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Prieš Hitlerio Agentą 
Bostone Kilo Riaušės.

Žada Uždėt “Apy-Rusijos Moterys Ma- 
nasrį” Spaudai, i dų Nežiūri.

Emma Goldman Grį-{ 
zta Amerikon.

ĮTAISYTA 10,000 ŽMO
NIŲ DEMONSTRACIJA.

įniršusi minia buvo gatava 
nulinčiuot fašistą kalbėtoją.

Hitleris siuntinėja savo a- 
gitatorius po Ameriką. Vie
nas tokių jo agentų yra Dr. 
Triedrich Schoenemann, 
Berlyno universiteto profe
sorius, kuris aplankė jau ke
liasdešimts miestų Jungti
nėse Valstijose, visur pirš- 
damas klausytojams fašiz
mą.

Pereitą nedėldienį tas a- 
gitatorius buvo pakviestas 
ir Bostonan. Ar jį čia pa
kvietė patys fašistai su vo
kiečių konsulu priešaky, ar 
vadinamos Ford Hall’ės sa
vininkas, norėdamas biznio 
pasidaryti, sunku tikrai pa
sakyti. Bet tas ir nesvarbu. 
Gana to, kad prof. Šenema 
nas atvažiavo Bostonan ir 
norėjo čia išgirti Hitlerio 
valdžią.

Bet . nepavyko nabagui. 
Apie salę susirinko arti 10,- 
000 žmonių minia ir da kal
bėtojui neatvykus, jau prasi
dėjo protesto demonstraci
ja. Virš minios galvų mir
gėjo desėtkai plakatų su į- 
vairiausiais Šukiais prieš 
Hitlerį ii* fašizmą.

Kada prie salės atvažia
vo kalbėtojas su vokiečių 
konsulu baronu Tippelskir- 
chu, juos pasveikino galin 
gas šauksmas: “Šalin Hit
lerio agentai!” “Šalin žmog
žudžiai!” “Šalin fašizmas!”

Apie salę stovėjo 75 raiti 
policmanai ir keliolika pėk- 
sčių. Jų lydimi, fašistai įnė- 
jo salėn. Bet kaip tik Berly
no profesorius išėjo ant pa
grindų, salėj suužė baubi
mas ir švilpimas.

Triukšmui kiek nutilus, 
jis pradėjo kalbėti. Girdi, 
Hitlerio revoliucija buvo 
pravesta labai ramiai ir 
švelniai. Kraujo beveik ne
buvo. “Parodyk faktus”, 
kažin kas sušuko iš publi
kos. Kalbėtojas pradėjo ro
dyt “faktus”. Sako, aš pats 
buvau pažiūrėti vienos sto
vyklos, kur buvo uždaryti 
suimti priešininkai. Tenai 
nebuvo nei purvo perdaug, 
nei kitokių nenoęmalumų. 
.Geriau esą tokioj stovykloj 
savo priešus laikyti, negu 
juos žudyti. Salėj prasidėjo 
baubimas.

“Palaukit, aš padarysiu 
jums palyginimą”, sako kal
bėtojas. “1918 metų revoliu
ciją sukėlė žydas vardu 
Liebknecht...”

“Meluoji, jis buvo vokie- 
tys!” pasigirdo salėj balsai.

“Tai jo draugai buvo žy
dai”, susigriebęs Hitlerio a- 
gentas norėjo savo melą pa
taisyti. Bet publika jau ne
davė jam ramybės. Jis ne
galėjo pasakyti beveik nei 
vieno sakinio, kad salėj ne
kiltų triukšmas arba klegė-. 
sys ir juokai.

Didžiausis klegesys salėj 
kilo, kuomet profesorius še- 
nemanas pareiškė, kad hit
lerininkai netiki į svetimo 
turto konfiskavimą. Juk vi
sas pasaulis žino, kad hit

lerininkai konfiskavo visus 
: Socialdemokratų Partijos 
Į turtus* ir visas komunistų są- 
vastis* Šiomis dienomis jie 
konfiskavo ir mokslininko 
Einšteino privatinę nuosa
vybę, apskelbdami jį “vals
tybės priešu”. Ir šitokių fak
tų akyvaizdoje atvažiavęs 
čionai Hitlerio agentas ne
sigėdi meluoti, kad jie “neti
ki į turtų konfiskavimą”.

