, Pašto rumus. Darbo Departamento romus, Prekybos rumus, Mokesčių rumus, Justici
jos Departamento rumus ir Valstybės muziejų.

DVEJOPA PRIEVARTA.
Arthur Brisbane “Boston 

American’e rašo:
“Rusijoj Stalinas ima dėsėt-j 

kas tūkstančių žmonių iš mies-; 
tų ir kaimų, ir siunčia juos į 
šaltą Šiaurę kirst medžių, kad 
pagaminus reikalingos medžia
gos antrojo penkmečio planui. 
Mūsiškiai ‘geriausieji protai* 
linguoja sunkiomis galvomis ir 
sako: ‘Ar tai ne baisu! Prie
varta varyti tūkstančius žmo
nių kirst malkų šiaurės šal
čiuose !’
“Bet jie nelingavo savo- galvo

mis, kuomet musų valdžia prie
varta išvarė tris milionus vyrų 
i karo laukus Francuzijoj. 0 
juk stovėti apkasuose yra da 
blogiau, negu medžius kirsti.

“Stalino žmonės kirsdami 
medžius gamina turtą.

“Gi musų žmonės buvo dujo
mis nuodijami, šaudomi, ir da
bar jų pensijos bei apdrauda 
kaštuos Jungtinių Valstijų pi
liečiams bilijonus dolerių.

“Kaip matote, yra valstybių 
daug kvailesnių už Rusiją, ir 
yra daug aršesnių žiaurumų 
kaip varymas žmonių medžius 
kirsti.”
Tai yra tikra tiesa. Tik 

gaila, kad p. Brisbane pa
miršo, jog karo metu jis pats 
tą aršiausį žiaurumą rėmė.

SUSTOJO ŽURNALAS 
“BANGOS”.

“Socialdemokratas” pra
neša,kad sąvaitinis žurnalas 
“Bangos”, kuris buvo lei
džiamas “Musų Rytojaus” 
redaktoriaus A. Bružo lėšo
mis, nuo Naujų Metų nebeis. 
Spaudos žiniomis, šio laik
raščio leidėjams valstybės 
iždas per radiofoną sumo
kėjęs 40,000 litų. Laikraštis 
nebeišeisiąs todėl, kad tiki
masi gauti nuostolių, kurių 
leidėjai toliau pakelti nebe 
galėtų.

PADIDINTAS “SOCIAL
DEMOKRATAS”.

Pirmas šių metų “Social
demokrato” numeris atėjo 
padidintas, astuonių pusla
pių, ir gana įvairaus turi
nio. Pora straipsnių yra cen
zūros išbraukta ir tos vietos 
užpildytos tam tikrais re
dakcijos’ skelbimais.

JI VADOVAUS ROOSEVELTO 
RAUTUI.

Roooeveltui į prezidentus įve
sdinti 4 kovo Washingtono “po
nios” ruošia didelį rautą. T«m 
“darbui” vadovauti yra paskir
ta Mrs. “John” A. Dougheitv 
čia jos atvaizdas.

Prie Mano Liktarnės.
Apie laisvamanius “Drau- pač tokiems 12-tos kategori- 

gas” sprendžia taip: “Lais-ljos vyrams, kaip Dominin- 
vamanįai, kurie atsitolino ■ kas Klinga, nežinoti šitokių 
nuo Bažnyčios, jie atsitolino paprastų dalykų, kuomet įsi

giję Kalendorių jie galėtų 
pusėtinai apsišviesti.

ir nuo tautinių reikalų”. Bet 
ką “Draugo” atstovaujamo
ji bažnyčia turi bendra su 
tautiniais reikalais? Ar yra j 
visoj jos liturgijoj nors vie
nas žodis apie lietuvių tau
tą? Juk nėra! Romos popie
žiaus bažnyčia nepripažįs
ta net lietuvių kalbos. Jei 
kuris kunigas rūpinasi tau
tiniais lietuvių reikalais, tai 
jis rūpinasi tik kaipo asmuo, 
bet ne kaipo bažnyčios a- 
rentas. “Draugo” galvočiai, 
kurie kasdiena kalbas su p. 
Dievu, neturėtų šitaip blo- 
fuoti.

Marijos kavalieriai iš 
Draugo” pastogės pradėjo 

pranašauti, kad lietuviai so
cialistai jau greitu laiku iš
nyksią. O aš ir ne pranašas 
būdamas galiu galvą dėti, 
kad greičiau išnyks Marijos 
kavalieriai, negu socialistai.

Lietuvoje yra susitvėrusi 
lietuviškų biznierių draugi
ja kovai su žydais biznie
riais. Iki šiol ji vadindavo
si “verslovininkais”, nuo 
žodžio “verslas”, kas reiš
kia maždaug tą patį, ką “bi
znis”. Mums, amerikie
čiams, “verslovininkų” var
das iš pat pradžių išrodė ne
tikslus. Kas priklauso “ver
slui”, tas turėtų būt “versli
ninkas”, o ne “verslovinin- 
kas”.

Matyt, šitą yra jau paste
bėję ir Lietuvos laikraščiai, 
nes pastaruoju laiku “vers- 
lovininkus” pradėta vadinti 
“verslininkais.” Dabar tik 
reikėtų, kad jie “bekonus” 
atkrikštytų į kiaules.

Ar žinot, kaip sutrumpin
tai vadinasi radio? Jeigu 
nežinot, tai pasiklausykit 
“Vienybės” mokslinčių, ku1 
rie 5-tame savo laikraščio 
numery rašo: “Metro-Gold- 
wyn kino fotografas savo 
kambarėly Alaskoje nuo 
lempos gazų apalpo. Bet 
pasiekė radio aparatą, pa
leido pagalbos šauksmą ar
ba, kaip radio sutrumpintai 
vadina ‘SOS.’ ”

Išeina, vadinasi, kad rai
dės “SOS”, tai sutrumpintas 
radio vardas. Bet taip išei
na tiktai pas “Vienybės” re
daktorius. Ištikrųjų gi 
“SOS” nereiškia nei radio, 
nei kitą kokį sutrumpinimą, 
o tik paprastą pavojaus sig
nalą.

Patarčiau “Vienybės” 
mokslinčiams nusipirkti šių 
metų “Keleivio” Kalendo
rių, tai tenai jie suras, ką tos 
trys raidės reiškia, kas jas į- 
vedė ir kodėl. Juk sarmata.« 
laikraščio redaktoriams, y-1 jį

Amerikos mokyklose vai
kams yra kalama į galvas 
šitokia mintis: “Kiekvie
nas pilietis gali būt prezi
dentu”. Gi Brooklyno “vie- 
nybininkai” pradėjo dabar 
sakyti: “Kiekvienas tauti
ninkas gali būt kunigu, kad 
ir ženotas”. Išgirdęs apie tai 
senis Širvydas Lietuvoj tuo
jaus atsivertė prie Dievo ir 
rašo “Vienybei”, kad tai e- 
sąs pastipusiai geras daly
kas. Dievas visiems esąs rei
kalingas. Tai reiškia, kad 
senis Sirvydas irgi gatavas 
stoti į “dvasišką stoną”. 
Yes, kunigais gali būt visi 
tautininkai, tik bėda, kad 
nėra kam buti jų parapijo- 
nais.

Raudonas Pipiras.

Didelis Išpardavimas
COLUMBIA IR VICTOR

Lietuviškų Rekordų
. Tikra ją vertė 75c.

DABAR MES PARDUODAM TIK PO 50c
Perkant 6 ar daugiau rekordus mes apmokant persiuntimą.

16209—Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok. Paura ir Giraitis 
16270—Rytų daina ir Turkų vestuvės Lietuvos Viešbučio Orkestrą 
16271—Kur lygus laukai ir Šatėms tamsi naktužėlė. Karo Mok. Choras 
16272—Namo, liaudies daina ir Oi, kad išauštų. Vyrų Oktetas
16266—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas. Stasys Paura
16267—Atskrend sakalėlis ir “Ąnt kalno”. Vanagaitis, Stogis ir Oželis 
16256—Ulonai ir Ar aš tau sese nesakiau.
16268—“Miss Lietuva” jr Ar tu žir.ai broli? Dineika ir J. Petrauskas 
16263—Atbulinis ir Vargoninlkas. V. Niekus
16258—Skudutis ir Šarkis galijotas. V. Niekus
16264—Gegužinė ir Su armonika į Braziliją. Lietuv Viešb. Orkestrą 
16255—Kariškas vaizdelis ir Sudie-sudie. D. Bolskis
16252—Kųkutė. Valcas, ir Myliu, Tango V. Dineika ir J. Petrauskas 
16253—Suktinis ir Lietuviškas popuri
16265—Link mergele ir Nemuniečių polka. Mahanoyaus Liet. Orkestrą 
16259—Plikių ir Toks vaikinas—polkos ” ” ”
16254—Aukšti kalneliai ir Ak norėčiau
16251—Rinkai man berneli it Adomo ir Jievos—Polka ”
16262—“Oi Atmink ir Užaugau Lietuvoj. A. Vanagaitis ir Ozelienė 
16261—Studento sapnas ir Svetima padangė Jonas Giraitis
16260—Nuovadoje ir Amerikos lietuvių priėmimas. D. Doiskjs
16257—Atsiskyrus su mylima ir Vasaros grožybė. Paura ir Giraitis 
16227—Jurgio ir Ūkininkų — Polkos. Pennsylvanijos Angliakasiai 
1622T—Sunko gyventi ir Garnys atplezdeno. Stasys Paura
16213—Duok ranką ir Jieškau tavęs—polkos. Mahanoyaus Liet. Orkes. 
16210—“Cit bobule” ir Oi Praneli negaliu—polkos. Dirvelio orkestrą 
16201—Virginia ir Marcinkonių polkos. Worcesterio Liet. Orkestrą 
16276—Palangos juroj ir Aš myliu vasaro grožę. Liet. Viešb Orkest. 
16277—Lietuvos Himnas ir Lietuvos popuri Kauno Bažnyčios Choras 
16278—Noriu miego ir Karininkų fokstrotas Metropolio Orkestrą 

VICTOR REKORDAI.
14047—Polka “Ramtatulis” ir Valcas. Biržys
14042—Laivyne ir Užmiršai tėvų kapus Jonas Butėnas
14041—Gėlynas ir Deimantas — polkos. Kaimo Orkestrą
14035—Tolima laimė vilioja ir Oi greičiau greičiau. Butėnas
14029—Linominis ir Užgavėnės. ’ Žiūronas ir Grupė
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu. Krasauskienė

ir Valteraitė
14022—Jau saulutė leidžias ir Vaikščiojau po girelę Namieka
14017—Aš užgimiau prašė, ir Ugdė močiutė Pteras Petraitis
1401!5-^-Vienas artistas ir Chicagos karčiamoj. J. žiūronas
14014—Klausyk mylimoji ir Burdingierius praktikoj, žiūronas ir Grupė 
14013—Oi greičiau ir Naktis svajonėmis papuošta Zosė Krasauskienė 
14012—Pasveikinimai iš namų ir Valcų rinkinys. Alkani Muzikantai 
14009—Sakė mane šiokia ir Molio uzbonas. Krasauskienė ir Valteraitė 
14003—Baigęs dienelę ir Pasėjo brolelis. P. A. Dulkė
81695—Jurgis Skinderis ir Sveikas drūtas. Stasys Pilka
Rekordas prisiančiam per paštą, bet turi bot apmokėta iš anksto.

Pasinaudokite šia gera proga.

JOS. F. BIIDKIK, Ik.
M17 St. UUID tt, CKAH. U

Komunizmas, Fašizmas ir 
Demokratizmas.

Prof. F. J. C. Hearnshaw, 
žinomas anglų mokslinin
kas, apie demokratijos kelią 
Europoj rašo sekamai:

Mussolini, fašizmo įsteigė
jas, ir Trockis, buvęs bolše
vikų komisaras, turi nedaug 
bendra. Bet vienu atveju 
jie abudu atatinka vi?ns ki
tą: jie savo darbus įvykdė 
demokratijos sąskaitom 
1925 m. birželio mėn. vie
name anglų laikraštyj buvo 
išspausdintas straipsnis, ra
šybas Italijos diktatoriaus su 
užrašu“Demokratijos bepar- 
tybė”, kuriame jis sako, 
kad esą pačios tautos vieš
patavimas butų dar gal būt 
pakenčiamas, jei tai nelies
tų pasirinkimą vietos, kur 
pastatyti valsčiaus šulinį. 
Bet kai ant kortos stovi auk
ščiausieji tautos interesai, 
tai ultra-demokratinės val
džios negalinčios drįsti jų 
pavesti tos pačios tautos 
sprendimui.

Prieš kelerius metus Tro
ckis, tuomet dar Lenino ko
lega, būdamas savo galybės 
aukštybėse, išleido žinomą
ją “Terorizmui apginti” ilgą 
ir karštą tiradą prieš visą 
reprezentatyvės valdžios 
sistemą ir prieš daugumos 
viešpatavimo mintį. Tenai 
jis sako: “Demokratija yra 
nevertingas ir 'vargingas 
maskaradas. Mes vardan 
koncentruotos proletariato 
pajėgos atmetame demok
ratizmą. Tris kart daugiau 
kaip beviltinga yra mintis, 
kad parlamentarinės demo
kratijos keliu yra galima 
valdžios pasiekti.. Yra tik 
viena# kelias—valdžią pasi
imti.”

Iš tikrųjų beveik visame 
pasauly pastebimas kaž 
koks demokratijos pasviri
mas. Pirmiau visų vilčių tik
slas ir visų politinių pastan
gų galutinis uždavinys da
bar, rodosi, lyg kredito ne
tekęs. Žmonės plačiu mas
tu ima ja nebetikėti. Jie nu
sivylę. Jie linksta prie kito
kių valdymo formų ir bando 
visokių priemonių savo tik
slams atsiekti.

Jei mes paklausime, del
ko demokratija beveik visoj 
Europoj yra atsidūrusi pa
vojuj, tai rasime, kad prie
žastys kiekvienoj šalyj yra 
kitokios.

Italijoj Mussolini trium
fas išaiškinamas tuomi, kad 
Italijos demokratija—nepa
tyrusi, blogai išauklėta, ne
išsivysčiusi ir koruptinga— 
pati ir jos pasistatytieji sil
pni ministeriai jautėsi esą 
netikę susitvarkyti.

Rusijoj vėl priežastis, ko
dėl Leninas ir Trockis nu
mojo ant demokratijos,buvo 
ne tiek demokratijos nepa
kankamumas, kaip demok
ratijos antikomunizmas.Net 
tokia primityviška ir politi
škai neišlavinta tauta, kaip 
rusai, turi gana stiprų savi
garbos ir padorumo instink
tą bei sveiko proto žmogaus 
principą. Todėl bolševikai 
nesitiki bent kada galėsią 
pravesti savo planus visuo
menei pritariant. “Yra tik 
vienas kelias tatai padryti, 
—ir tai yra valdžią paimti”.

Gal būt tai reiškia, kad 
demokratija nustojo buti 
galima ir pageidaujama val
dymo forma? Jokiu budu! 
Auklėjimo praplėtimas, 
liaudies organizacijų priau
gimas, darbo žmonių au
gantis sąmonėjimas, galų 
gale jokia kitokia valdžios 
formą, išskiriant demokrati
nę, daro negalima. Jokie 
diktatoriai, kokios rųšies jie 
butų, nei fašistai nei bolše
vikai, galų gale nebebus pa
kenčiami. Visa, kas iš da
bartinio nupuolimo kyla, y- 
ra tai, kad kai kurios šalys 
demokratijai dar nėra pri
brendusios ir kad kitose ša
lyse demokratija dar nerado 
sąlygoms pritaikytos for
mos. Pamatinis demokrati
jos supratimas yra tas, kad 
daugumos valia turi vieš
patauti ir kad tatai gali pa
sireikšti suprantama disku
sija ir nevaržomu balsavi
mu.

Demokratiškas idealas ga
li tik tada buti įvykdytas, 
kuomet tauta yra pakanka
mai išauklėta, kad galėtų 
suprasti demokratinio val
dymo pamatines problemas, 
kuomet ji yra pakankamai 
laisva nuo blogų ydų ir ko
rupcijos ir rimtai nori to, 
kas yra teisėta ir gera; kuo
met ji pakankamai supran
ta bendrumo reikalą, kad 
butų galima tai, kas yra ge
ra, atsiekti visiems savo na
riams.

Gali buti, kad tik po kai 
kurių pasipriešinimų pa
sieks tą apšvietos ir moralės 
aukštumą, kuris yra būtina 
sąlyga sėkmingai pravesti 
demokratiją. Tuo labiau tad 
kiekvienas, kas į žmoniją 
tiki, negali abejoti, kad vi
suotinos demokratijos diena 
ateis ir bus pastovi.

“L.Ž.”

Susisiekimo ministerijos 
šių metų sąmatoj numatyta 
4 mil. lt. naujiems plen
tams statyti. Sąmata dar ne
patvirtinta ir, turint galvoj 
dabartinius sunkius laikus, 
vargu ar visa ta pozicįja bus 
patvirtinta.

antikomunizmas.Net
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Kas skaito ir raio 

Ta
j AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS! Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

FAŠISTŲ MANEVRAI S1.A. KUOPOJE,
ivvi&npr1* bas turi pmkų *•l\ElbUElrE. Ima visokius laikraščius ir

WATERBURY, CONN. .gėsi tikrai bimbiškak Kėlė
Sausio 5 d ivvkusiame triukgmą’ Pirminink3 G- J 

cta^i v * įvykusiameb^y išvadino “melagium”
ShĄ.11 kp mėnesiniame ksalbaBt
sus,rink,me buvo, daug juo- Krasnitskas Bu siusto 
ko nai lams, o fasistęha, gą.1^^ cigarą ir iai 
vo smūgį u-dabar vaikanoja k albėj teis 8

duoda nariams skaityt ne
mokamai. Įstojimas į kliu-

NORWOOD, MASS. 

Komunistų sukeitė* triukš-

D. L. K. Keistučio drau
gų dabar nupigintas per pu- gijoje tarp laisvų narių kilo

nosis nuleidę, nešioja “smu
iką”.

