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ROOSEVELTAS KEISIĄS 
AMERIKOS POLITIKA.

DEMOKRATAI PRIPA
Ž1NSIĄ SOVIETUS.

To reikalauja tūli biznie* 
riai; bet tam priešingos ba* 

žnyčios ir juodašimčiai.

Washingtone dabar pra
dėta kalbėti, kad užėmęs 
prezidento vietą Roosevel
tas keisiąs Amerikos politi
ką link Sovietų Rusijos. La
bai esąs galimas daiktas, 
kad bolševikų valdžia bus 
pripažinta. Pats Roosevel- 
tas aiškaus nusistatymo ši
tuo klausimu neturįs, todėl 
jo politika prigulėsianti 
daugiausia nuo jo politinių 
patarėjų.

Amerikoje yra daug biz
nierių, kurie reikalauja Ru
sijos pripažinimo vien biz
nio sumetimais. Yra taip 
pat nemaža liberalų inteli
gentų, kurie iš principo sto
ja už tokj pripažinimą. Visi 
jie turi Kongrese smarkų ši
tos idėjos čempijoną,senato
rių Borah, kuris visuomet 
stoja už atgaivinimą diplo
matinių santikių su Rusija.

Bet nežiūrint to, per 12 
metų republikonų adminis
tracija atkakliai priešinosi 
bent kokiam susiartinimui 

Sovietais. Komercijos

ševikai yra konfiskavę ne
maža Amerikos kapitalistų 
turtų Rusijoj. Pavyzdžiui, 
jie nacionalizavo Interna
tional Harvester kompani
jos dvi dideles žemės ūkio 
mašinų dirbtuves. Be to, 
Amerikos valdžia yra davus 
senai Rusijos valdžiai ne
maža paskolų. Sudėjus vis
ką krūvon ir pridėjus nemo
kėtus iki šiol procentus, Ru
sija esanti skolinga Ameri
kai apie $800,000,000. Tai
gi galimas daiktas, kad 
Rooseveltas reikalaus šitos 
skelos atmokėjimo, jei ne 
tuojaus, tai kada nors ateity. 
Be to, Maskva veikiausia tu
rės atsisakyti nuo visokios 
propagandos Amerikoje, ir 
gal turės pasižadėt ne 
dumpuot” čia savo pigių

prekių.
Jeigu Rusija sutiks bent 

didžiumą šitų reikalavimų 
išpildyt, tai nėra abejonės, 
kad ji bus pripažinta ir kad 
visi tam pritars, išskyrus ti
ktai aršiausius reakcinin
kus.

Japonai Užėmė Da 
Vieną Kinijos Miestą

su
departamento ekspertai 
dabar tvirtina, kad Ameri 
kos biznieriai gali laisvai 
vesti prekybą su Rusija ir be 
diplomatinio pripažinimo 
Pripažinimas daugiau biz
nio neduotų, nes Rusija vis
tiek negalėtų daugiau pirkti 
kaip jai reikia.

Bet daugiausia Sovietų 
pripažinimui priešingi juo
dašimčiai, kurie vadina sa
ve “patriotais”. Tie atžaga
reiviai bijosi “raudono pa
vojaus”, kitaip sakant, re
voliucinių idėjų. O tų hio- 
dašimčių organizacijo yra 
gana skaitlingos ir įtakin
gos. Paskui, Rusijos pripa
žinimo nenori visokios ba
žnyčios, kurios bijosi, kad 
Amerikos neužlietų “bedie
vybė” ir nėpagadintų joms 
švento biznio.

Paėmus visas šitas reakci
nes jėgas krūvoj, jos turi la
bai daug galios politikoj, 
nes reprezentuoja daug bal
sų, o Amerikos politikieria' 
su tuo tik ir skaitosi.

Taigi Washingtone ma 
noma, kad Rooseveltas elg
sis atsargiai. Jis veikiausia 
pirma nusiusiąs Rusijon ek
spertų komisiją, kad apžiu 
retų tenai sąlygas ir gali
mas rinkas Amerikos pre
kėms. Šitoks komisijos nu
siuntimas duotų Rooseveltu 
taipgi progos patirti savo vi
suomenės sentimentą. Jeigu 
visuomenės nusistatymas 
pasirodytų už Rusijos pripa
žinimą, tai komisijai sugrį 
žus jau butų dirva paruošta 
Rusijos pripažinimui.

Amerikos pripažinimo 
Maskva labai nori. Washin 
gtonas tą gerai žino. Todė’ 
nėra abejonės, kad už tokį 
pripažinimą Roosevelto val
džia mėgins išsiderėti gerų 
Koncesijų, ir galimas daik 
tas, kad Maskva sutiks už 
mokėt užtai gerą kainą. Bol-

KELE
LITHUANIAN Wi » i

Represents over 75.000 t.iinuaniana n 
New England and ab-ut l.tMMhOMO in tbe United N ate*

THE BEST Al»VERTISIN«; MEIHU'4
Advertising Rates 

oo Application.

K ELEIVI8 
253 Breadvay, So.

Keleivio Telef o 
So. Boston 2071

Juodveidis Nušovė 
Du Karininku.

Arizonos valstijoj, Hua- 
chuca forte, pereita sąvaitę 
buvo nušauti du Jungtiniu 
Valstijų armijos karininka1* 
ir jų žmonos. Visus keturius 
nušovė juodveidis kareivis, 
kuris dirbo prie armijos ga
zolino stoties. Visų pirm? 
jis nušovė kapitoną Wesse- 
ly. kuris atvažiavo automo 
bilium pasiimti gazolino. 
Tuomet žmogžudys atsisėdę 
jo automobiliun ir nuvažia
vęs į jo namus nušovė tenai 
jo žmoną. Iš čia žmogžudis 
nuvažiavo į kapitono Pal
merio namus ir jį su žmona 
taip pat nušovė. Išeidamas 
susitiko leitenantą Mat- 
thews. ir jį pradėjo šaudyt 
Bet čia stovėjęs sargyboje 
kareivis juodveidį užmušė. 
Vyriausybė mano, kad tas 
juodveidis buvo išėjęs iš 
proto.

Mašinos Užimsian- Lenkai Nušovė Rusą 
Uos Mokytojų Vietą. Orlaivį Žemėn. j

Iš Bukarešto pranešama, i 
kad ties ta vieta, kur sueina 
Rumunijos, Lenkijos ir So
vietų Rusijos sienos, pereitą 
sąvaitę lenkų lakūnai nušo
vė žemėn Sovietų orlaivį. 
Nežinia kokiais tikslais rusų 
lėktuvas perlėkęs iš Rusijos 
i Lenkijos pusę. Tuojaus trįs 
lenkų karo orlaiviai jį puolė 
ir pradėję šaudyt. Tuomet iš 
Sovietų pusės pasirodę da 3 
rusų orlaiviai, kurie, matyt, 
skubino ginti užpultąjį savo 
draugą. Bet pakol jie atlėkė 
ties siena, pirmutinis jų or
laivis buvo jau lenkų ugni-

ir dirbtinį

Prezidento komitetas mo- 
cslo galimybėms tirti pa
skelbė idomų raportą. Jis 
sako, kad mokslo galimy
bėms nėra nei krašto, nei 
galo. Ateity mokslas gali at
rasti būdą net klimatui kei
sti: reikės žmonėms lietaus 
—lys lietus; reikės giedros 
—jie pasidarys giedrą. Pro
fesorių ir mokytojų vietas 
mokyklose galės užimti kal
bamos mašinos. Galės priei
ti net prie to, kad bus kalba-

Sindikalistų Sąmok
slas Ispanijoj.

Ispanijoj pereitą sąvaitę 
buvo susektas anarcho-sin- 
dikalistų sąmokslas priei 
dabartinę respublikos vy
riausybę. Buvo suimtas pa
garsėjęs sindikalistų vadas 
luan Marias Casero, kurio 
gyvenamoj vietoj rasta 
daug bombų, šautuvų, revol-

mos knygos. Krutamie ji pa- mi ^naikintas ir nukrito 
veikslai bus siunčiami žmo
nėms oro bangomis tiesiai į 
namas, taip kad į teatrus vi
sai nereikės vaikščiot Ma
šinos atliks viską, žmogus 
turės tik galvoti ir naujas, 
vis geresnes mašinas pla
nuoti.

zemen.

Japonai veda užgrobimo yenųir daugybę amunici- 
ir karą Kinijoj toliau. Šiomis 11OS- to’ Pain?ta metanui 

dienomis jie jau prasilaužė
per Didžiąją Kinijos Sieną 
ir užėmė Šanchaikvano mie
stą, kurį pirma smarkiai ap
šaudė iš kanuolių. Atlikę ši
tą razbajaus žygį, japonų 
militaristai išleido praneši
mą, sakydami, kad čia kalta 
esanti kiniečių kariumenė, 
kam ji japonam priešinasi.

Manoma, kad dabar ja
ponai veršis Kinijon giliau 
ir sieks užimti senovės Kini
jos sostinę Pekiną (dabar 
perkrikštytą į Peipeną).

KUBOS VALDŽIA UŽ
PUOLĖ DARBININKŲ 

UNIJĄ.
Kapitalistams tamaujan- 

i Havanos policija pereitą 
sąvaitę užpuolė cigardirbių 
unijos būklę, pagrobė 10,- 
300 proklamaciių ir arešta
vo 22 asmeniu. Tas užpuoli 
mas buvo padarytas dėl to. 
kad unija apskelbė cigarų 
kompanijoms boikotą.

AIRIU BURŽUAZIJA 
PRIEŠ DE VALERĄ

Dubline susirinko 128 ai
rių biznierių ir profesiona- 
ų organizacijų atstovų ir 
nutarė pradėti kovą prieš 
dabartinį Airijos preziden 
la De Valerą, kuris užvedė 
ekonominį karą prieš Angli
ja. Tas karas neša airių biz
nieriams nuostoliu, todėl 
iie jam ir priešinasi.

dezė su visokiais dokumen
tais, tarp kurių buvo ir suki- 
imo planas. Einant tuo pla
nu, šį mėnesį turėjo Jt>ut ap
skelbtas generalinis gele
žinkeliečių streikas. Šito 
streiko paskelbimas turėjo 
būt ženklas visuotinam su
kilimui.

Tarp kitų dokumentų bu
vęs surašąs 54 kariuomenės 
ir policijos valdininkų, ku
rie sukilimui prasidėjus tuo
jaus turėjo būt suimti ir su
šaudyti. Kitas buvo ištiki
mų valdininkų surašąs. Ei
dama tuo surašu, .valdžia 
jau kai kuriuos karininkus 
areštavo. Sevilėj suimti 
korporalai ir 3 seržantai.

Ispanijos an&rcho-sindi- 
kalistai savo politika yra 
panašus buvusiems Ameri
koje aidoblistams.

UŽGAVO FONO KONSU- 
LOjUNARĄ.

Manuel Blgren, per Naujus 
Metus buvo labai prastam 
upe, ir gal ilgai da tokiam 
dvasios stovy pasiliks, jeigu 

tssadrasetis ir Connecti
cut valstijų gubernatoria' 
tuojau neataiprašys jo dėl 
unaro užgavimo. Mat va
žiuojant jam automobilium 
iš Bostono į New Yorką, 
Connecticut valstijoj jis bu
vo areštuotas už pergreitą 
važiavimą ir neturėjimą lai 
«nio. Tas, žinoma, labai į 
žeidė jo garbę. Jis mano, 
kad .tam, kaipo Čilės diplo
matui, neprivalo buri jokiu 
įstatymų. Sugrįžus jam at
gal į Bostoną, čia jis irgi bu
vo areštuotas. Todėl ponas 
konsulas dabar labai suner 
vuotaS ir laukia, kada šių 
dviejų valstijų gubernato
riai atsiprašys jo dėl šitokio 
įžeidimo.

MIRTIS BOIKOTO 
NEPILDYTOJAMS.

Kiniečiai dabar boikotuo
ja viską, kas tik japoniška, 
ir vargas tam kiniečiui, ku
ris būna sugautas boikoto 
nepildant Štai. šiomis die
nomis Boikoto Draugija su
gavo Kantone 4 kiniečius 
šmugeliuojant japonų pre
kes ir tuojaus visus ketonus 
pasmerkė nužudyt Valdžia 
lyg ir neužgiria tokių griež
tų priemonių, tačiau ir ne
labai jas draudžia.

Bgla DU Sudegintų 
Laivų.

Pereitą vasarą Detroite 
sudegė du Didžiųjų Ežerų 
laivyno dideli garlaiviai, 
“Dover” ir ^Keystone”. A- 
budu laivai buvo apdraust' 
ir apdraudos kompanija tu
rėjo išmokėti $285,000 atly
ginimo. Bet vėliaus kilo įta- 

mas, kad tie laivai buve 
sudeginti tyčia. Todėl šio 
mis dienomis Detroite buve 
areštuoti 7 asmenys, kalti 
narni tų laivų sudeginimu. 
Suimtųjų tarpe yra buvusis 
tų laivų kapitonas William 
Nieholson ir kiti viršininkai

7 KULIPKOS ŽMOGAUS 
KŪNE.

Netoli Washingtono mie
sto Naujų Metų rytą policija 
rado į krumus išmestą ne
gyvą žmogų. Apžiurėjus pa
sirodė, kad jo kunan suva- 
yta 7kulipkos. Vėliaus nu
statyta. kad tai Jullio Lelli 
iš North Tarrytown, N. Y.Jo 
mirtis neišaiškinta.

LAPĖ SUKANDŽIOJO 
ŽMOGUI RANKĄ.

Worcester, Mass. — Ke
liatas sąvaičių atgal Ralph 
Laram pagavo sląstuose la 
pę ir parsinešęs ją gyvą na 
mo nutarė prijaukinti. Per 
Naujus Metus jis norėjo ją

Anglas Pakorė Airį.
Mountjoy kalėjime, Airi

joj, pereitą sąvaitę buvo pa
kartas ūkininkas Patrick 
McDermott, kuris buvo pa
smerktas miriop už savo 
brolio nužudymą. Jam pa
karti buvo iš Londono par
gabentas profesionališkas 
budelis Pierrepont. Airiai 
pakėlė dėl to triukšmą. Išlei
stas jų atsišaukimas rėkia: 
“Anglas budelis žudo musų 
tautietį airį! Kur čia teisin
gumas?” Matyt, patriotai 
norėtų patys savo tautietį 
pakarti.

VOKIEČIŲ FAŠISTAIŽMOGŽUDŽIAI BĖGA
ITALIJON.

Demokratinė Vokietijos 
spauda‘rašo, kad žmogžu
džiai ir kitokie kriminalis
tai iš Hitlerio bėga Italijon 
ir tenai randa motinišką 
prieglaudą. Ir šiomis dieno
mis 3 fašistai, kurie nužudė 
Vokietijoj žmogų, pabėgo 
Italijon. Vadinasi, fašistų 
tėvynė—žmogžudžių prieg
lauda.

FARMERYS SUSPROGDĖ 
SAVE DINAMITU. |

Laneaster, Pa.— William 
Kulp, 71 metų amžiaus far 
merys, pereitą nedėldienį 
apžiojo šmotą dinamito ir 
uždegė knatą. Dinamitas 
sprogo ir nutraukė jam gal
vą. Matyt, nusibodo vargin 
gas gyvenimas.

13VENGRIJOJ ŽUVO 
ANGLIAKASIŲ

Netoli nuo Nagmanyoko 
paglostyt, bet lapė griebė miestelio, Vengrijoj, anglių
jam už rankos ir taip ją su-.kasykloj 
kandžiojo, kad Larsonas da- mas, kur 
bar gydosi ligoninėj. Įliakasių.

Įvyko dujų sprogi- 
kuris užmušė 13 ang

KAIP BUS TVARKOMA 
SVAIGALU PREKYBA.

PLANUOJAMA GRIEŽTA dys esąs tikras girtuoklis ir 
KONTROLĖ. į bus už girtuoklybę baustas;

__ — ■. _ .„ jeigu jis bus pagautas gir-
”5* ture* u-'tas automobilium važiuo-
•Iuntl *a“nb ° P»*>ger», jant; jeįgu neduos savo šei-

laismo netek*. mynai užlaikymo, arba jei-
Gubernatorius Ely yra pa- gu jo šeimyna pasiskųstų, 

skiręs specialę komisiją iš- kad jo duodamas užlaiky- 
dirbti įstatymo projektą mas nėra pakankamas, arba 
svaiginamiems gėrimams jeigu jis neužsimokėtų savo 
4ass. valstijoj kontroliuoti, taksų, tuomet leidimas iš jo 
Guvusis Bostono advokatų turi būt atimtas.” 

draugijos pirmininkas Ge- Vadinasi, kas turės leidi- 
orge R. Nutter pasiūlė tai mą pirkti degtinę, tam bus 
komisijai savo planą. Einant uždėta didelė atsakomybės 
tuo planu, stipriųjų gėrimų pareiga. Jei kas nusipirkęs 
vartotojai turėtų pirktis tam kvortą degtinės tuojau pasi- 
tikrus leidimus arba “lais- gers ir bus girtas sugautas, 
nius.” Taip svaiginamieji teks greitai savo laisnio ne
perimai dabar esą kontro- teks ir degtinės pirkti dau- 
iuojami Švedijoj. Kas netu- giau negalės.
ri leidimo, tam pardotuvė 
stiprių gėrimų neparduoda.

Visų pirma, įstatymu turi 
>ut nustatyta, kiek asmąp 
gali į sąvaitę degtinės nusi- 
)irkti. Nutter pataria, kad metus Berlyne buvo labai

Berlyne Sužeista 
300 Žmonių.

Pasitinkant

asmuo galėtų nusipirkti tik 
vieną bonką į sąvaitę arba

daug triukšmo ir net kraujo 
praliejimo. Policijos aps-

_ 10 dienų. Kiekviena jo kaičiavimu, per vieną dieną 
įupirkta bonka turi būt pa-j Vokietijos sostinėj įvyko 20 

žymėta jo leidime, taip kad susirėmimų ir muštynių tar-

IŠĖMĖ JAU PASKUTI
NIUS LAVONUS IŠ 

KASYKLOS.
Moweaqua, III. — Gruo

džio 29 dieną buvo išimti 
įau paskutiniai 7 lavonai iš 
vietos anglių kasyklos, ku
rioj kūčių dienoj įvyko spro
gimas ir 54 maineriai buvo 
užberti žemėmis. Visi jie už
troško gazais.

KETURI PLĖŠIKAI PA
GROBĖ $21,000.

Fall River, Mass.— Prieš 
Naujus Metus keturi gink- 
’uoti plėšikai čia užpuolė 
tris Arkwright kompanijos 
klerkus, kurie atvežė iš ban 
ko $21,000 pinigų darbinin
kų algoms, pagrobė tuos pi
nigus ir greitai pabėgo savo 
automobilium.

ITALIJA UŽDARĖ LIPA- 
RI SALĄ.

Nuo 10 sausio dienos Ita 
lija uždaro Lipari salą, kur 
buvo tremiami politiniai ka 
liniai. Dabar tenai laikomi 
anti-fašistoi bus perkelti ki 
tur.

DIDELĖS AUDROS 
ANGLIJOJ.

Anglijoj, Škotiibj ir Airi 
įoj per Naujus Metus^iautė 
baisios audros. Škotijos pa 
\rasty* buvo sudaužytos 
uolas vienas žvejų laivas, 
su kuriuo žuvo 9 žmonės.

jis negalėtų nueiti į kitą 
erautovę ir tuojaus nusipir
kti daugiau.

Nutter mano, kad šitaip 
svaiginamus gėrimus kon
troliuojant, nebus girtuok- 
ybės.

Šitokia kontrolė tačiau 
siūloma tiktai stipriems gė
rimams, jeigu prohibicijos į- 
statymas butų visiškai at
šauktas ir spiritiniai gėri
mai butų galima pardavinė- 
L

Kai dėl alaus, tai nerei
kalaujama jokios kontrolės. 
Alų siūloma daryti 4 pro
centų stiprumo ir pardavi
nėti be jokio apribojimo.