Viena moteris atsistojo ir 
pastatė kalbėtojui klausi
mą: “Jeigu ^msta sakai, 
kad naciai nevartoja smur
to, tai prašau paaiškinti ko
dėl jus nužudėt Nurember- 
go mieste prof. Lessingą, 
kuomet aš tenai buvau?”

Salėj užviešpatavo tyla. 
Kiek pagalvojęs, kalbėtojas 
atsakė: “Aš nežinau.” i

“Tai ką tu žinai?” pasi
girdo baisas nuo balkono.

Kada kalbėtojas pabaigė 
savo kalbą, keletas delnų 
jam pliaukštelėjo, bet jie 
tuoj paskendo tarp švilpimo 
ir baubimo. »

Tuo tarpu lauke ėjo di
džiausios riaušės, kurias su
kėlė policija, norėdama iš
vaikyti susirinkusią minią 
aplink salę. Policija turbut 
bijo jo,kad įniršę žmonės ne- 
nulinčiuotų fašistų agitato
riaus ir jo palydovų, todėl 
200 raitų ir pėkšpių polic- 
manų pradėjo stumti minią 
šalin nuo salės. Jie grūdo ją 
linkui Boston Common par
ko. Policijos žiaurumu įžei
sta, publika pradėjo prie
šintis. Tada policmanai pra
dėjo mindžiot žmones ark
liais ir mušti lazdomis per 
galvas. Arkliai taip išmoky
ti, kad atsistoja piestu ir pa
skui leidžiasi priešakinėmis 
kojomis ant žmonių. Vie
nam policmanui pastačius 
savo arklį piestu, tas pasly
do ant šaligatvio ir krito 
aukštieninkas, numesdamas 
policmaną ant gatvės.

Stumiama nuo salės mi
nia rėkė be pertraukos: “Ša
lin hitlerininkai!” “Šalin fa
šistai !”

Galų gale minia buvo at
stumta ir vokiečių konsulas 
su savo agitatorium sėdo 
automobiliun ir greitai pa
spruko.

Riaušų pasekmėj apie 20 
žmonių buvo policijos sumu
šta ir 6 areštuoti. Vienas su
imtųjų sužeistas labai sun
kiai.

Policija turėtų ne savo 
piliečius mušti, bet Hitlerio 
agitatoriams į kailį duoti.

LEDAI UŽMUŠĖ 2,000 
AVIŲ IR 250 GALVIJŲ.
Pietų Afrikoje, Maritz- 

burgo apylinkėj, pereitą są
vaitę buvo tokia audra su le
dais, kad ledai užmušė 
2,000 avių ir 250 galvijų. Be 
to da lietus prigirdė du vai
ku.

ARTISTAS NUSIŽVttt.
Harrisone, netoli New 

Yorko, pereito nedėldienio 
naktį nusišovė artistas Zaiss. 
Prieš tai jo namuose buvo 
linksmas rautas ir daug ger
ta

Amerikoj pradedama vis. Tom pačiom drapanom eina 
daugiau ir daugiau kalbėt a- * 
pie laikraščių cenzūrą. Jau
dabar Iždo Departamentas 
neduoda spaudai skelbti vi
sų informacijų. Spauda jau 
protestuoja ir dėl šitokios 
cenzūros. Bet tokia cenzūra, 
tai da ne cenzūra. Kai susi
rinks Kongresas, tada spau
dai busiąs uždėtas tikras a- 
pynasris, kad ji negalėtų sa- 
botažuoti valdžios pastangų 
gaivinti šalį.

Taip šį panedėlį išsireiškė 
kongresmanas Schulte iš In
dianos. “Vesdami kovą su 
Wall Streeto vagimis,” jis 
sako, “mes pažabosime ir 
papirktą jų spaudą, kuri da
bar šaukia visa gerkle: ‘Lai
kykit Rooseveltą’.”

Sunki Streikierių ko
va Gloversville j.