Istorija tokia. Gruodžio 
mėnesio susirinkime T. Ma
tas buvo išrinktas vienbal 
šiai kuopos pirmininku, tai
gi šiame susirinkime nauja _ __ ___________
valdyba turėjo .užimti. savo i jęas gj juos tada galėtų pa
vietų, o Tareilai reikėjo pa-|žintį kad jie yra komunis- 
sitraukti. Bet nesinorėjo vy-Įtai? • 
rui atiduoti vairų progresy-l ‘
viskam nariui draugui Ta-|Komum»tai grūmoja Ke
rnui Matui, tad fašistukai į- reporteriui,
mokino vienų savo leitenan-1 Bimbiniai komunistai nu- 
tų, tūlų Mikėnų, kad suloštų įtarė “nudėt” “Keleivio” re- 
durnelio rolę, ka jis ir atli-J porterį G. J. Kazlauskų, 
ko. Ikam jis aprašo jų darbelius

Kada naujam pirminiu-1 Keleivyje”. Jie grųsina at
kili reikėjo užimti vietų. Mi- ėmimu jam gyvybės. Maikis 
kėnas atsistojo ir klausia fi-J GlP^1iu^as baisiai uzsirusti- 
nansų sekretorės Tareiliu Ino> kam andai Kazlauskas 
tės, ar T. Matas yra “geram ja-“Keleivį” apie jį
stovyje”. Ši praneša, kad,Į^k°: As ta rup... kaip dė- 
girdi, jis “buvo suspenduo-j S1_u 1 ta1 J° kaulai įsbi-
tas” pereitų pavasarį. (Tai|*’®s;•• ,
yra netiesa, tai fašistų trik-1G Ivanas Bratkus susitikęs 
sas). Na, dabar fašistai ma-»Pnt gatvės Kazlauskų andai 
nė, kad turės rinkti pirmi-1 pasakė, kad liautasi rasmė- 
ninkų iš naujo. Tareila ran- Į?8 aPie komunistus ir apie 
kas jau trynė iš džiaugsmo, p1’ nes’ “kitaip bus
Draugas - Matas pareiškė. J nudėtas kaip šuva. . 
kad jis visiškai netrokšta tos I Bet Kazlauskas štai k? 
vietos; nariai gali išsirinkti I ^ko komunistams: jus 
kita ieimi nori I kumščios didvyriai, • akrNa-Trenka. Bet pasek. Bimbos pasekėjai, fanatikai 
mes ve kokios: T. Matas vėlh^P^U. znrnnm n™}, 
tampa išrinktas vienbaUiai! «ntoja, dolerių viliotoja, is 
t. biednų žmonių, žinokite ge-

sėdintieji žmonės negalėjo 
Į girdėti kalbėtojų kalbų. 
Nors svetainėje yra iškabin
tos iškabos, kad “Nevalia 
Rūkyt Vidup, bet komunis
tai nebūtų komunistais, jei
gu jie elgtųsi žmoniškai:

Ir Tareila nusiminęs atiduo-] 
da kūjelį ir lieka tiktai “pa-' 
prastas” narys. Net man gai-] 
la to didvyrio!

Organizuojasi namų 
ninkai.

ivi-

Waterbury prasidėjo nau
jas judėjimas. Pradėo orga
nizuotis nejudinamojo tur
to savininkai į “Property 
Owners’ Leauge”. Jų tikslas 
bus reikalauti iš miesto ad
ministracijos. kad numažin
tų taksas. Dabar vieniems 
taksų užkrauta perdaug, ki

WORCESTER, MASS.
Darbų nėra, bet žmones 

linksminasi.

Kažin kodėl Worčesterio 
korespondentai sustojo rašę. 
Žinių čia yra ir gerų ir blo
gų. Krizė, rodos, spau
džia visus. Bedarbių daug ir 
darbu nėra. Bet kai pažiūri 
i draugijų parengimus, tai 
žmonių tenai visuomet pil
na. Ar tai bus vakarienė, ar 
šokiai.rengėjai visuomet pa
daro pelno.

čia via dvi SLA. kuopos,; 
narių jos turi apie po 300. 
Nesenai 57 kuopa turėjo pa
rengus vakarienę ir žmonių 
buvo pilna salė. Vėliaus 318 
kuopa turėjo vakarų; svieto 
taip pat prisirinko. Dabar 
57 kuopa nutarė rengti di
delius šokius, kurie įvyks 11 
vasario, 12 Vemon st Yra 
skiriamos net trįs dovanos 
prie bilietų.

Iš visų laikraščių, pas 
mus daugiausia prasiplati
nęs “Keleivis”.Ištikro jis yra 
geriausis laikraštis. Jį per
skaitęs žinai kas dedasi vi
sam pasauly. Aš patariu vi
siems ji skaityt.

Worce*terio vaikas.

prašome pasiųst į minėtų 
stotį laiškas su pareiškimais,, 
nes V.V.S.V. stotis pažadėjo į 
Rajauskaitei duot dalbų.

Vienas iš Rėmėjų.

MONTELLO, MASS.

Prakalbo*, koncertą*, 
klausimai.

Vasario 5 dienų įvyko 
prakalbos Lietuvių Tautiš
kame name. Publikos buvo 
virš 800 žmonių. Kalbėjo 
kunigas Jonas Švagždys. 
Prakalbos tema: Darbinin
kų susipratimas ir bendras 
frontas..

Kunigas toje temoje lai
kėsi gana vykusiai. Nupeikė 
darbininkus, kad nemoka 
organizuotis ir sutartinai 
dirbti, kad vadai—kaip 
Bimba—vietoj suorganizuo
ti darbininkus visų srovių ir 
pakraipų, dar labiau suardo 
darbninkų vienybę, sukelia 
vienos sriovės prieš kitų ne
apykantą.

Bimba kalbėjo kelias die
nas prieš tai Montelloje ir 
tiek suerzino katalikus, kad 
ie jam ir bolševikams nie
kad simpatijos neturės.

Koncerto dalį tą vakarų 
išpildė dainininkė p. Maz- 
;elienė, jaunuolis Adolfas 
iruša ir Adelė Zagurskaitė. 
^abaigus kalbų, kun. Švagž- 

džiui buvo duota daug klau
simų. Klausimus davė be
veik vieni bolševikai, bet la
jai nevykusiai. Pavyzdžiui, 
ar galima tokį klausimų pa
vadinti klausimu: “Jus bijot 
jolševikų, aš žinau Mes ap- 
sidirbom su kunigais Rusi- 
; oj, Ispanijoj, mes apsidirb- 
dm su jumis ir čia Ameriko- 
koje.” Bet kunigas ir į tokį 
jaklausmų atsakė rimtai ir 
nandagiai. Girdi, “su to
kiais klausimais ir grūmoji
mais katalikų ir darbininkų 

į vienų darbininkiškų frontą 
nepriviliosite.”

Dabar Montelloj vėl atėjo 
prakalbų laikai. Vasario 19 
dieną vėl bus prakalbos.

Nors Brocktonas yra gar
sus čeverykų išdirbyste ir 
gerais uždarbiais, bet dabar 
ir čia girtis negalima. Be
darbė didelė. Biznieriai vir
sta iš kojų. Tik kliubai gy
vuoja gerai ir dolerius daro.

Vento*

K. W. susirėmimas. Dalykas štai 
kame: kiekvienas draugijos 
narys turi turėti ženklų—ku. 
kardų, už kuria draugijai 
užmoka $1.00. Kukarda ne 

bsiojama abiem pusėm: vie- 
Dėl vieno sauso medžio na pusė mėlyna, su Keistu- 

eia 3 žmonės buvo užmušti čio paveikslu ir dviem vėlia- 
ir

se.
GARY, IND.

Viena* žmogų* kovojo prieš 
100

rai, kad Amerikoje dar nė
ra tokios tvarkos, kaip kad 
Rusijoj, kur komunistai gali 
savo oponentus kumščiomis 
gąsdinti.

Kazlauskas jūsų grųsini- 
mų visiškai nebijo, ir kaip 
rašė, taip ir rašys apie jūsų 
darbelius.

Geo. J. Kazlauskas.

11 sužeista. Buvo taip. 
Trys farmerio vyrai nukirto 
sausų medį ir paskui atva
davo troku ji pasiimti. Bet 
prie medžio jie rado jau ki 

farmerį, M. Lantare, 67 
metų amžiaus, su šautuvu 
ankoje. Jis jiems pasakė,, 

kad jie neturi teisės tų medį 
vežtis, nes jis esųs jo. Prasi
dėjo ginčas, kam tas medis 
oriklauso. Lantare šovė į sa
vo kaimynų Buettneri ir tas 
vėliau mirė. Buvo pašauktas 
šerifas, žmogžudys tuo tar
nu užsidarė savo namuose, 
’r kaip tik šerifas tenai prisi
artino su savo depučjais, 
^antare paleido į juos 6 šu
vius. Paskui nutilo, šerifas 
nutarė eit į vidų ir pažiūrėt 
Kain įnėjo vidun, tuoj pasi
girdo šūvis ir šerifas jau ne
beišėjo. Tada pašaukta dau
giau policijos. Kada Gary 
miestelio policija negalėjo 
nieko padaryti, tada iššau
kta policija iš Crown Point 
r Valparaiso. Atvyko iš vi

so 100 policmanų su kulka- 
-vaidžiais ir šarvuotu auto
mobilium. Buvo mesta apie 
50 ašarinių bombų, bet isvy 
ti Lantarę iš namų vistiek 
negalėjo. Jis šaudė be palio-

vom, nešiojama parodose; 
o kita pusė juoda (žėlaba) 
su baltu kryžium, ši kukar- 
dos pusė nešiojama nabaš- 
ninkų laidotuvėse. Seniau 
visi nariai, kuriems reikėjo 
buti prie laidojimo, prisisek- 
davo juodą pusę į viršų. Bet 
pastaruoju laiku atsirado 
vienas kitas, kurie prie na- 
bašninko atverčia Keistučio 
paveikslą į viršų, o dar ne
kurie visą kukardų paslepia 
po viršutinėm drapanom. 
Tas sukelia kivirčus. Todėl 
metiniam draugijos susirin
kime (gausio 1 d.) nutarta, 
kad “nariai, pasiųsti prie 
nabašninko arba nabašnin- 
ko laidojimo, turi dr-stės 
ženklą—kukardų prisisegti 
prie viršutinio rūbo, juoda 
puse į viršų. To nesilaikant, 
bus baudžiami vienu dole
riu.” Šitas tarimas perėjo be 
jokių triukšmų ir protestų.

Bet sekančiam dr-stės su 
virinkime, 2 vasario, 
karštos diskusijos dėl šio 
tarimo.

J. Galgauskas, P. Bložys, 
J. Grybas ir kiti įrodinėjo, 
kad šitas tarimas varžo na
rius laisvamanius ir jiems

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Laisvų Kapinių 

Reikalu.
___  Šiais metais Lietuvių Ka-
tiems perdaug numažinta. I pinių Dr-ja padarė didelius 
Šita organizacija reikalau-IPaten&rinimus. Lotai par- 
sianti, kad nuosavybės butų duodami lengvais išmokėji 
išnaujo pertaksuotos. Jmais. Lotas 8 duobių, $100;

Tų lygą sumanė lietuvis loto, 4 duobių, $50.
G. J. Laskv. Ir jis tam judė- J"™ ’<*“ J.au "H8?
jimui vadovauja dabar. Į * Lplri!ę’ malonėkite uzsimoke- 
organizaciją gaji prigulėti Į‘‘.P0 ™.n5 doleri ant metų 
tildai tie, kurieT turi nejudu- k2 .?P«am3™ą kapų Jau 
mų nuosavybę. Mokestis dyejimetaikaip dirba dar- 
vienas doleris j metus. Jau bm1^a'- tol8° m <ln™ 
yra susirašiusių keli šimtai.pataisymus, - 
savininkų. Iškarto pradėjo I •as„<'a?S kamuoja, 
organzuotis tiktai lietuviai, L r?'V,alu .«a,Ite
bet dabar pradeda sekti ir P”’!?8 bJle PJ7e f?8- 
kitataučiai-amerikonai. 'tllSko' K“10 Vasiliausko, 

„ . _ , , Congress avė., Waterbu-
Sausio 12 d. buvo tos or-1 py conn.

ganizacijos susirinkimas. j \Vaterbuiy taip pat dide- 
Dalyvavo, ir kitų_ tautų žmo- L 7kaipPirP kitu09e
nės. Kalbėjo vietinių laik-1 miestuose.' Dirbtuvės baisiai 
rašau. “Waterbury Repub- nukapojo mokestį, todėl jei
llOU! ---- a-----  -------  * - - -
rican

„ \r . I kurie darbininkai da ir dir-
leidėjas, William J-Jba, tai neužsidirba ant mais- 

Pape, ir tų laikraščių vy- to Miestas bedarbius šelpia, 
riausis redaktorius, E. Ro- bet iš tos pašalpos pragyve- 
bert Stevenson. Jie tam da-|nfj negalima. Atvažiavu- 
lykui labai pritarė, ir nuro
dinėjo faktais, kaip dabar 
miestaš pinigus eikvoja. Nu
rodė, kad miestas tiri skolų 
apie $20,000,000, o

nti negalima.
riems iš kitur jokios pašai 
pos neduoda.

Kurie turėjo kiek susitau- 
iš seniau, tai Kažemėko

__ įkas ir tų suvalgė. Jau
administracija . nesirūpina I an^4 metai, o žmonės dar 
tas skolas mažinti, bet vis|negavo nei cento. Depozito- 
didina kas metai po kelis Inai buvo pasiėmę advokatų, 
milijonus dolerių. Dabar, gadgjo savo pinigus išgel- 
nedarfoo metu žmonės neiš- bėt, bet ir tas nutilo, nieko 
gali'užsimokėti miestui auk-1 nesigirdi 
štų taksų ir praranda nuosa- Lietuvių Piliečių Kliubas 
vybes — miestas atima jas|vasario 25 d. rengia puiku, 
už taksas. (vakarienę savo svetainėje

1103 Green Street Po vaka
rienės bus šokai iki pat ry 
to. Kliubas turi apie 400 na- 

Laike to susirinkimo, rių ir dabar prisirašo daug 
“majoras” Karolius Kras-1 jaunimo, todėl ateityje Lie- 
nitskas su J. Strižausku ei-Įtėvių Piliečių Kliubą tvar-

Komunistų

vos ir sužeidė 11 policmanų. 
tai sutemo, šarvuotas auto

mobilius privažiavo ir pade
gė namą. Namui įliepsnojus, 
oolicija įsiveržė į vidų ir ra
do Lantarę vidury kambario 
kniūpsčią nebegyvų. Vienoj 
rankoj jis turėjo karabiną, 
antroj revolverį. Taigi, dėl 
vieno sauso medžio 3 žmo
nės buvo nušauti, 11 sužeis
ta ir namai sudeginti.

Dabar keliatas žodžių a- 
pie lietuvių gyvenimą. Pa
staruoju laiku pas mus pra
dėta kalbėti, kad reikia kur
ti naują organizaciją, poli
cinį kliubą, kad prisitaikius 
orie demokratų. Mano ma
nymu, tai neišmintingas už
simojimas. Jeigu būtį gali
ma prie tokio kliubo pri
traukti musų jaunimą, tai 
gal da butų koks išskaitlia 
vimas, bet tverti tokį kKdbų 
seniams, tai tuščias darbas. 
Mes jau turime čia 11 drau
gijų visokiais vardais, kas 
tokiai nedidelei kolonijai 
tikrai perdaug. Rodos, jau 
laikas butų pradėti galvoti 
apie tai, kaip tas draugijas 
suvienyt į vieną, o ne naujas 
tverti. Mes žinom, kad ma
žos lietuvių draugijėlės jau 
pradeda nykti po visą Ame
riką, nes seni musų žmonės 
miršta, o naujų neatvažiuo
ja. Gi čia gimusio musų jau
nimo prie musų organizaci
jų pritraukti negalima. Ant
ras dalykas, tverti demokra
tiškų kliubą mums, darbi
ninkams, iš principo nepri
dera. Juk demokratų parti
ja, tai partija fabrikantų ir 
kitokių išnaudotojų, su ku- 
riais mums, darbininkams, 
nuolatos tenka kovoti.Mums 
reikėtų darbininkiškos 
ganizacijos, o ne kapitalis
tiškos, nes mes ne kapitafis- 
ta. J. A. G.

PHILABdPfflA, PA. 
Kurie užeidavo pasiimt “Ke

leivį” ant 102 So. 2-nd Street, 
dabar toji krautuvė persikėlė 
naujų vietų. Dabar “*Ktfeiy 
galima gaut po num. 382 CMS* 
tiaa Street, Phiiadetpbia, Pa.

prievarta nori kryžių užka- 
)inti. Galgauskas net pasa
te, kad dėl šito tarimo na

riai gali pamesti d-jų ir iš
reikalauti savo įmokėtus pi
nigus. Jis reikalavo, kad tas 
tarimas butų atšauktas.

Už tarimą laikėsi P. Pa- 
karklis, J. Pėža, A. Prata- 

ir kiti, nurodydami, 
tad dr-stės ženklas visiems 
Mivatomas, o jei kurie iš to 
ženklo šermenyse daro juo
kus ir dar iš to kyla barniai 
šermenyse, tai visai vietoj, 
kad draugija tokius nerim
tus savo narius pakvietė prie 
tvarkosJeigu kas mano, kad 
šitas ženklas dabar jau ne 
pakenčiamas, tai reikėtų 
duoti įnešimas metiniame 
dr-stės susirinkime, kad ta 
ženklų atšaukus.

Pasibaigus diskusijoms 
pirm. P. Bložys buvo kitų 
valdybos narių perspėtas, 
kad šio klausimo neleistų 
balsuoti, nes jį tik metinis 
susirinkimas gali atšaukti, 
bet pirmininkas to nepaisė 
ir leido balsavimui. Didžiu
ma balsų vistik palaikė me
tini tarimą.

Nereikia manyti, kad 
triukšmas kilo dėl jsrtikini- 
mų, kam ant kukardos yra 
kryžius. Šitą triukšmą sukė
lė komunistai, kurie per 10 
metų valdė šią draugijų ir 
galėjo tą ženklą pakeisti: 
vietoj kryžiaus galėjo uždė
ti net ir Lenino galvą, bet 

tas nerūpėjo.
Kefi metai atgal pasimirė 

komunistas, tai jo draugai 
komunistai užsikabino ta 
"baisią” kukardą kryžium Į 
viršų ir niekas iš to neatsi
tiko.

Visa tai parodo, kad bim- 
binių keikūnas triukšmas 
buvo ne dėl kryžiaus, bet dėl 
to, kad sudemorųlizavus 
laisvuosius, kurie draugijose 
vieningai laikosi prieš bim- 
binius.

Del tokių mažmožių, kaip 
draugijos kukarda, neverta 
mums laisviemsiems ginčv- 
tis, o tuom labiau, kad tų 
ginčų būtinai nori bimbi
niai. Laisvamani*.