Saliunų veikiausia nebus.
Saliunas yra vieta, kur 

žmonės susirinkę geria vien 
tik dėl to kad gerti, kuomet 
gerti nėra jokio reikalo”, sa
ko teisininkas Nutter. To
dėl jis pataria pardavinėti 
alų tiktai restoranuose, vie
šbučiuose ir kliubuose, ku
rie turės išsiėmę tam tikslui 
laisnį. Toks laisnis turėtų 
būti visai pigus. Bet jeigu 
tokia įstaiga norėtų parda
vinėti spiritinius gėrimus, 
kaip degtinė, romas, bran
de, tuomet laisnis turėtų būt 
daug brangesnis. Tačiau 
parduodami tokiose vietose 
gėrimai turėtų būt suvarto
jami prie stalo. Išsinešti tu- 
ėtų būt draudžiama. Hote- 

liai turėtų būt po griežta 
valdžios priežiūra ir už kie
kvieną prasižengimą jiems 
butų atimamas laisnis.

Kad kliubai nevirstų tik
rais saliunais, Nutter pata 
ria juos taip apriboti, kad 
juose galėtų gerti tiktai sa
vi nariai arba atsivesti jų 
svečiai. Pašaliniams gerti 
juose turėtų būt uždrausta.

Beje, Nutter’io planas nu
mato ir girtuokliams kont
rolę. Jis sako: “Jeigu žmo
gus išsiėmęs leidimą degti
nei pirkti, elgėsi . pridera 
mai, tai metams pasibaigus 
jo leidimas gali būt atnau 
jintas. Bet jeigu jis pasiro-

pe priešingų politinių parti
jų. Tuose susikirtimuose ‘3 
asmenys buvo užmušti ir ne
mažiau kaip 300 sužeisti.

REIKALAUJA ATIDA
RYT DURIS SVETIMŠA

LIŲ PROTUI.
Lenkų profesorius K. D. 

Zdanowicz iš Wriconsino 
Universiteto, kalbėdamas 
Amerikos profesorių drau
gijos susirinkime New Ha- 
vene per Naujus Metus, ra
gino susirinkusius daryti 
spaudimą į Kongresą, kad 
pakeistų imigracijos įstaty
mą ir atidarytų Amerikos 
duris europiečių protui, ku
ris būtinai esąs reikalingas 
Amerikos universitetams ir 
kolegijoms.

NORI PAKIŠT KONGRE
SUI KOJĄ.

Kongresas tamsi pradėti 
iš naujo Wall Streeto suk
tybių tyrinėjimą, kuris buvo 
pradėtas pereitą vasarą. 
Wall Street’o “šimtapro
centiniams patriotams” tas 
tyrinėjimas labai nepatinka 
ir dabar jie daro Washing- 
tone žygių pakišti Kongre
sui koją, kad tas tyrinėjimas 
neįvyktų.

BLYNAI IŠ GIPSO.
So. Manchester, Conn.— 

Mateušas Puzikas per Kalė
das čia išsikepė lietuviškų 
blynų. Nors jie nebuvo labai 
gardus, tačiau jis juos suval
gė ir ant viršaus alaus už
pylė. Tuojaus jo viduriai su
kietėjo ir Puzikas ėmė šauk
tis “ratunko”. Pasirodė, kad 
tuos blynus jis iškepė iš gip
so (plaster of paris), kuns 
stovėjo šalia miltų. Puziną 
reikėjo vežti ligoninėn.

ANARCHISTŲ SĄMOKS
LAS PRIEŠ GRAIKŲ 

PREZIDENTĄ.
Graikijos policija prane-' 

ša susekusi anarchistų są
mokslą nužudyti Graikijos . 
prezidentą Zaimį.

S
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17 GRUODŽIO SMURTAS 
BUVO NE KRAŠTO GEL
BĖJIMAS, BET JO IŠDA

VIMAS.
Kalbėdamas apie 1926 

metų 17 gruodžio pervers
mą Lietuvoje, klerikalų 
“Draugas” pasakoja, kad 
tas smurtininkų žygis nors 
ir nebuvo teisėtas, tačiau y- 
ra pateisinamas, nes geriau 
buvę padaryt neteisėtą žing
snį ir “išgelbėti kraštą", ne
gu prarasti valstybę.

“Draugas” nori Įkalbėti 
savo skaitytojams, kad prie 
Griniaus-Šleževičiaus val
džios Lietuvai ištikrųju grę- 
sė pavojus. Šleževičius da
vęs valią visokiems “pries- 
valstybiniems gaivalams”, 
būtent komunistams, kurie 
paleisti iš kalėjimo pradėjo 
šukaut Kauno gatvėse ir 
stumdyt žmones. Dėl to ir 
buvo padarytas pervers

mas.
Bet “Naujienos” šitą 

“Draugo” pasaką sumuša i 
skutus. Jos pripažįsta, kad 
keliamas komunistų triukš
mas buvo nekultūringas el
gesys, bet sako,

“...yra vaikiška pasaka, kad 
tokiu savo chuliganišku skan- 
dalinimu komunistai statė Į 
pavojų valstybę. Gatvėje ke
liantiems triukšmą chuliga
nams numalšinti reikia pasi
šaukti policiją, o ne daryti val
stybės perversmą!”

Visiems yra žinomas da
lykas, sako “Naujienos”, 
kad klerikalams ir tautiniu 
kams rūpėjo ne komunisti
nio triukšmo pašalinimas, 
bet valdžios pagrobimas. 
Ištikrųjų komunistų triukš
mas buvo keliamas da krik
ščionims valdžioje tebesė- 
dint.

Bet kaip ten su tuo triuk
šmu nebūtų—

“Tačiau yra melas ir sąmo
ningas žmonių apgaudinėjimas 
sakyti, kad dėl keleto triukš
mingų demonstracijų ir susi- 
stumdvmų gatvėse Lietuvos 
valstybė buvo atsidūrus tokia
me ‘pavojuje’, jogei reikėję .ją 
gelbėti nuo ‘pražūties.’ Paty 
‘pučininkai’ žinojo, kad tekiu 
kūdikiškų argumentu jie pas
tatys save ir Lietuvą ant juo
ko. Todėl jie sugalvojo kitą 
humbugą savo pikto darbo pa-

• '' teisinimui. Jie paskelbė, kad 
esąs susektas milžiniškas ko
munistą sąmokslas prieš vals 
tybę: komunistai jau padarę 
‘planą’ pasigrobti i savo ran
kas valdžią, pagaminę ‘sąrašą’ 
visuomenės veikėjų, kurie tu
rėję būt ‘išskersti’, ir susitarę 
su Maskva, kad sukilimo mo
mentu jiems ateitų Į pagelbą 
raudonoji armija.”
Tai yra melas, sako “Nau

jienos”, nes smurtininkai i 
ki šiol da nėra paskelbę nei 
vieno dokumento, kuris liu 
dytų, kad toks sąmokslas iš
tikrųjų buvo.

Yra stačiai absurdas sa 
kyt, kad Lietuvos komunis
tai butų galėję valdžią pa 
imti, nes—

“1926 metais komunistų ju 
dėjimas Lietuvoje buvo pasie
kęs žemiausio laipsnio. Trejuo
se seimo rinkimuose, kuriuose 
komunistai dalyvavo, jų bal 
sai kiekvieną kartą smuko vis 
labiau žemyn: renkant pirmąjį 
seimą jie dar buvo gavę 64,000 
balsų, renkant antrąjį seimą— 
jau tik apie 32,000. o trečiąjį— 
tik apie 17,000. Profesinės 
darbininkų sąjungos, kurias 
1919 metais komunistai kon
troliavo, buvo seniai pakriku
sios ir 1926 metais, kada jos 
buvo vėl atgaivintos, jiems 
vadovavo socialdemokratai. 
Laisvesnėse sąlygose butų ir 
paskutiniai komunistų pritarė
jai nuo jų atsimetę.
, “O kalbėti apie Rusijos ar-

miją. kuri butų atėjusi į pa- 
gelbą komunistų sąmokslinin-, 
kams Lietuvoje, yra nonsen-j 
sas, kadangi Lietuvos siena 
visai nesusisiekia su Rusija.”
Klerikalų "Draugas” gal

voja taip: jeigu karininkai 
galėjo nakties laiku pagrob
ti valdžią į savo rankas, tai 
kodėl nebūtų galėję to pa
ties padaryti komunistai*?

Bet tai juk nėra įrody
mas, kad taip butų buvę, o 
tik spėjimas, ir prie to da 
žioplas spėjimas, nes, kaip 
Naujienos” teisingai pa

stebi—
‘‘Tokį ‘pučą’, koks įvyko 

gruodžio 17-tą, galėjo padary
ti tiktai tie, kurie sėdėjo armi
jos viršūnėse. Tai buvo vidaus 
išdavikų darbas. Jie pasinau
dojo tuo, kad jiems buvo pati
kėtos krašto gynimo jėgos.”
Gal kas d a paklaus, ko

dėl gi karininkai, kurie buvo 
prisiekę prezidentui Gri
niui ir Respublikos konstitu
cijai, virto išdavikais?
Jie virto tokiais todėl, kad 

generalinis štabas buvo su
organizuotas da prie pir
mesnių valdžių. Tenai buvo 
daugiausia smetonininkų ir 
klerikalų. Jie ėmė dideles 
algas. Šleževičiaus-Griniaus 
valdžia ir seimas ruošėsi 
daugelį karininkų paleisti, o 
likusiems algas numušti, 
kad sumažinus valstybės iš
laidas ir palengvinus žmo
nėms mokesčius. Dėl to jie 
ir pakėlė ginklą prieš savo 
krašto vyriausybę.

Gi karininkus parėmė
“krikščioniški” ir "tautiški" 
politikieriai, kuriuos 1926 
metų rinkimuose tauta pra
šalino iš valdžios.

Taigi pasakojimas apie
“valstybės geibėjimą” yra 
dūmimas žmonėms akių. 
Gruodžio 17 nakties smur
tas buvo valstybės išdavi
mas, o ne jos gelbėjimas.

GALUTINI PREZIDEN
TO RINKIMU DAVINIAI

Galų gale paskelbti jau 
pilni Jungtinių Valstijų 
prezidento rinkimų davi
niai.- Pasirodo, kad iš viso 
rinkimuose dalyvavo 39,- 
734,3-51 balsuotojas.

Demokratų partijas Roos- 
veltas gavo 22,813,786 bal
sus; republikonas Hooveris 
gavo 15,759,266 balsus, o 
už Socialistų Partijos kan
didatą Normaną Thomasą 
paduota 881,951 balsas.

Toliaus eina visokios 
smulkesnės partijos, kurios 
visos kartu gavo 279,348 b. 
Čia ineina komunistai, pro- 
hibicininkai. Socialist La
bo!* partija ir Liberty parti
ja-

Taigi iš septynių atskirti 
partijų, socialistai užėmė 
trečią vietą.

KELEIVIS, SO. BOSTON

- k ’ • • • • - - »

Senato teisminė komisija Washingtone svarsto įvairias rezoliucijas, 
atšaukti prohibicijos įstatymas, čia parodyti keturi senatoriai (iš kairės 
Blaine. Btyah ir Hebert.

kuriomis 
i dešinę) :

siūloma
Walsh.

SENIEJI GERI LAIKAI NEBEGRIS. I moliuojama ūkiško plano 
■ pagrindais, tai socialistų rei-

įtėra antraeiliai krizio kalti- į kalas imas. Bet įvedus tokią
Rinkai i kontrolę, negali būti pnva-

Ekonomijos mokslas kri-'fin^ įįriatyvos. Amerikos 
zio klausimu nieko negalįs ekonomistai pą-

padėti, nes krizio priežastys; Rūtiniais laika;> irgi prade, 
esančios ne ekonominės,!^ kalbėtų kad socialistų 
bet oolitinės planas kontroliuoti gamybą

, ’ . . . i iš vieno centro butų geras
Kalbėdamas apie ateiti, j dalykai bet jįe tuoj pastebi, 

PabrtiZe,pari šę-, kad prie tokios kontrolės

AR GALIMA SUTVARKYT LIETU- 
VOS BEPROČIŲ GYVENIMĄ?!

Visų pirma, kuo proto ligo
nis skiriasi nuo kitų 

ligonių?

Gydytojas Sm—ys vėl 
pradėjo kelti aikštėn šitą 
opų klausimą. Paskutiniame 
“Lietuvos Žinių” numery 
jis rašo:

Aš noriu kiek apsistoti 
ties šia psichinių ligonių y- 
patybe ir jų santykių su ap
linkuma.

Psichiniai arba proto li
goniai daug kuo skiriasi 
nuo kitų ligonių. Pas psichi

Taip tvirtina 
nomistas

Garsusis vokiečių moksli
ninkas W. Sombartas Pra- 
goj skaitė paskaitą apie e- 
konominį krizį.

Paskaitos pradžioje jis 
pažymėjo, kad ūkiškoji ga
myba ir gaminių apyvarta 
juo toliau, juo labiau vis 
siaurėja. Vienintelis daly
kas, kuris plečiasi, yra ne
darbas.

Kovoje su nedarbu pa- ,1M<- i i j v • , r jusi visiems amžiams, salpos bedarbiams nieko ne- ■
padės, nes pašalpoms pini- tai nereiškia, sako
gai surenkami įvairių mo- • Sombartas, kad kriziui pa- 
kesčių pavidale, o mokesčių šalinti būtinai reikia panai-, Kaip šitokį stebuklą gali- 
kėlimas mažina vartojimą, kinti privatinę nuosavybę ir ma butų padaryti, ponas 
Tas savo eile vėl didina nc-ijvesVT socialistinę santvar- Sombartas nepaaiškina. O 
darbą.

Pasak Sombarto, svar
biausios krizio priežastys y- 
ra politinės. Atsiradusios po 
karo naujos valstybės sukū
rė savo pramonę ir tuo budu 
suardė pirmiau buvusius e- 
konominius santykius.

-- I

nieji laikai jau negali grįžti. 
Ta padėtis, kada privatinis 
verslamoninkas buvo neri
botas savo gaminių ir jų 
kainų šeimininkas, jau praė-

1 Bet tai 
Sombartas.

negali veikti privatinių 
žmonių iniciatyva, ir todėl 
socialistų planui jie neprita
ria. Gi vokiečių buržuazi
jos ekonomistas mano, jog 
salima taip .padaryti, kad 
butų, anot tos pasakos, ir 
vilkas sotus, ir ožka čiela.

ką. Ne, privatinė iniciatyva pakol tas neišaiškinta, mes, 
turinti pasilikti ir toliaus, socialistai, laikysimės to įsi- 
tik ji turinti būt kontroliuo- tikinimo, kad didžiausis kri- 
jama ūkiško plano pagrin- ,zio kaltininkas yra privati- 
dais.

Iš šios trumpos Sombarto 
kalbos apžvalgos galime pa
daryti išvadą, kad ir toks 
žymus ekonomistas krizio

Prie krizio daug pradėjai klausima painiojasi ir nėra 
Francuzija ir Amerika, ku-;nuoseklus. Iš vienos pusės 
nos skolų pavidale ištraukė, jis sako, svarbiausios
is kitų valstybių auksų. To-i krizio priežastys yra politi- 
kia politika sumažino skoli- !nįaį tarptautiniai santykiai, 
niūkių valstybių vartojamą- karo skolos, o iš kitos pu- 
ją galią, todėl sios susiaun-i^ kad kriziui paša-
no gamybą, padidino ne-jlinti geriausia priemonė bus 
'įsrbą. Pačioms toms_ vals- į privatinės gamybos iniciaty- 
tybėmSj Prancūzijai ir A- !vos kontrolė ir ūkiškasis pla- 
menkai, tas auksas jokios nas Taigj išeina kad palai- 
naudos nedavė, nes JIS atsi-!dąi v4en kapitalistų intere-

niu pelnu paremtas kapitali
stinis likis, ir kad norint pa
daryti ekonominiam kriziui 
<mlą, reikia padaryti galą 
kapitalistinei santvarkai.

Tuomet sugrįš netiktai 
“senieji geri laikai”, bet 
ateis da geresni.

dūrė uždarytas bankuose ir 
dėl to tų kraštų ekonominio 
gerbūvio pakeiti negalėjo.

Technikos ištobulėjimas 
ir sėjamųjų žemės plotų iš
plėtimas, pasak Sombarto,

sais paremtą gamybą Som
bartas smerkia. O jeigu to
kią gamybą smerkia, tai ji 
reikia pripažinti ir krizio 
kaltininke.

Kad ta gamyba butų kon-

reikia
$5,000,000.

Bostone yra daugiau kaip 
100 labdaringųjų organiza
cijų, kurios rūpinasi bedar
bių šelpimu, bet neturi lėšų. 
Gi pašalpos reikalaujančių 
yra tiek daug, kad nors da
linai juos aprūpinti reikia 
mažių mažiausia $5,000,- 
000. Todėl šitos organizaci
jos nutarė susivienyt ir pa
skelbti bendrą vajų aukoms 
rinkti

Iš 50 invalidų 13 buvo psi
chiniai nesveikų.

Prieglauda įrengta netur
tingai, bet yra švariai ir 
tvarkingai užlaikoma. Vie
nas tik trukumas, mano ma
nymu gana syarbus, tai sto
ka prieglaudoje šiam darbui 
specialiai parengto persona
lo: gailestingos sesers ir 
bent vieno kito slaugytojo 
nusimanančio invalidų slau
gyme.

Prieglaudos vedėjas man 
paaiškino, kad išlaikymas 

nius ligonius, galima sakyti, I vieno invalido 1931 metais
. . I atsiėjęs vidutiniškai 1 litas

suserga organas, kuris regu

NELEIDO LAISVAI MI
NĖT SPAUDOS SU

KAKTUVIŲ.
Mes jau rašėm “Keleivy”, 

kad šiomis dienomis Lietu
vos spauda minėjo 100 metų 
sukaktuves nuo pirmo lietu
viško laikraščio pasirody
mo.

Bet atėję dabar iš Kauno 
laikraščiai nusiskundžia, 
kad “tautiška” cenzūra ne
leido jiems laisvai tas su
kaktuves paminėti. Šleževi
čiaus straipsnį “Lietuvos 
Žiniose” cenzūra taip su
darkė, kad jo prasmė pasi
darė visai nesuprantama.

“Socialdemokratas” pra
neša, kad jam visai neleido j 
šitų istorinių sukaktuvių pa
minėti.

Tai ve, ko susilaukė Lie
tuva prie “tautiškos” val
džios !

"TIRST
NATIONAL BANK rf

BOSTON

Pilniausi Bankiniai Parankamai 

Naminiai ir Uzsieniuose.

Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 
Finansinė Įstaiga

liuoja santykius su 
žmonėmis.

Šitam organui susirgus 
sutriksta bei pasikeičia su
sirgusio santykiai su jam pa
našiais ir su visa jo aplinku
ma. Galvoja ir elgiasi jis 
tuomet kitaip negu sveiki; 
jis dėl savo kitokio galvoji
mo ir elgimosi tampa išskir
tas iš jam panašių tarpo, jis 
tampa sveikų nesupranta
mas,—sveiki jo šalinasi.

Psichinis ligonis nebeda- 
lyvauja visuomeniniame gy
venime, jis nustoja visų 
kiekvienam žmogui priklau
somų teisių; jis negali nei 
būti liudininku teisme, nei 
skriaudžiamas teismui pasi
skųsti.

Psichiniai ligoniai daugu
moje yra nepagydomi.

Kiekvienas psichinis ligo
nis yra laikomas sunkiausia 
šeimynos bei visuomenės 
našta. Beveik kiekviena šei
myna, taip ir visuomenė, jei 
tik yra galima, stengiasi jį 
iš savo tarpo išstumti, jo 
atsikratyti.

Tvarkartt krašte psichinių 
ligonių reikalus šitoji jų y- 
patybė ir iš šitos ypatybės 
išplaukiantieji jų santykiai 
su aplinkuma reikia visuo
met turėti omeny.

Yra nuomonių, kad visi 
psichiniai ligoniai butų gy
domi ir globojami valdžios 
lėšomis tam tikrose psichia
trinėse ligoninėse, visai at
leidžiant nuo šitų prievolių 
savivaldybes ir šeimynas.

Ateity, kada mes turėsim 
pakankamai, reikalui esant, 
kiekvienu laiku plačioms 
masėms lengvai prieinamų 
ligoninių, toks psichinių li
gonių globojimo būdas gal 
ir tiks.

Dabartiniu laiku psichi
nių ligonių globojimo reika
luose kur neišgali šeimyna, 
jai turi ateiti pagelbon savi
valdybė, o savivaldybei cen- 
tralinė valdžia.

Yra ligonių rūšis, dėl ku
rių gydymo bei globojimo 
vietos negali būti dviejų kal
bų, — t. y. ligoniai neramus, 
pavojingi, jie be abejonės 
yra gydomi psichiatrinėje 
ligoninėje. Dabar pas mus 
tik tokie ligoniai ir yra pri
imami ligoninėn.