Gloversville, N. Y.— Jau 
septynios sąvaitės kaip čia 
streikuoja keli tūkstančiai 
pirštinių ir odų darbininkų. 
K o m p a n ijos parsikvietė 
Burnso detektyvų, kurie ap
siginklavę ėmė terorizuoti ir 
provokuoti streikierius. Ne
gana to, teismas išleido in- 
džionkšiną, drausdamas 
streikieriams pikietuoti dir
btuves, o šerifas pradėjo rei
kalauti, kad gubernatorius 
prisiųstų ir kariuomenę, nors 
streikieriai užsilaiko ramiai. 
Kada gubernatorius kariuo
menės nedavė, tai šerifas iš
leido provokuojančią prok
lamaciją, kad niekas neitų į 
streikierių susirinkimus, nes 
jis tūps “palaikyti tvarką” 
ir susirinkę žmones “gali 
būt sužeisti.” Šitokiais be
gėdiškais budais vietos vy- 
rausybė terorizuoja biednus 
darbirfinkus, kurie nieko 
daugiau nenori, tik žmoniš
kesnio atlyginimo už darbą, 
kad galėtų nors sausos duo
nos daugiau savo vaikams 
nusipirkti.

Matydami tokią baisią be
teisę iš kapitalistų ir jų ber
nų pusės, streikieriai pradė
jo ruoštis eit į Washingtoną 
ir išdėstyt savo skriaudas 
federalinei vyriausybei. Da
bar iš Washingtono atvyko 
NRA atstovas Andrew. Jis 
turėjo jau keliatą pasitari
mų su unija ir su fabrikan
tais, bet kol kas prie sutar
ties negalima prieiti, nes fa
brikantai nenori pripažinti 
unijos. Streikieriai reikalau
ja netik uniją pripažinti, bet 
ir algą pakelti 25-kiais nuo
šimčiais.

PATERSONO STREIKIE- 
RIAI BALSAVO NAUJĄ 

PASIŪLYMĄ.
Šį panedėlį streikuojantįs 

šilko darbininkai Patersone 
balsavo pasiūlymą baigti 
streiką, kuris tęsiasi jau try
liktą sąvaitę, ir grįžti dar
ban tam tikru sutarties pla
nu, kuris buvo išdirbtas pe
reitą penktadienį. Tas pla
nas reikalauja, kad fabri
kantai pripažintų uniją, pa
keltų 15 nuošimčių mokestį 
ir įvestų 40 valandų darbo 
sąvaitę. Ar streikieriai tą 
pasiūlymą priėmė, rašant 
šiuos žodžius da nebuvo ži
nia

darban ir teatrant
Šiomis dienomis Xew 

Yorkan atvyko Sovietų or
ganizacijos “Inturist” pir
mininkas Vilhelmas Kurtz 
su savo žmona. Tatjana 
Aleksiejevna Kurtz. Ji yra 
švietimo komisariato komi
sijos sekretorė. Amerikiečių 
spaudos reporteriai tuojaus 
apipylė ją tokiais klausi
mais, kokie ddaugiausia rū
pėtų dykaduonių moterims, 
pavyzdžiui, kaip dabar Ru
sijos moteiys rėdosi, kokios 
tenai drapanų mados ir t.t.

T a t j a na Aleksiejevna 
jiems atsakė, kad drapanų 
mados yra buržuazinio pa
saulio prašmatnybė; Rusijoj 
/nados neturi jokios reikš
mės. Moterys tenai tom pa
čiom drapanom eina dirb- 
tuvėn ir operon.

“Taip”, tęsė ji, “moterys 
tenai visos dirba ir jos ne
kreipia jokio dėmesio i tai, 
ką jus čia vadinate mado
mis. Jos pasirenka sau tokį 
stilių, koks geriausia tinka 
jų užsiėmimui. Materija 
vartojama daugiausia vilnų 
ir šilko. Rusijoj yra daug 
šilko dirbtuvių. Musų mote
rys dažnai važiuoja teatran 
ar operon tiesiai iš darbo ir 
>dėvi tas pačias darbines 
drapanas. Teatras ir opera 
tenai labai mėgiami. Vienoj 
tik Maskvoj yra trys operos. 
Tačiau naktinio gyvenimo 
tenai nėra.”

“O ar tamsta nemanai, 
kad dabar Rusijos moterys 
prims Amerikos moterų 
madas?” paklausė reporte
riai.

“Aš abejoju, kad rusės 
priimtų amerikiečių ar ko
kios kitos šalies madas”, at
sakė druagė Kurtz. “Juk jos 
galėjo ir pirma tas madas 
priimti, Amerikos pripažini
mo tam nereikėjo, tačiau 
nepriėmė.”