P1TTSBURGH, PA.

Paremkime jaunų lietuvaitę.

Daugelis vietos ir apielin- 
jęįĮ0 kės lietuvių klausinėja kada 

Rajauskaitė skambins per 
Radio. Klasikų muzika per 
Radio iš stoties V.V.S.V., 
Shenlee Hotel, būna penkta* 
dieniais nuo 6:15 iki 6:30 
vakare. Būna pranešama ir 
vietos anglų laikraščiuose, 
bet laikraščiuose jos vardas 
būna kaipo Julė Rajauska. 
Jeigu penktadienio laikraš
čiuose to vardo nėra garsi
nama, tai tų dienų ji nedaly
vauja. Gerbiamų lietuvių

WATERBURY, CONN.
Vasario 26 minėsime Lietu

vos nepriklausomybė*
paskelbimų.

Nors lietuvių čia yra ne
mažas būrys ir yra visokių 
organizacijų, tačiau visuo
meninis darbas paskutiniais 
laikais visiškai apmirė. Gali 
būt, kad depresija prie to 
prisidėjo. Paskutiniais me
tais jau neapvaikščiota nei 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas. Tik šiais me
tais 11-toji SLA. kuopa nu
tarė paminėti 16 vasario 
šventę ir pakvietė priė to 
kitas draugi ias. Prisidėjo 
L. P. C. Kliubas, L. P. Ne- 
prigulmingas Kliubas, Lie
tuvos Sūnų D-ja, D. L. K. 
Gedimino D-ja, Lietuvių 
Jaunikaičių D-ja ir yra ki
tos pakviestos. Kalbėt yra 
pakviestas adv. F. J. Bago- 
eius iš Bostono ir keli vieti
niai. Apvaikščiojimas įvyks 
26 vasario, 7 valandų vaka
re, Lietuvių N. Kliubo salėj, 
48 Green st.

Reikia dar pasakyt, kad 
L. P. C. Kliubas yra nutaręs 
suruošt prakalbas Pruseikai. 
Nors bimbiniai tam prieši
nosi, bet nutarimas vistiek 
praėjo.

S.

DETROIT, MICH. ' 
Mirė M. Suirinas.

Sauso 10 d., čia mirė Mi- 
kolas Suirinas. Velionis il
gus metus gyveno Amerikoj 
ir buvo įvairiose vietose. 
Pirm- atvažiuosiant į Det
roitą jis gyveno pas savo 
dukterį.

‘KELEIVIO” KALENDORIUS 
19SS Metams.

§IŲ metn 
įdomus.

‘Keleivi®” Kalendorius yra labai

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

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.
Be to. skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 50c., bet “Keleivio” skaityto
jams tik 2.7 rentai.
Mokesti galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvy nioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konvertę atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nestęsti štampų iš Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

K. Ežerokhri.— Lietuvoje 
nėra pakankamai išsivysčiu
sios pramonės, dėl to daug 
dalykų reikia gabenti iš už
sienio. Žaliavos gal užtektų 
tokiems daiktams, kaip cuk
rus, popiera, cementas, bet 
stoka fabrikų. Pavyzdžiui, 
cukraus fabrikas tik perei
tais metais pradėjo veikti. 
Pirma ir to nebuvo.

A. Laurentui. — Maikio
tėvas taria tamstai didelį a- 
čiu už pinigus ir užuojautą.

A. Simijonui. — Galimas
dalykas, kad tos moteriškės 
amžius buvo paduotas klai
dingai. Mes tų žinią pada
vėm taip, kaip kitų parašy
ta.

G. J. Kazlauskai.—Nega
lėjome iki šiol įdėti dėl vie
tos ir laiko stokos. Bet ko
respondencija gera ir tilps 
prie pirmos progos.

yra sferas terminas tiems vyrams ir 
moterims, kuriems stokoja gyvom© ir 
spėkų—yęa tik pusiau tiek tvirti, 
kiek jie turėtu boti.

Nusa-Tone

253 Broadw«y
KELEIVIS

South Boston, Ma*s.

yra Gydytojaus Specialisto preskrip
cija, kuri suteikia geresnę sveikaęt, 
dauginus spėkę, ir daugiau* gyvumo 
tūkstančiams vyrę ir moterų virš ke
turiasdešimto arba keturiksdešimts 
penkių metų amžiaus. Jūsų vaistinin
kas parduos jums vieno mėnesio var
tojimui NUGA-TONE tabietkų už 
vieną doterį, tikrieji yra pilnai gamn- 
tuoti—nepriimkite užvaduotojus—jęs 
galite gauti tikrąsias.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KRIMINALISTAI
Rašo Dr. A.

Buvo laikai, kada neteku
sius proto žmones bausda
vo ir kankindavo. Tyrinėto
jai laipsniškai surado, nuo 
ko proto suirimai paeina ir 
pradėjo ligonius atatinka
mais budais gydyti. Dauge
lis pasveiksta, didžiuma žy
miai pasitaiso ir gali Kuosai 
gyventi ir pragyvenimą už
sidirbti. Tiktai nedidelis 
skaičius liekasi nepagydo
mais.

Bepročiais ir silpnapro
čiais tūli žmonės tampa ne
iš savo noro ir kaltės. Vieni#
gema su nesveika nervų ir 
smegenų sistema; pas kitus 
ji yra silpna, todėl įtemptos 
ir komplikuotos gyvenimo 
aplinkybės ją pakerta; pas 
trečius ji sugenda nuo tūlų 
ligų. Nei vienas negali ti
krinti kad jo protas bile die
ną neiškrvps iš lygsvaros. 
Orientuotis dabartinėse pai
niose gyvenimo aplinkybėse 
jau ir dabar didžiuma neva 
sveiku protu žmonių nemo
ka. Jie tečiaus neskaitomi 
bepročiais, nebaudžiami ir 
neuždaromi. Bandoma jiem 
pagelbėti suprasti dalykus.

Visai kitaip elgiamasi su 
nusižengėliais prieš įstaty- 

Niekas nežiūri, ar jie

—Maike, šiandien aš no- nį”. Tą pati galima pasa
liu su tavim stot ant kritikų, kyti ir apie tavo “armiją”,
Pažiūrėsim, katras iš mud-;tėve. Jeigu paimti kožną mus 
dviejų daugiau žino: tu, ar'vytį ir atversti jį atgal i tą Įstatymus žino, ar ne; taip

mintingų žmonių, kurie ker- teisėjai, advokatai 
štu neoperuoja prieš kitus tie, kurie skelbiasi

ir visi 
vi-

J maistą, iš kin io jis yra išau- pat nežiūrima į jų paveldė- 
gęs, tai vietoj tavo “vais- tas arba išsiauklėjusias silp- 
ko” pamatytume pusėtiną nybes ir priežastis, kurios 
pulką paršų. Bet tai nereiš- pakurstė prie nusikaltimo, 
kia, tėve. kad žmogus yra iš Taip vadinamas kriminalis- 
kiaulės išsivystęs. tas medžiojamas lyg lauki-

-Maike, ar tu pasiutai' ?is.ž'?r?. “ž^romas į net 
kaip tu gali taip apie mano 11 z'ePw netinkamą vietą, 
vaiską kalbėt? Ar tu žinai, saugojamas ginkluotos sar 
kad už toki apibrozimą aš p bos, tempiamas teisman,
galiu tau duot per mamų- K ne mokslas, supratimas 

ir zmoniskumas vartojamas 
nusikaltimo ištyrimui, o pa-

T , . . • . • - nieką, pagieža ir šaltas įsta-Juk tu pats apie tai prade- tymų’įf ‘rocedurfs 4^^
’al‘ . kūmas nusikaltėlį nubausti.

. Dalibuk, Maike^ tu įve- Draugija teismų pagelba ne
si mane i piktumą.As tik no- ban<jo nusikaltėlį pamokin
ėjau tau moksliškai pnro- sutvarkyti jo gyvenimą, 
dyt, kad be kiaulių svietas tajp kad jjs ateityje nenusi- 
ąegaletų gyventi, c tu tuo- baigtų, o keršija jam. Jeigu 
jaus ir mane pati ir visą ma- draugija butų silpnesnė už 
no vaiską prie diegtosios nusikaltėli, jeigu ji nepajėg- 
pnlygmai. tų jo jvektj, kerštą galima

—Bet tu klysti, tėve, ma- butų pateisinti. Bet kuomet 
nydamas. kad ant kiaulės draugija nusikaltėlius ne tik 
laikosi visas pasaulis. Štai, kalėjimu baudžia, o ir žu- 
žydų tauta kiaulienos visai do, jos aktas nėra niekas ki- 
nevalgo. o betgi geriau gy- ta, kaip tik kerštas. Net ir 
vena už katalikus, kurie la- kalėjimuose kaliniai neap- 
šiniais minta. Kiaulienos gyvendinami, nerėdomi, ne- 

-z. ir -i - taip pat nevalgo turkai, per- maitinami ir netvarkomi
, ik-?1’ ,Malke’ as ?V‘ sai ir kiti mahometonai. Mi- taip, kad jie nuprastų nuo 

liu ka.bet. kam mane kas lionai žmoniu nežino, kaip prasikaltimų, įgytų sociali 
klausosi. Taigi klausykis ir kiaulė išrodo, bet su bez- karakterį ir pagarbą visuo 
kitiems pasakyk, kad tėvas džicne juos riša netiktai gi- menei ir jos Įstaigoms. Kalė- 
ta\e sukritikavo. O ta knti- miningag kraujas, o ir labai jimai yra keršto įrankiai, 

didelis visos anatomijos pa- kuriuose sunaikinama ne tik 
našumas. žmogaus garbė ir ateitis, c

—Kaip aš žiūriu, Maike. visk^ kas jame kilnaus bu
tai su tavim man nėra rodos. vo- Kalėjimai žmogaus ne- 
Eisiu kibą pasimelst, kad Pataiso, o sugadina. Įstaty- 
Dievas duotų tau dvasia turime tiek datig ir to- 
šventa! Gudbai! kių kvailų, kad visi tulus jų

—Iki pasimatvmo, tėve! peržengiame. Nėra mažiau
sios abejonės, kad visi sėdė
tume kalėjime, net ir patys

as
—Turbut tėvas norėjai 

pasakyt, kad nori stot į de
batus, o ne “*,at kritikų?”

—Ne, Maike, aš noriu 
stot ant kritikų.

—Bet kritika nėra jokia 
bačka, tėve, kad galėtum 
ant jos atsistot.

—Nebūk toks panaber-' 
nas, Maike, ba kaip užduo
siu kokį mokslišką klausi
mą, tai ir nežinosi ką sakyt.

—Nagi. klausk.
—Olrait, Maike, pasakyk 

man, ant ko svietas laikosi?
—Ant nieko nesilaiko.
—Ot, ir nežinai.
—Na, o kaip tau rodosi, 

tėve, ant ko jis gali laikytis?
—Svietas, Maike, laikosi 

ant kiaulės.
—Kokiu budu jis gali ant 

kiaulės laikytis?
—Matai, Maike. kaip ta

vo mokslas čia nieko negi- 
liuoja. O aš ir didelių knygų 
neskaitęs galiu šitą klausi
mą išvirczyt kaip ant delno.

—Gerai, tėve, aš noriu ta
vęs pasiklausyti.

zą?!
Nesikarščiuok. tėve!

ka vra tokia, kad visos tavo 
bedieviškos istorijos apie 
žmogaus atsiradima yra ne
teisingos. Tu vis.sakydavai, 
kad žmogus išsivystė iš 
monkės, o aš dabar suradau, 
kad iis pasidarė iš kiaulės.

—Kur tu toki dalyką gir
dėjai. tėve?

—Nevermai. kur aš girdė
jau, bile tik aš žinau.■man PATARIA ROOSEVEL- ..... .. - , • i

t, . • " -i • Tiii citčaiivt coAiinnc teisėjai, jei už kiekvieną su—Bet tam nėra, teve, kaip TUI SUŠAUKT SPAUDOS istatymais apsilenkimą bu- 
KUNUKLbĄ. įume pagauti Net ir gau

Kadangi laikrastiia sian- dytį nebutų kam. Ir sausieji, 
dien turi labai didelės reiks- ir slapieji, ir senatoriai, ir 
mės viso pasaulio reikaluo- kongresmanai ir visi prohi- 
se, tai zurnalizmo nrofeso- bicijos agentai, o gal ir pats 
nūs Ackerman is Columbi- prezidentas tupėtume kalė-

_ • J • • T>
... v ____ Simam prezidentui Roose- įstatymo laužymą. Už buč-

sušveitė visą kumpį. O kas veltui sušaukti Washingtone kius ir kitas lytiškas indis- 
,yra kumpis, Maike? Ar tai tarptautinį spaudos kongre- kriminacijas prieš vedybas 
ne kiaulės kūnas? Kelios są. Kongreso tikslu jisai sta- irgi atsidurtų netoli visi gy- 
dienos atgal buvo kiaulė, to: “sugriauti nacionalizmo ventoiai kalėiime. Už abor- 
Dabar tos kia ?s iau nebė-

apykantą pasauly.”

tu pasakoji.
—Šarap, nesisprečvk, ka

da aš kalbu. Aš galiu tau 
pruvyt, Maike. kad visi be
dieviai iš kiaulių išsivvstė. 
Aš mačiau savo akimis, Mai
ke, kaip trys išalkę šliuptar- 
niai atsisėdo prie stalo ir

įmones.
Nėra žmogaus visoj Ame

rikoj, o gal ir visame pasau
lyje, kuris nenusižengtų 
prieš įstatymus. Ištikrųjų, 
visi esame kriminalistai, 
vienok šitokis vardas mums 
negarbingas, nes juo vadi
name tik tuos, kuriuos pa
gauna laužant įstatymus ir 
nubaudžia. Tiesa, vadiname 
kriminalistais ir nepagau
tuosius ir nebaustuosius, jei
gu jų darbai yra kenksmingi 
ir pavojingi visuomenei ar
ia jos vienetams. Nėra abe
jonės, kad žmonių draugija 
ie tvarkos negali gyventi. 
Tvarką prisieina padaryti 
tokią, kokios gyvenimo ap- 
inkybės reikalauja. Ji nu
sakoma įstatymais. įstaty
mai, nereikalingi ir neati
tinkami gyvenimo aplinky- 
>ėms, pasidaro našta. Da 
keisčiau, kada leidžiami į- 
statymai žmogaus skonio, 
gamtinių instinktų ir niekam 
nekenksmingo elgesio regu- 
iavimui. Žmogaus gyveni
mas ir šiaip yra pilnas keb- 
umų, sunkenybių, pavojų ir 
visokių mizerijų. Vieton vie
nas kitą suprasti, vienas ki
tam pagelbėti, atsiranda 
žmonių, kure įstatymų pa
gelba bando gyvenimą pa
daryti vienu ištisu kentėji
mu. Atleisti reikia tiems, kū
ne mano, kad kentėjimas y- 
*a vienintelė priemonė Į 
langų patekimui; bet ką sa
kyti apie tuos, kurie turi ma
lonumo iš kitų kentėjimo? 
Kaip netrivoja iš džiaugsmo 
visokie visuomenės “priete 
iai”, kuomet teismas išneša 
mirties bausmės nusprendi 
nusikaltėliui! Kokis pasi
piktinimas ir kiek ryksmo. 
kuomet nusikaltėlis nenužu- 
lomas! Juo aštresnė, žve- 
riškesnė bausmė, tuo didės 
nis pasitenkinimas.

Argi jau kriminalistas yra 
tokis nežmoniškas, tokis 
baisus, taip skirtingai sudė
tas, kad visi turime jo bijoti 
ir jam keršyti? Ar jis savo 
nusikaltimus papildo pagie 
žos ir keršto vedamas? Susi 
pykimucse ir šeimynos tra
gedijose, išrodo, kad taip, 
vienok gilesnis pastudijavi- 
mas atras ir čia kitų priežas- 
•ių. Netoli visi nusikaltimai, 
už kuriuos baudžiama kalė
jimu arba mirtimi, yra prieš 
nuosavybę. Didelė didžiuma 
žmonių neturi to, kas pada 
-ytų jų gyvenimą saugiu ir 
pakenčiamu. Vieni neturi 
darbo, kitų darbas sunkus ir 
menkai apmokamas. Tvar
ka tokia, kad vieni turi tuk 
stančius sykių daugiau vis
ko, negu jiems reikia, kiti 
gi negali aprūpinti savo ele- 
mentariškiausių reikalavi
mų. Bandoma nuosavybę iš 
kito išvylioti, apgauliu, suk
tybe. Visi ją brangina, sau
goja ir už ją kovoja, nes jos 
padalinimas netvarkus ir at
eičiai neužtikrintas. Vagis ir

suomenės prieteliai, imtų 
rūpintis apie teisingą ir 
tvarkų išdirbinių padalini- 
ma, jiems nereikėtų galvos 
sukti apie kriminalistų iš
naikinimą. Prie dabartinės 
technikes ir mechanikos 
žmonėms nėra reikalo sun
kiai ir ilgas valandas dirbti, 
kad padarius visko į valias.

Apart nusikaltimų prieš 
nuosavybę, kitų kaip ir nė
ra. Šeimynose tragedijos ir 
kiti vienas ant kito pasikėsi
nimai, kerštai ir atmoniji- 
mai, dažniausia kįla iš nuo
savybės pagrindo. Nuosavy
bės klausimo tinkamas išri-

Sveikatos Skyrius
, » Si skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

PAŠALINKIME DIFTERUĄ.

Rašo Dr. S. Biežis.
Difterija yra labai rimta liga, 

nuo kurios daug vaikų miršta. 
Kartą susirgus jąja, kad ir li
gonis pagyja, tačiau dažnai ant 
tiek sužalojami kai kurie orga
nai, kad nebėra galimybės būti 
pilnai sveiku. Taigi šis faktas 
verčia mus dar labiau susidomė
ti.