Bet jau atėjo laikas,

kad ne tik tokia ligonių rų- 
šis butų paimta globon, bet 
ir visai ramus, kurie gyvena 
ypatingai sunkiose sąlygose 
ir kurie turi nors ir nekaltas, 
bet varginančias savo šei
myną palinkimus.

Tokie ligoniai galima 
sakyti pas mus sudaro dau
gumą, dėl jų globos aš ir no
riu pakalbėt

Lankant šiemet Telšių ap
skrity kaimuose psichinius 
ligonius, teko man draug 
aplankyt ir Telšių aps. Sto
naičiuose senelių - invalidų 
prieglaudą, kurioje yra 50 
invalidų. Prieglaudoje krito 
man akin jų tarpe didelis 
psichiniai nesveikų skaičius.

54 centai per dieną.
Panašių senelių bei inva

lidų prieglaudų man teko 
lankyti ir kitose apskrityse: 
Raseinių, Rokiškio, Zarasų 
ir kiekvienoje prieglaudoje, 
vienoje mažiau, kitoje dau
giau, teko man matyti psi
chiniai nesveikų. Jų išlaiky
mas tokiose prieglaudose, 
kaip matome, atsieina visiš
kai pigiai.
Valstybinėje psichiatrinėje 

ligoninėje
kiekvieno ligonio išlaikymas 
atsieina apie 6 litus per die
ną.

Čia jau pats gyvenimas, 
ilgiau nelaukdamas, saviva
liškai, pasirenka sau leng
viau prieinamą, gana pigią, 
psichinių ligonių globos for
mą.

Tokios prieglaudos dėl 
savo pigaus išlaikymo, aprū
pintos šiam darbui paruoštu 
personalu, gali būti tuo tar
pu panaudotos kaipo perei
namoji ramiems psichiniams 
ligoniams globojimo - for
ma.

Panašių, nors jau daugiau 
diferencijuotų prieglaudų, 
—ten buvo išimtinai ramus 
psichiniai ligoniai,—man te
ko matyti Estijoje.

Klaipėdos kraštas,

neturėdamas pakankamai 
vietos savo psichiatrinėje li
goninėje, laiko ramius ligo
nius Tauragėje labdaringos 
draugijos prieglaudoje.

Į tokias prieglaudas gali 
būti perkelti ramus valsty
binėse psichiatrinėse ligoni
nėse ligoniai, kad suteiktų 
daugiau vietos neramiems 
bei tik susirgusiems aštria 
ligos forma.

Išlaikymui tokių prieglau
dų centraline valdžia galėtų 
ateiti savivaldybei pagel
bon, tuo duoti savivaldybei 
galimumo plėsti tokių prie
glaudų veikimą.

Gydytojas Sm-ys.

P. S. Yra susidariusi gy
dytojų iniciatyvinė grupė, 
kuri ruošiasi dar šiais me
tais įsteigti psichinių ligo
nių globojimo draugiją. Jos 
veikimą manoma išplėsti vi
soje Lietuvoje įsteigiant 
kiekvienoje apskrityje sky
rius.

Tokia draugija, veikdama 
kontakte su atatinkamais 
valdžios bei savivaldybės 
organais, gali ne mažai pa
dėti psichinių ligonių globo
jimo darbe. Sm.

Per pereitą sąvaitę Mass. 
valstijoj automobilių nelai
mėse buvo užmušta 26 žmo
nės.

Ncbr«npn» Vaistau
Apsaugojo Vyrui Darbą

**Marx> vyras kankinosi su 
mu skausmu kojose ir jų ištinimą. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarui pa
tarė cit? į ligoninę operacijai. Tuo 
met aš nutariau išbandyti inkaro 
P;tin-F.xpeltcrį ir ištrynus sutinusias 
vietas t is kartus j dieną, tuojaus 
sutmiasas pranyko ir mano vyras 
galėjo darl»an. Pain-Eapetteris 
ji į’gydė.”

A. S.
Manchcster, Conn.

PAIN.-EXPEELEE
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SO. BOSTON

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Naujas Dalykas Transportacijoj,DVASIOS UBAGŲ DISKUSIJOS

NORWOOD, MASS. lovestoniečiams, t

PITTSBURGH, PA.

Pranešima* Pittsburgho ir 
apylinkes draugijoms.

Pittsburgho lietuvių drau
gijos kas metai rengia Lie
tuvos nepriklausomybės su-' 
kaktuvių paminėjimą. SLA. 
3-čias apskritys dažnai ima 
iniciatyvą ir sukviečia drau
gijų atstovus, kad sudarius 
bendrą komitetą 16 vasario 
šventei suruošti.

šiais metais SLA. 3-čias 
apskritys išsiuntinėjo vi- 
somsz Pittsburgho draugi
joms (katrų adresai buvo 
žinomi) pakvietimo laiškus, 
kad išrinktų atstovus ir pri
siųstų i draugijų atstovų su
sirinkimą, kuris įvyks 8 d. 
sausio Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje, 142 
Orr St. Susirinkimas prasi
dės 7:50 vai. vakare.

šiame draugijų atstovų 
susirinkime bus sudarytas 
bendras komitetas Lietuvos 
nepriklausomybės 15-kos 
metų sukaktuvėms paruošti 
ir iškilmių programai nusta
tyti.

Jei katrų draugijų pa
kvietimo laiškas nebūtų pa
siekęs, tai prašoma pasinau
doti šiuomi pranešimu laik
raščiuose ir prisiųsti savo 
atstovus. O jei nebūtų laiko 
atstovus išrinkti, tai yra 
kviečiamos draugijų valdy
bos atsilankyti į susirinkimą 
ir prisidėti prie bendro dar-

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS, AMŽINOS 
VASAROS KRAŠTO.

St. Petersburg, Fla.—Čia
yra amžinos vasaros kraš
tas. Dabartiniu laiku žydi 
sodai,paukščiai čiulba dieną 
ir naktį, o saulė kaitina kaip 
liepos mėnesi Detroite. Kas 
diena einam maudytis, van
duo būna 70 laipsnių, o oras 
85 laipsnių šilumos.

Dabartiniu laiku čia auga 
orančiai, grapefrutai, bana- 
nos, lemonai, kokusiniai rie
šutai, tangurinos ir kitokie 
šiltų kraštų vaisiai.

Per Kalėdas čia atsidarė 
koncertai miesto parkuose. 
Vakarais griežia muzika po 
atviru dangumi ir laimingi 
žmonės šoka, linksminasi. 
Darbininkų čia nėra, nes nė
ra jokios industrijos, jokių 
dirbtuvių. Miestas užsilaiko 
vien tik iš turistų, kurie su
važiuoja čia žiemos laiku 
“vasaroti”. Tai vis broke
riai, bankininkai ir kitokie 
dykaduoniai, kurie prisilu
pę iš biednų žmonių pinigų 
suvažiuoja čia pilnais kiše- 
niais, o išvažiuoja tuščiais.

Ant vasaros miestas pa
lieka beveik tuščias, nes o- 
ras pasidaro labai karštas, 
siekia iki 120 laipsnių, būna 
labai daug uodų, taip kad 
žmonės iš šaltesnio klimato 
negali čia gyventi.

Dabartiniu metu čia yra 
apie 40,000 gyventojų. Kai 
buvo geresni laikai, tai pri
važiuodavo iki 300,000 tu
ristų. Tuomet buvo labai 
brangus butai. Dėl to speku
liantai pristatė didelių apar
tamentų, padarė didelį mie
stą—nuo Tampa Bay iki 
Meksikos Juros. Dabar tie 
dideli namai stovi uždaryti 
ir miestas daug jų parduoda 
už nesumokėtas taksas. Kai 
1928 ir 1929 metais “stock 
marketas” kilo, tai šituose 
apartamentuose lėbaudavo 
visokie Wall Streeto gemb- 
leriai ir meklioriai. Dauge- 

, lis jų prisistatė čia ir nuosa
vų namų. Bet nuo 1929 me
tų, kaip sugriuvo “stock 
marketas”, tie ponai jau ne- 

s beatvažiuoja ir jų namus 
miestas parduoda už pus- 

■ dyki. šiomis dienomis vie- 
Į nas senas žmogus iš New 

Yorko nusipirko 4 kambarių 
i namą už $350. Yra nemažas 
: sklypas žemės ir garažas.
5 Vietinis laikraštis prane-
- ša, kad pernai per Kalėdas 
t čia buvo 17,000 turistų, o
- šįmet vos tik 12,000 teatva-
- žiavo. Daugelis teatrų ir
- kliubų visai neatsidarė, nes 
i nėra publikos—depresija.

Nors dabar pragyveni- 
i mas čia jau žymiai atpigęs, 
į vis dėlto truputį brangesnis 

kaip Detroite. Kvorta pieno
- čia kaštuoja 15 centų, tuzi- 
) nas kiaušinių 40c., svaras

bekono 15c., kambarys su 
s valgiu nuo $7 iki $10 sąvai- 
) tei. Gatvėkaris 10 centų, ar- 
5 ba 4 tikietai už 30c.
; Lietuvių čia da neteko su- 
i sitikti. F. Gražys.

darbuotojas, niekados savo 
pažiūrų nemainė ir turbut 
nemainys. Taigi veltui bim- 
bininkai džiaugiasi ir pasa
koja kvailą- pasaką, buk 
Vainorius kitą syk priešin- 
davęsis darbininkiškiems į- 
nešimams. Vainorius visa
dos rėmė ir remia darbinin
kiškus reikalus, tik, žinoma, 
ne komunistų užmačias.

0 kai dėl to rengimosi iš
spirti “kitus reakcininkus” 
iš L. M. D. komiteto, tai yra 
:uščia ir žiopla pasaka. Tie 
“spirimai” yra jau išbandyti 
da tais laikais, kada komu
nistai buvo stipresni, o ir tai 
jie tiek telaimėdavo, kiek 
Zablockis ant muilo. Gi šiais 
laikais, kada komunistai yr a 
suskilę, tai nereiktų jau nei 
svajoti apie tokius “spiri- 
mus.”

L. M. D. narys.

Šitas “autotramas” žada būti naujas gelžkelių konkurentas. 
Tai yra visai naujas dalykas susisiekimo srity. Vežimas pada
rytas iš aluminumo, todėl labai lengvas, turi torpedos pavi
dalą, 60 pėdų ilgio ir sutalpina 42 pasažieriu. Jis gali keliauti 
bent kokiu keliu ir geižkelio bėgiais. Varomas gazolino jėga. 
taip kaip automobiliai. Bet jo motoras turi 16 cilinderių, kuo
met automobilių daugumas turi tik 6 cilinderius.

SLA. 3-čio apskričio pa
rengimų kom. raštininkas,

iau ateina “lietuviška bur- štabo narys, “Darbininkų 
žuazija”. Bimbinių štabas (Bimbininkų) Susivieniji- 
pradėjc daryt desperatiškų mo“ prezidentas, tik ką su- 
pastangų atgriebti savo pra- g^žęs iš Maskvos draugas 
rastas pozicijas. Sumanė Mizara. Daug darbininkų 
rengti diskusijas. Diskusijos suklaidinta komunistu pasa- 
įvyko 18 dieną gruodžio. Iš kcmis apie Rusijos ‘darbi- 
sykio pradėjo kalbėti svel- ninkų “roju”. Rokas Miza- 
niai, nerodė ir savo “kairu- ra parvvkęs iš Stalino kąra
mo”. Klausia sukilusių prieš iystės, parašė knygą, “So- 
diktatorius draugijos narių, vįetu Sąjunga penkioliktais 
ko jie nori. Pastarieji išdės- metais”. Puslapy 37 rašo: 
to visus bimbinių darbus “Senatvės pensija, papras- 
draugijoj ir jų nešvarią po- yra pu«ė jo paskiausiu 
litiką, pridurdami ant galo, jaįku gautos algos, bet ji ne- 
kad jie nori matyti komite- turi būti mažesnė 20 rubliu 
tą ne vien iš bimbinių, bet mėnesiui ir didesnė 112 rub- 
maišytą, delei visos draugi- mėnesiui.”
jos labo. Tuomet busianti Komunistai vadina
genau pnzmnma draugijos yjetų d;lrblninkų

r / . valdoma šalimi, o tuo tarpu
Staiga visas abazas, vie- tenai ir seneliams užlaiky- 

nas po kitam, stoja ir kalba, mas yra nevienodas: vie- 
kad vien tik jie, bimbinin- nam duoda i mėnesi 20 rub- 
kai, esą vieninteliai draugi- Įįų, 0 kitam* 112 rublių. Va
jos ir darbininkų užtaryto- dinasi, Stalino karalystėje 
jai. Jųjų vadas Galgauskas, yra taip: kuris jaunas buda- 
susigriebęs keliolikos metų mas skurdžiai gyveno, tas ir 
tam atgal parašytą socialis- sveikatos nustojęs lygybės 
tinį programą iš draugijos neturi. Net ir senelių prieg- 
archyvo, kad ims šukaut, laudose yra kategorijos: 
kodeL jo niekas nepildąs! vienam duoda geresni mais- 
Keistas žmogus. Pats būda- tą, kitam tenka sukorius 
mas reakcinio bimbizmo re- griaužti. Ar tai ne biauri 
mėjas, išniekinęs socialistus tvarka? ~ Socialistas.
kiek drūtas, ir pats savęs ---------------
klawa, kodėl to programo MENDON, MICH.

Bimbininkų kalbėtojas Gera vieta farmai įsitaisyti. 
Galgauskas, nuduodamas Lietuviams norintiems į- 
nežinąs savo partijoj esą- sitaisyti ūkis, patartina įsi
raus tvarkos, pasmerkė savo gyti žemės Michigano vals- 
sufanatizuotus bliovikus. E- tijos pietuose. Žiema pas 
są, tai purviniausis darbas, mus labai graži. Gruodžio 
kokį tik galima atlikti. pradžioje buvo pašalę, bet

Aš manau, kad kiekvienas sniego kaip ir nėra.
komunistas ir šiaip apsišvie- fer Kliedas, buvo visai sil- 
tęs žmogus turi žinoti, kad į?’ laipsniai šilumos,
lietuviškų bliovikų “cho- ūkininkų galvijai .ganos 

rai”, kurie važinėja su “mar- Jaukuose, o f armėnai taiso 

šratais” paskui kitų sriovių tvoras ar^a tr£sia laukus, 

kalbėtojus, gyvuoja jau se- Tik visa bėda, kad ūkio 
niai. Juos organizuoja Mas- produktai labai pigus. Pi- 
kvos Komunistų Internacio- gus javai, pigus pašaras, pi- 
nalo Pildantis Komitetas, gus gyvuliai ir žemė pigi. 
Todėl panašus bliovikai gy- Nėra iš kur gauti pinigų, 
vuoja visose šalyse. Kas tik Bet vienas geras dalykas, 
ne Stalino pasekėjas, prieš kad farmeriams nereikia 
tą jie bliauna. Bliauna vi- badauti, kaip miestų bedar
bėms: socialrevoliucionie- tpams. Pavalgyt yrą įvalias, 
riams, socialdemokratams ir nes maisto pirkti nereikia, 
opoziciniams komunistams: Ūkininkas.

ST. LOUIS, MO. 

Ponas Jėzus išmušė lenkui

Čia atsitiko didelė nelai
mė lenkui F. B. Jisai miego
jo lovoj, virš kurios buvo 
pakabintas ant sienos Jė
zaus paveikslas su dideliais 
rėmais po stiklu. Lenkui 
miegant šniūras nutruko ir 
Ponas Jėzus nušoko jam ant 
galvos, pataikydamas vienu 
rėmo kampu tiesiai į akį ir 
visai ją iškirto. Skaudžiai 
sužeistas lenkas buvo nuga
bentas ligoninėn ir da ne
žinia kas iš to išeis.

Tas turėtų būt pamoka vi
siems, kad virš lovų nereikia 
kabinti jokių paveikslų..,

Waiter DomasL

munistams nepritardavęs, 
visados kovodavęs prieš : 
juos. ,

Tai matote, gerbiamieji, 
kokių didelių “laimėjimų” 
turi Bimbos parapijonys
L. M. D. Ištikrųjų tai “L.” 
“korespondentas” girdama
sis tais neva laimėjimais ap
gaudinėja netik “L.” skai
tytojus, bet ir pati komunis
tų popiežių Bimbą.

Tiesa, W. Gutauskas pra
šalintas iš pirmininko vie
tos, bet tai ne komunistų 
nuopelų^-Ants^-, dalykas, 
kas atbŠeffoT^SSusko vie
tą? “Laisvėse to^sponden- 
tas to nepasako,'taigi aš pa
sakysiu, kad pirmininko 
vieton išrinktas J. Pociūnas. 
Gi Pociūno išrinkimas į L.
M. D. pirmininkus nereiškia 
komunistams jokio laimėji
mo, greičiau pralaimėjimą.

Dabar eikime prie antro 
Bimbos parapijonų laimėji
mo, būtent, kad L. M. D. iš
rinko komisiją rūpintis be
darbių reikalais. Bet čia 
pats “L.” korespondentas 
pripažįsta, kad komisija rū
pinsis tik L. M. D. nariais 
bedarbiais. Na, koks čia 
“laimėjimas” Bimbos lini
jai? Juk kitos draugijos da
ro tą pati. Tai daryti jos lai
ko savo šventa pareige. L. 
M. D. jau ne pirmą kartą pa
deda savo nariams bedar
biams; netik nariams, bet 
ir streikieriams, ir tai nėra 
ioks komunistų nuopelnas.

Bimbininkų piršimasis, 
kad L. M. D. susidėtų su 
komunistų komitetais be
darbiams šelpti yra'daugiau 
negu tuščia “procia”. L. M. 
D. mokės bedarbiais rūpin
tis ir be bimbininkų pagal
bos.

Apie trečią jų “laimėji
mą” dėl A. Vainoriaus pa
daryto įnešimo šelpti be
darbius turbut nėra reikalo 
daug nei kalbėt. A. Vaino- 

!rius yra pažangus draugijų

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

spauzmna

apgarsinimus iv 
VISOKIUS UTOKfUS 
SPAUDOS DARBUS.

GYDUOLES
TIKRA LIETUVIŠKA GYDANČIU 

ŽOL1V IR ŠAKNV KRAUTUVR. 
Nuo visokių litrų, kaip tai: vidurių

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

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

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

KAZELL’S ROTANICAL CO. 
(HERB SPECIALIST)

108 Broadway South Boston. Mass.
Reikalingi Agentai. Musų Agentai 

gali gerai užsidirbti. Paaiunčiam per
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

AŠTUONIOLIKOS
BOLŠEVIKŲ

LAIŠKAS.
Jis aštriai

diktatūrą ir sodo jį
r įstatyti.

t
Berlyne einąs Rusijos so

cialdemokratų partijos laik
raštis.“ Sncialističeskij Vesti 
nik”, idėio savo korespon
dento laišką iš Maskvos, ku- 

į riams
naują opoziciją Stalinui, at- 

’siradusią bolševikų partiios 
viršūnėse. Ši nauja opozici- 

' ja. tai buvusių dešiniųjų ir 
kairiųjų Stalino priešų blo 

{ kas, priėmęs, kaip savo 
i i •■•platformą”, obalsi: “Paša- 
į \ linti Staliną.”

Ta grupė neseniai paleido 
cirkuliuoti tarpe bolševikų 
partijos vadų raštą, užvar
dintą “Aštuoniolikos bolše
viku laiškas.”

Pirmoje “Aštuoniolikos 
bolševikų laiško” dalyje yra 
kritikuojama Stalino užsie
nio politika. Tenai sakoma, 
kad Stalinas “pasmaugė” 
Kominterną, kad galėtų ne
trukdomas veikti “narko- 
mindielas”, t y. užsienių 
reikalų komisariatas. Stali 

'mii vadovaujant Kominter- 
nas pasidaręs visai pasyvus, 
nesugebąs išnaudoti palan
kių sąlygų, kurių sudarė

KĄ ITALŲ FAŠISTAI DAVĖ 
VALSTIEČIAMS.