“Sovietų moterys galėtų 
amerikietes pasekti tik to
kiam atvėjy, jeigu amerikie
tės parodytų joms ką nors 
praktiško”, pridūrė nusišyp
sojęs jos vyras.

Streikas Chicagos 
Stokjarduose.

Chicagos Union stokjar
duose šį panedėlį sustreika
vo 8,000 darbininkų, reika
laudami tokių algų. kokios 
buvo mokamos 1929 metais. 
Tai reiškia apie 50 nuošim
čių daugiau, negu jie gauda
vo dabar. Skerdyklon pane
dėlio rytą traukiniai ir tro
kai atvežė 40.000 kiaulių, 
16,000 galvijų ir 17.000 
avių, bet jau nebuvo kam 
iškrauti. Gelžkeliai reika
lauja tuščių vagonų atgal. 
Streikas neša didelių nuos
tolių skerdyklai ir todėl ma
noma, kad darbininkai grei
tai jį laimės.
LINDBERGASAPŽIURĖ 
JO SAVO PAMINKLĄ.
Lindbergas su savo žmo

na atvyko į Le Bourget aer
odromą Paryžiuje ir apžiu
rėjo paminklą, kuris jam 
buvo pastatytas toje pačioje 
vietoje, kur jis 1927 m. nu
sileido pirmą kartą perskri
dęs Atlantą.

Washingtono žiniomis, 
Emma Goldman vėl atva- j 
žiuoja Amerikon. Už prieši- ( 
nimąsi karui, ji 1919 metais i 
buvo ištremta iš Jungtinių 
Valstijų su komunistais Fin- 
landijon, o iš tenai—Sovie
tų Rusijon.

Rusija jai labai nepatiko 
ir 1924 metais ji išvažiavo 
iš tenai. Apsigyvenusi Lon
done, ji išleido savo “mani
festą”, aštriai pasmerkda
ma komunistus ir jų tvarką. 
Ji kelis kartus prašėsi atgal 
Amerikon; sykį buvo net 
Kanadon atvykus, manyda
ma, kad jai pavyks iš tenai 
lengviau įsigauti į Dėdės Ša
mo karalystę. Bet veltui: 
reakcinė republikonų val
džia jos neįsileido.

Dabar Civil Liberties Uni
jos pirmininkas Baldwin 
kreipėsi šiuo reikalu į Roo- 
se velto administraciją ir, 
sakoma, ši sutikusi anarchi- 
stę Emmą Goldmanaitę įsi
leisti.

Fox’o $2fl00fl00 Ky
šis Republikonų 

Bosui.
Buvusis teatrininkas Fox 

pereitą sąvaitę pasakė Se
nato komisijai, kad prie 
Hooverio valdžios republi- 
konai buvo prikibę prie jo 
už nusikaltimą anti-trusti- 
niam įstatymui. Fox’as tuo
met turėjo apie 1,000 teat
rų. Jis bijojo eit į teismą ir* 
pradėjo jieškoti pas republi
konų politikierius pagalbos. 
Hooverio partijos pirminin
kas Houston patarė jam 
kreiptis į republikonų lyderį 
ir Hooverio frentą Louisą 
B. Mayerį Californijoj. Ši
tas ponas Mayeris prižadėjo 
viską “pafiksyt” justicijos 
departamente, bet už šitą 
“patarnavimą” paėmė iš 
Fox'o $2,000,000 kyšį.

Fox sakosi buvęs tuo rei
kalu ir pas patį prezidentą 
Hooverį. Ir, kaip žinia, už 
kyšius jis buvo paleistas. 
Gali būt, kad dėl to tik jam 
ir grąsinta, kad gavus ky
šių.

Ar galima stebėtis, kad 
“raketus” organizuoja viso
kie “gengsteriai”, kuomet 
šitokiais paketais gyvena 
valdančios kapitalistų parti
jos?

VOKIEČIŲ MINA NETO
LI BOSTONO.

Netoli Bostono pakraš
čio, šį panedėlį žvejai iš
traukė iš jūrių dugno išspro
gusią vokiečių miną. Matyt, 
tai yra viena iš tų minų, ku
rių karo metu vokiečiai bu
vo prisėję Amerikos pakra
šty. Tas faktas tuomet buvo 
slepiamas nuo visuomenės.