Difterija yra limpama, ap
krečiama liga, tai yra, nuo vie
no ligonio gali susirgti kiti šei
mos nariai. Praeity neretenybė

mas ir visokių davatkiš- būdavo, kad vienas vaikas mo
kų įstatymų panaikinimas kykloj apkrėsdavo didelį skaičių 
padarytų ir žodį “kriminali- mokinių, dėl ko kartais sulaiky- 
stas” praeities dalyku. į mui jos besiplėtimo, net visą 

Visi žmonės yra geri. Nie- mokyklą reikėdavo uždaryti, 
kas nėra gimęs būti blogu, Į Taigi būdavo nenaujanybė pla- 
-Jie protauja ir elgiasi įvai- čios epidemijos, apimančios net 
riai, kartais keistai. Už visus ištisus miestus.
keistesnis pasaulyj yra fana- ‘ Gydymas yra labai paprastas 
tikas, dorovininkas ir refor- ir ganėtinai sėkmingas, jei pra
mistas, kuris tik bausmėmis džioj atliekama. Mat. yra speci- 
operuoja, kerštauja, o blo- fį^ki vaistai vadinami difterijos 
gumų priežasčių nebando j antitoksinu, kurio užtektinai į- 
jieškoti, kad jas prašalinus. , leidus po oda, vaikas trumpu lai- 

' • ku pagyja. Nors šis antitoksinas 
yra galingas ligos pradžioje, ta- 

jčiau ligai įsigalėjus, įsi senė jus, 
tas pats antitoksinas lieka veik 
visai bevertis. Gydymo sėkmės 
beveik išimtinai priklauso nuo 
to. kaip anksti čia minimas an
titoksinas vartojamas. Juo 
anksčiau, tuo geriau. Iš čia su
minėtų faktų, rodos, neturėtų 
daug bėdos būti su šia liga. Gi 

matosi
visai kas kita.

Ši liga dažnai prasideda iš- 
lengvo, be ypatingų ženklų, kas 
aiškiai nustatytų didelį pavojų. 
Šiaip .dalykams esant, tėvai ra
mindami save paprastu “šal
čiu”, sugaišina dvi, tris ir kar
tais net daugiau dienų labai

Mėnulio Šviesoje 
Daiktai Sveria 

Mažiau.
Jau senai patirta, kad tie 

patys daiktai nugabenti į 
aukštus kalnus sveria ma
žiau kaip pakalnėse, arčiau 
žemės traukimo centro.

Naujai patirta daugiau į-1 praktiškame gyvenime 
domių davinių, kad tie pa- ' 
tys daiktai įvairiais dienos 
laikais turi nevienodą svorį, 
būtent, mėnesiui šviečiant 
jie yra lengvesni, ne kaip 
mėnesui esant nusileidus.

Žinoma, tas svorio skir
tumas yra tiek mažas, kad 
paprastame gyvenime nie
kas jo ligi šiol nepastebėjo.

Tačiau su pagalba jaut
riausių instrumentų patirta, 
kad mėnuo traukdamas į sa
ve daiktus ant žemės pada
ro juos lengvesniais, tai yra, 
prilaiko nuo žemės trauki
mo. Negana to, patirta, kad 
ir pačią žemę mėnuo stipriai 
traukia savėp ir žemė kas
dien pasikelia ant maždaug 
23 centimetrų tose srityse, 
virš kurių mėnuo praeina.

Del tos pat priežasties ir 
jūrių- vanduo nuolatos tai 
pakįla, tai nuslūgsta. Kada 
iurės pakįla, vanduo turi būt 
lengvesnis, nes mėnulio jė
ga kelia jį aukštyn.

dviem atvejais vienos sąvaitės 
laikotarpyje. Tai ir viskas. Nuo 
to vaikui nesudaroma jokio pa
vojaus, net nesulaikoma vaiko 
nuo mokyklos lankymo. O tuo- 
mi apsaugojama vaikas nuo su
sirgimo difterija. Taigi, tik du 
įleidimu po oda toksoido paliuo- 
suoja vaiką nuo taip pavojingos 
ligos, difterijos. Ar tai neverta 
skiepytis prieš difteriją? Ne tik 
verta, bet ir būtinai reikalinga.

Kad šis skiepijimas nepavo
jingas ir duoda gerų sėkmių, 
Chicagos sveikatingumo depar- 
tamenetas tai galutinai įrodė. 
Per pastaruosius metus aukš
čiau minėtu budu Chicagoje bu
vo Įskiepyta su viršum 300,000 
(trys šimtai tūkstančių) vai
kų, kurių nei vienas nebuvo su
sirgęs nė vienai dienai: Tas pats 
ir kituose miestuose. 1928 me
tais Chicagoj mirė nuo difteri
jos 513 vaikų, kuomet skiepiji
mas dar nebuvo tinkamai vyki
namas. Ir nuo tų metų mirčių 
skaičius vis mažėjo, o pereitais, 
1932 metais, mirčių tebuvo 64 
atsitikimai. Taigi bėgy penkių 
metų mirčių skaičius sumažėjo 
nuo 513 iki 64. Ar reikia aiške
snio įrodymo skiepijimo sėk
mių? Susirgimų skaičius pro
porcionaliai taip pat sumažėjo. 
O visgi yra gerokas skaičius vai
kų visai neskiepytų. Kuomet to
kių nebebus, tai ir difterijos 
nebebus. Tuomet ją rasime tik 
istorijos lapuose, arba muzie
jaus kambariuose, o ne gyvena
mose stubose. Skiepijimą kiek
vienos šeimos gydytojas gali at
likti. O jei tas dėl tūlų sumeti
mų neparanku, tai sveikatingu
mo departamentai įskiepys jūsų 
vaikučius veltui.

Tėvai, juk tai jūsų šventa pa
reiga apsaugoti savo vaikus nuo 
susirgimo difterija. žinoma, ir

brangaus laiko, per kurį liga visokių kitokių ligų, kuomet

JAPONIJA TURI VIRS 
90 MILIJONŲ GYVENTO*

JŲ*
Vyrų ir moterų skaičius 

bevelk lygus.
Japonų statistikos biuras 

paskelbė rezultatus gyven
tojų surašinėjmo, kuris įvy
ko 1930 m. Japonija su savo 
kolonijomis 1930 m. turėjo

jau spėjo nebepataisomą žalin 
gą darbą atlikti. Iš kitos pusės, 
būna dar ir kitokių atsitikimų, 
kad labai suAku nustatyti tikrą
jį diagnozą pačioje ligos pra
džioje. O šitokiuose atsitikimuo
se daugiausiai matome liūdnų 
atsitikimų, ko pilnai išvengti 
praktikoje visai nesimato gali
mybės, nors teoriškai atrodo į- 
vykinamas dalykas.

Populiarus posakys: apsau
gos svaras vertas net viso pū
do gydymo, pašalinimui difteri
jos yra daugiau, negu teisingas 
praktišku atžvilgiu. Tik gaila, 
kad iki šiol žmonija dar per ma
žai tėra susipažinusi su šiuo 
svarbiu reikalu. Dar vis randasi 
ir tokių, kurie šiokios tokios 
nuovokos turi apie tai, bet vis, 
greičiausiai dėl stokos tikrų ži
nių, skeptiškai su nepasitikėji
mu atsineša. Pasėkoj, žmonija 
turi pakelti milžiniškus nuosto
lius.

Jau gerokas laikas atgal, kaip 
medicinos mokslui pasisekė su
rasti priemonę, kurią pavartojus 
vaikučius galima veik pilnai ap
saugoti nuo susirgimo difterija.

taip lengvu budu juos galima 
apsaugoti nuo taip rimtos ligos.

ra. Ji persimuvino į tuos be
dievius. Gal sakysi, kad ne
teisybe?

—Bet kodėl tu, tėve, įki
šai čia “bedievius?” Juk aš 
žinau, kad niekas tiek šol- 
derių nesuvalgo, kiek tu. 
Taigi po tavo mundiera 
daugiau yra kiaulienos, ne
gu pas kokį nors “šliuptar-

9 ventojai kąlėjime. Už abor 
sienas ir prašalinti tautų ne- tus prisieitų uždaryti į kalė

jimus visas akušeres ir ste-
DIIMITMI įm iitnABYTA bėtinai didelį daktarų skai 

čių' Už §meižim^ niekini
KOMUNISTŲ PARTIJA. jr keno nors bizniui ken-
Iš Bukareštd pranešama, kimą urnai kalėjime atsidur- 

kad kariumenės vyriausybės tų visos moterys, o už sąvai- 
įsakymu pereitą sąvaitę Ru- tės, kitos ir didžiuma vyrų. 
munijoj tapo uždaryta ko- Laimė, kad įstatymų laužy- 
munistų partija ir 11 kitų mą žmonėms sekasi paslėpti 
komunistinių organizacijų, ir kad randasi apsčiai iš-

90,396,043 žmones, iš kurių
64,450,000 gyvena Japoni- Į Tai yra lengvas, saugus, prakti 

plėšikas žino, kokia negarbė joj. Japonijoj tuo laiku buvo Ūkas ir pilnai patenkinąs būdas, 
t bausmė jo laukia, jeigu 32.390,000 vvrų ir 32,050,- apie kurį
taps pagautas. Jis rizikuoja 000 moterų. Tokioj buvo su
gavo garbę, laisvę ir gyvybę rašyta 5,408,000 gyventojų.
kartais už visai menką daik- -----------------
tą. Jis nežudo, kol jam nėra VELNIO ŠUNYBES PRIEŠ 
oavojaus tapti būti pagau- ŠVENTUOSIUS, 
tu. Jis žino, kad už svetimos Papilio valse., Prūdelių 
nuosavybės paėmimą jis bus km. ūkininkės S—nės bute 
niekinamas, persekiojamas, įvyko baptistų sektos susi- 
kankinamas ir baudžiamas, rinkimas. Susirinkimui pa- 
Taip šventa yra nuosavybė, sibaigus kilo panika. Mat,
Taip astrus įstatymi link nė vienas negalėjo atidalyti 

jos. Vietoj rūpintis, kaip da- durų. Dievobaimingosios 
vus progos visiems gauti, moterėlės nutarė, kad tai e- 
kas jiems reikalinga, visas sąs velnio pasikėsinimas 
rūpestis yra nukreiptas į prieš šventuosius. Pradėjo 
tai, kaip apsaugoti tuos, ku- melstis ir isteriškai klykti, 
rie nuosavybę turi ir kaip Niekas nepadėjo. Tuomet 
atkeršijus tiems, kurie, tei- drąsesnės išlindo pro langą 
sėtu keliu jos negalėdami ir rado duris kietai užrištas, 
gauti, vartoja neteisėtus bu- Paaiškėjo, kad,šį darbą 
dus. Jeigu įstatymdariai, atliko kaimo šposininkai.

visiems reikia žinoti 
ir be išimties jis vartoti. Visi 
jau supranta naudą skiepymo 
prieš raupus, kas veik galutinai 
pašalino šią ligą iš žmonijos 
tarpo. Pirm skiepijimo prieš 
raupus, šios ligos epidemijos 
būdavo paprastas atsitikimas. 
Kurie gi tėvai dabar augina sa
vo vaikus neįskiepytus prieš 
raupus? Jau nebėra tokių, šiais 
laikais matyti žmogų sužalotą 
raupais, ypač iš jaunesnųjų, yra 
ne tik retenybė, bet į tai žiūrima 
kaipo > apsileidimo ženklą. Rei
kia tikėtis, kad visai trumpoj 
ateityje tas pats asitiks su dif
terija.

Kad apsaugoti vaikus nuo dif
terijos, surasti skiepai vadina
mi toksoidu, kurie labai maža
me kieky išvirkščiai po oda

Stalinas Apie Kontr- 
revoliuviją.

Pavojus diktatūrai.

Komunistų partijos cent
ro komiteto plenume dikta
torius Stalinas pasakė ilgą 
kalbą apie SSR politinę ir 
ekonominę būklę.

įdomiausioji jo kalbos 
dalis yra ta, kurioje Stali
nas įrodinėjo, kad kontrevo- 
liucija vėl kelia galvą.

Pasak “Izviestija”, Stali
nas nurodęs, kad kontrevo- 
liucija pasislėpusi kolcho
zuose ir sovietehozuose, už
sidėjus darbininkų ir vals
tiečių kaukę.Daug kontrevo- 
liucicnierių pralindę net ir 
į komunistų partiją. Jie ken- 
kią darbininkams, kolcho- 
zininkams, Sovietų vyriau
sybei ir partijai. Jie veikią 
slaptai tyliai.

Kontrevoliucionieriai de
giną sandėlius, laužą maši
nas, organizuoją sabotažą. 
Kaikurie jų, kurių tarpe esą 
net profesorių, skiepiją kol
chozų ir sovehozų gyvū
nams džumą įnoses, o ark
liams meningitą.

Jie organizuoja masinį 
valstybės turtų vogimą ir tt 
Korfiunistų priešai šmeižią 
Sovietų vyriausybę ir bandą 
organizuoti atsilikusius jele- 
njentus kovai su komunis
tais.

Susidariusios sąlygos, kad 
gali atgyti ir pradėti judėti 
senos kontrevoliucinės so
cialistinės revoliucionierių 
ir menševikų partijos, taipo
gi trockininkai ir dešinioji 
opozicija.

Pažiūrėti, aš išradau taip kaip 
kiekvienas senis su barzda.

George B. Shaw.

i
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Įvairenybes
Detroitas Turi Dariausią X-Spindulių Mašiną. PAJIEŠKOJMAL

Kunigas Buvo Bolie- nubaudė darbo fe- 
vikų Šnipas Vati- DERACIJOS veikėjus. ;

a 1 Šiomis dienomis kanuo-
KOJl€. menės teismas Kaune spren-

livocė slaptus popiežiaus dė klerikališkosios Darbo 
propagandos akyriau. Federacijos vadų bylą. Bu

JJn.mMi.. ivo kaltinami 3 asmenys:Tintamrar- į Bernotas, Kimša ir Laukai-
Pnes kok| mėnesį Vatika- tis.

no sferas labai sujaudino j Pereitų metų lapkričio 
paslaptingas kunigo Alek- mėnesį žvalgyba padarė 
sandro Daubnerio, kardino-; Bernoto kambary Aleksote 
lo D’Herbigny asmeninio kratą ir rado tenai visus tris 
sekretoriaus. Kardinolas juos susirinkusius. Pas juos 
D’Herbigny yra vedėjas Va- buvo rasta ir prieš valdžią 
tikano propagandos komisi-! nukreiptų aštraus turinio at-
jos Rusijai.

Dabar paaiškėio, kad ku-
sišaukimų.

Bernotas prieš keletą me-
nigas Daubner buvo GPU tų buvo nuteistas už komu-

ĘEl-glVlfl, so. BOSTON

šitą Roentgeno spindulių aparatą įsitaisė Harpero ligonine Detroite. Tai esanti didžiausia 
tos rųšies mašina visam pasauly.

15 PIETŲ AFRIKOS.
Mirė J. Karvelis.

Tra.n8V,a,1>j AWk?j-> broli. PRANO GIRDU-
rugsėjo 11 d., 1932 m. mirė JAUSKO, Vadžgirio parapijos. Ra- 
63 metų amžiaus lietuvis J. £yvenLB'S.T. a. •• .. . •* T • ungton mieste. Kūne tino - kur jis
Karvelis. Velionis ĮS Lietu- randasi, prašau man pranešti, busiu 
voe paėjo iš Višimųparapi- * f?į
jos, Starkų kaimo. Afrikoje miss. p. Girdzijauskaite 
išgyveno 33 metus, buvo ne- 1 01189 ch*rlev<)i* Street
vedęs. Jis užlaikė mažą -------------------- —---------g -T
kraUtUVėlė ir bUVO labai x. P*Jie»au tetos Marijonos Mfekevi-
drUUglskaS žmogus. Lietu- miescio parapijos, kaimo Vaišvilų,
viu būrelis palydėjo i kapus: Pirmiau gyveno Hartford. Conn. da-
.. . i -j a , __ “ar nežinau ar gyva ar miras. KurieJIS tapo palaidotas ant para- Žinot ka nors apie ją, prašau praneš-
pijos kapų. Buvo didelis arba p*‘* atsišaukti už
E-l , . . ,-a • • j pranešimą busiu labai dėkinga.Keleivio mylėtojas ir dau- ona valaitukėsangailienė 
geliui lietuvių duodavo pa- 119 Florida St., Dorchester, Mass. 
Siskaityti. Lai būna jam am- Pajieškau Motiejaus Simanaičio, 
žiną atmintis. Kurie norėtų ^akl° kaimo’ £,uti*’5ių p*1^*** 
ką nors plačiau sužinot apie kazis bartnickas 
velionį, gali kreiptis prie 6613 so. Rockweii st. chicago, m. 
manęs: V. Raust, 87 New
land avė. Benone. 
vaal, S. Africa.

(Čekos) agentas. Prieš ke
letą metų įšvęstas į kunigus, 
iis greitu laiku įsigijo dide
lio nasitikėjimo komisijos 
prą Russia narių tarpe ir per 
paėkutinius 3 metus buvo 
to» komisijos vedėjo kardi
nolo D’Herbigny asmeniniu 
sekretorium.

' Užimdamas tokią svarbią 
vieta. kun. Daubneris turėjo 
priėjimą prie visų slaptų do
kumentų, liečiančių katali- 
kizmo pronaeandą Rusijoj 
ir unijos akciją.

Tardymas parodė, kad 
kun. Daubneris iš Romos iš
važiavo į Berlyną, apsivedė 
bolševikę ir su sovietų pasu 
išvažiavo į SSSR. Pabėgda
mas jis pasiėmė drauge 
svarbius komisijos pro Rus
sia dokumentus.

Įdomus supuolimas, kad 
Daubneriui pabėgus, Sovie
tuose suimta daug katalikų 
kunigų.

Daubneris ir seniau Rusi
joj gyveno ir, matyt, buvo 
išauklėtas kaipo šnipas. Iš 
Rusijos jis nuvyko Romon 
kaipo “pabėgėlis”, “perse
kiojamas katalikas”, ir pa
reiškė noro mokytis į kuni
gus. Popiežiaus dvariškiai 
priėmė jį kaipo saviškį.

nistinį veikimą, paskui ko
munistai iš savo tarpo jį pa
šalino laikydami Bernotą 
provokatorium. Vėliau Ber
notas susidėjo su federan- 
tais ir organizavo darbo 
jaunimą.

Londono “Daily Herald’ 
korespondentas rašo, kad 

Kimša du kart stojo į vie- Maskvoj laikinai sustabdyti 
nuolyną — jėzuitų ir pran- vedybos, persiskyrimai ir 
ciškonų, bet vienuolyne ne- adoptorijos. Tai padaryta 
užsiliko. Laukaitis arešto dėlto, kad daugelis iškraus- 
metu buvo Kauno jėzuitų tomųjų bandė tokiais budais 
ordepo narys— kandidatas, pasilikti mieste.

Ištremtųjų skaičius labai kariuomenes teismas jų dideli& patikrinus, tik vie

Kimaa^f^viem mel^u ™ W
d^ų“imo P baltgvardiečių, 250 kuloku,

AR TIKRAI BOLŠEVIKŲ 
GYDYTOJAI NAUDOJA 

NEGYVŲ ŽMONIŲ 
KRAUJĄ?