Žadėjo vieną, o davė kitą. Į Prūsijos kalėjimuose buvo 
Praslinko 10 metų. kai fa-kalinių, o į?31 įn

iktai Italijoj laimėjo vai- j*8-®?0. kąh“* Tuo tarpu 
dių. Ta proga fašistai gi- Į?’*.“- bu.v? Į34-’
rtari šimtai* 1iaimėjimų. To- ««« k®*““': ."^skaitant
iii įdomu, ką fašistaidavė 200,000 politinių kalimų, 
piliečiams—darbininkams. Šią statistiką tiekia “La

paėmę valdžią Liberta”, italų emigrantų

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

ii«ai nmnobk anU tuoj panaikino kolektyvinio laikraštis. O komentarais 
J . .P1*?™® P darbo įstatymą, panaikino naudotasi iš “Vorwaerts”,

visas socialės apsaugos į- “Frankfurter Zeitung” ii 
staigas ir jėga numušė lau- “Socialdemokrato”, 
kų darbininkams per pusę (“L. Ž.”) Pr. D.
ilgas.' ----------------------------------------

Jau 1922 metais, pagal jų vm'Pf) Ii 
pačių statistika, visos Itali- fyfiCrl VUJl Anlrlc,.
j“ dj>rbinink« . buvo. Sachara, likimu.
10% bedarbių. O siais me
tais jau 50% tų darbininkų Tarptautinė geologinė 
neturi darbo ii- pašalpų ne- komisija, dešimties mėnesių 
jauna. ” i laikotarpy apkeliavusi Sa-

Italijcj labai paplitęs pu-jcharą ir ištyrus jos hidgro- 
ūninkų ūkis, ir dabar tų pu-! grafiškas sąlygas (versmių 
sininkų padėtis yra dar blo- kiekį, podirvio vandenų gi-

—Tegul bus pagarbintas, kaip viskas išeis Į aikštę, tai 
Maike! Čikaga pasidarys cudaunas

—O kur taip anksti vaik- miestas. Gal ir Šilavą suby- Kinijoje revoliucinis judėji-
scioji, tėve?

—Atėjau pas tave. Mai
ke, apznaimyt linksmą nau
jieną. su Stepaniia. bus iškastas

... .. .. , j šaltinis ir kas metai bus lai-—As jau žinau. teve. kad , - ,, ., . ,, . . komi atlaidai su zuoelnaistavo Širdis džiaugiasi, nes . , - , *, •
iau greitu laiku bu? alaus Šitoks pleisas,jau greitu laiku ous alaus. Maike netįk paiengvins

Jes, Maike, gal Amen- musų kejią i dangaus kara- 
koj vėl ateis geri laikai, kaip' lvstę, ale ir musu varda oa- 
žmonės gaus išsigerti. Ale ke!s amerikonu akyse. ‘ Tai

tys. Sako, ant to pleiso, kur mas ir japonų įsiveržimas i 
atsitiko toks nepaprastas į Mandžuriją. Komintemas 
Kalamažkos persivertimas pražiopsojęs taip pat progą

ne vedluk to aš šįryt pas ta
ve atėjau. Aš turiu da geres
nę naujieną, negu alus.

—Na, na?
—Mano senas frentas, su 

katruo ant vieno šipo Ame
rikon atvažiavom, dabai 
parašė man gromatą iš Či
kagos, kad pas juos tenai a- 
pie stokjardus Dievas pra
dėjo cudus daryt.

—Tai jau bus kokia nors 
nesąmonė, tėve.

—Kodėl nesąmonė?
—Todėl, kad tai išgali

mas daiktas.
—Maike, man nepatinka 

tavo noturas, kad tu viską 
užginčiji ir niekam netiki. 
Kaip tu gali žinot, kas Die
vo galybei gak'ma, o kas ne
galima? Pa« • .yk tu man, 
kaip tu gali tą žinot?

yra labai linksma mums 
naujiena. Maike, ir vedluk 
to aš šandien taip a? ksti pas

išvystyti komunistų veikimą 
Vokietijoje.

Antroje “Aštuoniolikos 
bolševikų laiško” dalyje 
smerkiama Stalino vidaus 
politika. Laiško autoriai a- 
pibudina Stalino politiką 
taip: “manievrai ir zigza
gai’’. Sovietų diktatorius, 
girdi, neturįs jokio nusista
tymo. Vieną dieną jisai skel-

INFLVENZA IR PASEKMĖS.

(Iš d-ro Dundulio kalbos, pasa
kytos per radio, Peoples Furai-

ture Co. programoj).

Mes gyvenam skubos per i jo
de. Viskas pasauly: technika, 
mokslas ir įvairus išradimai bė- 
?a visu smarkumu. 20 metų at- 
?al. rodos, trumpas laikas. Kas 
ęalėjo sakyti, kad oro bangomis 
įtplauks muzika ar kalba į mu- 

namus sėdint prie ugniaku- 
’io. šis išradimas, tai mokslo ir 
pašvęsto triūso vaisiai. Bet to 
neužtenka. Nors oro bangos yra 
pilnss muzikos ir kalbų, yra ir 
stotys, kurios perduoda tas ban- 
?as, bet dar reikalingas tam ti
kras tarpininkas, kuris žino 
kam perduoti tas bangas. Pana
šiai ir pasauly: yra rašytojų, 
bet reikia spaudos, arba laikra
ščių, kad tas žinias perduotų.

Dabar keletas žodžių sveika
tos klausimu, šiame skubos pe
ri jode mokslo naujienos kasdien 
apsireiškia viesulo greitumu. 
Todėl ir medicinos progreso 
greitumas taipgi iššaukė įvai
rias atmainas ir sveikatos klau
simu. Padėkim sau, daug ligų, 
kurios tūkstančius žmonių iš
pjovė per ilgas metų eiles, tapo 
orašalintos. Tuo pačiu tarpu su
rasta daug ir naujų ligų, ku
rios buvo visai nepatėmytos ir 
nežinomes. Medicinos mokslas 
rina ranka rankon su moderniš
ku gyvenimu. Prie dabartinių 
modemiškų patogumų, kaip tai 
skubios ir parankios transpor- 
tacijos, sykiu su keliauninkais 
vra plačiau ir greičiau išnešio
jama, arba užkrečiama, ligos, 

negu pirmiau. Ir ve, šiame atsi
tikime prisieina kreipti daugiau 
dėmesio nors ir į paprastas li
gas. kuriomis dažnausia žmonės 
užsikrečia. Paprasta liga. kaip 
tai šaltis, nors pati savaimi ir 
nepavojinga, bet neretai išvysto 
pavojingas komplikacijas. Pa- 
mkim. pav., influenzą, kurių 
šmonės laiko už paprastą šalti. 
O ką ji padarė 1918 metais? Iš
plovė ne tūkstančius, bet mili
jonus žmonių po visą pasaulį. 
Šios paprastos ligos epidemijo
je, geriau sakant pandemijoje, 
tai yra siaučiant per visą kon

tinentą, nuo influenzos kom
plikacijų išmirė daugiau žmo
nių, negu nuo pačios influenzos. 
čia jau neužtenka naminiu arba 
patentuotų vaistų, bet reikia są
žiningo gydytojo, kad atatinka
mai prižiūrėtų ligonį, kad iš
vengus didesnio pavojaus, kom
plikacijų. Influenzcs komplika
cijų yra gana daug. čia paminė
siu tiktai keletą. Viena iš pavo
jingiausių ir dažniausių influ
enzos komplikacijų yra plaučių 
uždegimas. Kada ligonis, sirg
damas influenzą. išvysto plaučių 
uždegimą, reikia labai didelio 
atsargumo ir jau abejotina apie 
ligonio padėti. Tokiame atsiki- 
me patartina gerbiamiems skai
tytojams neatsidėti ant nekom- 
petentiškų patarimų, bet grieb
tis rimtos priemonės. Toliau se-^ 
ka irgi nemažos svarbos ir ne
geistinos influenzos pasekėjos, 
kaip tai Įdegimas širdies raume
nų. smegenų plėvelių, vidurių 
plėvės arba peritonitis, įdegimas 
aklosios žarnos, inkstų, puliavi- 
mas ausų. pagadinamas akių, 
galvos svaigimas, ir net neretai 
nuplikimas galvos, mandagiau 
sakant, nuslinkimas plaukų nuo 
galvos. Tcdėl gerbiami skaityto
jai. ypatingai dabartiniu laiku, 
kada influenzą žymiai siaučia, 
rimtai apsisaugokite. Turėdami 
nors ir paprastą šaltį tėmykite, 
kaip jausitės sekančią dieną ir 
jeigu padėtis neina geryn, ge
riau pasitarkit su savo šeimynos 
gydytoju.

lumą ir t.t.) padarė gana pe 
simistiškų išvadų.

Pasirodo, kad vanduo vis 
labiau nusileidžiąs gilumon 
Tcdel ir dar užsilikusios oa
zės turinčios išnykti. Visi 
drėgninimo darbai, atlikti 
europiečių, neduosią jokių 
rezultatų. Sachara vis la
biau virstanti dykuma ii 
100-150 metų praslinkus j1* 
bus tikrai negyvoji žemė. 
kurioje nerasianti sau vie
tos jokia gyvoji būtybė, jokf 
augalas.

Kaip yra žinoma, kadaise 
iura dengė visa Sacharą. 
Dabartiniai pluokščiakal- 
niai (Emi Kussi, Hokgar ir 
kiti) buvo salomis su puikia 
augmenija.

Tų salų gyventojai, ma
tyti. buvo aukštos kultūros.

Kai jura pradėjo trauktis, 
nuo to atsiradusioje sausu
moje dar ilgai buvo gyvybė.

Musų eros pradžioje Sa 
chara dar nebuvo tokia tu
ščia ir apmirusi dykuma, ko
kia ji dabar yra.

Po Kristaus gimimo 37 
m. Romos konsulai Matemi- 
jus ir Paulinijus su savo le- 
gijenais perėjo 2000 kilo
metrų nuo Viduržemių ju- 
ros pakrantės iki Sudano. 
Jei turėti galvoje, kad ku
pranugarių tada dar Afriko
je nebuvo (jie buvo atvežti 
iš Centralinės Azijos VII 
amžiuje, tai reikia prileisti, 
kad romėnų kariuomenė ė- 
jusi per apgyventas vietas, 
kur buvo pakankamai mai
sto ir vandens. Kitaip ark
liai ir mulai negalėtų pada
ryti tokio didelio perėjimo.

Bet jurai traukiantis 
džiūvo ežerai ir upės. Užsi
likęs ežeras “Čad”, kurio 
paviršius yra 45 kartus di
desnis už Ženevos ežerą, y- 
ra paskutinis pasitraukusios 
juros likutis.

Podirvio vandenys vėl 
giliau eina į žemę ir oazės 
(Murzuk, Džarabu ir kitos) 
iar ne taip seniai buvę žy
dinčiomis salomis, dabar

jau smėlio užpiltos.
Mokslininkų geologų nuo

mone. toks pats likimas lau
kia ir kitas oazes. Kai ku
riose vietose, pav. Hadame- 
=e, norint pasiekti vandenį, 
europiečiams tenka kasti 
šulinius 400 metrų gilumo.

Juo toliau, juo labiau blo
gėja gyvenimo sąlygos Sa
charos oazėse. Ateis laikas, 
kai visos žmonių pastangos 
-asti vandenį neduos rezul- 
’atų. Tada žmonės galutinai 
pasitrauks iš Sacharos, kai
po iš tikrai negyvos žemės.

Išgelbėti nuo “mirties” 
Sacharą galima butų tiktai 
orą vedus milžiniškus drėg
ninimo kanalus. Tada Afri
kos šiaurinė dalis butų pa
naši į Maroko paviršių, ku
rio gyventojai, pasak dau
gelio tyrinėtojų, tokiu pat 
budu kovoja su gamtos ne
laime.

gesnė, negu laukų darbinin
kų.

Fašistai prieš paimdami 
valdžią šaukė: “Žemė — 
žemdirbiams!” Bet paėmę 
valdžią panaikino visas lau
kų darbininkų organizaci
jas, kurios turėjo iki 1 mili
jono narių, ir apie žemės ga
rimą teko užmiršti.

1919 m. smulkieji vals
tiečiai ir žemės darbininkai 
buvo išsikovoję teisę dirbti 
upleistų dvarų žemes ir į 
tuos apleistų žemių plotus 
buvo įdėję jau nemaža savo 
darbo ir sutaupyto turto.Bet 
1923 met. sausio 1 d. Muso- 
ini panaikino ta Įstatymą ir 
įtėmė iš smulkių valstiečių 
ir naujakurių jų sunkiai iš
kovotus žemės gabaliukus. 
9 1924 m. valstiečių organi
zacijų žemes pavertė dvaru 
nuosavybe. Kartu atiteko į 
dvarponių rankas ir tie žmo
nės, kurie tą žemę dirbo ir 
buvo namus pasistatę.

Šie valstiečiai pagal įsta
tymą turėtų gauti pusę sėjos 
iš žemės, bet jie turi dar iš 
tos savo pusės sėjos užmo 
keti įvairius mokesčius, kai 
tuo tarpu dvarininkas, nie
ko neveikdamas, pasiima iš 
valstiečio nuomininko gry
ną pusę, ką žemė ir valstie
tis pagamina, ir mokesnių 
už tai valstybei nemoka.

Keliaujant Italijos laukais 
krinta į akis tas skurdžiai 
atrodąs Italijos valstietis.

Anksčiau italų laukai ir 
kaimai nuo valstiečio dainų 
plyšte plyšo. Jam buvo lin
ksma, nors jis perdaug ge- 
~ų dienų niekada neturėjo. 
Dabar visur tylu, kaip ka
puose.

Pagal pačių fašistų stati
stiką, Italijoj bedarbių yra 
pusantro milijono. Bet tik 
200,000 iš to didelio skai
čiaus tegauna pašalpas, ir 
tos pašalpos tėra mokamos 
vos 3 mėnesius per metus po 
1 liras per dieną (1 lira maž
daug 5 centai).

Čia galime sulyginti su ki
tom valstybėm: Anglijoje 
bedarbis gauna 19 lirų, 
Francuzijoj—12 lirų, Vo
kietijoj—13 lirų per dieną.

Tuo tarpu fašistų milici 
jai italų nualinta tauta kas
dien sumoka 1,400,000 lirų. 
100,000 šnipų ir jų organi 
žarijos palaikymui kasdien 
išleidžiama 2,200,000 lirų. 
Ir riša tai yra “laimėjimai 
per 10 metų, dėl kurių pa
čioj Italijoj nieks negali iš
sitarti.

Tik per vieną 1931 pus 
mėtį italų teismai nuteisė 
427 asmenis 1890 metų ka
lėjimo, o nuo 1926 metų fa
šistų ypatingi teismai nutei
sė 11 žmonių mirti, 35—vi
sam amžiui kalėti ir apie 2,- 
000 kalėti nuo 5 iki 30 metu.

Įdomi ir sėdinčiųjų kalė
jime stati|tika, jei palygin
sim su pneškarine, kaizeri
ne Prūsija, kurioj yra 38,- 
000,000 gyventojų, 1914 m.

1^50,000 Bedarbių 
New Yorke,

Prasidedant naujiems 
1933 metams, New Yorko 
valstijoj yra apie 1,750,000 
bedarbių. Šitokį skaičių pa
duoda pačios valstijos šelpi
mo administracija. Iš to 
skaičiaus esą 1,150,000 be
darbių pačiam New Yorko 
mieste.

Kapitalistinė spauda Bo
stone padavė šitą žinią 
smulkiausiomis raidėmis, 
net antgalvio neuždėjo, lyg 
tai butų visai nesvarbus da
lykas.

tav e atėjau. Sakau, ir tau ka(j vyriausias Rusijos 
bu> geiiau ant širdies, kad rc.jkalas išvystyti sunkiąją 
musų tauta taip kjla. i pramonę; kitą dieną jisai

—Ar jau pabaigei, tė-! šaukiąs, kad svarbiausias 
Į dalykas, tai ne geležis ir an
glis. bet rubąi ir maistas 
darbininkams. Stalinas su
naikino privatinę prekybą, 
kad ji nedarytų konkurenci
jos kooperatyvams; bet da
bar kooperatyvai yra prislė
gti. nes valdžia rūpinasi iš
plėtoti “kolchozų” (kolek
tyvių ūkių) prekybą Tačiau 
“kolchozai” lupa už save 
prekes aukštesnes kainas, 
negu spekuliantai.

Galų gale, “Aštuoniolikos 
bolševikų laiškas” smerkia 
Staliną už jo elgimąsi sv 
darbininkais. Girdi, Leni
nas bijojęs, kad Stalinas su
kiršinsiąs vienus su kitai 
partijos veikėjus, bet dabar 
vra supjudyti ne tik bolševi
kai su bolševikais, o ir dar 
bininkų masės su bolševiku 
partija. Visi esą priešingi 
Stalinui: valstiečiai kolekty
viuose ūkiuose ir pavieniai 
ūkininkai, profesionalai, f- 
monių vedėjai ir eiliniai 
darbininkai. Prieš jį esanti 
nusistačiusi ir partinė masė. 
Partijoje esą likviduoti pa
skutiniai darbininkiškos de- 
mokratvbės pėdsakai; po 
vienybės priedanga partijo
je Įsivyravo “prikazų” (įsa
kymų) ir nuolankaus šliau
žiojimo tvarka. Partija slė- 
ria asmeniška Stalino dikta
tūra.

Laiškas kviečia bolševikų 
partiią pasielgti pagal Le
nino taktiką: vadą, kuris 
veda partiją nuo vieno pra- 
’aimėjimo prie kito,—atsta
tyti.

To atsišaukimo autoriai 
?avo pavardžių nepaskelbė. 
Kas jie— tikrai nežinoma. 
Eina gandai, kad jį parašė 
komunistai, kurie veikia 
Raudonoje Armijoje. Ar tai 
tiesa, nežinia; bet tarpe įta
riamų komunistų buvo pa
daryta daug areštų.

ve?
—Jes, vaike.
—Nenorėčiau aš tavo vil

čių naikinti, tėve, bet atvi
rumas reikalauja pasakvt. 
kad tu labai klaidingai šita 
įvykį supranti. Aš jau dabar 
guliu tave užtikrinti, tėve, 
kad to kunigėlio “persiver
timas” jokios garbės lietu
viams nepadarys. Priešin
gai, jis padarys tik nesma
gumo lietuviams. Daugiau
sia. žinoma, nesmagumų bus 
pačiam to “persivertimo” 
aktoriui.

—Geriau tu. tėve. paša-- —Kaip tai, Maike, kaip 
kyk man. koks tenai stebu- tu čia dabar nurokavai! Ar 
klas buvo. tada žinosime a- tai reiškia, kad cudaunos 
pie ką kalbėti. t vietos su zupelnais atpus-

•—Tenai buvo toks prajo- ka’b Čikagoj nebu>?

^KELEIVKT9 KALENDORIUS 
1933 Metams.

vas, Maike: Čikagoj ilgai 
gyveno kunigas Kalamažka.
Visi jį pažinojo ir jis vis mano pIanug niekais palei. 
J\uvo kalamažka.,^ \a, pa]auk a§ tau geni

Ale \e. syki jis nu\aziavo su naujįenu daugiau nesakv- 
btepanija uz Čikagos į kita cju
miestuką, ir kaip tik tenai 
nuvažiavo, tuojaus persi
mainė į kitą žmogų. Pasida
rė netiktai kitas žmogus, ale 
ir pavardė visai kitokia. Bet 
kaip sugrįžo atgal į savo 
parapiją, tai ir vėl atsivertė 
į kleboną Kalamažką. Jes,

—Ne, tėve.
—Tai tu, Maike, VISUS

Žemes Drebėjimas 
Afrikoj.

Pereitą subata Pietų Af
rikoj buvo smarkus žemės 
drebėsimas. Daugiausia nu- 

Maike, vėl ta pati asaba ir kentėjo Nataln miestas, kur 
tas pats vardas. Sakė pa
mokslus, mokino žmones
doros, ir vis buvo tas pats 
Dievo sluga. Ale kaip tik 
vėl su ta Stepanija išvažiavo 
už Chicagos, tai ir vėl pasi
darė kitoks. Ir taip, Maike, 
vis štedi čenčiavosi, kad 
grešni žmonės to nesuprato 
ir užvedė prieš kun. Kala
mažką didelę provą. Mano 
frentas rašo ir sako, kad bus 
labai didelis sūdąs, gal tik
ra sudna diena, ba neviemi 
žmonės nenori tikėti, kad 
tokie cudai Čikagos mieste 
galėtų darytis. Ale, sako,

žemės pluta lankstėsi kair 
jūrių paviršius. Daug namų 
sugriuvo, kitų sutruko sie
nos, išbirėjo langai, sutruko 
vandens rynos.