ŽUVO LAKŪNAS.
Pereitą nedėldienį netoli 

New Yorko nukrito su orlai
viu William Hendricks, 17 
metų jaunuolis, ir ant vietos 
užsimušė.

DOLERIS PAKILO.

šį panedėlį dolerio kursas 
pakilo iki 65 centų aukso 
vertės. Pereitą sąvaitę jis 
buvo nukritęs arti 60 centų.

Wall Streeto Vagys 
Atakuoja Rooseveltą

JIE SMERKIA NRA IR 1 
REIKALAUJA AUKSINIŲ, 

• PINIGŲ. i

Kovodama su ta propagan
da, valdžia ėmė varžyti 
spaudą ir galima tikėtis 

stiprios cenzūros.

Prezidentas Rooseveltas 
su savo “smegenų trustu” I 
sugalvojo naują būdą dole
riui nupiginti. Jisai pradėjo, 
pirkti auksą, kas dieną vis j 
nustatydamas aukštesnę ir 
aukštesnę jam kainą. Auk
so kainos kėlimas reiškia 
dolerio vertės mušimą. Sa
koma, kad auksas bus kelia
mas iki $35 uncijai. Tai 
reikš nupiginimą dolerio 35 
nuošimčiais, arba iki 65 cen
tų. Tokią vertę doleris turė
jo 1926 metais, nuo kurių 
prasidėjo smarkus biznio ki
limas. Rooseveltas su savo 
patarėjais mano, kad dole
rio nupiginimas iki 65 centų 
ir dabar turės pakelti biznį. 
Bet šiomis dienomis doleris 
buvo nusmukęs jau arti 60 
centų, tačiau biznis nepaki
lo.

Dolerio infliacijos (nupi- 
ginimo) nori daugiausia 
farmeriai, nes mažesniu do
leriu jiems lengviau skolas 
užsimokėti ir jų produktai 
tuomet bus brangesni.

Dolerio infliacija yra taip 
pat naudingas dalykas na
mų savininkams ir visiems 
kitiems, kurie skolingi ban
kams pinigų.

Bet bankininkams ir ben
drai visiems piniguočiams, 
kurie yra išdavę savo pini
gus paskolomis, dolerio in
fliacija yra nuostolingas 
daiktas. Paimkim, pavyz
džiui, tokį pinigų maišą 
kaip Morganas, kuris gyve
na vien procentais. Jeigu jis 
paskolino kam $20,000,000 
kuomet doleris buvo vertas 
100 centų, o gaus tą paskolą 
atgal kuomet doleris bus 
vertas tik 65 centus, tai jo 
nuostolis bus $7,000,000.

Todėl šitokie plutokratai 
dabar pradėjo kelti didžiau- 
sį triukšmą prieš Roosevelto 
ekonominę politiką. Wall 
Streeto vilkų .staugimas kas 
diena darosi vis didesnis ir 
piktesnis. Jie reikalauja tuo
jaus grąžinti auksinį dolerį. 
Infliacija privesianti kraštą 
prie katastrofos. Ji esanti 
pražūtinga tiems, kurie tu
ri prisipirkę bonų ir gyvena 
iš procentų. Ji vedanti prie 
“socializmo”, “bolševizmo” 
ir kitokių “nelaimių.’'

Pereitą sąvaitę keturi 
aukso maišai, jų tarpe ir 
Morganas, buvo nuvažiavę 
nuo Wall Streeto į Washin- 
gtoną ir geruoju prašė Roo
seveltą, kad jis sustabdytų 
savo aukso pirkimo politiką 
ir stabilizuotų dolerį.

Bet Rooseveltas po šitos 
jų vizitos da griežčiau pa
reiškęs, kad bankininkai ir 
stambusis biznis jo planų 
nepakeisią.

Wall Streeto kontroliuo
jama spauda dabar pradėjo 
prieš Roosevelto politiką la
bai piktą propagandą. Ji 
smerkia NRA kodeksus,

smerkia infliaciją^ ir reika
lauja grąžinti auksinius pi
nigus. Ji rėkia, kad valdžios 
politika vedanti šalį į pra
pultį, kad bizniui atgaivinti 
būtinai esąs reikalingas au
ksu pagrįstas doleris. Ji vi
sai užmiršta, kad kaip tik 
prie auksinio dolerio visas 
biznis sugriuvo.