Paryžiuje jau kuris laikas 
eina karštos diskusijos del 
nesenai iš Maskvos paleisto 
gando, esą koks ten rusas 
gydytojas Judinę išbandęs, 
kad iš mirusių žmonių gali
ma yra perlieti kraują gy
viems žmonėms ir toks ban
dymas keliuose šimtuose at
sitikimų davęs geriausių 
vaisių. Judinę sakosi, nau
dojęs . kraujo transfuzijai 
numirėlius už 10-12 valandų 
jau jiems numirus.

Pajieškau brolio Vinco Navicko 
Transu Jiezno parapijos, Verbiliikių kaimo.

Kas žino kur jis randas, prašau pra
nešti, busiu dideliai dėkinga, arba 
pats lai atsišaukia. Jieško je sesuo 
Manusė Navickiutė (9)

M. NAVICKIUTĖ-Baranauskienč
172 Conant St., Gardner, Mass.

VISI SVET1M5ALIAI 
PRA5O PILIETYBES.

Kiek Lietuvoje yra sveEINŠTEINAS STEIGS VI
SAPASAULINI PARLA

MENTĄ.

MASINIS ŽMONIŲ 15- , RUMUNŲ FA5ISTUO- 
KRAUSTYMAS 15 JANČ1Ų STUDENTŲ DE-

MASKVOS. 1 MONSTRACUA.

išvaikyta durtuvais ir ašarų 
bombomis.

Rumunų studentai fašistai 
buvo surengę Bukarešte 
prieš vyriausybę nukreiptą 
demonstraciją. Jie mėgino 
įsibrauti į Karolo parką ir 
iždėti kryžių ant nežinomo
jo kareivio paminklo. De 
monstrantus policija išsklai
dė ašarinėmis bombomis. 
Popiet įvairiose Bukarešto 
gatvėse vėl pasirodė demon
strantai. Gatves policija 
pravalė durtuvais. Panašių 
demonstracijų įvyko ir Čer
novicuose.

Pajieškau dviejų draugų Mykolo 
timšalių, beveik tiek pat yra waieikio ir Jurgio Yočiuno abudu 
paduota prašymų vidaus ^ii^k^oT^bT*^

,T , . .. T i- • i reikalų ministerijai prašant vena Amerikoje. Kas žino kur jie\ok,ec.u mokslininkas puietybę . ^^iu

Einšteinas kuris dabar gy- iidai 'reikalų^ miniaterija S
X!n,a..£aM??r?AJ0J-_ vidutiniškai per mėn. £■

spręsdavo 60 bylų, dabar tas 
tempas sumažėjo.

v
kad jis ruošia projektą j- 
iteigti tam tikrą organizaci- 
ia, kuri butų kaip ir pasauli
nis parlamentas. Butų suda
rytas komitetas su 25 gar
siausiais pasaulio proto;™“*1’ mašinų d.irbh k£n*nterip 
. . , X X A_ darbą gerai suprantu. Nevartoju svai-Zmonems. KUriC HtstOVHUtŲ rali) ir geram farmeriui bu- 
Žmonijos intelekto siekinius. č“u pudingas Kam reikalin- 

Jau kalbama, kad toks Platesnes informacijas suteiksiu per 
parlamentas turėtų neabejo- ___ <8>

JUOZAS WALEIKA,
876 W. Lombard St. Baltimorv, Md

Pajieškau Bienio Pūro, jis visados 
dirbdavo ant farmų, jau du metai

---------------- — " kaip nieko apie jj nežinau. Prašau
JIEMkAU DARBO ANT FARMOS paties atsišaukti, arba kas apie jįii- 

Moku visą farmos darbą, galiu prie
lankiu mašinų dirbt. karnantnrin „ . J™*1 praneš man apie

ji. Girdėjau kad miręs. (8)
J. KUDREVICIUS 

179 F Street So. Bosto* Maas.

200 netekusių piliečio tei
sių ir 200 nusikaltėlių.

Tremiamieji eina iš Mas
kvos pėkščia, nes trauki
niuose vietos nėra. Žmonių 
išsikraustymas primena 
1812 metų Napoleono armi-

AREŠTUOTAS GENERO
LAS GAJDA.

Jisai organizavo Čekoslova
kijoj fašistinį perversmą.

Čekoslovakų fašistų vy
riausias vadas, gen. Gajda,1 jos atsitraukimą. Maskvoje 
ir jo vyriausias . padėję- dabar 25 laipsniai šalčio že- 
jas patraukti tieson už miau zero F.
valstybės išdavimą. < Paaiš-! -----------------
kėjo, kad Gajda aktyviai DVARIONO PRIĖMIMAS 

PAS SOVIETUS. 
Maskvos žiniomis,VOKS’e

dalyvavo perversmo paren
gime. Tačiau perversmą im
tasi per daug anksti vykdy-' įvyko priėmimas viešinčio 
ti, ir tuo budu nieku pavers-: Maskvoj žinomo lietuvių 
tas sąmokslas nuversti vy- pianisto Dvariono. Prieini
riausybę ir paskelbti fašis-1 
tų revoliuciją.

ŠVEDAI SIŪLO ĮVESTI 
PIENO PRODUKTŲ IM

PORTO MONOPOLĮ.
švedų vyriausybė pateikė 

parlamentui pasiūlymą pie
no, grietinės, sviesto ir sūrio 
importo monopoliui įvesti. 
To pasiūlymo tikslas yra ne
leisti importuojamiems pie
nininkystės produktams pa
kenkt švedų pienininkystei.

me dalyvavo Maskvos mu
zikai su pačiu VOKS pirmi
ninku, Lietuvos atstovybės 
patarėjas Rabinavičius ir 
lietuv. žurnalistas Paleckis. 
Dvarionas su dideliu pasise
kimu koncertavo Maskvoj ir 
Leningrade.

tinai didelį autoritetą ir jo 
opinija galėtų padaryti di
delės įtakos pasaulio taikai 
įgyvendinti.

Pajieškau Vinco Bartniko, gyveno 
Scranton, Pa. Prašau atsišaukti jo 
paties, arba kas žino kur jis

E1SMONTAS IRTOLMA
ČEVAS IŠMESTI IR 

PRAŠALINTI.
Maskvos Tass praneša, 

kad RSFSR VCIK-as išme
tė iš savo narių tarpo Eis- 
montą ir Tolmačevą už 
priessovietišką veikimą. Ei- 
smontą pašalino taip pat ir 
iš Narkomsnobo pareigų.

ABDUL KAD1RU1 APRA 
5£ PASKUTINI SMUIKĄ.
Abdul Kadir, buvusio Tur

kijos sultono Abdul Hamido 
sūnūs ir pirmasis Turkijos 
sosto įpėdinis, jau nuo 1922 
metų gyvena Vengrijoj, kur 
maitinasi užsidirbdamas 
pragyvenimą kaip smuiki
ninkas vienos kavinės or
kestre.

Nesenai jis tapo aprašytas 
del neišlaikymo vieno savo 
nelegalaus sunaus. Kadangi 
iis jokio turto neturėjo, ant
stolis anrašė jo vienintelį 
smuiką, kurį jam buvo do
vanojęs pats tėvas prieš mir
damas.

LATVIAI LIKVIDUOJA
TAUTINIŲ MAŽUMŲ 

MOKYKLAS.
Laikraščių pranešimu, 

Latvijos tautiniu mažumų 
sluoksniuose reiškiama di
delio susirūpinimo del spau
doj pasirodžiusių žinių, kad 
latvių švietimo ministeris 
Keninš projektuoja sulikvi- 
duoti visas tautinių mažumų

$9,200,000,000 SKOLŲ 
ANT FARMŲ.

Amerikos bankininkų aso
ciacijos žurnalas rašo, kad 
dabartiniu laiku Jungtinių 
Valstijų farmeriai turį $9,- 
200,000,000 skolų ant savo 
farmų. Daugiausia paskolų 
jiems yra davusios visokios 
draudimo kompanijos.

Saugokitės, kad ko
sulys ar šaltis neužsi- 

senėtų
Neatleidžiami kosuliai ir šalčiai 

nriveda prie pavojingų nesmagumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Creomulsion, tai švelninantis Kreoso- 
tas kuris yra priimn-is vartoti. Creo- 
mulsion yra naujės medikališkas at
radimas kuris veikia dvigubai: iis pa- 
’engv’na ir gydo įdegusią plėvę ir 
sulaiko gemalu augimą.

Iš visa žinomų vaistų, Kreosotas 
yra pripažintas aukštu medicinos au 
‘•''ritėtų kairo vienas iš geriausiai gy
dančių vaistų nuo neatleidžiamų ko
sulių ir kitokių gerklės skausmų 
Creomulsion sudėtinė priskaitant 
Kreosotą, turi ir kitų gydančių ele
mentų kurie palengvina ir gydo už
nuodytas plėves ir prašalina tą erzi
nimą ir įdegimą, kuomet Kreosotą* 
nueina į vidurius, persigeria į krau- 
ia, atakuoja tas vietas kur liga susi- 
stovėjus ir sulaiko gemalų augimą.

Creomulsion yra garantuotas už-

277 Bolton Street^Šo^Boston. Massį įlu^uvok”^1’

___ a na a a a ramu n. a urw»» *▼ a -Xs * EVA BRŪZGASVARI AI ATRODANTI NA6LR Strogo V t no kaimo Prienų paštas,
Norėtų gaut darbą prie namų. Tu- Lithuania.

riu gerus liudymus, taipgi labai ge- Arba galite atsiliepti ir ant šio 
ra prie vaikų; 55 metų amžiaus. Ad- adreso: Michael Plechoaicz, 7 Ariau

(7) St., Dorchester,
P O. Boa 1276 Paterson. N. J. --------------------

NORIU IŠMAINYT NAMUS 
ANT FARMOS.

Namai ir Lotas yra Clinton, Ind.

APSIVEDIMAI.
___ Pajieškau apsivedimui

Lo£T£ ^dų pk^’isT^’ifgio,
viena stuba mūrinė, 9 ruimų, kita ven,.™*» pageidaujama kad butų A- 
medinė 5 ruimų. Kam nusibodo ant lne”k®? pdiete. Su pirmu laišku- pra- 
farmos ir įdomautų apsimainyt ant 1sau. Prlsll*sti paveikslą; ant pareika- 
gražių namų, klauskit šiuo adresu:(-) kvimo grąžinsiu. Aš esu vaikinas 2 >

GEORGE BAKAS metų, gero budoį U)
1319 Addisoa Street. Chicago, I1L Na^

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, nuo 30 metų iki 46; aš 
esu vaikinas 38 metų mylintis gra
žų gyvenimą. Meldžiu atsišaukti ir 
prisiųsti savo paveikslą. Atsakymą 

<J>

DABAR LAIKAS PASIRINKTI 
GERĄ VIETĄ!

Aš turiu visokių farmų ant parda
vimo. Puiki farma 325 akerių žemės 
šiluma, elektriką. Metai laiko ta far- 
ma kainavo $25,000, dabar parduodu
už $10.000. Turiu farmų su gyvuliais ANTON LEVINSKI,
ir padarais, brangių ir pigių. Galite! 3^4 g,, Auburn Avė. Chicago, III. kUusti laišku. New Hampshire far-. A
m€™ai geriau gyvena negu kitur. Ir, Pajieškau apsivedimui

W. BURKE jr BABAVIOUS doros, negirtuoldės, katra mylėtų fci- 
Froat SU, Ezeter, N. H. mynišką gyvenimų. Geistina kad hutų

__  __ __ kiek pasiturinti, tarp 34—48NEPRALQSKIT—GERA PROGA! Xš Su vaikini. pasiturinti, tr
160 akerių geros žemės, Colorados sutikčiau bile kur gyventi su gera 

State, žemė gera, derlinga, geras drauge. Daugiau žinių apie save su- 
vanduo. sveikiausias oras visoje A- teiksiu per laišką. Su pirmu laišku 
merikoje, labiausiai tokiems kurni prašau prisijįsti paveikslą, pareikala- 
nesveiki plaučiai. Parsiduoda pigiai vus sugrąžinsiu. (8(

Turiu ir brangių farmų par- J. LORANTAS
General Delivery Cleveland, Ohio

■ii $900. Turiu ir brangių farmų par
davimui. Kurie norit daugiau žinių, 
klausikte: JOHN RISKUS

MILNER,BOX 181 COLO.

HAVERHILL 
SHOE SCHOOL

vidurines miesto mokyklas. ! ganėdinantis gydymas neatleidžian 
' čių kosulių ir šalčių, bronchitinio du--

Pajieškau apsivedimui draugo nuo 
40 iki 45 metų amžiaus. Esu našlė 
turiu 6 šeimynų namą, norėčiau kad 
vyras butų kiek pasiturinti, nevarto- 
ųt svaigalų ir stegntųsi vesti švara 
šeimynišką gyvenimą. Malonėkite, at
sišaukti laišku. (S)

A. B B.
11 Intervale St. Rozbury, Massčeverykų stičeriai yra 

reikalaujami.
?roga jaunoms merginos ir mote- 
-ims įsimokyt geių amatų. Pilnas 
tursas dailiam stičiavimui. Kaina už 
kursą $10.00. (8)

HAVERHILL SHOE SCHOOL 
113 Easez Street, 6th floor

HAVERHILL, MASS.

, Suvis dykai dasiiinosite 
ir kokių laimę turėsite gyvenhm, W- 

parašysite tuojaus indėdami ke- 
štampas dėl persiuntimo. Adra- 

suokite: (9)
PRACT1CAL SALE8 COMPĄHT 

1219 N. Irvine Ava, Du 
CHICAGO. TLU

salio, bronchitis ir kitokiu kvėpuoja
mų organų ligų, ir yra labai geras 
atgaivinti sistemą po šalčio ar flu.’ 
Pinigus sugrąžina jeigu kosulys ai 
šaltis, nežiūrint kaip užsisenėjęs, ne
palengvės po vartojimo, kaip nurodyta 
Paklausk’te nas savo aptiekininką.

(Adv.)

LIETUVOS ATSTOVAS
15 LATVIJOS PERKELIA

MAS Į ESTUĄ.
Kas bus atstovu Latvijoj?

Elta praneša, kad Lietu-

UETUVOJ PROJEKTUO
JAMA ĮTAISYTI ORO 

PASTĄ.
Pašto valdyba projektuo

ja šiemet įtaisyti oro paštą. x .. . n
Tam reikalui numatoma pir-1.08 . ®r-

DIDELI ŠALČIAI IR kti du lėktuvai. Pašto valdy- Pį1 Jr.e PJjJ®1181118® atstovu
DAUG SNIEGO. ,ba tarės su aviacija, bet ga- vynausybes

Sausio 24 d. Lietuvoj bu- ™ neipanų atsąlą, nes sutjJ™X>n Latritoj^ nu- 
vo tekie šalčiai Dairai Celzi- karo lėktuvai paštui vežioti *7 v. r1, c nu

VYSKUPŲ PRAKEIKTAS taM tė^metra Kaune ^ netinka. "l^m* 3 kandidatai: buvu-
.  ..................... ....... iZSS, 5£n7- . Galutinai šį «ikal» spr*- “k*™* ^o” redak-

vėžy ir Biržuose—24, Dot- numsterių kabinetas.
pranešama, nuvoj—29, šikšniuose —34, ‘

MOKESČIAI SUMAŽĖJO 
$563,410371.

Washingtono žiniomis, 
pereitais 1932 metais šios 

Paryžiuje šios rūšies šen-! šalies gyventojai sumokėję
racija ne tik netikima, bet išviso tik $786,617,096.01 
stačiai kelia nusistebėjimą, mokesčių. Tai esą $583,418,- 
ką bolševikai tokiomis šen-'371 mažiau negu 1931 me- 
racijomis apie “išradimus” tais, kada buvo sumokėta 
nori įtikinti. Po mirties ’ $1,368,035,467.15. 
kraujas bematant pradeda
gesti ir jo įliejimas į gyvą 
organizmą gali tik kuogrei- 
čiausia užnuodyti.

VIENAS SAKALAS NU
SIŽUDĖ.

Iš Belgrado
torius Gustainis, “Eltos” ve
dėjas Turauskas, arba buvuis DCigrauo prcinesaina, nuvoj—SlKsniUOSC — kad Romos katalikų vysku- ’ Alytuj—32, Lazdijuose—35 Merkvs^^

po žingsniai iškeikiant Ju- ir Mariampolėj—36. Į SKE DARBININKĄ. •___________________
goslavi jos sakalų organiza-j 36 laipsniai pagal Celzi jų, Akmenėje, motoriniam J.
ciją, kas kart labiau sujau- tai 32 žemiau zero pagal Zabielo malūne mašinistas 
dina plačiąsias mases. Vie- Fahrenheitą, kuris yra var- R- Dulumbauskas, reguliuo- 
nas parlamento atstovas į- tojamas Amerikoje. damas girnas, pateko tarp
nešė ministeriui pirmininkui Iki šiol Lietuvoje žiemos dantuotų ratų ir vietoje bu- 
interpeliaciją, reikalauda- beveik nebuvo. vo užmuštas. Jam sulaužy
mas skubios valdžios inter-Į Dabar pradėjo netik šalti tos kojos, išsukinėtos ran- 
vencijos, apginti nuo vysku- nesvietiškai, bet ir sniego la- kos. Ratai apsuko jį aplink 
pų persekiojimų organizaci- bai daug prisnigo. Pasidarė keletą kartų, daužydami į 
ją “Sokol”. į baisi žiema. arti esančius stulpus. g

Slovėnas Perdan, 24 metų į ---------- - Pažymėtina, kad tame Į
amžiaus, būdamas Romos Duokiškis, Kamajų v. vie- malūne nebe pirmas pana- į 
.katalikas ir sykiu būdamas tos pienininkas šovė varną, šus įvykis. Tas pats Dulum- g 
sakalų organizacijos narys, bet kulka pataikė per kiemą bauskas anksčiau išgelbėjo | 
tiek susijaudino, kad nebe- einančiai mergaitei Urbapa- kitą malūno darbininką, lai- g 
žinodamaSg kurią išeitį pasi- vičiutei ir išmušė tris dan- ku spėdamas numesti diržą ■ 
rinkti, nusišovė. tis. nuo motoro.