Drebėjimas pasikartojo 
keturis kartus. Pirmutinį 
kartą žmonės pajuto apie 
6:30 valandą ryto (apie 
1:30 valandą nakties pagal 
musų laiką), tuomet drebė
jimas tęsėsi vieną minutę ir 
40 sekundų.Nusigandę žmo
nės išbėgo iš namų į gatves 
ir ilgai po to bijojo grįžti į 
pastoges, kad namai nepra
dėtų griūti.

Šių metų “KELEIVIO” 
KALENDORIUS yra labai 
įdomus.

Štai tik suglaustas jo turi
nys:

Kokie bus šįmet saulės 
užtemimai?

Kaip toli mėnulis nuo že
mės?

Profesoriaus Shapley te
orija apie tai, kas yra 
“Paukščių Kelias”.

Kiek Amerika užmokėjo 
Rusijai už Alaską ir kiek 
dabar Alaska duoda Ame
rikai turtų?

Ką reiškia laivų signalo 
raidės “S O S”?

Kiek yra visam pasauly 
girių?

Saulės sistema ir jos pla
netos.

Kaip didelis musų žemės 
kamuolys?

Kiek yra visam pasauly 
žmonių?

Kaip Rumunijoj ūkinin
kai perka sau pačias?

Kaip Australijos kaniba
lai ėda žmones?
1 Ar galima iš kalno įspėti 
orą? (Moksliškas straips
nis.)

Kodėl kryžuočiai neįsten
gė užkariauti Lietuvą?

KEL
253 Broadway

Kaip 1915 metais vokie
čiai ėmė Kauną?

Ką reiškia Newtono dės
nis?

Kaip atsirado pasauly, pi
nigai?

Kas yra “Slaptasis Inter
nacionalas”?

Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir 

kaip jie naikina sodus, o 
taipgi kaip su jais kovoti?

Iš kur gaunami reti nami
niai medžiai, gėlės ir vai
siai?

Visi šitie klausimai 1933 
metų Kalendoriuje lengvai 
ir suprantamai išaiškinti.

Be to, skaitytojas ras dau
gybę visokių pamokinimų 
bei patarimų, dauer gražių 
eilių, juokų ir paveikslų.

Kalendoriaus kaina 50c., 
bet “Keleivio” skaitytojams 
tik 25 centai. Mokestį gali
ma prisiųsti kartu su prenu
merata. Galima taipgi įvy
nioti popieron kvoterį ir 
prisiųsti konverte atskirai. 
Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti 
štampų iš Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos 
nenaudingos.
avis

South Boston, Mass.
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Vokiečių Tautinin
kai Ruošiasi Prieš 

Kaimynus.
Žada atsiimti iš lietuvių 

Klaipėdą ir “atsilygint 
francuzais.

su

KANADOS GYVULIAI 
UŽ RUSIJOS GAZOLINĄ.

Kanados laikraščiai, ra
šo, kad tarp Sovietų Rusi-, 
jos ir Kanados projektuoja
ma didelė prekyba. “Toron-J 
to Star” sako, kad vienas j 
Winnipego biznierius nese-!

Deutsche Landmann- nai suoreranizaves sindikatą' 
schaften( Įvairių organizaci- ir nuvažiavęs Maskvon pa
jų sąjunga) Koelne sušaukė daręs svarbių biznio sutar- 
dižirH organizaciiu atstovų eių su Sovietų vyriausybe, 
suvažiavima specialiai išsi- Rusai sutikę nupirkti iš Ka- 
tarti dėl iš VokMiios “už nados 100,000 geriausių ra- 
grobtų” žemių Rytuose ir guočių ir 10.000 tonų odų. 
vakaruose atvadavimo. Ta- bet jie norį visą tai gauti už 
me suvažiavime dalyvavo savo galoziną ir aliejų, kuri 
valdžios, visuomeninių, kul- dabar Kanada perka iš 
turinių, kariškų etc. daugiau Jungtinių Valstijų. Tai butų 
kain 2,000 atstovų. smūgis pastarosios šalies

Suvažiavime buvo sutikęs bizniui.
kalbėti Reicho vidaus reika- “Mcntreal Gazette” rašo,1 
lų ministeris von Gail, bet kad šiais 1933 metais Rusi- 
Įvairių politinių priežasčių ja taipgi žadanti pirkti Ka- 
dėliai vėliau atsisakė. Gakjnadoj daugybę medžiagos, 
lio vietoj kalbėjo Rytprūsių gelžkeliams, už kurią ji taip 
Heimatbundo pirmininkas, pat mokėsianti aliejum. •

Suvažiavimo kalbos buvo ---------------
perduotos per visas vokiečių 500,000 ŽMONIŲ PRAŠO- 
radijo stotis, iš ko matvt, SI AMERIKON, 
kad vokiečių vyriausybė Valstybės sekretorius 
šiam suvažiavimui duoda Stimson savo raporte pra- 
didelės reikšmės. neša, kad jeigu nebūtų imi-

Taigi, tasai Heimatbundo gracijos suvaržymo, tai be- 
(užgrobtoms šalims atva- darbių skaičius Jungtinėse 
duoti sąjungos) pirminin- Valstijose šiandien butų ko
kas savo griežtoje ir karin- kiais 500,000 žmonių dides- 
goje kalboje be kitų Rytuo- nis, nes ištikrųjų tiek sve- 
se “užgrobtų” vokiečiu že- timšalių esą pasiryžusių čia 
mių, kaip Dancigo, Silezi- Įvažiuoti, tik negali gaut vi
jos, palietė ir Klaipėdą su zų.
Lietuva. į ---------------

Pletų Californijoj yra Wflsono kalnas, kur randasi garsi observatorija. Tas kalnas yra 
taip aukštas, kad dabartiniu laiku jo viršūnė yra apdengta sniegu, kuomet pakalnėj žydi me
džiai ir auga orančiai.

farmas.
apie Prasti uždarbiai

Drg. S. Šidlauskas iš Apo-

Alaus Įstatymas. Iš Plataus Pasaulio.
Svarbesni jo punktaL
Kongresan dabar yra į- 

neštas ir žemesniųjų jo rū
mų jau priimtas Collier’o a

SOVIETŲ RUSUA. 
1,000,000 ko-

Rusijos
lauš bilhis, kuris susideda iš^omuni^ų partijoj pras.de-

i jo naujas ••apsivalymas”. 
■BĮįjl i Busią iššluota apie 1,000,-

1. Leidžia daryti ir par- ; 000 narių už nukrypimą nuo
davinėti alų su 3.2 procentų i “kazionos linijos”. Dabar 
alkoholio pagal svorj arbaj partijoj esą apie 3 milionai su 4 procentais pagal apė- • žmo ^fetkai” pasibai- 
mį tai yra tokį alų, koks^ apie 2,000,000.
būdavo daromas pirma pro-, Ukrainoj 8 komunistų vadai 
hibicnos. areštuoti

2. Uždeda $5 mokestį ant

sekančių punktų:

SKAITYTOJŲ
BALSAI.

Žmonės skaito “Keleivį’ 
nepaisydami kunigėlio 

“pipirų.”
Drg. L. T. White iš 

wanee, Ilk. rašo

‘ Drg. V. Maneikis iš Man- llo, Pa., rašo 
don, Mich., rašo: ! Prisiunčju užmokestį už

Prisiunčiu * 5c už “Kelei- “Keleivį” ir noriu, kad Mai- 
vio” Kalendorių 1933 me- j kis su tėvu lankytųsi čionai 
tams ir $2 seniui ant batų, i pas mane toliaus. Tiesa, gy- 
kad galėtų ateiti pas mus Genimas čia ne koks. Nors 
čia ant farmų. ir kartu vi- dirbame anglių kasykloje 
siems linkiu laimingų naujų kas diena, bet uždirbti daug 
metų. Tamstos turit “Kelei- negalima, nes labai prastai 
vy” kartais gerų patarimų a- moka—vos 28 centus už to- 
pie farmas. Prašyčiau visus ną anglių.
genis patarimus sudėti Į ------------------------------®-----
. — * • ii > PAJIEŠKOJIMAI.
bar norėčiau paklausti, kaip 
galima namie sutaisyti va
dinamą lime-sulphur obe
lims laistyt nuo “skėlų”.

Nuo Redakcijos: Pačiam 
sutaisyti lime-sulphur ne
lengva. Nusipirkit gatavo.
Pigiau atsieis ir bus daug 
geresnis. Vartojant jį reikia 
praskiesti vandeniu: imt 1 
dalį lime-sulphur ir 9 dalis 

. vandens.
žievę dabar, žiemos laiku.

Pajieškau pusbrolius Antaną ir 
Juozą Banius; jie paeina iš Kuršėnų 
miesto, Šiaulių apskr. Amerikon 
atvažiavo prieš karę ir vėliausiu lai
ku gyveno Pittsburgh, Pa Prašau 
atsišaukti arba kas žino kur jie ran
dasi malonėkite pranešti, už ką busiu 
dėkingas. (2)

KAZIMIERAS MAŽULIS 
107 W Third St So. Boston, Mass.

APSIVED1MA1-
Pajieškau moteries apsi vedimui 

Laistykit obelių tarP 30 ir 35 metų amžiaus, gali 
būti ir našlė. Esu 46 amžiaus be vai
kų, kalbu agliškai, rusiškai, lenkiš
kai ir lietuviškai. Galiu dirbta ant 
farmos, taisyt čeverykus ir prie au
tomobiliu darbo. (1)

JOZAPAS RINKUS 
1S 108 Ames St. Montello,

Parėmė Maikio tėvą.
Drg. Juozas Šarka 

Montrealo rašo:
Prisiunčiu $3 ir

Pajieškau gyvenimui draugės, ku
ri turėtų kokį nors bizni arba mylė- 

, , ,. , i - . tų eit į bizni. Aš esu prielankus prieKe- lankyti mano bakūžę toliau, biznio, vidurinio amžiaus vyną, gra-
. Nors labai prasti laikai, bet hai atrodaa- nerūkai ir apsisaugoju r nuo svaiginančių gėrimų. Protingai

prašau

a**., zvz. • s* i x • i !• x IIUW gėrimu.
Prisiunčiu 25c UŽ “Kelei- Vistiek sutaupinau keliatą draugei bučiau naudingas drangas. 

Kalendorių ir podraug ce?tlJ Maikio tėvo mundie- Arčiau susipažinsimesper laišką. <2) 
linkėjimų nau- raL matau, kad senis 377 Joseph Avė., Rochester, N. T. 

Keleivi” vaikščioja labai sulopytas

vio
geriausių 
iiems metams.
žmonės čia'labai mėgsta," tik Kitus skaitytojus praryčiau, žemK 50 vištų, šienas, bulvės, vai- 
dėl didelio nedarbo visi ne- kad irgi paremtų jį, nes Įg-,
gali užsirašyti, taigi dauge-1 nauJU kelinių jam irgi reike- į^tria? maudynė. fumisas, visi j-

Klaipėda esanti “pagrob
ta” iš dviejų sykių: a) Ver
salio sutartim, b) lietuvių 
reguliarės kariuomenės. 
Kai tik lietuviai “užgrobę”

ATVAŽIUOJA PROF. 
PICCARDAS.

Sausio 4 dieną Amerikon 
išplaukė Belgijos moksli
ninkas Augustas Piccardas,

Klaipėdą, tuoj pradeię per- (pagarsėjęs stratosferos ty- 
sekioti vokiečių mokyklas, rjnėtcjas. Pereitą vasarą jis 
veikėjus, žodžiu, visa, kąs buvo pakilęs oran iš Švei- 
yokiska. Baigdamas pabrė-, carijos kalnų taip aukštai, 
žė, kad visa vokiečių tauta kaip da niekas nebuvo paki
banti mintimis ir jausmais lęs Kitą tokj bandymą dary. 
kartu .su. Paver?tąi? klaipė- sjąg ateinančią vasarą iš 
dieciais ir kitais užgrobtais Belgija 0 2934 metais kil- 
kraštais ir laikui atėjus gj^g g Kanados šiaurės. Tai
‘užgrobtus” kraštus ir "pa

vergtus” savo tautiečius iš
vaduosią.

Paskui kalbėjo iš vaka
ruose “užgrobtų” vokiečių 
žemių vadavimo klausimu 
ir griežtai pasisakyta prieš 
Francuziją.

Taigi, Vokietijoje milita
ristinė ir imperialistinė dva
sia gaivinama ir keliama 
net viešai radijo stočių pa
galba.

gi dabar jis atvyksta Ame
rikon tikslu susipažinti su 
čionaitinėmis sąlygomis.

KANADA TURI 3,115,582 
ARKLIŲ.

Melžiamų karvių ant farmų 
yra 3,510,000.

Nesenai Kanados cenzo 
biuras darė savo šalies gy
ventojų ir turtų surašą. Da
bar paskelbtas jo raportas 
parodo, kad arklių visoj Ka
nados dominijoj yra 3,115,- 
582. Bendrai imant, kožnai 
farmai išpuola 5 arkliai. 
Daugiausia arklių yra Sas- 
katchewano provincijoj.

Melžiamų karvių Kana
dos farmose yra 3,510,000. 
Metai atgal melžiamų kar
vių buvo 5,228,000. Kožnai 
farmai dabar išpuola trupu
ti daugiau kaip 6 karvės.

Avis laiko 130,000 f ar 
mu. Iš viso aviu yra 3,622,- 
000.

Kiaulių kanadiečiai far- 
meriai turi 4,667,000, o vi
sokių paukščių—65,000,000

Visų gyvulių ir paukščių 
skaičius kas metai eina di 
dyn, tik arkliai mažėja, nes 
jų vietą užima mašinos.

PER KALĖDAS IŠDAUŽĖ 
RESTORANŲ LAN

GUS.
Važiuodami automobi

liais gengsteriai New Yorke 
ir Brooklyne apšaudė 14 re
storanų, kurie per Kalėdas 
buvo atdari. Iš žmonių nie
kam nepataikyta, tik lan
gai iššaudyti.

31 galiono bačkos alaus, pa
lyginant su $6 karo metu.

3. Apsaugoja sausas val
stijas, kurios alaus nenori.

4. Įstatymas pradeda vei
kti po 30 dienų jį priėmus.

5. Pakelia laisnio mokes
ti bravorams nuo buvusių 
$100 prieš karą iki $1,000 
metams.

6. Reikalauja, kad urmi
ninkai (olselininkai) mokė
tų federalinei valdžiai $50 
metinio mokesnio, trupme- 
ninki (retaileriai) po $20.

7. Leidžia pardavinėti alų 
visose vietose, kur valstijos 
ir miesto Įstatymai duoda 
tokiam bizniui leidimą.

Šitas bilius numato, kad 
per metus bus išgerta 60,- 
000,000 bačkų alaus, kas 
turėtų duoti federalinei val
džiai apie $300,000,000 mo
kesčių metams.

Žemesnieji Kongreso rū
mai šitą bilių priėmė jau 
prieš Kalėdas. Tuomet jis 
buvo perduotas senatui. Kai 
senatas jį priims ir prezi
dentas patvirtins, už mėne
sio jau bus alus.

PRASIDĖJO ANGLŲ 
RUSŲ DERYBOS.

Šiomis dienomis Londo- 
narį atvyko iš Maskvos rusų 
delegacija tartis su anglais 
dėl naujos prekybos sutar
ties. Senąją sutartį Anglija 
nesenai nutraukė, nes ji 
prieštaravo Ottawos kon- 
erencijos nutarimams.

PIRKS UŽ $11,500,000 
KARO ORLAIVIŲ.

Iš Washingtono praneša
ma, kad 1933 metų pradžio
je valdžia planuoja pirkti 
armijai 238 naujus karo or
laivius, kurie kaštuosią 
$11,500,000.

CHICAGOJ SUDEGĖ 
JAVŲ ELEVATORIUS.

PERSIJA.

Nuo to laiko, kaip Persija 
panaikino .anglų koncesijas 
ir susikirto su Anglijos vai 
džia, ji pradėjo greitai gin
kluotis. Italijoj persų karo 
ministerija užsakė naujų ka
ro laivų, o Vokietijoj—karo 
orlaivių. Persijos šachas 
parduoda savo brilijantus, 
kad sukėlus daugiau pini 
gų ginklams. Išrodo, kad 
Persija tikrai ruošiasi ka 
rui.

lis skolinasi jį iš tų, kurie tu 
ri užsirašę. Nors kunigėlis 
duoda “pipirų” už “Kelei
vio” skaitymą, bet jį skaito 
ir geriausi parapijonys. Jei 
laikai pasitaisys, tai tikiuos, 
kad daug kewaneeškių pri
sirasys pne 
mynos.

‘Keleivio” šei-

tų.

PIETŲ AFRIKA.

PretOTijos mieste, Pietų Af 
rikoj, pereitą sąvaitę buvo 
pakarta moteris vardu Dai 
sy de Melker, kuri buvc 
oasmerkta už savo sunaus 
nužudymą. Ji buvo taipgi 
kaltinama dviejų savo vyrų 
nugalabinimu, bet tas jai 
neįrodyta.Nuo to laiko, kaip 
1910 metais anglai sudarė 
Pietų Afrikos Uniją, tenai 
nakarta jau 800 visokių pra 

j ’ikaltėlių, ir visus juos pa
korė tas pats valdžios bude- 
is.

“KUNIGAIKŠTIS ROMA
NOVAS” VĖL AREŠ

TUOTAS.
Imigracijos valdininkai 

New Yorke pereitą sąvaitę 
areštavo apgaviką Harry F. 
Gergusoną, kuris sakosi esąs 
“kunigaikštis Michailas Ro
manovas”, buvusio Rusijos 
caro Mikės “pusbrolis”. Jis 
jau seniau čia buvo areštuo
tas ir deportuotas, bet šio
mis dienomis atvyko garlai
viu “Europa” ir valdininkų 
nepastebėtas praslydo iš lai
vo į krantą. Sakoma, kad 
dabar jis Amerikon atvykęs 
iš Francuzijos, kur paskuti
niu laiku taip pat sėdėjo ka
lėjime už vadinimąsi tuo,

_______________ kuo jis nėra. Išlipęs dabar
Pereitą sąvaitę Chicagoje; Amerikoj jis nieko bloga 

ugnis sunaikino Sane Fe nepadarė, bet buvo suimtas 
kompanijos javų elevatorių. įuz nelegalų, čionai įsigavi 
Sudegė i žmogus ir 200,000 ir slomis dienomis bus 
bušeliu grudų. Nuostoliai 'deportuotas.
siekia $1,000,000.

INFLUENZĄ ILLINO- 
JAUS VALSTIJOJ.

Dėl pradėjusios siausti 
influenzos epidemijos tri 
juose Illinojaus miesteliuose 
buvo uždarytos visos mo
kyklos.

6 VALANDŲ IR 5 DIENŲ 
BILIUS.

Senatorius Black įnešė 
Kongresan bilių, kuriuo rei
kalauja įvedimo visose pra
monės šakose 6 valandų 
darbo dienos ir 5 dienas są- 
vaitės.

APIPLĖŠĖ MIESTELI.
Warner, N. H.—Gruodžio 

23 naktį, kuomet žmonės 
miegojo, gauja vagių čia pa
vogė iš garažo automobilių, 
paskui išlaužė visas mestelio 
krautuves, prisikrovė auto
mobilių geresnių daiktų ir 
nuvažiavo savo keliais. \

Skaito “Keleivį” per 24 
metus.

Drg. VI. Domaševičrus iš 
St Louiso rašo:

Meldžiu siuntinėti “Ke
leivį” ir toliaus, nes jis ke
liauja pas mumis jau per 
24 metus. Sykiu prisiunčiu 
ir čekį. Prie tos pat progos 
sveikinu visą “Keleivio’ 
štabą ir linkiu laimingų 
1933 metų.
Laimingų naujų metų Mai

kio tėvui.
Drg. J. Gelgaudą iš Haz- 

leton, Pa., rašo:
Sveikinu visą “Keleivio” 

kabą ir linkiu '..imingų nau
jų metų Maikio tėvui, kad jis 
galėtų ir toliau pas mus lan
kytis. Dėl to prisiunčiu $2 
seniui ant batu.

SUTRUMPINTA KELIO
NĖ I LIETUVĄ.

Tūlas laikas atgal North German 
Lloyd linija laike pietų vaišino bū
relį lietuvių agentų, kurie yra nariais 
Amerikos Lietuvių Laivakorčių A- 
gentu Sąjungos. Pietus įvyko laive 
COLUMBUS. North German Lloyd 
liniją reprezentavo Agentūrų depar
tamento manadžeris p. Pieper ir lie
tuvių departamento vedėjas p. Pod- 
lesski.