Kovai su ta organizuota 
kapitalistų propaganda val
džia pradėjo jau varžyti 
spaudą. Pavyzdžiui, ji jau 
neleidžia skelbti kai kurių 
iždo raportų. Toliau galima 
tikėtis da aštresnės cenzū
ros. Vienas kongresmanas, 
artimas Roosevelto drau
gas, jau pasakė, kad Kong
resui susirinkus spaudai bu
siąs uždėtas tikras “apynas
ris”, nes negalima esą leisti, 
kad Wall Streeto vagys plė
štų visuomenę ir per papir
ktą spaudą sabotažuotų val
džios darbus, kurie yra vy
kinami visuomenės labui.

Minia Pakorė Du 
Kidnaperiu.

San Jose, Cal.— Pereitą 
nedėldienį 6,000 žmonių 
minia čia įsilaužė apskrities 
kalėjiman ir pagrobus du 
kidnaperiu, Thomasą Thur- 
mondą ir Johną Holmesą, 
nuvilko juodu į netolimąjį 
parką, sumušė ir pakorė ant 
medžio.

Thurmond ir Holmes bu
vo nesenai pavogę fabrikan
to Brooke Harto sūnų ir rei
kalavo $40,000 už jo paliuo- 
savimą. Tėvas sutiko jiems 
tą sumą užmokėt, tačiau ka
da jie atėjo pinigų pasiimt, 
policija juos suėmė. Pa
klausti, kur yra pavogtas 
jaunas Hart, _ piktadariai 
prisipažino, kad jie senai 
jau jį nužudę, nes bijoję jį 
su savim vežiotis. Jie išvežę 
jį ant jūrių, surišę jam ran
kas, prie kojų pririšę akme
nų ir įmetę į vandenį. Kada 
vaikas bandė laikytis ant 
vandens ir pradėjo šauktis 
pagalbos, jie jį peršovę ir jis 
nuskendęs.

Po tokios išpažinties, abu
du banditai buvo uždaryti 
San Jose kalėjime, o jūrėse 
pradėta jieškoti nužudyto 
jaunuolio. Pereitą subatą jo 
lavonas buvo ištrauktas. 
Kaip tik žmonės apie tai iš
girdo, tuoj prie kalėjimo su
sirinko minia ir kidnaperius 
nužudė.

Califomijos gubernato
rius pasakė: “Tai puiki pa
moka visam kraštui. Dabar 
bus mažiau žmonių vogimo 
Amerikoj. Minia gerai pa
darė. Jei kas linčiuotuojus 
areštuotu, aš visus juos pa
leisiu.”

Bedarbių Skaičius 
Pakilo.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Wil1iam 
Green praneša, kad spalių 
mėnesio pabaigoje bedarbių 
skaičius šioje šalyje pasiekė 
10,076,000 žmonių., Tai esą 
11,000 daugiau, negu buvo 
rugsėjo pabaigoje _ ,

9



Katro Poslapis No. 48. Lapkričio 29 «L 1933

1 APŽVALGA J
ROOSEVELTAS IŠKIRTO

“KRIKŠČIONIMS”
ŠPOSĄ.

Visokio plauko klerikalai, 
kurie vadina save “krikščio
nimis”, visą laiką stojo pie
stu prieš Amerikos pripaži
nimą Sovietų. Ir jie džiaugė
si, kad iki šiol reakcinė re- 
publikonų valdžia Rusijos 
nepripažino. Prisimindamas 
tuos malonius laikus, 
gas” rašo:

“Per 16 metų šio krašto vy
riausybė nieku budu nesutiko 
pripažinti sovietų vyriausybės. 
Taip elgtasi remiantis kilniais 
sumetimais. Krikščioniška val
stybė juk negalėjo sueiti Į san
tykius su tokia vyriausybe, ku
ri per visų laiką kovoja prieš 

.krikščionybę ir kitas religijas 
ir kuri visam pasauly propa
guoja kruvinas revoliucijas. 
Per 16 metų Rusijos bolševikai 
su visa eile valstybių padarė 
diplomatinius kontaktus pasi
žadėdami nieku budu nevesti 
tose valstybėse savo raudono
sios revoliucinės propagandos. 
Kiek žinoma, žadėjimo neišpil
dė. Jei ne viešai, tai intrigomis 
jie varo visur savo propagan
dą.”