Cha*. B. 
Kmhantlm 2 San

GBABORIU8 ir 
BALSAMUOTOJAS 

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

MplBlI).
Pagrahus purnatiam nūn $75

iki ^BkilniBQBi^|. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
manų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. & KUCHAUSKAS 

•27 Su, Paea Street 
BALTIMORE, MD 

{sitėmykit telefonų Sauth 0083

' ... * - . . •

ITALIONIŠKI AKORDIONA1
{vairių rusių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome 
Imam vartotus a- 
kordiomąs kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Už.ganėdini- 
mas užtikrinta*.

Dykai Akordiono Lekcijas. 
ITALIAN ACCORDION CO.

Bl«- ’-land Avė. F41. Chicago1014

NAUJAS KREMAS
VYRAMS. MERGINOMS IR 

MOTERIMS.
lis panaikina raukšles nuo veido ir 
padaro daug jaunesniu. Vyrams la
bai geras nusiskuto , barzdą, veidą 
oadaro švelnų ir minkštą. Moterys ir 
Merginas daug pajaunina Geresnio 
Kremo veidui nėra. Vienas yaras 50c, 
3 yarai už $1.00. Kas prisius 10c ap- 
nokėjimui pastos, prisiųsim sampelį. 
Rašykit sekančiai: (7)

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

VISŲ ŽINIAI.

ooooeeeeoaeooooi

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

I^ilio žodynas—Angliškas Lietuviškas,
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių

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

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

“Aušros*' Knygyne yra šimtai kitų knygų kurias iitno laika ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigarnyčios, ir t t. irgi parduodam ui pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampų 
persiuntimui.

“AU5ROS” KNYGYNAS 
3653 So. Hakted Strwt

puslapių už 
Anglų kalba,

$4.00

Gk ir a Irt, m.

liua-Į1

Ui visokios rųšies 
garsinimus, kaip tai: 
mus apsivedimų, įvairiau 
mus, pardavimus, pirkimus, i 
tome po 3c. ui žodį ui sykį. 
rint tų patį apgarsinimų 
kelis sykius, ui sekanči 
skaitome 2c. ui žodį ui sykį. 
-Keleivio’’ 
rie turi
ir ui pirmų sykį 
ai žodį, išskiriant

Mažiausio apgarsiiiimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus ginai 
draugų skaitome po 2e.
-Keleivio’’
rie tur užsi
už pajieškojimus _
gų skaitome tik po le.
rajieškojimai su pav 
nuoja daug brangiau, nes I 
ja padarymas klfiše, Todėl 
talpint paiieškojima au suvaikai*, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgaistaimaa ar*

1 >»0APWAT. 
MkBOiTOl^



SO. BOSTON« Ji f * 1433
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winnipeg. KANADA SKAITYT GIRĄ LAIKRAŠTI,
j “SMERTELNAS GRIEKAS’.

... MONTREAL, KANADA, .epaviednmkas; kai išsispa- 
Montrealo jaunimo chJ.tai taip, esą,gera 

muX SS Ma- nesenai turėjo koncertą Įant dus108’ net saldu‘
lydami, kad jų “aranizaci-įsu šokiais salėj. Vyru i Bet tos dievobaimingos 
ja” ritasi pakalnėn komu- at®j° daugiau, bet merginų;kunigo Befein© buriutės vis- 
rūsiai nugalvojo ypatingą'visai nedaug. Merginos čia gi neturi sarmatos girtis 
būdą jai gelbėt Jie įkūrė čia daugiausia prisilaiko bažny- • prieš vyrus savo “populiaru- 
“Winnipego lietuvių bedar- tinių prietanj, tamsios. Aš mu”. Tik pradėk su tokia 
bių organizaciją” ir jos pa- pasiūliau vienai pasiskaityt• dievašmnke kalbėtis, o ji 
galba pradėjo gaudyt žuvis “Keleivi”. Sakau, geras lai-'tuoj ir ima girtis: vienas 
i savo bučį. Kas nueidavo ^rastis, patiks. O ji sako: bi- Į vaikinas norėjęs dėl jos nu- 
prašyt pašalpos, tą jie siųs- jau’ kunigas Bobinas sakė,! sišauti, kitas jau buvęs pasi- 
davo visų pirma įsirašyti į jų kad skaityt “Keleivį” yra koręs, trečias nuo tilto no- 
"Literaturką”. Kas nenore- smertelnas griekas. j rėjęs nušokti, ketvirtas jai

Is Prietarų

(Veda Foreign Languagre Infor
mation Service) Atsakymas: Iš New Yor

ko į Liverpoolį yra 3,107 
mylios, iš New Yorko į 
Cherbourgą 3,125 mylios, į 
Antverpą 3,487 mylios, į 
Hamburgą 3,048 mylios.
Kiek yra iš viso atvykę atei

vių į Jungtines Valstijas.
Klausimas: Ar yra žino

ma, kiek iš viso ateivių yra 
atvažiavę i Jungtines Vals
tijas?

Atsakymas: Iki 1820 me
tų atvykstančių ateivių už
rašų nedaryta, todėl ir aiš
kių žinių iki to laiko nėra; 
bet nuo 1820 metų imigraci
ja pradėta jau rekorduoti. 
Ir tie rekordai parodo, kad 
nuo 1820 iki 1932 metų Į 
Jungtines Valstijas atvyko 
išviso 37,894,727 apeiviai.

Klausimas: Aš nesenai į- 
gijau pilietybę. Mano žmo
na ir dveji vaikai dabar gy
vena Europoje. Ar aš, kaip 
šios šalies pilietis, galiu 
jiems pagelbėti tenai keliau
jant iš vienos vietos į kitą? 
Mano šeimyna nori persi
kelt į kitą šalį, bet negali 
dėlei pasportų keblumų.

Atsakymas: Tamstos įsi
gyta pilietybė Amerikoje 
nepermaino žmonos ir vai
tai pilietybės Europoje. A- 
menkos paspcrto jie negali 
gauti ir negali jokiu budu 
pasinaudoti tamstos piKety- 
bės privilegijomis. Bet jeigu 
tamstos vaikai atvyks da
bar į Jungtines Valstijas, tai 
jie automatiškai taps šios ša
lies piliečiais iš pirmos die
nos, jeigu jie da nebus suka
kę 21 metų amžiaus.

Chicagoj yra susitveręs “Jinx klinbes”, kurio tikslas yra tv 
čiotis is visokių prietarų- Pavyzdžiui, prietaringi amerikiečia 
tiki, kad jeigu pėtnyčioj sudaužysi laikrodį, pabersi druską ar 
ba laikysi namie išskėstą lietsargį, tai įvyks nelaimė. Taigi šit< 
k Ii ubo viršininkai susirinkę pėtnyeios vakarą daužo veidrodžius 
barsto ant stalo druską,'laiko išskėstą lietšargi kambary, ii 
vistiek joks biesas jų neima.' KNYGOS GAUNAMOS * 

KNYGYNE
SLA. Jaunuolių 372 Kp. Pareiškimas 

Dr. V i nike Suspendavimo Reikalu.
žispais Prie ėriemVieno akte vaiz

delis ir monologas Nailaitė. Rbračė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, MRfea. 
1914 m., pusi. 23............................ 10c.-i*-
SftoaMiiki Lietas* ii Arttaaa Pra-

eitie*. Knygutės jtalpa susideda ii 
sekančių dalių: (1) Giria ir aseterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir "vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4> Paskutiniai lietuvių die
vai Parašė Z. Aleksa. So. Boaton, 
1912 m., pusi. 32......................... 19c.

Baisus Gaisras 
Vilkavišky.

Sprogstančios bombos 1 
žmogų užmušė, 3 sužeidė.

Vilkavišky 18 sausio nak
tį pasigirdo gaisro pavojaus 
sirena ir po to didelis trenk
smas, kuris miesto ir apylin
kės gyventojus sukėlė iš mie
go. Tai degė virš dviejų ki
lometrų atstume (prie pat 
Naujamiesčio ir Marijam- 
oolės plento) Gudelių kai
me ūkininko Aleksandro 
Kapteinio kluonas.

Gaisrui tik prasidėjus pa
sigirdo nepaprastai stiprus 
sprogimas, vietoj užmušda
mas už 6 metrų stovėjusį ku
metį, Joną Mickevičių, ku
riam granatų skeveldros nu
plėšė galvos visą kiaušą. 
Tai sprogo iš karo laikų už
likusios granatos. Patį sa
vininką A, Kapteinį grana
tos šukė sunkiai sužeidė kai
riajam pilvo šone ir per žai
zda matosi viduriai.

Lengviau sužeisti V. Va
liukevičius ir P. Marcinke
vičius. Sudegė ir buvę kita
me kluono gale du arkliai, 
viena kiaulė ir visos žemės 
ūkio mašinos. Nuostolių pa
daryta virš 3000 litų. Ap
drausta nebuvo. Gaisras, 
manoma, kilęs dėl rūkančių 
neatsargumo.

Ugnagesiai buvo atvykę, 
bet vanduo žarnose sušalo, 
taigi ir negalėjo jomis nie
ko padėti ir vandens kibi
rais degėsius teko gesinti. 
Laimė, kad nebuvo vėjo, tai 
toliaus gaisras ir nesiplėtė.

SLA. Pildanti Taryba=pereita
me posėdy patvarkė, kad Dr. Vi- 
nikas už mėnesinių mokesčių ne- 
užsimokėjimą per šešius mėne
sius. t. y. nuo kovo iki rugsėjo, 
1931 metuKImmbm: Aš atvykau į 

šią šalį 1924 metų 29 birže
lio, legaliai, kaipo svečias, 
bet vizos laikui pasibaigus 
neišvažiavau. Ar dabar gali 
mane deportuoti už tai? Jei
gu ne, tai ar aš galiu legali
zuoti čia savo buvimą ir 
tapti piliečiu? Ar reikalin
gas koks įvažiavimd daro-

negalėjo būti su- Bet centras patikrino ir surado, 
spenduotas dėl to, kad jam ne- kad rezoliucija nesutinka su 
buvo oficialiai laišku apie tai kuopos finansų lakštu, 
pranešta trečiam mėnesy. Sausio 1, 1933 metais. P. T.

Aš nežinau, ar daktarai Vini- pasišaukė mane, finansų sekre- 
kui padaryta išimtis, ar visiems torę, ir p-lę Aldoną Kriaučiu- 
spenduojantiems nariams tas naitę, protokolų sekretorę, liu- 
formalumas taikomas. Bet ka- dyti tarybai Dr. Viniko suspen- 
dangi man asmeniškai ir kartu įdavimo byloj. Mes paliudijome, 
musų kuopai primetamas ne- kas aukščiau pasakyta, ir sutei- 
tvarkingumas. kuomet ištikrųjų kėm faktus, kurių Dr. Vinikas 
netvarka šiuo reikalu buvo kaip neturi kuo atremti.
tik iš pates p. Viniko pusės, tai Kadangi, pasipiktinę tokių 
aš nusprendžiau viso incidento Dr. Viniko elgesiu pasitraukė iš 
istoriją spaudoj paskelbti, kad musų kuopos ir SLA. jau ketu- 
SLA. nariai matytu, kaip daly-.rios narės ir dar keturios gru- 
kai buvo. i mojo pasitraukimu, tai kuopos

‘Dr. Vinikas Į Jaunuolių SLA.; valdyba, tikslu prašalinti Dr. 
372 kuopą persikėlė iš SLA. 332, Viniką iš kuopos, paruošė j© 
kp. 1930 metų 10 mirželio. Ge- ’ prasikaltimo istoriją ir raporta- 
ram stovy buvo iki 1931 metų vo kuopos susirinkime sausio 9. 
kovo mėn. Nuo kovo mėnesio iki 1933 metais. Kuopa, esant kvo- 
rugsėjo mėnesio nemokėjo. Se- rumui, raportą vienbalsiai pri- 
štam mėnesy iš jo iškolektuota ėmė, tik Dr. Vinikas reiškė ne- 
mokestis. Visai netiesa, kad jam pasitenkinimą. Jam Įteikta kal- 
nebuvo pranešta apie neužsimo- tinimų kopija. Jam pareiškus 
kėjimą. Kuopa per tą laiką turė- norą pačiam iš kuopos pasitrau- 
jo susirinkimus kas mėnesi ir kti, kuopa tuom pasitenkino. Ta- 
narius šaukdavo atvirutėm. Dr. čiau išduoti persikėlimo lakštą. 
Vinikas gaudavo pakvietimus kuris liudytų, kad jis buvo ir 
kaip ir kiti nariai. Jis nemažas yra geram stovy ir rekomenduo- 
vaikas nesuprasti, kad, priklau- tinas kitoms SLA. kuopoms ji 
sant Į organizaciją^ reikia mokė- priimti, kuopa nesutiko. Centrui 
sčius mokėti ir kad per pusę me- pranešta, kad Dr. Viniką išskai- 
tų nemokėjus gali būti netik su- tytų iš SLA. Jaunuolių 372 kp. 

bet ir išbrauktas, narių tarpo.

Sau lest*.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugel) autorių parašė Be
są*. Antra knygutės dalis yra: “Ii- 
virUiiaa Makalas arba Kaip Atabrade

laida. 128 posL..............................»e.
Monologai ir DcUamadles. šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiikos, 
revoltacionieriėkos, tautiškos, humo- 
iMtiilrnn ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt Antra pagerinta
laida. So. Boston, 1914 m............ 28c.
Ar Buvo Vtsactinia Tvanas?—Kaip

JEI PATRUKĘS, 
Kandyk Tą Dyk

Vartok dėl kilę Patruktam seao 
naujo. Didelio ar Mačo. ir Jas kas 
ant kelio kuris suteikė Takstančiai

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W. S 
Rice. 56-E Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos. 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikytoją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris takstanėius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S. Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adatas, N. Y.

spenduotas 
Tik kai pamatė, kad yra progos 
likti centro sekretorium, tai la
bai susirūpino save geram stovy 
padaryti. Tada jis rado susirin
kimą ir atėjo. Į susirinkimą atė
jo 1931 metų 5 spalių ir nusis
kundė. kad jam knygutė pra- 

. puolusi; pareikalavo išrašyti 
naują knygutę, ne sulyg kuopos 
rekordo, bet sulyg jo nurodymo. 
Knygutę gavo iš 332 kp. sekre
toriaus, su pažymėjimu pasku
tinio mokesčio toj kuopoj. Aš, 
nieko blogo nemanydama, išda
viau jam knygutę sulyg jo pa
tvarkymo. Jis taip pat paprašė 
sulyg jo noro “pataisyti” ir kuo
pos rekordą, kad sutiktų su jo 
ką tik išduota nauja (klastinga) 
knygute. Aš pažadėjau tai pa
daryti, taip pat nieko blogo ne
manydama. Bet kadangi jis pra
šė išrašyti visai naują lakštą, 
taip kad nebūtų ženklų, jog jis 
taisytas, tai aš supratau, kad 
jis ką nors slepia ir kad čia yra 
kas negero. Del to aš šito jo 
prašymo neišpildžiau pilnai, 
nors pažymėjau ant seno lakšto, 
tačiau naujo nebepadariau.

Kada spaudoj pamačiau, kad 
p. Vinikas kandidatuoja į SLA. 
centro sekretorius, tada supra
tau, kokiu tikslu jis norėjo nau
jos knygutės ir kuopos rekordo, 
ir aš urnai pranešiau centrui, ko
kiu budu Dr. Vinikas išgavo mo

kesčiu knygutę (ne sulyg kuo
pos rekordo).

} Vasario 1, 1932 metais, p. Vi
nikas atvyko į kuopos susirinki
mą, kuriame kvorumo nebuvo,

DAVĖ BASLIU PER GAL
VĄ IR UŽMUŠĖ.

Šiaulių kriminalinėj poli
cijoj gautomis žiniomis Šilu-- 
yos valse., Valatkiškių k. 
gyventojas Karčiauskas ba
slio smugiu per galvą užmu
šė to paties kaimo gyvento
ją Kučinską. Del dar neiš
aiškintų priežasčių susigin
čiję pievose, Karčiauskui su 
sunum ir vienu kaimynu at
vykus vežtis iš vasaros pali
kusio šieno.

Karčiauskas suimtas.

KIUS DIEVUS 2MONE 
GARBINO SENOVEJE?

PAMINKLO PINIGAI 
NETURTĖLIAMS.

Dešimties metų nepriklau
somybės proga Mažeikiuos 
buvo susidaręs komitetas 
paminklui statyti. Buvo su
rinkta apie 3,500 lt. Šiomis 
dienomis vėl šis klausimas 
atgijo ir susirinkusi visuo
menė nutarė surinktus pini
gus skirti neturtingiems 
šelpti.

DR. J.MARCUS
;: M MASKVOS IR KAURO 
- Specialistas slaptų ir krooHkų Kgų 

amterų ir vyrų. kraujo ir adaa.

|
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Japonijos Tautiškųjų Juodašimčių Grupė.

Tikri “Cudai’ Gyvulininkystės Mokykloj.
kuo. Povilaičio tų toj pačioj klasėj likti. Pa- 

tj katalikas pavirto į aitaikė popas—priėmiau io 
pravoslavą. j tikybą. Bučiau ir žydų tiky-

Gruzdžių aukštesniojoj bJ?“tik«s Priimti,- man 
gyvulininkystės mokykloj i71806*’____________

BENDROV6S
veterinoriams Dievo žodi. • 
Didelis teologijos tiesų ir 
paslapčių žinovas. Natūra- • 
lu, kad tą savo dideli žinoji
mą stehgiasi perduoti jo ži
nioj esamai jaunajai kartai, 
kuri turi persiimti giliu ir 
neprotaujančiu tikėjimu. • 
Bet šių dienų “svietas page- ' 
dęs”. “Pagedęs” ir jauni
mas. Bile ką ima ir kritikuo
ja. Kas liečia Gruzdžių be
simokantį jaunimą, tai jis su 
kun. Povilaičiu per tikybos 
paiųokas disputus surengia. 
Savo nuomonę reiškia, ir iš 
kunigo^aiškių, moksliškų į- 
rodymų reikalauja. Supran
tama, kad tokiomis sąlygo
mis kun. Povilaičio darbas 
nelengvas.. Bet kun. Povi
laitis kritišku atveju pavar
toja savo paskutinį argu
mentą — pastato dvejukę—- 
ir oponentas “sukritikuo
tas.”

Bet atsirado toks mokinys 
Damašas, kuris visai nepa
noro tikybos mokintis. Kun. 
Povilaitis pastatė jam 2 ir 
sako: “liksi, brolyti, ant
riems metams”. Bet atsitiko 
tai, ko tur būt, nelaukė nė 
kun. Povilaitis. “Brolytis” 
nepanoro ne tik tikybos mo
kintis, bet ir antruosius me
tus toj pačioj klasėj dėl ti
kybos sėdėti. Po trumpų a- 
tostogų sugrįžo į mokyklą 
jau nebe katalikas, o pravo
slavas! Atostogas mokinys 
išnaudojo tam, kad pakeisti 
vieną tikybą į kitą, bęt į to
kią, kurios jau nereikia jam 
mokintis, nes Gruzdžiuose 
popo nėra ir pravoslavų ti
kyba mokykloj nedėstoma.