Ponas Ambraziejus pasakė kalbų 
išgirdamas Lloyd linijos gerų patar
navimų, taip pat ir kiti nariai gyrė 
puikų patarnavimų ir šios linijos tei
kiamų agentams kooperacijų

Laike tų pietų Lloyd linijos re
prezentantai painformavo sąjungos 
narius, kad p. Podlesski (vedėjas lie
tuvių departamento) bus siunčiamas 
į Europą, kad pagreitinus pervežimų 
lietuvių pasažierių. Taigi p. Podless
ki, kelios dienos atgal sugrįžo iš 
Europos, raportavo, kad lietuviai ke
leiviai, keliaujanti North German 
Lloyd greičiausiais garlaiviais BRE- 
MEN ir EUROPA, bus sutikti linijos 
atstovų lietuvių Bremene ir tuojau 
Sus išsiųsti ekspresiniu traukiniu į 
Berlinų, iš ten jie gaus paranku tie
sioginiu traukiniu susisiekimų į Kau
nu ir Klaipėdą. Kaip dabar yra su
tvarkyta, tai lietuviai keleiviai pa
sieks savo namus Lietuvoje į sąvai- 
tę laiko nuo išvykimo iš New Yorko 
uosto.

Patarnavimas šios linijos garlai- B 
viuose yra kuo puikiausias ir kas tik g 
keliauja per juras šios linijos aptar- L 
-įavimu, kiekvienas sudaro sau tokių g 
kelione, kurių su malonumu galės g 
prisiminti visų savo gyvenimų. j g

taisymai. Parsiduoda už $2,400. Geras 
pirkinys. (2)

EVA STRAUS,
R. D. 3, Sherburae, N. Y.

Frank Ricickio
. NAUJAI IŠRASTOS GYDUOLtS
nuo užaiaenė jusiu ir naujų rūmų, ku
rios tankiausiai atsiranda ant Kojų 
ir Rankų; varva materija, niežti ir 
skauda Frank Ricickie Mestis nuo to
kių ronų yra geriausia. Vaistas Minui 
visų bradų, prašalina aieiėjiasų ir 
skausmus ir rona nžgija. Nurodymai 

i kaip vartot ir visas paaškinimas pri
siunčiamas sykiu su gyduolėmis. 
Kaina $1,00, $2.00 ir $3.00 už puodu
kų. Pinigus siųskit Money Orderi ar
ba apdraustam laiške. (4)

FRANK R1CICKAS 
1008 Capitol Are. Hartfsrd. Geaa.

ITALIONIšKI AKORMONAI 
{vairių raižų. Ran
kom
riaus ios 
žemiausios 
Mes ir
Imam vartotus a- 
kordiorap kaipo 
dalį mokeuties ant 
naujo. Užgunėdini- 
mas užtikrintas. 

Dykai Aksrdiouo Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 Blne Island Avė. F41,

Ii

JAPONIJA.
Tokio poli- 

ija paskelbė, kad tūlas lai
kas atgal ji areštavusi ketu- 
ius Žimu-Kai organizacijos 
narius, kurie ruošėsi nužu- 
iyti Japonijos premjerą 
Saito ir kitus aukštus valdi
ninkus. Žimu-Kai yra reak
cinė patriotų organizacija.

KANADA, 
ttdaujančhf žygį į

Halifaxą.—Kanados bedar
biai Newfoundlando pro
vincijoj ruošiasi 17 sausio 
žygiuot į Halifaxo miestą. 
§itą žygį organizuoja Vic- 
tor Benoit

ŠKOTIJA.
Fha paguldė 900 keleivių

lahr*. -Į Giasgow uostų pe
reitą sąvaitę atėjo iš New 
Yorko garlaivis “Camero- 
nio” su 900 ligonių. Influen- 
za paguldė beveik visus ke
leivius.

BROOKLYN, N. Y 
EKSTRA! .GERAS PIRKINYS! 
Parsiudoda 5 ruimų fomišius. Ga

lima gaut atukiperio (namų apžiūrė
jimo) darbas. Moka $80 į mėnesį, 
ruimai, gazas, dviese—dykai. Geram 
žmogui labai geras darbas. Aš išva
žiuoju Lietuvon. (2)

MRS. FRANCIS SMITH 
77 DivMaa Ave^ Breaklya, N. Y.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje apr- šomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima šių ti popierinį dolerį 
arba “Money Oraerį”. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Cha*. B.
KKknsktt &Sm

GRABORIUS ir 
BALS AKUOTOJ AS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabus paruošia m nau $7$ 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkaminosį 

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Pacu Street
BALT1MORE, MD. 

jsitėmykit telefoną South

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkinu pu 
garsinimus, kaip tai: pa; 
mus apsivedimų, įvairius 
mus, pardavimus, pirkim 
tome po 3c. už žodį už sykį^ No
rint tą patį apgarsinimų 
kelis sykius, už sekančiu* , 
skaitome 2c. už žodi už aykj. 
“Keleivio” prenumeratoriaaua, ku
rie turi užsiprenumeravę —***
ir už pirmų sykį akaiton 
ož žodį, išskiriant 
apsivedimų, k^<a skaitomi pu *B- 
Mažiausio apgarsinimo, mintam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminia achu 
draugų skaitome po 2c. uu indį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravų la lik T Uiti, 
už pajieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik po le. ui fa 
Pajieškojimai ra paveikslu 
nuoja daug brangiau, 
ja padarymas klišės. 1 
talpint pajieškojimų n paveik 
reikia prisiųsti fotografiją 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad
ba pajieškojimus greitai tilptų, 
reikia pssiųati kurtu ir mokanti. 

KELEIVIS
252 BR0ADWAY, 

80. BOSTON.



Beitas Puslapis t-ElVIS- SO. BOSTON No. 1, Sausio 4 d. 1933 m.

Posfaifuiės Dienos Washingtone.

i"
Lietuvis Susipyks Su Žmona ir Išėjęs 

Miškan Pasikorė.

čia parodyta prezidento Hooverio žmona taisant Kalėdų eg
laitę. Šalia jos stovi Baltųjų Rūmų gydytojo Boone'o duktė. 
Hooveris baigia prezidentauti, taigi ir jo žmona gyvena jau 
paskutines dienas Baltuose Rūmuose. Reikia visgi pasakyti, 
kad iš visų vėlesnių prezidentienių ji buvo rimčiausia moteris. 
Ji visuomet buvo kukliai apsirengusi ir niekad nesiverždavo su 
dirbtine šypsena į laikraščių paveikslus. kaip tai darydavo 
Coolidge’o pati.

RUMFORD, ME.
Tūlas laikas atgal lietuvis 

fatmerys, P. Yažnis, susipy- 
•ko su savo žmona ir 
Į miškan prapuolė. Miestelio 
'policija ir valstijas milicija 
ilgai jo jieškojo, bet negalė
jo surasti nei pėdsakų.

Tik dabar. 22 gruodžio, 
daibininkai kirsdami mišką 
rado musų Praną po berže
liu pasikorusi. Tai buvo už 
kokių dviejų mylių nuo jo 
namų. Velionis paliko mote
rį ir šešetą vaikų našlaičiais.

Gruodžio 21 d. vietos S. 
L. A. kuopa buvo surengus 
vakarėli, kur J. Januškevi
čius rodė krutamus ir gar
siai kalbamus paveikslus iš 
Lietuvos. Paveikslai pada
ryti gana rūpestingai, su į- 
vairiomis dainelėmis... Bet 
kiek tų ilgaskvernių Lietu
voje! Kur tik didesnis žmo
nių susirinkimas, tenai tuo
jaus ir Romos agentas su 
savo burtais. Žiuri žmogus į 
tą liūdną vaizdą ir savaimi 
kila mintis: Ak, kad taip 
pas mus papustų ispaniškai- 
meksikoniškas vėjas ir visus 
tuos dykaduonius nuvarytų 
i Lietuvos plytnyčias molio 
minkyt ar kelių taisyti per 
Lietuvos balas.

Kertėj žioptojęs.

ŠAKĖMIS UŽMUŠĖ ŽMO
NOS MEILUŽI.

Biržų valsčiuje, Buginių
-------  kaime, begurkšnojant aluti
------------ ----------------------- j;:j0 pe§tynėS. Patkauskas

Boleslavui Pociui. —Jei- peiliu puolė Julių Jašinską. 
gu ateivis neatsimena nei šis griebė kampe stovėju- 
laivo vardo, nei dienos, nei sias šakes ir dviem smūgiais 
mėnesio kada jis Amerikon sunkiui sužalojo Patkaus- 
įvažiavc, tai surasti tuos da- kui galvą. Po kelių dienų 
lykus beveik neįmanoma. nukent ė jasis mirė.
Dėl to, matyt, ir agentai ne- Kalbama, kad Patkaus- 
suranda. Šitokiam atsitiki- kas turėjęs meiliškus santy- 
me ateiviui prisieina legali- kius su Jašinsko žmona. Dėl

Lincolno Lankyta Karčema.

McKEES ROCKS, PA 
Bimbos misijos.

šiomis dienomis Bimba 
turėjo čia savo sopulingas 
misijas. Pirmiausia išgyrė

KELIATAS PASTABŲ APIE
KANADOS KORESPONDENTUS.

MONTREAL. KANADA cijos”, tai tik žmonių mul- 
Skaitant “Keleivi” atro- Žino to buržuazija, savo kiemelį siūlė_ skaityt

do, kad Kanados korespon- kunigai, kad Deivas me- 'Laisvę ir 'Vilių liepe
dentai visai užmigo. Pasku
tiniais laikais beveik nesi-

nieko neri avė ir ne- prigulėt prie komunistų par
duos, nes jis ir negali nieko tijos, nes tai esanti geriau-

mato žinių net iš Montrealo, j‘uot- buržuazijai svar- šia susaidė visam pasauly, 
kur lUtan™ bu prilaikyti žmones pne Paskui apsiverke graudzio-kur daugiausia lietuvių gy
vena ir daugiausia “Kelei
vis” yra skaitomas.

Gali būt, kad musų kana- 
diškiai korespondentai nu
stojo rašinėję dėl to, kad tū
las “Maikio“ giminaitis an
dai pabarė juos už rašinėji
mą asmeninio pobūdžio po
lemikų. Antras dalykas, 
kun. Bobino adjutantai, ku
rie patys “Keleivio” nepre
numeruoja ir da kitus at
kalbinėja, pradėjo rašinėti Į 
“Keleivi” straipsnius gir
dami kunigą; o peikdami 
korespondentus, kurie jį 
kritikuoja. Taigi gali būt, 
kad ir dėl to musų kores
pondentai nustojo rašinėję.

Bet nevertėtų dėl to rau
kytis, nes redakcija čia ne
kalta. Juk ji negali žinoti, 
kas per vieni tie žmonės, ku
rie jai iš Kanados rašinėja. 
Pripažindama žodžio laisvę, 
ji duoda vietos išsireikšti 
visiems.

Aš sakyčiau, kad bukime 
visi “Keleivio” skaitytojai 
ir korespondentai. Visi laši
nėkime žineles, kas ką žino
me, vengdami tiktai asme
niško pobūdžio ginčų, o me
džiagos visuomet rasis.

Paimkime kad ir tą vi-

zuoti savo buvimą šioje ša
lyje registracijos keliu, kas 
kaštuoja $20. Užsiregistra
vus, laivo vaidas ir Įvažia
vimo laikas nereikalingi iš
siimant pilietiškas popieras.

to ir kilusios peštynės.

KANADOS DERLIUS
VERTAS $427,057,900.
Kanados Statistikos Biu

ras apskaičiavo, kad 1922 
■ ar — m ■ metų derlius Kanadoje pini-F*. va,.— gaiš buvo vertas $424,057,-

900, prieš $662,040,000 
1930 metais.

čiu už pinigus ir linkėjimus. 
Bet tų eilių apie tą ‘‘tautos 
didvyri” neverta minėti.

Juozui Černevičiui.—Ka
rišką dainą sunaudot nega
lėjome.

Šventakuprių Partijai. —
Ačiū už ^turintį ir krikščio
niškus linkėjimus. Bet “len
kiškas uteles” auginat

1»it« t 
♦

DR. J. MARCUS
iš MASKVOS IR KAUNO 

t Specialistas slaptų v 
{' moterų ir vyry, kraujo ir odes.
{ Elektriką ir 666 gy'

jei reikalas.
{261 Hanover St, Boston J

be t Tel. Capitol 2257 Highlands 3316 i
roilraln np< T irtliva iv mm '! v*,anA*: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.' iCLKalO, nes LdevUvd K nuo t Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų. { 
savo tautiškų utelių nepajė- '.......... ...—...a

bažnyčių. Tenai jiems Įkal- mis ašaromis, kad per pre- 
ba, kad reikia kentėti, o po zidento rinkimus kapitalis- 
mirties bus už tai dangaus tai nuvogę komunistų kan- 
migdolais užmokėta. didatui 20 balsų ir išmetę j

Tuo tikslu buržuazija čia “garbeč keną”, o komunistą 
ir pašalpą bedarbiams dali- balsų dabotoją išstūmė už 
na per bažnyčias. Kunigas durų.
skirsto ją pagal savo nuožiu- Toliaus Bimbos liežuvis 
rą. Jeigu esi geras parapi jo- kažin kaip užkliuvo už Mi
nas. tai gausi ką nors: bet chelsono ir Pruseikos. Pru- 
jeigu bažnyčion “štedi” ne- seįka važinėjąs su prakalbo- 
vaikščioji, tai geriau neik ir mjs ir klaidinąs darbininkų 
pašalpos pas kunigą prašyt, mases, o jis, Bimba, turįs 

paskutiniais žo- važiuoti paskui ir suklaidin- 
džiasi iskoliotas. tuosius vėl i doros kelią sta-

Neiabai senai lietuvių kle- tvt.
bonas surengė koncertą po * Ant galo verkdamas pra- 
bažnyčia savo parapijo- šė kad kas nors užsirašytų 
nams, bet skelbimus atspau- “geriausį darbininkišką Įri
šdino franeuzų kalba. Lietu- kraštį”, kuris gina Bimbos 
viai katalikai žiuri Į tuos la- “vierą”. Bet nesimatė, kad 
pelius, ir nežino, ką jie reiš- kas rašvtusi. T
kia. Matai, musų jegamas-. __________
tis pataikauja franeuzams, o
jus. žiopli lietuviai, žiūrėkit, 
koks jis “mokytas"— fran- 
euziškai jums plakatus rašo!

Vyrai jau laikas butu 
mums pasiliuosuoti 
dvasinės vergijo 
kim visokiems

REDAKCIJOS
ATSAKYKAI.

gia apsivalyti.
A B. Gustaičiui — Ačiū

už iškarpas. Įdomesnes ži
nias sunaudojome.

GAISRE SUDEGĖ 4 
ŽMONĖS.

Vallejo, Cal.—Naujų Me
tų nakti čia sudegė Eikš 
Club’as. Ugny žuvo 4 asme
nys.

ŠVEICARUOS PREZIDEN
TAS.

VIEŠAS PRANEŠIMAS.

As Elzbieta Plekovičienė su 
savo žmogum S. P. S. Plekowicz 
jau 25 metus pragyvenom ženo- 
ti ir ta proga šventėm sidabrines 
vestuves. Aš jau apvaikščioju 
antras sidabrines vestuves, bet 
auksinių tur būt sunku bus man 
sulaukti, nes jau prabėgo man 
71 meteliai.

Bet visas tas laikas prabėgo 
man greitai, nes visada buvau 

, pilna ramumo ir greitumo. Kur 
aš tik ėjau arba dirbau, visados 

: buvau linksma, visados daina- 
i vau. Visados buvo man pilnos 
rankos darbelių. Užėjus ko- 
kiems negerumams, raminausi 
pati save dirbdama koki nors 
darbeli arba su gerais draugais. 
Pragyvenus tiek metų, žinoma 
mačiau visko. Geriems žmonėms 
buvau paklusni. 24 kartus buvau

“Keleivio” skaitytojui iš
iš to< Rumf°rd°-— Jeigu tamsta 

v ? nori būt deportuotas atgal j 
* u • t ’ Lietuvą Amerikos valdžios

i-v lėšomis, tai turi kreiptis imi-nosių. cci žiojami. __ .. > • i •
Skaitykime ir' platinkim so-

įcialistinę spaudą, bukime 
laisvi žmonės ir kovokim už

resu: Commissioner Gene
ral of Immigration, Wa- 
shington, D. C. Susirask 
tamsta žmogų, kuris mokasiems jau nusibodusi eko- gei’e~R! _gyvenimą čia pat,

nomini krizį. čia irgi rasi-į^\^e^’?gerai angliškai rašyt, ir pa
ine įdomių dalykų. štai,'‘a , T .prašyk, kad parašytų tomMontrealo buržuazija susi- SIr buržuazijai. A J. L £omfsi;ni€riuiPlaišį\

tarė su Romos katalikų ku- Ties Nahantu iuron nu- aiškintų dalyką. Komisio- 
nig^is daryti . demonstraci- krito su orlaiviu du Har- nierius duos atsakymą, ar 
jas ir prašyti pono Dievo varfį0 universiteto studentai valdžia grąžins tamstą savo
geresnių laikų. Pradėjo ir abndu žuv0 vienas vadi- 5---------- k*w"
vaikščioti su vėliavomis iš nosi Donald Frost, antras—
vienos bažnyčios į kitą, kad £dward Millikodt.
pasitaisytų kapitalistų biz- ----------
nis. Nuo francuzu fanatikų f East Bostone Naujų Metų
neatsiliktų nei per pėdą ir nakti vagys pavogė policijos 
mūsiškiai lietuviai. Iškėlę kapitono Campbello auto- 
savo trispalvę vėliavą ir jie mobili.
maršuoja, kad Dievas ma
tytų, jog ir lietuviai nori 
valgyt ir dirbti.

Bet tų darbų kaip nėra, 
taip nėra. Po tų “demonstra
cijų” praėjo jau apie pora 
mėnesių, o Dievas nieko ne
daro. Matyt, jam tos de
monstracijos nepatiko.

Žinoma, tos “demonstra-

Vyram ir Moterim
Keikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties 
Kaštuoja tik 56 centu Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autonu:

DR. MARGERIS 
3421 Sa. Halsted Street, 

CHICAGO. ILL.

liga!

lėšomis, ar ne. Geriau butų, 
kad laišką kas parašytą ant 
mašinėlės, bet tamsta turi 
savo ranka pasirašyti. Laiš
ke patartina nurodyt, kokiu 
laivu tamsta Amerikon at
vykai, kokiais metais, kokią 
dieną, kuriam uoste išli
pai, ir kur dabar gyveni.

Visa žinančiai iš Detroi
to.—žinutės apie tą girtuok
li vyrą nedėjome, nes tai jo 
nepataisytų. Be to, rašyta 
viešai apie tokius dalykus 
ir Įstatymai neleidžia.

J. Philiptui.—Ačiū už Pa
stabą.

Salem miestely, Illinojaus valstijoj, yra istorinė karčema, ži
noma vardu "Rutledge Inn”. Isterinė ji dėl to, kad Lincolnas 
dažnai ją lankydavęs. Toj vietoj, kur ji stovi, dabar yra padary
tas valstijos parkas. Bakūžė jau labai apipuvus ir apgriuvus, 
todėl valstija dabar nutarė ją atnaujint, kad ji išrodytų taip, 
kaip išrodė Lincolno laikais. Lincolnas buvo šešioliktasai 
Jungtinių Valstijų prezidentas, prezidentavo tarp 1860 ir 1865 
metų; jis panaikino juodveidžių vergiją ir sumušė pietinių val
stijų konfederaciją per civilinį karą. Dėl to 1865 metais jo po
litiniai priešai nušovė ji vienam YVashingtono teatre.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

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

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių '........................................ ... 25c.

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

ir geras perstatymui. Kaina 15c.

Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome
dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin

gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina............................ 25c.

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 
Veikalas perstato nužudymą caro

Aleksandro II. I-abr.i puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypato3.
So. Boston, 1913, pusi. 61...............25c.

Švento Antano Stebuklas. Dviejn vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Žingsnis Prie Šviesos.Vieno akto vaiz

delis ir monologas. Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 
1914 m., pusL 23............................. lOc.

Ben-Hur.— Lstoriška apysaka iš Kri
staus laikų. Parašė Le\v Wal!ace. 

472 pusi. ...i................................ $2.00
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
5 “Džian Bambos spyčiai”, eilės,

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

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

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

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

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

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra; “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusL 10c
Delko Keikia žmogui Gert ir Valgyt?