Bet nežiūrint “kruvinų re
voliucijų propagavimo” ir 
kitų baisenybių, Roosevel
tas ėmė dabar Sovietų Rusi
ją ir pripažinę. Protestoniš- 
ki republikonai nepripažin
davo, o katalikiškas prezi
dentas pripąžno. Ar tai ne 
Šposas “krikščionims?”

sudski pasveikinti ir karo 
reikalų komisaras gen. Vo- 
rošilovas.

Lenkų socialistų organas 
“Robotnik” pastebi su pa
šaipa, kad tai esanti “raudo- 
nai-balta bičiulystė”.

LIETUVOS FABRIKAN
TAI SKRIAUDŽIA MER

GINAS.
Katalikiškoj Lietuvoj dar 

viešpatauja baudžiavos lai
kų dvasia, kada dvarininkas 
galėjo iškoneveikti kiekvie
ną merginą, nenešdamas už 
tai jokios atsakomybės. Pa
sinaudoti silpna mergaite ir 
palikti ją su kūdikiu di
džiausiam varge ir gėdoj, 
kunigų apsėstam krašte ir 
šiandien nesiskaito nusižen 
girnas nei dorai, nei žmoniš
kumui, nei visuomenei.

Tik pasiklausykit, ką rašo 
10 lapkričio “Lietuvos ži
nios” :

“Vienas žinomas Kauno fab
rikantas pernai buvo teisiamas 
ir kaltinamas savo fabriko dar
bininkės išniekinimu smurtu, 
bet buvo išteisintas. Dabar to
ji darbininkė savo darbdaviui 
iškėlė civilinę bylą, reikalauda
ma 18,000 lt. kūdikiui auginti.

“Antras irgi Įžymus fabri
kantas kaunietis, jau apie 70 
metų amžiaus, irgi turi bylą su 
darbininke, jauna mergina, ku
ri patiekė civilinį j ieškinį 27,- 
700 lt. sumai.

“Abu atsakovai j ieškinių 
krątos ir stengiasi įrodyti, kad 
vaikų tėvai esą ne jie.

“šias bylas Kauno apygar
dos teismas aną dieną sprendė 
ir atidėjo, nes nutarė tirti ta
riamųjų tėvų ir vaikų kraujo 
sudėtį.”

Kaip tos bylos bus galuti
nai išspręstos, galima nu
manyti jau iš to, kad vienas 
tų begėdžių jau pirma bu
vę teismo išteisintas.

BAISUS LIEŽUVAVIMO 
REZULTATAI.

Yra žmonių, kurie mėgsta 
Drau- liežuvauti, o nepagalvoja, 

kad jų pletkos gali suklai
dinti žmones ir sukelti baisų 
kerštą. Štai kas Įvyko šiomis 
dienomis Lietuvoje. Tūlas 
Tervydis, mažažemis ūki
ninkas iš Rokiškio apylin
kės, buvo išvažiavęs prieš 
keliatą metų Argentinon.Sa- 
vo žmoną ir dvi dukreles jis 
paliko nedideliame* savo u- 
kelyje, Lietuvoje. Vienas 
buvusių jo kaimynų pradėjo 
rašinėti jam laiškus Argen
tinon ir meluoti, buk likusi 
jo žmona Lietuvoje vedanti 
“romansą” su kitais vyrais.

Tervydis metė Argentiną 
ir sugiyžo Lietuvon, bet su- 
gryžo pilnas baisaus keršto 
ir tuoj pradėjo kaltinti savo 
žmoną neištikimybe. Prasi
dėjo šeimynoje vaidai, kurie 
baigėsi šiurpulinga tragedi
ja. Tervydis griebė kirvį ir 
puolė savo žmoną, sukapojo 
jai galvą, veidą, paskui puo
lė mergaites ir jas taip pat 
sukapojo. Paskui, kruvino 
savo darbo nusigandęs, jis 
atsigėrė nuodų. Nuodai ta
čiau buvo silpni ir jjs buvo 
atgaivintas.