Ką ir bekalbėti, kad kun. 
Povilaičiui tai buvo dau
giau, negu nemaloni naujie
na. Tarp jo ir naujai iškep
tojo pravoslavo įvyko toks 
perdėm charakteringas ir 
daug ką sakąs pasikalbėji
mas:

—Kodėl tu nesakei man, 
jog taip pasielgsi? Aš jau

“MAISTO” ATSTOVAS.
Troškūnų “ponas” Z. išeik
vojo 23,000 litų ūkininkų 

pinigų.
Bendrovė “Maistas” buvo 

pasamdžius Troškūnuose 
“poną” Z., kad išmokėtų 
ūkininkams pinigus už nu-Į 
pirktas iš jų kiaules. Tas 
“ponas” turėjo užsistatyti 
kauciją,kad nepavogus pini
gų. Kauciją užsistatė ne pi
nigais, bet vekseliais, ku
riuos garantavo 8 ūkinin
kai.

* Dabar pasirodė, kad tas į 
“ponas” pavogė 23,000 Ii-

Japonijoj irgi atsirado fašistų judėjimas. Šitie juodašimčiai jau turi ir savo partiją, 
vadinasi “Kukumin Domei”, kas reiškia, “japonų tautininkai”. Jie turi ir savo "Hitlerį”, 
vardas: Seigo Nakano. Jis parodytas čia paveikslėlio vidury, su dviem vėliavom rankose.

Ji
Jo

Žemaitijoj Įsigali Prekių Mainas.
Ūkininkai Ūkininkų

pakilo nuotaika, jie įsigijo
Iš Žemaitijos praneša, kad ^kalingų dalykų. Ųkinin- 

ten įeina į madą mainų ūkis.. sako. j®1 tolų mammka-
Pav., atsiradus žiemos ke- ' im,. galima butų ep esti ir 

liui, ūkininkai į miestelius » lašinime ga etane
Driveža dauc visokiu eėrv- mokesčius mokėti, vekselius

Ir, bendrai, pasiūlų nurieti. ™ums but« vlsai nebereiks-
škai didelė,, o paklausa ma- “n£L
žutė ir kainos nežmoniškai -t.Top UiD* crmc 
mažos. TEATRE MII^ FLEITIS-

Ž. Kalvarijoj išgirdęs ūki-Į TAS. ,
ninku dejavimą, vienas ba- Kauno teatre 28 sausio 
tų pardavėjas pradėjo batus netikėtai apalpo fleiūstas p. 
mainyti ir žąsis, vištas, la- Stupelis ir netrukus ant 
šinius ir kt. vaglomus daly- brolio (smuikininko) rankų 
kus. Pamatę tai kiti parda- mirė.
vėjai pasekė pirmojo pavyz- Velionis Stupelis valstybės
džiu ir prasidėjo masinis

UŽSIENIUOSE DOMISI 
KAUNO KALĖJIMO

STATYBA. •
Teisingumo Ministerijai

PAMATĘS TRAUKINI, 
ARKLYS SUSTOJO

tų pnigų, kurie turėjo būt iš- paskelbus konkursą paruo-
mokėti ūkininkams už 
kiaules. »

Bendrovė tuomet paėmė 
jo kauciją. Bet kadangi jis 
pats turto neturi, tai už duo
tus jo vekselius dabar turi 
atsakyti tie 8 ūkininkai, ku
rie jo vekselius garantavo Jų 
ūkiai dabar bus parduoti iš 
varžytinių, kad sukėlus tuos 
23,000 litį, kuriuos “ponas” 
Z. pavogė.

EIGULIS APIPLĖŠĖ 
ŽMOGŲ. *

Prieš kelias dienas Rokiš
kio apskrity, nežinomo pik
tadario buvo užpultas ir api
plėštas Juodupės valsčiaus, 
Vižonėlių k. gyventojas Ka
rolis Žukauskas. Nors apie 
plėšimą policijai buvo grei
tai pranešta, bet nusikalti
mo nebuvo galima išaiškin
ti.

Po ilgo sekimo nustatyta, 
kad nusikaltimą padarė 
Aukštakalnio eigulis, Stasys 
Bičkauskas.

šti statysimam naujam ka
lėjimui projektą, juo susido
mėjo ne tik musų inžinieriai, 
bet ir užsieniškiai. Daug in
žinierių laiškais teiraujasi iš 
Šveicarijos, Francuzijos, S. 
S. S. R. ir iš kitų kraštų. Už 
geriausius projektus paskir
tos 3 premijos, kurių pirmo
ji net 12,000 litų. Kalėji
mas greičiausiai bus pradė
tas statyti dar šiemet Jam 
vieta numatyta ties VI for
tu

NEBEGALĖS DIRBTI 
LATVIJOJE.

Latvijoj yra nemaža 
mės ūkio darbininkų, atvy
kusių iš Lietuvos. Dabar 
Latvijos telegramų agentū
ra skelbia, kad svetimšaliai 
darbininkai jau nebegausią 
darbo leidimų ir nebegalė
sią toliau dirbti, nes Latvi
joje ir be to daug bedarbių 
esama.

AUTOBUSO KATASTRO
FA KARMĖLAVOJE.

Sausio 26 naktį ties Kar
mėlava įvyko autobuso ka
tastrofa. Leidžianties į Tur
žėnų pakalnę busas atsimu
šė priešakiu į stulpą ir sker-

__ sas per kelią atsistojęs ap-
bučiau tau trejukę iš tikybos i virto ratais aukštyn, apvirto
pastatęs.

—Kunigas, statydamas 
man dvejukę, apie tai ne
klausei.

—Bet kodėl tu būtent 
pravoslavų tikybą priėmei? 
Kodėl ne liuteronų?

—Man vistiek. Man svar
bu ne tikyba, o mokyklos 
pažymėjimas gauti. Del ti
kybos aš nenoriu antrų me-

da sykį ir vieną, pakol galu 
gale atsirėmė į medį ir at
sistojo aukštyn kojomis. 
Autobusas visai sumaigy- 
tas, bet iš 11 keleivių, tik 
du buvo sunkiai sužeisti. Ki
ti irgi apibrozdyti, bet ne 
pavojingai.

KELIAUK I LIETUVĄ

ŠVEDŲ

4,000 LIETUVIŠKŲKIAULIŲ VAŽIUOS I SOVIETUS.
Šiomis dienomis bendro- 

Maistas” supirko 4,000
lašininių kiaulių, kurias ek
sportuoja į SSSR. Sutartis 
su Sovietais jau anksčiau

ve

AMERIKOS I P t
...... Laukiama, kad Sovietai ir

LINIJA daugiau lašininių kiaulių 
'Lietuvoj užsakys, bet kol 

{KLAIPĖDA tokių kiaulių supirkinė- 
- ~ • jimas sustabdytas.Per CeAaburįį

GREITA
KELIONE 

Ą per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 

PIGIOS LAIVAKORT8S

’Gri

ii Ne* Yert»:
Kove 18 4. 

1 A
Balandžio 22 S. 

Gejrašitt 8 4. 
Gesnife 2» A 
Gesnito 27 4.

•Lietuvių Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės j vietinį agentų.

8WEDISH AMERICAN LINE 
21 STATE STW NEW YORK. N. Y. 
cnCAGO, III 181 N. Midėgan Ase. 
BOSTON. MASS. 1* State Street 
DETROIT, MKH. 73 Maarat Street

Iš Papilės miestelio vieną 
vakarą važiavo namo į 
Kruopius ūkininkė Ona Ja- 
mašavaitė. Jos arklys buvęs 
skolintas iš Kiekio. Ties 
Pelkelės priemiesčiu reikėjo 
pervažiuoti geležinklį; per
važiuojant geležinkelį visai 
netoli ėjo traukinys ir maši
nistas paleido švilpuką, ar
klys išsigando ir staiga su
stojo vietoje. Tuoj arklys su 
ratų pirmgaliu buvo paka
bintas ant garvežio pirmga-

VIRBALY SUGAVO 
BRANGENYBIŲ KONT

RABANDĄ.
Naktį iš sausio 17 Į 18 d. 

Virbalyje pasienio policijai 
pavyko sulaikyti kontraban
dą, kurios turinį sudaro auk- J 
sinės plunksnos ir žiedai, 
bažnytiniams rūbams auksi
niai siūlai ir šiaip aukso pa
puošalai ir k. Kontrabanda 
įkainuojama pie 12,000 litų.

Charakteringos yra kont
rabandos gabentojo sugavi-1 
mo aplinkybės. Kontraban-’ 
dą besivejant, buvo imta 
šaudyt. Gabentojas žydelis

Neifap. Vi
Apsaugoj* Vynu Dachų

‘ Mar.o vyras kudciaon « 
ma skausmą kojose ir jų ištnu 
Jis jaa negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligooinę operacijai. Tbo- 
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-KxpeHerį ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j diena, tuojaus 
sutinimas pranyko ir mano vyras 
salėjo eiti darban. Pain-Expetteria 
ji išgydė.” A. g.

Mandhester, Conn.

PAIN-EXPirs i -»-1 
LLL

teatre dirbo 10 metų; sulau
kęs 65 m. amžiaus buvo pa
sitraukęs. Dabar susirgus 
orkestras fleitistui, buvo 

j pakviestas mėnesį papildyti j orkestrą.
Velionis prieš karą buvo 

Vilniaus muzikos mokyklos 
mokytojas, po karo Kauno 
muz. mokyklos mokytojas ir 
Valst. teatro orkestro artis
tas, išbuvęs nuo operos įsi- 

i kūrimo visą dešimtmetį.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokdo pažangą, do-

: baudos; Policininkai; norė- j XŽ*I2XZ2£S£S 
su ratų pasturgaliu Jamaso- darni sugauti ir patj gaben- įaimsiimaic 

že- vaite buvo nubotai šalį ir toją, sugalvojo šitokį triksą: | ir tokį šytojd, kaip
ratai sudaužyta j Šipulius, išėmė kontrabandą,, arklį su šių dienų mokslinį bei kui- 
Jamasovaite sužeista (ran- vežimu paleido, patys pas- turinį progresą p1—11*^ tik 

kui iš tolo sekdami. Arklys turint atatinkamą 
perėjęs vieną, kitą gatvę, m greitai ir aiškiai 
galų gale Įvažiavo į vieną mus informuotų, koris ne tik in- 
kiemą. Išėjusį savininką ar-i formuotų, bet ir pats karta eitų

lio ir nuneštas apie pusę ki-t metė arkli su vežimu ir pa- 
lometro ir tik sustabdžius! bėgo, norėdamas išvengti

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiika, VL Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
(€118“Kultūra” nuo 1981 metų 

lietuvių mo-

ka palaužta) bet liko stebu
klingai gyva.

GYVA ŽYDŲ EMIGRACI 
JA PALESTINON.

Anądien iš Kauno išvyko 
Palestinon 70 žydų — 60r 
darbininkų ir 10 pirklių.

Geležinkelio stotin susi
rinko didžiausia minia žydi, 
palydėti savo tautiečių. A- 
pie Velykas Palestinon va
žiuoja kita žydų partija, a 
pie 100 žmonių.

SUDEGĖ MOTERIS
Marijampolėj įvyko šiur

pi nelaimė, kurios priežas
tini buvo'neatsargus 
sis su ugnimi. Kęstučio gat
vėj gyveno neturtinga mote
ris Matulaitiene. Ji sirgo. J- 
vykio dieną jos brolis užra 
kino ją bemiegančią kamba
ry ir pats išėjo į miestą. Pa
rėjęs namo rado ligonę ap
degusią ir jau negyvą. Vie
tomis buvo net kaulai maty
ti. įvykis aiškinama tuo, kac 
ant stalo degė žvakė, kuri 
parvirtusi uždegė paklojimj 
ir sudegino ligonę. Pažymė
tina, kad moteris sudegė ne
sukeldama jokio triukšmo 
nes tai buvo dienos metu.

Šis įvykis sujaudino vist 
Marijampolę, nes pi
atsitikimų lig šioliai nebuvo

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREKJAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai trūkimai storinti šalimais garlaivio Bremer- 

haveae užtikrina patogisnsia ketionę j LIETUVA. 
GREKIAUSIAS KELIAS | SENĄJĄ TĖVYNĘ

į- Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

LLOYD
232 BOYLSTON ST. BOSTON *

DVARININKAMS DUODAMA ATLYGINIMAS.
Karmėlava, Kauno aps. 

Dvarininkams už nusavin
tas žemes ir miškus Kauno 
miškų urėdijoj, skiriama 82 
ha miško, taksos kaina apie 
96,000 litų. Miškas skiria
mas Budų ir Pravieniškių 
giri jose iš W33 metų sąma
tos biržių, todėl šios biržės 
šiemet nekertamos. Kuriems 

savininkams bus paskirta, 
dar nežinoma.

ŠILUVOJE DAR NĖRA 
GYDYTOJO.

Šiluva, Raseinių ap. Šilu
voj. laukta apsigyvenant gy 
dytojo-^-nesulaukta. Vals- 
čiaussgvi valdybė skyrė šie
met tūkstantį litų ir kita į- 
staiga 400 litų; Pereitais me
tais buvo skirta 2 tukst litų.

knį rante tokie
rota, AntVendova, P. Cvirka, K.

J.Pr. Daugnora, Ant Talys ir kit Taigi. “Mtanf talpina ne tik bet ir
klys pasveikino žvengimu. 
Savininkas prisipažįsta, kad 
tas arklys, girdi, seniau jo 
buvęs, bet prieš kurį laiką 
jis jį pardavęs. Kaip ištikrų
jų yra, išaiškins tardytojas.

Sekančią dieną Virbalio 
stotyj irgi buvo sulaikyta 
kontrabandos gabentojas. 
Jis turėjo šilko, bačiukų ir t. 
t šilkas buvo įsiūtas į pagal
vę ir paltą.

SŪNŪS NUŠOVĖ TĖVĄ.
Jonučių kaim. Garliavos 

valse. pil. Povilaitis 4 re
volverio šūviais nužudė sa
vo tėvą.

Sūnūs reikalavo, kad tė
vas užrašytų jam ūkį, bet 
tėvas neužrašė, tai už tai sū
nūs tėvą ir nužudė.

Į LIETUVĄ
PER R A M B U R G A

ir kitų neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš New Yorito. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Haotbarfro.

VIDUTINIS KAINOS . 
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

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

Nieks neginčys, kad betartai 
teturi tik rimą tokį
formatorių apie visus mokate ir

- -------nersram 
mus, apie
greso pastangas ir 
mus, — tai jau devinti matai ei
nantis Lietuvių žaraates "KUV 
TURĄ.” “Kulbira.” yrapopo- 
liarna mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir
žurnalas,
dideliais 64 poslapių 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pos
lapių didžiulę paveiksluotą kny- 
gą. rieziunnt savo popuutris- 
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dato yra tikrai įtarias 
moksliškas ir bterrtarSkaa žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka 
tik tokius vardus

nrnnsmi

jąją Betariu Keratiną,

jo.
— g—g—--išvaizda nrtvarkymo yra visai moderniškatos ru

tina” yra
to žodžio

to

jiX_ a----IT KOVOJ8yra tikra
bet jie 

kad 
ir apieTBcrai kai-

jokia
bado agsidti be “Kultūros.”

•A--- A-V---  *- -----TBS TOKS VCrUllgO

rikoje teksimioja tik 3 
o Lietavoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėtu Užsa-* 
kyrans reikia siųsti šitokiu ad
resu: <

Galit pamatyt visą 
Lietuva

468

LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ĄRBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga sueideda iš 45 šaunių romancų, 

didelio formato.
garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus, 

myli dailiąją literatūrą, patartina turėti 
šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
"Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
So. Boston, Mass.

Skaitydami Dr. Margcrte knygą

Ameriktečia Įspūdžiai
Tai didelė, graži ir be grio įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nnoiirdžiais Lietuvos žmonė

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigas siųskit 
arba

Adresuokite:
DR.MARGERM,

3325 S. HALSTED ST.

order’iu

CHICAGO, ILL
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Vietinės Žinios
MYKOLO MANELIO GY- 

' VENIMAS IR MIRTIS.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBfiS ŠVENTE.

Viri ateikite ii ketvergą 
Lietuvių Salin.

Vasario 16 diena sukan- 
kan 15 metų,-kaip buvo ap
skelbta Lietuvos nepriklau
somybę. Šitoms sukaktu. 
Srėms paminėti, pažangių 
South’Bostono lietuvių orga
nizacijos nutarė suruošt tam 
tikrą šventę šį ketvergą, 16 
vasario.

Programa nustatyta to
kia: .

“Gabijos” vyrų grupė 
dainuos solo, duetais ir 
kvartetais.

Gros SLA. 365 kuopos 
jaunuolių orkestrą.

P—lė Valentina Paltana- 
vičiutė skambins pianu.

Kalbės šie kalbėtojai:
Poetas Tysliava,
K. J. Paulauskas,
“Keleivio” redaktorius S. 

Michelsonas ir
Adv. F. J. Bagočius.

JUOZO TYSLIAVOS PO
EZIJOS VAKARAS.

Poetas Tysliava.

“Keleivy je” jau buvo mi- 
inėta, kad staigi mirtis ištiko 
drg. M. Manelį. Buvo pasa
kyta. kad jis mirė pareida
mas iš darbo. Bet tikrenybė
je buvo kitaip. Velionis pa
rėjo namo iš darbo visiškai 
sveikas ir linksmas. Vaka
rieniavo kartu su visais ir, 
kaip paprastai, kalbėjom ir 
pajuokavom, nes visuomet 
būdavo papasakoja įvairių 
nuotikių, kurių hotelyje nu
girsdavo. Paskui apsirengė 
ir išėjo aplankyt netoli gy
venantį ligonį.

Už apie pusantros valan
dos atbėgo kaimynų Čirunų 
vaikas ir pasakė, kad Mane
lis nupūolė nuo kėdės. Aš 
nusiskubinau pas Čirunus ir 
atradau gulintį ant aslos, c 
už kelių minutų pribuvę 
daktaras ir apžiūrėjęs parei
škė, kad jau miręs nuo šir
dies sustojimo.

Po kiek laiko pribuvo po
licija, matyt daktaro pašau
kta, surašė raportą ir vis?