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

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga-
kuma. 24 kartus buvau svočia ir j pasikalbėjimai, humoristiški ’ straips- na juokingas^ veikalėlis. Dalyvauja 2 
1 syki sidabrinių vestuvių SVO-į Antra pagerinta moterys .r 5 vyrai.

‘čia. Suprantama, tai reikėjo bi-
, ski padirbėti. Bet reikalui esant
i ir aš gaudavau nuo draugų prie
lankumą.

j Proga 25 metų sukaktuvių 
mano vestuvių, gruodžio 25 d., 

932 m. padarėm dideli balių
Edmund Schultess, kuris šio- ant Starosto farmos. Stoughto- 

mis dienomis buvo išrinktas ne- Suvažiavo didelis skaičius 
Šveicarijos prezidentu. Jis vra musi? draugų. Svotas musų sida- 
65 metų amžiaus ir jau prezi- brini9 vestuvių buvo 
dentavo pirmiau.

A. Mala
kauskas, svočia p-nia K. Bendo- 
rienė. Balius buvo labai puikus, 

'stalai kvietkomis apstatyti, vi- 
’sur gražumėlis; niekad netikė- 

Bandyk Tą Dykai. ijome tokį gražumą susilaukti
JEI PATRUKĘS,

Vartok dėl bile Patrūkimo seno er 
aaajo, Didelio ar Mažo, ir Jos bosite 
ant kelio koris suteikė Tūkstančiams 

Par a» komą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

musų senose dienose, šokom, 
dainavom, ir puikiausiai links- 
minomies.

Todėl ačiuodami visiems mu
sų draugams už tokį puikų pa-

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo-: minėjimą musų sidabrinių ves-
»ns ^°iaup ra*?1 Pas w s ; tuviu, linkime ir jiems visokiu Rice, 56-E Mam St, Adams, N. Y. iš-'!, . ; . ; . . .*
handymoi dykai jo puikios metodos ’T susilaukti sidabrinių ir
Tik uždėk ant patrukosios vietos ir; auksinių vestuvių.
žaizda užgis ir jums bos greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikytoją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tuksiančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adams, N. Y.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

10—2; «—« 
Sekmadieniais: 1O—U

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS BILDERIS

Statau namus, malevoju, popieruo- 
ju ir plasteriuoju.
Darbą garantuoju, 

žemos kainos.
Už $4600 pastatau 8 ruimų namą 
n garažo. Bile darbą duokit man 

apkainuott.
2 LIVERMORE ST.. 

MORCESTER. MASS.

Elzbieta Plekowicz.

Dėkui tėveliui, 
senai močiutei.
Ką mane jauną > 
gražiai augino,
Lig pusrytėlių 
Mane migdino.

Oi tik nedėkui 
Senam tėveliui,
Kad jis man davė 
Didelę valią.
Oi ką išleido 
Į tolimą šalį,
Už aukštų kalnų,
Už žalių girių.
Už jūrių marių,
Į tą neramų 
New Yorko miestą. 

New Yorko miestas 
Tai yra slaunus,
Tiktai neramu 
jame gyventi.
Bostono miestas,
Tai yra slaunus:
Nei sėjam, ariam,
Pinigus žeriam,
Nei verpėm audėm,
Gražiai nešiojam.

Elzbieta P1ekowicz.

laida. 128 pusi.................................25c. konirų Celibatas.— Išaiškinta kuni-
Mosologai ir DeklJ>.macijo9.,Šioje kny- . gn bepatystės istorija pasekmės ir 

goj telpa daugybė naujy, labai gra- doriškas nupuolimas, šią, knygą tu- 
žiu ir juokingų monologų ir daklama- retų perskaityti kįkvienas vyras, tė- 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- J1? moterįs. dukterįs ir mylimosios ne- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos papultų i tokią kunigų globą. Parašė 
skambios, visos geros. Tinka viso- knn- Geo. Towsend Lo’, D. D., sa
kiems apvaikščiojimams, baliams, lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c. 
koncertams ir tt. Antra pagerinta j ss „laida. So. Boston, 1914 m........... 25c. i-.5.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip
Nojus galėjo surinkti Į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvur.us prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžia:, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griova. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na .................................................. 25c.
Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, Ikaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasią 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal Ė. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston,
Mass., 1912 m, pusi. 63 ------ ... 25c.
Paparčio žiedas ir keturios kitos apy

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

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

Pajauta. — Lizdeiko Duktt, arba L*a 
tava XIV metašimtyje. Istoriškas

romansas M. Bernatowiez’o.
468 pusi. ...................................... $LM
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
piovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi...................... lOc.
Košei Aš Netikiu į Dievą? — Arba 

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

juokinga knyga su .779 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................ $1.00

253 Broadway

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

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

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

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

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

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.
Lytiškos Ligas ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kair.a .............................................. 25e
Amžinos Dainas.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ..........................................15c.

44 geriausių Jovaro 
ka deklamacijomo hf 
oamie, taip ir 
PusL 32.............
Lietuvos ReapaMikos Istorija ir tem-

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $180

KELEIVIS
South Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Naujas Lamu Pakraščių Sargybai.

TARPTAUTINE SUSISIEKIMO
KONFERENCIJA KAUNE.

Dalyvauja Vokietija, Latvi- šiai. Ir tas susitarimas tiki- 
ja, Rusija, Kinija ir masi paaiškės artimiausio-

Japonija. mis dienomis.

Šiomis dienomis Kaune VARŽYTINĖS DĖL MIŠ- 
susinnko Europos ir Azijos Ko-BAIGĖS! MUŠTYNĖ- 
susisiekimo konferencija,
kurioj dalyvauja šių valsty-

Jonišky Įvyko viešas miš-bių atstovai:
Lietuvos,
Latvijos, I.
Vokietijos, 2.
Sovietų Rusijos, 3.
Rytų Kinijos, 2.
Japonijos, 7.
Konferencijoj sprendžia

mas tarptautinio susisieki
mo klausimas, kuris nuola
tos kjla siuntinėjant gele
žinkeliais prekes tarp Azi
jos ir Europos.

Klausimas, tiesa, nenau
jas, nes jau tos valstybės 
pernai yra pasirašiusios su
tarti, kad jos prekių veži
mą geležinkeliais iš Vakarų 
j Rytus ir atvirkščiai vyk
dys. Faktiškai toks susisie
kimas jau ir eina, prekės jau 
vežamos, bet pasirodė, kad 
Šis susisiekimas turi nemažų 
trukumų, kuriuos tenka išly
ginti, jei nenorima, kad su
sisiekimas nutruktų, o nu
traukimo niekas nenori. To
dėl valstybės pasiuntė at
stovus, kad reikalą geriau 
sureguliuotų, sutvarkytų.

Trukumų pasirodę net 
tokių: kai kurios siuntos iš 
Vakarų Į Rytus dingusios 
be žinios. Tai reikia paša
linti.

Be to labai svarbus yra ta
rifų klausimas. Žinoma yra, 
kad susisiekimas geležinke
liais yra žymiai brangesnis 
už susisiekimą laivais. Bet 
užtat žymiai greitesnis. 
Pav. iš Europos per Suecą, 
Azijos lytus laivai tepasie
kia per 60 dienų, o geležin
keliais—per 30, artimai. Bet 
kas geležinkeliais išlošiama 
greitumu, tas laivais pigu
mu. Todėl konferencijos 
vienas uždavinių tą susisie
kimą papiginti.

Negalima nepastebėti to 
fakto, kad aptariamasis su
sisiekimas sudaro konkuren
ciją laivams, be to, uostams, 
Sueco kanalui ir kita. Iš to 
galima spėti, kiek svarbi ši 
konferencija.

Deja, kiek teko „patirti, 
konferencija kol kas dar ai
škesnių rezultatų nesanti 
pasiekusi, nors posėdžiauja 
jau kelias dienas.

Viena, kai kurie tolimųjų 
Rytų atstovai, dėl konflikto 
ten, negalėję tiesiai susi
siekti, turėję važiuoti aplin
kiniais keliais ir i konferen
ciją pasivėlavę.

Antra kliūtis —Tolimųjų 
Rytų konflikto atgarsiai: 
Japonai nori susisiekimo 
kryptimi per Korėją, kinai 
kita kryptimi.

Trečia, Sovietų Rusiją, 
kaip išrodo, gal permažai 
vertinanti tranzito svarbu
mą, nors jai jis duoda di
džiausias pajamas.

Lenkija taipgi painioja
si.

Mat, jei sutarties sudary- 
man Įeina Lenkija, tai tran
zitas gali eiti dviem krypti
mi : per Lietuvą-Latviją, 
arba per Lenkiją.

Kai kurie konferencijos 
dalyviai Lenkijos nenori iš 
to reikalo išjungti. Taigi, 
konferencija pirmąsias die
nas daugiau tyrinėjusi gali
mumus susitarti ir kita. Ti
kimasi tačiau, kad konfe
rencija pasieks susitarimą, 
t y.—padarys, kad pernai 
jau sudarytoji sutartis butų 
Įgyvendinta juo tobuliau-

OO. ikc pardavimas. Dėl dar ne- 
: paaiškėjusių tam priežasčių 
'smulkus pirkliai, viens ki
ltam nepasiduodami, už mi- 
’šką susivaržė šiais laikais 
nežmoniškomis kainomis. ?

Tos varžytinės nepatiko 
piliečiams ir jie puolė mušti 
išvaržiusius mišką. Kai ku-‘ 
rie buvo taip pridaužyti,' 
kad be sąmonės juos 
išvilko laukan, o lauke ant 
jų pradėjo pilti kibirais šal-, 
to vandens.

Paskui žmones

fc~-

Camdeno, N. J., laivų dirbtuvėje ėjomis dienomis buvo pabaigtas šis laivas Amerikos pa
kraščiu sargybai. Jis buvo suplanuotas degtinės šmugelninkams gaudyt.

MANDRI DZYVAI DZU- SUGAVO KLAIPĖDOS 
KIJOS MIESTE. BANKO PLĖŠIKĄ.

Alytaus mieste dedasi ne- j Keliatas mėnesių atgal 
pradėjo prasti dalykai. Mergos čia buvo apiplėštas Klaipėdos

daužyt savivaldybės lan- eina Į judomų paveikslų te- 
gus. Kada viršaitis norėjo atrėli ir žavisi artistais, ku- 
savo piliečius nuraminti, “
kažkas iš publikos sušuko:
“plytą jam Į galvą”. Atvy
kusi policija peštukus nura
mino.

SO MARIJAMPOLIEČIŲ 
NETEKO LAIKRODŽIŲ.
Marijampolėj laikrodžių 

parduotuvės savininkas J. 
D-la dėl nežinomų priežas
čių bankrotavo. Jo krautu
vei ir kitam turtui buvo už
dėtas areštas ir skolininkai 
turtą išpardavė. Kadangi 
J. D-la laikrodžius priimda
vo ir pataisyti, todėl nema
žai buvo tokių laikrodžių, 
juos pardavė, o davusieji 
laikrodžius taikyti liko be 
laikrodžių. Laikrodžių butą 
paduotų taisyti ir brangių. 
Nukentėjusių yra apie 50 
žmonių ir dabar nežino kur 
bejieškoti laikrodžių. Dau
gelis, girdėti, žada jieškoti 
savo laikrodžių taikos teis
me.

nuos mato filmose. Netik 
žavisi, bet rašo jiems laiš
kus ir pasakoja savo meilę. 
Teatrui užsidarius, paštas 
prieina pilnas mergų ir visos 
jos rašo laiškus. Tie laiškai 
esą maždaug tokio turinio:

“Brangusai, Tolimasai. 
Kiek kartų aš žiurėjau Į ta
vo vaidintus filmus, tiek 
kartų mano širdis priklausė 
tau. Tavo lupos... akys... 
plaukai... amžinai man pa
siliks atminti” ir tt

PANEVĖŽIO BEDARBIAI 
NERIMAUJA.

Panevėžy paskutinėmis 
dienomis pasibaigė eilė vie
šųjų darbų. Be to. pasibaigė 
Įvairus darbai prie daugelio 
statybų. Dėl to atsirado be
darbių. Gruodžio 9 d. pas 
burmistrą Chadakauską be
darbiai buvo atėję prašyti 
darbo. Tai pirmas bedarbių 
pasireiškimas šiemet Pane
vėžy.

Burmistras

KOPŪSTAI PIGESNI 
KAIP ŠIENAS.

Papilio turgely ypatingai 
daug priveža kopūstų. Jų 
kainos labai žemos. Už ka
pą didelių kopūstų galvų 
mokama vienas litas. Žydai 
perka kopūstus ne maistui, 
bet pašarui. Girdi, karvių 
šėrimas kopūstai kainuojąs 
pigiau, negu šienu.

Kiti žemės ūkio gaminiai 
taip jau pigus. Rugių cent 
moka 8 lit., sviesto klgr.— 
2.50 lt ir t.t Bet ir už že
mas kainas retam pasiseka 
Darduoti.

ARKLIŲ SMAUGIMO 
EPIDEMIJA.

Vendžiogaloj viešpatauja 
keista arklių smaugimo epi
demija. Šiuo darbu ypatin
gai užsiima keletas miestelio 
žydų. Smaugia ne po vieną, 
bet dešimtimis. Gi vietos

bedarbius gyventojai rusai pasmaugtų 
priėmė ir gana ilgą laiką su arklių mėsa šeria kiaules, o
jais tarėsi darbo reikalais. 
Keli karštuoliai su burmist 
ru ramiai nenorėjo tartis iri 
buvo pradėję kelti triukš-j 
mą. Kad suraminti įsikarš-' 
čiavusius, burmistras buvo' 
priverstas kviesti policiją.

RADO NUŽUDYTĄ 
MERGINĄ.

Panevėžio vaisė. Nakrošių 
km. gruodžio iš 8 Į 9 d. klė
ty buvo rasta nužudyta O- 
na Nakrošytė, 35 amž. 
žmogžudystėje Įtariami as
menys sulaikyti ir vedama 
kvota.

papiautų kiaulių mėsą par
davinėja vietos rinkoje.

bankas. Nors tai buvo šviesi 
diena, nors toje vietoje tuo 
laiku buvo daugybė žmonių, 
bet vis dėt to nepasisekė 
plėšiką nutverti. JĮ vijosi 
keletas vyrų, net buvo nut
vėrę, bet paleido, kai jis ė- 
mė šaudyti. Tik tiek buvo 
žinomą, kad vyras buvo 
jaunas, maždaug žinomas jo 
ūgis ir kelios žymės, buvo 
rasta kelios šovinių gilzės 
to revolverio, kinų jis varto
jo atsišaudydamas. Pats plė
šimas buvo visai originalus: 
išmušė kasos skyriaus langą, 
Įkišo revolverį ir antrąją 
ranka pagrobė pinigų dėžu
tę. Pagrobė apie 30,000 li
tų.

Dabar plėšikas sugautas. 
Jis vadinasi Emst Schoed- 
ler, 22 metų amžiaus, iš pro
fesijos mezgėjas. Jo tėvai 
Pageriu ap&rityj turi tiki. 
Jis suimtas policijos jau pe
reito mėnesio vidury, bet 
dėl tolų priežasčių nieko 
apie tai neskelbta. Jis iki 
šiandien dar ginam, bet po
licija mano turinti gana Įro
dymų, kad jis, o ne kas ki
tas tą plėšimą papildė. Jis 
išsidavė savo išlaidžiu gyve
nimu, nes pinigais švaistėsi. 
Darant pas jį ir jo draugus 
kratą, rastas revolveris, iš 
kurio pagal ekspertyzą, plė
šikas buvo šaudęs. Neilgai 
po plėšimo jis dalyvavęs vie
nam stambesniam biznyj a- 
valinemis; be to, daugeliui 
draugų pinigų skoli jęs ir 
brangius baldus užsakęs. Bė 
to, susižadėjo su vieno val
dininko dukterim. Pas jį be
rasta tik apie 500 litų. Jis 
Įtariamas dalyvavęs ir Šilu
tės banko apiplėšime.

TILŽĖS APYLINKĖJ PLĖ
ŠIKAI IŠŠAUDĖ VISĄ 

ŠEIMYNĄ
Stalupėnų apskrity, Do

meikų kaime, Įvyko žiaurus 
vieno ūkio užpuolimas. Keli 
banditai užpuolė, visų pir
ma, ūkininko dukterį, kurį 
šėrė karves. Keliais šūviais 
ji buvo nudėta. Iš čia bandi
tai Įsibrovė i gyvenamus na 
mus, nušovė ūkininką, kuris 
buvo tik išlipęs iš lovos. Bu
vo nušauta taip pat ir ūki
ninko žmona, kuri mėgino 
pabėgti. Visas namas buvo 
banditų iškratytas, jieškant 
paslėpto turto. Kaltininkai 
dar nesurasti.

PANEVĖŽY STEIGIAMAS 
MUILO FABRIKAS.

Paskutiniu laiku Panevė
žy sukėlė daug kalbų gan
dai, kad “Lietūkio” ir kitų 
rupesniu Panevėžy steigia
mas muilo fabrikas.

Pasiteiravus pas “Lietū
kio” atstovus, teko patirti, 
kad toks fabrikas Panevėžy 
tikrai manoma steigti.

ŽEMAIČIU PLUNGE PILNA 
TRAGEDIJŲ.

šiurpus Įvykiai iki šios die
nos liko paslapty.

Plungę drąsiai galima pa- . fiestų juokdariai kalba,
/ 1- • v kad norint ka nors nu-vadmti tragedijų miestu, - i būtinai reikia vvkti Pereitais 1932 metais čia Į- U k vy“U

Tyko trys saužudystės. Pa- P1p«n . . dai kad
asai i nusišovė savo bute p. v , = i , „si . , žydas nužudęs katalika uz-zirtautiene dėl sunkios eko- ,J . - . . . <. _ , . , - r, įtraukia visam miestui baus-•įomines būkles. Rudėtų Bu-‘ •• „, - - - mę ir žydai neturi teises be-jassaTjy ks-sib .

5vTNe^eXT^r?Stan^a- na® turįs * čia išvyktt Kiti
Xusi i ivo tvartT lc^o>ko’ kad J1? sina^0’ 
Šero meilužė Stasė Juškaitė J* renka aukas lr

Vienais metais trys 
žmogžudystės.

Šiaip Įvairius apiplėšimus ir 
visokias vagystes nėra nei 
galimybės nupasakoti. Rei
kia pasakyti, kad čia, dėl 
kažkokių aplinkybių, dides
nio masto nusikaltimai vi
sada lieka neišaiškinti ir jų į 
autoriai nenubausti.

Per kelis paskutinius me- 
us Plungėje įvyko keli 

stambus apiplėšimai su pa

dažnai vyksta čia pasitari
mai. Ir ištiesų, beveik kas 
dieną jie šaukiami sinago
gom Tačiau kiek teisingi šie 
gandai, sunku pasakyti.

SUĖMĖ VAGIŲ KOMPA
NIJĄ

Jie pavogė iš Leliūnų klebo- 
bono 18,000 litų.

Rokiškio policija sulaikė
, - v - j vagis: Alf. Vaičiulį, Jonąslaptingomis žmogžudyste- v^insk j,. Vaičiūnienę

mis, kurios ir iki šiol dar 
neišaiškintos. Prieš kelis 
metus Plungės valsčiaus sa
vivaldybėje išplėšta kasa, iš

Jakubovienę.
Ši kompanija yra pada

riusi eilę Įvairių vagysčių 
Rokišky ir apylinkėje. Bekurios dingo 6,000 litų. Pra- un

ėjus vienenem metam, pa- - - H
smaugta savo bute turtinga 
žydė Špicienė, kurios išneš
ta pinigai ir brangenybės. 
Užpereitų metų rudenį ra
sta tvartuose šiene pasiko-

kleboną kun. MasaitĮ pa
grobdami įvairių brangeny
bių ir pinigų už 18,000 litų.

Lazdijuose, jomarke, ar
kliai buvo atiduodami net 

ręs Gaučius, kurio pasikori- už 2 litų. Už 10 lt. buvo ga-01A n»ylzyTK/w, . 1 •    • _ 1 _ mo aplinkybės buvo keistos j Hma pirkti neblogą arklį, 
ir savo laiku buvo sukėlę Toki pigus arkliai Lazdijuo- 
daug kalbų. Tačiau visi šie se buvo dar pirmą kartą.

alit pamatyt 
visą Lietuvąft&ffc

Skaitydami Dr. knygą

IIBREMEM 
EUROPA

Greičiausi garlaiviai ant 
vandens. 7 dienos į

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisie

kimas iš Bremeiriiaven į
LIETUVĄ 

Del informacijų kreipkitės: 
252 Boylston SU Bostoa
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KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS" KNYGYNAS dabar išparduoda knygas až pašę kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

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

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

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

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

“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So, Halsted Street Chicagot, IIL

Daktarai duoda Cre 
osote nuo pavojingų

' kosulių
Per dau? metų musii geriausi 

daktarai naudojo Kreosotą kokioj 
nors formoj nuo kosulių, persišaldy
mų ir bronchitis. Nes jie žinojo, kad 
yra didelis pavojus leisti joms užsi 
senėt.