Ateinantį sekmadienį. 19 
vasario. South Bostono Lie
tuvių Salėj, E ir Silver gat
vių kertėj, įvyks poeto Juo- nabašninko turtą ir kartu su 
zo Tysliavo vakaras. įlavoftu išvežė į miesto ligo-

Tysliava yra vienas žy- ninę.
Neužmirškit, kad visa tai i mesniųįų musų poetų. Kaipo F. Čirunas, kurio namuo-

bus šį ketvergą, pradedant 
nuo 7:30 valandos vakaro, 
So. Bostono Lietuvių Salė
je.

Rengėjai kviečia visus. 
Taigi ateikit visi, kurie tik 
galite.

Įžanga nemokama.

Įvažiavo automobilium į 
*ubway*ų. S. Paura

Haymarket tunelio stoty' Mį Senukevičiutė padainuos 
pereitą nedėidienj stovėjo 0 Valentina Paltanavi-

rašytojas, jis nori pamatyti se Manelis mirė, buvo labai 
ir pažinti platųjį pasaulį, artimas ir geras . velionio 
Tuo tikslu jis ir Amerikon draugas. Ypatingai nuo to 
atvyko. Jis nori pažinti gy- laiko, kaip atsikraustė šal
venančius čia lietuvius ir su- niai gyventi, velionis prie 
pažindinti juos su savo ku- kiekvienos progos norėdavo 
ryba. Dėl to ir,yra rengia- juos aplankyt
nw< šitas vakaras. j ___ . ?♦

Be to, bus da muzikos ir u,nmų
dainų. , Apie 10 minutų po 9 va-

Dainininkai S. Paura ir kare pasigirdo smarkus ele
ktros varpelio skambėjimas 
sujudino visus. Atidarius

uždarytas į centralinį kalė
jimą. Bet neįrodžius kaltės 
tapo paliuosuotas.

Amerikon atvažiavo 1911 
metais ir visą laiką buvo 
“Keleivio” ir kitų pažangių
jų laikraščių skaitytojas ir 
rėmėjas. Velionis visą laiką 
buvo rimtas ir pastovus so
cialistas. Numirė sukakęs 
44 metus amžiaus, buvo ne
vedęs. Iš giminių paliko vie
ną brolį gyvenantį Brook- 
lyn, N. Y., kuris buvo atva
žiavęs ant laidotuvių. Velio
nis per 19 metų išgyveno su 
Brazaičių šeimyna geriau
sioje santaikoje ir todėl yra 
gerai žinomas savo budu.

* Visą laiką velionis ne
daug uždirbo, o be to buvo 
duosnaus budo, todėl turto 
nepaliko. Bet velionis prigu
lėjo prie daug draugijų, tad 
buvo palaidotas gana iškil
mingai. Paskutinį patarna
vimą suteikė ir vainikus pri
siuntė sekančios draugijos: 
D.L.K. Vytauto, Lietuvių 
Balso, Šv. Kazimiero. Lietu
vos Dūk. ir Sūnų ir Liet. 
Piliečių Kliubas.

Palaidotas 3 d. vasario 
ant Mount Hope kapinių. 
Palydėjo apie 40 automobi- 
ių ir skaitlingas būrys drau
gų. Ant kapų atsisveikini
mo kalbas pasakė drg. S. 
Michelsonas ir p. B. Kubi
lus. Laidotuvėms tarnavo 
iraborius J. Petruškevičius. 
Visiems prisidėjusiems kuo
mi nors prie nabašninko 
Manelio laidotuvių, kaip 
tai: draugijoms, kuopoms ir 
pavieniams, už vainikus ir 
užuojautą šiuomi pareiškia
me nuoširdžią padėką.

Brazaičiai.

Nori užglostyt policijos |
I

Visi jau žino, kad valsti
jos policijos kilo skandalas. J 
Jos viduje paaiškėjo visokių! 
nktvbių. Tam skandalui iš
tirti buvo išrinkta 3 žmonių 
komisija. Bet dabar ir pa
čioj komisijoj nariai nori 
visas šunybes užglostyt ir 
policija “nubaltinti”, ,bet 
trečias tam priešingas.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS • 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stabas 
South Bostone. 5 kambariu stuba sa 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
iai žemes, gražus sodas, naujos viš- 
tinyčioa ir perinimui namas. Yra 2 
kąru garažus. Netoli State read. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone (27)

MRS. A. VALANCHUS
303 Caatoa Street,

TaL Parter $78$

Dr. Jdm Repshb
flLEPiYSl

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaadaa: 2-4 ir 7-$

ir šveatadieaiBto 
aaa 1S iki 12 ryta.

17$ HARVARD STREET 
Ibbm st. arti Ceatral akv, 

CAMBRIDGE. MAS&

Curley busiąs laivyno

Bostono politikieriuose 
kalbama, kad majoras Cur
ley gausiąs Roosevelto kabi* 
nete Laivyno Sekretoriaus 
vietą.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
315 E St- prie Braadvay Sa.

JEIGU SERGI

ApžiorėjiaMs ir vaiatai $1.SS
DR. G. L K1LLORY
SS Seallav Saaare. Roam 22 

BOSTON Tekf. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Rn—iaMatas Kraujo, lakstą ir 
Nervą Ligą.

Val nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
nuo 10 ryt. iki L

Skilvys 
kvi

Kežavm

inio Prieš Užgavėnių

BALIUS
VARTOKIT VAISTUS 

—SANGOSIL—
31.SS boaka; jie 

taai

keliasdešimts žmonių lauk-!™* P^ambins pianu. Įduris pasirodė, kad tai drg. 
darni traukinio. Bet vietoje!,. SLĄ- kuoPos Jaunu°- tunelis, uždusęs vosatgau
traukinio iš tunelio išnėri ln\°rkestra P3?™?;. „ „„

------- ------ ’ ~ yra, Maikuti, kodėl taipuz
dusęs? atsakė: “tiltas išar
dytas, o aš su savim turiu 
pinigų. Jums atnešiau, tai 
smarkiai ėjau, nes bijojau, 

'kad neatimtų.”Greit išėmė 
ir.pa-

dėjo ant stalo $40, kuriuos 
buvo pasiskolinęs pora mė
nesių atgal. Paskui nusivil
ko overkotą, pasidėjo, kaip 
visuomet, atsisėdo ir pradė
jo rūkyt, ir tuo pačiu mo
mentu nuvirto nuo kėdės. 
Daktaras pribuvęs pareiškė,

automobilius. Risdamasis! ,'akar?? prasidės 7:30 
per medžio skersinius, jisi islandą Įžanga pigi tik Ie- 
straksėjo kaip zuikis. Priva-s”ms Padengti. Ateikit visi. 
žiavęs prie platformos auto- •
mobilius kažin kaip susisu

Adresu 45 Ųpton st. pe
reitą subatą buvo rasta ga- 
zu nusižudžiusi moteris var
du Mary L. Gordon. Parėjęs 
namo vyras rado ją klazete 
su gazo paipa burnoje.

Ant gelžkelio sužeista 
mergina.

_________ _ _ _ Pereitą subatą Newtone iš kišeniaus pinigus
atsirėmė užpakaliu į geleži- buvo toks atsitikimas. Gelž- 
nę tvorą. “Ei, kur tu važiuo-; kelio stoty pradėjo eiti trau- 
ji?” sušuko stoties prižiurę- kinys. Tūla mergina pradėjo 
to jas. “O velniai žino!” at-Jl nusitvėrus uz ran-
sakė vyras automobiliuje. ^enos mėgino Įlipt į vagoną.
Tuo tarpu atėjo traukinys, o bet negalėjo užsikelti iki 
skersai bėgių stovi apdau- W<>nų laiptų ir pradėjo 
žvtas automobilius Ruvo vilktis žeme. Pakol tamau-
pašauktas poKcmanas, ku- J
ns nugabeno girtą automo-: ni sulaikė, ji buvo nuvilkta 
bilistą į policijos nuovadą, o: keliasdešimts pėdų ir taip 
jo automobilių turėjo nu- į v^sa apdraskyta, kad reikėjo 
traukti nuo kelio kiti. Pasi- vežti ligoninėn. Ji vadinas’ 
rodo, kad pasigėręs šitasį^lice Snow, 32 metų 
žmogus įvažiavo į tunelį iš žiaus.
kito galo ir važiavo juo apie:

ko, atsimušė į geležinį stul 
pą, paskui atšoko atgal iri Gabijos N. D. P.

ŠOKIAI!
21 VASARIO-FEB. 1933

Reugia Dorcheoterio SLA. 359 Kp. 
SUBATOJE,

25 VASARIO-FEB., 1933
pradžia 7:30 vai. vakare 

Eastern Star Temple
8 VIRGIN1A ST.

Prie Uphams Coroer, Dorchester,
Grajis

Rojai Treubadoun Orkestrą
Prie smagios muzikos linksmų šo
kių ir gardžių užkandžių, bus gali
ma smagiai praleisti laiką- Su įžan
gos tikietu bus galima lamiėti tris 
gražias dovanas.
Kviečiame gerb. visuomenę dalyvau
ti ir smagiai pasilinksminti. Įžanga 
5*patai tik 40c., vaikams 20c

SLA. 359 kp. Komitetas.

LUZACKAS ir SURVILAS

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

kalauja nufotografuot. 
Užlaiko m gražiausių Frėmų.

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

TeL University 9438

PERSIKĖLIAU Į NAUJĄ 
VIETĄ. į

Kada norėsi pirkt, laikrodį, ži< 
auksinį ar sidabrinį daiktą, krei; 
pas mane. Aš parduodu ir ant i 
kėjimo. Taipgi parduodu radios, Re
kordus ir Oil Burnerius geriausios 
rųšies. ,

Dabar mano ofisas randasi Lithua- 
nian Furniture kompanijos store.

PETRAS KETVIRTIS 
326 Broedvray, South B—t su,

Tel. So. Boston 4618-W

P. GIEDVILA 
1S16 Cambridge Street 
CAMBRIDGE. MASS.

Visokias vaistus prisiunčiu per 
paštą. Reikalaukit kataliogo Dr. 
Giedvilo Gyduolių.

Tdefoaas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.M1K0LAIT1S
nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1«7 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

am

SO. BOSTON 
1S58

BAYVIEW
\ MOTOR SERVICE
■ STUDEBAKER IB ROCKNE 

ir Traką Ageotora.

Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Jae 
saviaiakai.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda

Daro
317 E STREET,

^Tatoiat^MT?11

45 minutes, pakol pasiekė 
Haymarketo stotį. Jei va
žiuojant jam tuneliu butų; 
pasitaikęs traukinys, 
buvusi katastrofa.

Tarptautine muzikos 
iškilmė.

Mus prašo pranešti, kad 
trečiadienį, 22 vasario die
ną, 3 valandą po pietų, 
Symphony Hall’ėj bus tarp
tautinė muzikos iškilmė, ku
rioj dalyvaus devynių tautų 
chorai: finų, vokiečių, ar-

Bostoną užklupo gili 
žiema.

Iki šiol Bostone žiemoj 
butų beveik nebuvo. Da 8 vasaric 

! turėjom apie 70 laipsnių ši
limos. Tai vasaros oras. Bu
vo pradėję jau medžiai 
sprogti. Bet oras staiga at
šalo ir per vieną naktį tiek 
prisnigo, kad miestas negali 
išsikasti.

re tokį nemalonų įspūdį, 
kad ir po šiai dienai jaučia
mės labai nesmagiai 

Velionis gimė Lietuvoje, 
Jurgeliškių kaime, Alatų 
valse. Ukmergės apskričio. 
Jaunystę praleido Latvijoj. 
Mažas būdamas tarnavo 
Kuršėje pas ūkininkus, o pa 
augęs gyveno su savo moti
na Rygoje. Laike 1904-5 m. 
sujudimų ir streikų turėjo 
lukentėt nuo caro žandarų 
ir kazokų. Gyvendamas Ry
goje prigulėjo prie slaptos 
socialistų organizacijos; 
1904 metais buvo areštuo
tas ir skaudžiai sumuštas ir

Svetainėje
Kampas Silver ir E Street 

SO. BOSTONE
Pradžia nuo 8 iki 12. 

Prašome visos atsilankyti.
Pep SkHow’s Orchestra

Gabijos šokiai visuomet būna link
imus, ir šie šokiai visus palinksmins 
r busit užganėdinti.

Kviečia GABIJA.

Proga Padaryt 
Dideų Uždarbį.

Kuris gali įdėt nemažiau kaip 
$10,000, per metus gali uždirbti 
$2000 ir daugiau.

Kurie nori platesnių informaciją, 
klauskite laišku, sekančiu adresu:

CHAS NODOW
14 ST. LUKE’S RD. 

ALLSTON, MASS. „

Telefonas So.

P. J. Akunevičia
GRADORIUS-UNDERTAKER

Tarptautinis piliečių 
susirinkimas.

Mus kadS S.*?”’ if BOsto“oPI^™“nalo
bS™ kriXmi “ao£ltitutas ™aia 23 “ su- 

hS? ’ ^ūsirinkimą “naujiems ir busi-
eme dalyvauti, turbut delt • niliočiams ” Susirin 
to, kad negalėjo tinkamai i E *™

aUi i x i* 45 • ^lITiaS JVVKS instituto 113“
EįS.™'Lamuose, 190 Beacon st, 3:30 
fahnę nepasiruosus, būt,; va,and’ą po pW Tai bus a.

merikoniškai patriotiška

ŠTOKAS ANT RENDOS ■
Gera vieta barberini. Prie Lietuvi

škos Svetainės. Netnrinti darbo arba 
blogą vietą, matykite mane, aš duo
siu visą patarimą. (8)
303 E Street, So. Boston, Mass.

neišmintinga.

surinko 
$2^50,000.

Pereitą subatą suėjo jau 
visas mėnuo, kaip Bostone ■ 
yra renkami pinigai bedar-i 
biams šelpti. Per mėnesį į-! 
tempto darbo surinkta $2,- 
250,000. Užsibrėžta surink
ti čieli penki milijonai do
lerių. j

pramoga: prakalbos, dai
nos ir kitokie dalykai apie 
Amerikos gerumus.

Muzikos Mokykla
\ Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
savo berniukus ar mergaites muri- 

j kos, pradėkite leisti dabar. Moki- 
į-nu savo studijoj, taipgi einu ir j 

namus Namie esu kožną dieną
[nuo 7 iki 9 vakare. (-)

VALENT. PALTANAVIČIUTR
^912 E. Broadvay S. Beetea 

Tel So Boston 1943J.

PIGIAI PARDUODU 
ČEVERYKUS

Yra vyrams, moterims ir vaikams, 
visokią saisą. Labai geri če ve rykai, 
mano paties išdirbystė. Parsiduodavo 
po 35.00, dabar parduodu tokius če
verykus nuo 50c iki $2 00. Užeikite 
pasižiūrėt. (7)

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

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų isdirbysčių Au

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

STEVFS REPAIR SHOP 
345 Eigkth st S^ResUm,

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

PERKU BONUį.
Perku Lietuvos ir Lenki

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
bužių ir čeverykų krautuvę. 
Kas pirks pas mane drabu
žius arba čeverykus, nuo to 
priimsiu Boną už pilnus pi
nigus.

Krautuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai
PETRAS BARTKEVIČIUS 
American Dry Good$ Store 

678 No. Main Street,
MonteUo,

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokią kapinią. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Bremdway 
SO. BOSTON, MASS.

Broektooo ofisas:
16 Intervale Street 
MONTS.LO, MASS
TeL Brocktoa 4116

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Hcs
GydaoKą. Nuo Patrakime, 
Nusilpnėjimo Strėną, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gą. Taip-pat visokią tolią, 
ir Dielią iš Lietuvos. Masą 
koje geriausias patarnavl—i Ir 
teisingas patarimas. Vj 
siunčiam ir per
mošą adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekartaa)
199 DORCHEOTER STREMT
soura" bos^m^iass.

TeL So. Bootoa 2S2», 2173 ir 27M

Margaret Libby, 23 metų 
amžiaus panelė, buvo su

gilta automobilium
Nubausta $5.

i m

Sveikata
iŠ TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL 

Teje kaygeje yra paautieia Matos tt Anatoari-

1. L. PAŠAKARNIS, a D.
447 Rraadaray. Sa.

■iria priskiria 
krovas akis atitiesinu

ir ambiyopiikose (aklose) aky-----------«--- -------------------

TeL Uaivenity 9444

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UKTUNt DENT18TM 
VALANDOS: 9-4 ir 7-9.

978 Ma$Mcbu$ett$ Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tat 8a.
DAKTARAS

A. KAPOČIUS
•fa UETUV1S DENTISTAS
♦JOANDOS: Nuo 9 iki 12 

Nuo 2 iki 9
NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą

tik 
ild 12

Ofisas MKriehrio*' namo. SI BBOADMAY, tarp C ir D
SO. BOSTON, MASS.

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metei

Kiekvieną

89 Boyktoaat. Littl 
Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 

toms nuo 4 iki 7 vaL vak.
399 Breadway

jttle BMg. Boston

PARIOfAY AUTO\ 
SERVICE
■ad FILLINC STAT1ON 

Vtota.
Mtf norite, kad Jūsų automo- 

bBtes figai laikytą, daokit patai
syt mama. Darbas geras, kaina 

kad
gerai

Jeigu

VIKTOR VA1TAITIS
41$ OU Csloay Ava, 
sa BOSTON, MASS.

DR. J.LAND2IUS-SEYM01JR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydą aštrias ir kroaiškas Hgaa vyrą, motetą ir vaiką. Va

Patyrimu Yra Dideliu Mokslu
PIRMI LINKSMUS ŠOKIAI

SU PAMARGINIMAIS

Rengia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Ariingtono 173 K

Subatoje, 18 VASARIO-FEBRUARY, 1933
Prasidės 7:30 vai. vakare ir tęsis iki vėlumos.

Lietuvių Žinyčios Svetainėje 
Atlantic St. kertė Ith Street South Boston Ma

Pertraukoje kalbės Advokatas F. J. Bagočius.
gera Orkestrą. Įžanga suaugusiems 25c.

f Km skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kimo mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma* 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina S2JH) 

KELEIVIS 
So.

ya jus įai galės ir 
MOfDS.

Niekados______
paguldys Į lovą. Tada gali ftat 
sadoa aaa šalt*
raMcia stogą,

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, 
aaaraa ai $1.99. PinvfltahaMte poni

K. SIDLAUSKAS
AFRBSOBIUS

373 BROAOWAY SO. BOSTON, MASS.

i. ...