Creomulsion su Kreosotu ir šešiais 
kitais svarbiais mediciniškais ele
mentais greitai ir pasekmingai pra
šalina visus kosulius ir šalčius kurie 
kitaip galėtų padaryt daug bėdos

Creomulsion yra galingas gydymui 
visų šalčių ir kosulių nežiūrint kaip 
jie butu užsisenėję, vienok jis yra vi
sai nepavojingas ir priimnus vartoti

Jūsų vaistininkas garantuoja Creo 
mulsion ir sugražina jums pinigus 
jeigu jus nepagerėsit po vartojimo 
Creomulsion kaip nurodyta. Saugo
kitės kosulio ar šalčio kuris užsitę
sia. Visados turėkit Creomulsion ant 
rankų greitam vartojimui. (Adv.i

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

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

py order’iuKnyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
• DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

* • 
ii

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

spalvuotą puikiu paveiksią, 
apie 150 įvairią eilių, tinkamą 

susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

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

Tai graUnain Ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.00.

apdarais $1.25.
turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia
. _ _______ Popierinius galima siųsti tiesiog papra-

konyerte, bo* reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resą ir nepamiršt prilipint až 2c. markę.

"KELEIVIS”
283 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Kiekvienas

*
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Į
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i
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LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS UAUMES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS’’ turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite , 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ ( SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas ii viso pasaulio. Ii politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitą vahtybią. Įvairią apysaką 
ir pamokinimą.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS, LITHUANIA.

j
!’i»i



KELEIVIS SO. BOSTON No. 1, Sausio 4 d.. 1333 m.

Vietinės Žinios
Majoras atsisako mažint 

išlaidas.
Bostono įvairios piliečių 

organizacijos labai nepaten
kintos majoro Curley šei
mininkavimu Jos reikalavo 

mery rasėm, kad Norwoode sumažint miesto išlaidas 
per Kalėdas prapuolė be jo- bent $10.000.000, nes žmo- 
kios žinios Elena Kairiutė, nės neturi iš ko taksų mokė-Į 
9 metų amžiaus mergaitė, ti. Darbininkai nedirba, na- 
Rytojaus dieną ji buvo jau niu rendos nukrito, biznie- 
atrasta nužudyta skiepe po riai ir profesionalai vos gy- 
tais pačiais namais, kuriuo- '’cnimą pasidaro, o ponac 
se ryvena jos tėvai. į Curley krauna vis daugiau;

Kairių namas yra trijų į daugiau taksų ant jų pe , 
aukštų. Pirmas aukštas yra I ėių-_ Dabartiniu laiku namų j 
tuščias, antram aukšte gyve- savininkai yra skolingi mie

įdomesni Šių Dienų Įvykiai ir įmonės.

NORWOODO LIETU
VAITĖ RASTA SKLEPE 

NUŽUDYTA.
Du turkai areštuoti ir kalti

nami jos nugalabinimu.
Pereitame “Keleivio” nu-

na Kairių (ar Kerų) šeimy
na; o trečiame aukšte gyve
no du turkai, Allie Osman, 
42 metų amžiaus turkas, ir 
Ahmed Osman, jo 38 metų 
amžiaus pusbrolis. Policija 
tuojaus juodu nužiūrėjo, ap
žiurėjo jų kambarius, rado 
kruvinas kelines, ir abudu 
suėmė.

Senesnis turkas tuoj su
vertė visą bėdą ant savo 
jaunesnio pusbrolio. Girdi, 
jis tą mergaitę išgėdinęs ir 
paskui nužudęs. Gi jaunes
nysis turkas ginas ir verčia 
visą bėdą ant savo vyresnio
jo pusbrolio.

Pagalios jiedu buvo pas
tatyti prieš teisėją ir abudu 
pasisakė esą nekalti. Dabar 
jiedu yra laikomi kalėjime 
be kaucijos ir bus atiduoti 
grand džiurei.

Policija sužinojo, kad 
prieš tą baisią žmogžudystę 
abudu turkai girktuokliavę 
ir pas juos buvęs da trečias 
turkas. Paaiškėjo taip pat, 
kad turkai dažnai Įsivilioda
vo Kairių mergaites į savo 
kambarius, duodami joms 
tai saldainių, tai po centų 
pinigų. Matyt, tokiu pat bu
du jie įsiviliojo Elenutę ir 
Kalėdų dieną, nes iki pietų 
ji žaidė su kitais vaikais a 
pie savo namus, ir staiga 
prapuolė.

Policija pradėjo krėsti vi 
sa namą, nuo palėpių iki 
skiepo. Skiepe rado užra
kinta Osmanų malkine. Du
ris išlaužė ir po malkomis 
rado kruviną maišą. Į maišą 
buvo įkištas Elenutės kūnas. 
Jos suknelė buvo nuplėšta, 
net čeverykai nuimti, bet vi
sos drapanos sugrustos į tą 
patį maišą. Policija spėja, 
kad ji čia buvo paslėpta tik 
laikinai; kad vėliau žmog
žudžiai butų išgabenę tą 
maišą kur nors miškan Nor 
woodo apylinkėj.

Radus policijai Elenutę 
nebegyvą, abudu tėvai ap
alpo. Ji buvo labai graži 
mergaitė ir ėjo jau penktus 
metus mokyklon. Sausio 

mėnesy jai butų sukakę jau 
10 metų amžiaus.

Nužudytos mergaitės tė
vai gyvena po numeriu 29 
Oolah avenue, South Nor- 
woode. Jų pavardę angliški 
laikraščiai rašo dvejopai: 
Kairis ir Keras. Kuri pa
vardė vra tikra, neteko pa
tirti.

stui $18,000.000 už taksus 
nes neturi iš ko užmokėti. į 
taiD tos taksos didelės.

Nežiūrint visa to. majoras 
išlaidų nenori mažint Jc 
biudžetas šiems metams nu
mato $44,403.000 išlaidų 
Pinigų miesto ižde nėra, tai 
majoras skolinasi. Šiomis 
dienomis buvo paskolinta 
$8,000.000. Tas da daugiau 
apsunkina piliečius, nes jie 
turės ir procentus už tas pa
skolas mokėti. Todėl pilie 
čiu organizacijos ir kelia 
triukšmą. Jos nurodo, kad 
New Yorko miestas nukapo
jo $20,000,000 algų save 
tarnautojams, o Bostone 
majoras nenori nukirsti nei 
nikelio algų, turbut dėlto 
kad daug jo sėbrų ir gimi
nių sėdi ant miesto “f’žia 
bų.”

Lenkai žulikai apgavo savo 
tautietę.

Du lenkai žulikai Wake- 
fielde sužinojo, kad jų tau
tietė, pani Aniela Swinuch, 
turi 1,000 dolerių susitau-

sv

Paveikslėlis parodo tris dalykus: (1) Washingtone dedamas kertinis akmuo naujam Dar
bo departamento triobėsiui. (2) Rome miestelio, Georgijos valstijoj, vaizdas potvinio metu. 
(3) Kongresmanas Reynolds, naujas komiteto užsienio reikalams pirmininkas.

Edvardas Daugirdas rastas 
su pramušta galva

Edvardas Daugirdas, 47 
metų amžiaus lietuvis, kuris 
gyveno po numeriu 757 
Cambridge st., East Camb- 
ridge’iuje, pereitą sąvaitę 
buvo rastas tuose pat na
muose ant trepu su pramuš
ta galva, be sąmonės. Poli
cija nuvežė ji ligonbutin, 
bet tenai pripažino, kad jis 
jau nebegyvas. Policija

Vincas Juozaitis suimtas 
visa plėšikų šaika.

Bostono priemiesty Chel
sea pereitą sąvaitę policija 
suėmė plėšikų lizdą, kurį j: 
dabojo iš kito namo skiepe 
per 2 sąvaites. Tapo suimt' 
4 jauni banditai ir daugybę 
visokių ginklų. Tarp suim 
tųjų yra ir Vincas Juozaitis 
23 metų amžiaus jaunuolis 
kuris, sprendžiant iš pavar
dės, turi būt lietuvis. Jį suė
mė ginkluotą. Kiti trįs vadi
nasi: Leon Lovering, Mi- 
chael Shenrock ir Arthur 
Lebege. Kiekvienas jų gy
veno kitoj vietoj, bet vis:' 
susirinkdavo po numeriu 
178 Pearl st, Chelsea, kui 
jie turėjo pasisamdę kam 
barį susiėjimui. Tame kam
bary rasti visi jų plėšimo į- 
rankiai ir ginklai. Policija 
sako, kad šita šaika yra iš 
piešusi daugiausia krautu
vių Bostone ir apylinkėj.

Ačiū visiems! P-lės Valentinos Paltanavi-
Dėkoju visiems gerašir-į kaitės muzikos mokykla.

džiams, kurie padėjo man 
apgalėti visas kliūtis įva

Lietuviams, kurie trokšta 
pamokyt savo vaikučius mu

įjfuzifcos Mokykla
f Lietuviai! Kurie norite pamokinti 

savo bt-rn ukus ar mergaites muzi
kos, pradėkite leisti datar. Moki
nu savo studijoj, taipgi einu ir į 
ramus Namie esu kožną dieną 
nuo 7 iki 9 vakare. (-)

J VALENT. PALTANAVIČIUTĖ

1912 E. Broadvay S. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1963J.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir Šventadieniais 
aao 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE. MASS.

Proga Padaryt 
Didelį Uždarbį.

Ku'is gaii įdėt nemažiau • kaip 
$10,000, per metus gali uždirbti 
$2000 ir daugiau.

Kurie nori platesnių informacijų, 
klauskite laišku, sekančiu adresu:

CHAS NODOW
H ST. LLiCAS KD. 
ALLSTON. MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

R. M. ŽIDŽIUN AS .
Typewriterių ir Spaudos 

Sandelis
315 E St. prie Broadvay So. Boston

SENYVA MOTERIS, našlė ar ne
vedusi, tarp 40 ir 45 metų, lietuvė 
ar latvė, reikalinga apžiūrėti namus 
ir 2 ypatas—tėvą ir sūnų. Smulkiau 
paaiškinsiu per laišką, arba ypati
škai. Klauskite. (1)
265 Bolton Street, So. Boston, Mass.

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAM'RENCE, MASS.

OPTOMETRISTAS

žiuojant antru kartu Ame- zikos, svarbu yra žinoti, kad 
rikon. Dabar aš jau pastovi j musų tarpe yra jauna piano 
šios šalieš gyventoja. Pir muzikos mokytoja, p-lė Va- 
miausia dėkoju moterų at- lentina PaltanaviČaitė, kuri 
stovei Ellis saloje, poniai | turi savo studiją po Nr. 912 
Liudmilai K. Foxlee, kuri E. Broadway, So. Bostone, 
daug man pagelbėjo kuo-, kaip0 mokytojos, 
rantu stoty ™lg'i kompeticiją galima g^aran-

Toliaus labai dėkoju pp.
klausinėja jo kaimynus, ar P. Sidabrienei ir F. Sirutie- 
nežinoio jie, kaip jam buvo nei iš Philadelphijos už su- 
oramušta galva: ar tai atsi- teiktą jų pagalbą išeinant 
tiko nelaimingu budu, ar man iš Ellis Islando, 
smurto keliu. ' Dėkoju taip pat bostonie-

------------------ čiams: d-rui Kapočiui, “Ke-
Banditai užpuolė Naujų leivio” redaktoriui Michel- 

Metų rautą. šonui. Jonui Pohliui ir m.
Kubiliui. Ypatingai noriu 

Revere miėstelyr'nėtoii'iB^ ?adėkoti. advokatui Bago-
tono. 3 ginkluoti banditai «*”• kuns dauK. ma.n Pa«e? 
užpuolė naktinį kliubą, kur uejo savo patarimais ir ras- 
apie 40 jaunų vyrų ir mer- tols ** Jokl° atlyginimo, 
ginų kėlė linksmą\rautą pa
sitikdami Naujuosius Me- 
ns. Vienas svečių kirto 
banditui į akį ir parmušė jį 
žemėn. Parmuštas vagis da 
neatsikėlęs nuo žemės išsi

Pereito nedėldienio naktį

i
Su oagarba,

Anelė Liutkuvienė.

Policmanų kova su plė
šikais.

Du policmanai automobi- 
traukė revolverį ir sėdėda- liuje patruliuodami gatves 
mas ėmė šaudyt. Vienas šu- nakties laiku Brightone pa 
vis pataikė į pilvą Walteriui

Didelis guzikas išgelbėjo 
krautuvininką nuo bandito

kulipkos.
Dorchesteryje buvo toks 

įvykis aną rytą. Apie 8 va
landą, vos tik Johny Murray 
atidarė savo krautuvės du
ris po nuomeriu 8 Newport 
st, krautuvėn įnėjo uždeng
tu veidu banditas ir atkišę? 
revolverį pareikalavo tuo
jaus atiduoti visus pinigus. 
Bet krautuvninkas, vietoje 
skirtis su pinigais, pradėjo 
rėkti: “Help! help!” Bandi
tas tuomet šovė krautuvnin 
kui tiesiai krūtinėn ir leido
si bėgti. Kulipką pataikė į 
didelę sagą ir nuslydus į ša 
lį tiktai paviršium nudrės
kė krautuvninkui krutinę. 
Jeigu ne šita saga, jis butų 
užmuštas.

Įvykio vieton tuojaus bu
vo pašaukta policija, bet

Shea. kuris tą vagį parmušė 
žemėn. Tuo pačiu laiku ki
tas banditas šovė kliubo sa
vininką Richardi. kuriam 
kulipką pataikė į galvą ir 
ant vietos jį užmišė. Tre
čias banditas sumušė vieną 
svečią “blekdžekiu”.

Sanrišy su šituo užpuoli
mu dabar policija jieško 
kumštininko Brognos ir kitų 
žinomų piktadarių.

Pavogė $1,800 su visu seifu.
Brightone vagys įsilaužė 

nakties laiku į Mohican fir
mos valgomųjų daiktų krau
tuvę ir per užpakalines du
ris išrito geležinę spintą su 
$1,800. Banditai turėjo tu
rėti su savim troką, nes ki
taip jie nebūtų galėję seifą 
nusivežti.

Vėliau seifas buvo atras
tas East Miltone tuščias.

stebėjo du vyru išeinant iš 
delikatesų krautuvės, ir pra
dėjo juos vytis. Šovė kelis 
kartus į orą, kad nebėgtų. 
Pavyti vagys nenorėjo pasi
duot ir kilo atkakli kova. 
Bet policmanai plėšikus ap
galėjo ir taip savo buožė
mis sudaužė jiems galvas, 
kad suimtuosius reikėjo ve
žti ligoninėn.

CITY POINT PARSIDUODA
2-jų šeimynų namas, su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $3,600. Ma- 
tykit savininkų.
532 E. Eight St. Se. Boston. Mass.

tuoti, nes ji yra baigiusi vie 
ną žymiausių šios šalies kon
servatoriją, būtent New 
England Conservatory of 
Music Bostone; be to, daly
vauja muzikos vakaruose ir 
radio koncertuose.

P-lė PaltanaviČaitė moki 
na muzikos dideliu atsida
vimu ir širdingumu.

Šio sezono pabaigoje p-lė 
PaltanaviČaitė žada suruošti 
savo mokinių koncertą. Ta 
me koncerte dalyvaus visi 
mokiniai bei mokinės, kurie 
dabar mokinasi ir kurie da
bar pradeda imti lekcijas. 
Todėl tėvams, kurie mano 
leisti savo vaikučius mokin
tis muzikos, patartina pra
dėti dabar, kad vėliaus jų 
jaunuoliai jau galėtų kon
certe dalyvauti. Rep,

Metai kalėjimo už šautuvo 
nešiojimą.

Tūlas Robert Boyle nešio
josi po skvernu pasikabinęs 
trumpą šautuvą ir susiginči 
jęs su kuo nors, tuojaus grą
sino nušausiąs. Policija jį 
suėmė ir teismas nuteisė jį 
už tai metams kalėjimo. 
Mat, paslėpto ginklo nešio
tis nevalia.

PERSIKĖLIAU f NAUJĄ 
VIETĄ.

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

Dabar mano ofisas randasi Lithua- 
nian Forniture kompanijos štore.

PETKAS KETVIRTIS
326 Broadtray. Sooth Boston. Mus.

Tel. So. Boston 4618-W

Per šventes Bostone buvo 
areštuota 280 žmonių už gir
tybę. Ir policija ne visus da 
ėmė. Kurie galėjo šiaip-taip 
paeiti, tų visai “nebaderia- 
vo.

Naujų Metų naktį Brook
line nusišovė sugrįžęs iš gir
to rauto milionierius Rupert 
J. Hobson.

pus, ir pradėjo jai siūlyt na 
mą pirkti. Pasiūlymas išro- jbanditas jos nelaukė. Atva 
dė toks geras, kad ji tuojaus žiavusi ji nerado jo nei pėd- 
sutiko uždėti $1,000 rankpi-1 sakų. Tuomet jos vežimas 
riigių, o agentai irgi padėjo 1 nuvežė sužeistą krautuvnin- 
$1,000, kaip užtikrinimą, ką ligoninėn.
kad tą namą jai parduos.! -------
Visi pinigai buvo sudėti į; Trys jauni vyrai užpuolė 

juodą dėžutę ir palikti jai palaikių daiktų krautuvėlę 
globoti iki bus padaryti Roxburyje, užrakino savi

Cambridge atidarė lietuviš
ką aptieką.

Cambridge’us pradeda 
pasivyt So. Bostoną. Tenai 
yra d-ras J. Repsis, dentistė 
Suzana Glodenis, o dabar 
aptiekorius F. Gedvilą ati
darė aptieką pačiame lietu
vių centre, po num. 1016 
Cambridge Street Kadangi 
p. Gedvilą yra gerai prity
ręs farmacistas, tad Camb- 
ridge’aus lietuviai turės 
daug parankumų.

Rep. A.

‘pirkimo dokumentai”. Bet ninką į toiletą, paskui išsi-; Parker House viešbuty 
vėliau ji pažiurėjo ton dežu- rinko vieną apsiaustą, išėmė banditai surišo du auksoriu, 
tėn ir rado tiktai popierga- iš kasos $125 pinigų ir pabė- paėmė $19,000 vertės auksi- 
lius. Pinigų visai nebuvo, go. nių daiktų ir pabėgo.

9

, CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviška Aptieka
AREX PHARMACY

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

Palangos Trėja nitų.
Visokius vaistus prisiunčiame 

per paštų.
AREX PHARMACY 

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

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokia* provaa.

Daro visus legalias dokaaeataa 
317 E STREET, 
(Kampa* Broadvay) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
TtMmu: South Bostoa 3733

Namų: Talbot 3474.

Telefo So. 1953.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos 1

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taioo
gerai

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir 
patenkinantį pat

TaisyaM ir demoastravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E.

SOUTH BOSTON.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bostoa 2629, 2173 ir 2799

LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkainu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadvay, So. Boston.

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Ave^j
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Tel. So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Kuo 2 iki 9 rak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik ausitaraa.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

351 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. MASS.

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvienų 

dieną
J 80 Boylšton st. Little Bldg. Boston
| Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 

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

SI KIS 1 AS

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Celony Ave„

SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: So. Bootoa 9777.

468

Pajauta
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ABBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

. įf ’■ * -.r '* \
Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 46 šaunią romancų, 

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
2S3 Broadtray So. Boston, Mass.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas figas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur

15 metų praktikos.
leo: 3—4 p. p.; 7—8:34 vak. TeL S. B. 3713.

496 EAST BROADWAT SOUTH BOSTON. MASS.

-L

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
kario yra tikrai ge-

išsivysčiusi, mano vaistai

Per 30 metų praktikos, i 
iasi aao ŠALČIO.
Nora sunkiausiai sloga 

teiks stebėtinų palengvmta
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir

paguldys i lovų. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados ano šalčio vaistų savo naaaeoe. Pajotų kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiaam jaam j 
imas ei $1.09. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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