Dabar Tervydis sėdi ka 
Įėjime geležimis surakintas, 
o jo žmona ir dvi mergaitės 
guli ligoninėj sukapotos ir 
pasveikti joms nėra vilties.

Tai ve, kuo pasibaigė ne- 
atsakomingo žmogaus liežu
vavimas !

UŽDARĖ ANTRĄ LIETU 
VOS SOCIALDEMOKRA

TŲ LAIKRAŠTI.
“Lietuvos Žiniose” 10 lap

kričio laidoje randam šitokį 
pranešimą:

“Vakar Kauno karo komen
dantas Lietuvos socialdemo
kratų partijos leidžiamą ‘Liet. 
Darbo Balso' paskutinį (17) 
numerį konfiskavo, o laikraštį 
visam karo būvio laikui užda
rė.”

“Lietuvos Darbo Balsas” 
buvo leidžiamas vietoje už
darytojo “Socialdemokra
to”. Taigi musų draugai Lie
tuvoje ir vėl pasiliko be lai
kraščio. Drausdami susirin
kimus ir smaugdami opozi
cinę spaudą, tautininkai ti
kisi išnaikinsią opoziciją. 
Taip galvojo ir nabašninkas 
Mikė. Nejaugi jo likimas 
mūsiškių “patriotų” nieko 
nepamokino?

KEtBVB, SO. BOSTON

Skyriai visoje miesto dalyse

Kelsime Didelį 
Keleivio” VajųU

t

Patyrimo Vertė
Jeigu jus surišti kokiais biznio reikalais, kreipkitės j 
atsakomingą banką gauti patarimų. Kiekvienas ge
ras bankas turi ryšių su tūkstančiais biznyje esančių 
žmonių. Toks reikalas, koki jus turit, gal buvo atsitikęs 
keno kito biznyje ir banko patyrimai gal bus jums 
didelė pagalba. Kaipo Naujos Anglijos didžiausis ir 
seniausis bankas, mes patariam jums naudotis musų 
patarnavimais.

"FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON 
. *

OrganizuokimeŽemesUkio Koloniją
Aš turiu galvoje šitokį ko- mos bendros mašinos žemei i nas. Priėjus prie jo vykini-

lonijos planą: susideda bu-dirbti.
rys žmonių, sakysim, dvide
šimts ar trisdešimts lietuvių, 
maždaug vienodų pažiūrų, 
laisvos minties, turinčių, sa
kysime, po $1,000, ir nusi
perka patogioj vietoj plotą Jonija galėtų geriausia vers-

i mo, žinoma, reikėtų jį smul-
Mokyklai užlaikymą, vei- Į kiau išdėstvt, ir gal dar daug 

kiausia, galima butų gauti iš dalykų pridėti, arba, jei kas 
valstijos lėšų, skiriamų švie- pasirodytų nepraktiška, iš
tinto reikalams. leisti. >4

Mano manymu, tokia ko- Butų gerai, kad “Kelei-

1935 metų pradžioje sukaks jau 30 metų, kaip 
‘ Keleivis”. Tas sukaktuves mes norime padaryti 
kaip galima reikšmingas. Mes norime padidinti “Ke
leivio” skaitytojų šeimyną bent dvygubai, o jei gali
ma, tai ir trygubai.

Žinoma, vienas “Keleivio” štabas to nepajėgs pa
daryti. Tede! mes kviesime į talką visus savo drau
gus, visus savo skaiytojus ir rėmėjus. Mes organizuo
sime didelį vajų, kuris prasidės nuo Naujų Metų ir tę- j 
sis per visus 1934 metus.

Vajuje galės dalyvauti kiekvienas ir visi. Nereikės | 
tam jokių ypatingų kvalifikacijų. Kiekvienas turi pa- Į 
žįstamų, turi. kaimynų ir giminių, kurie da neskaito » 
“Keleivio”. Jis gali prieiti prie tokių žmonių ir pasiu- t 
lyt: “Užsirašyk ‘Keleivi’.” Gal vienas-kitas neužsira- į 
šys, bet trečias užsirašys.

Jeigu kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gaus tik po 
vieną naują rėmėją, tai švęsdami savo 30 metų su
kaktuves mes turėsime jau du syk didesnę šeimyną.

Bet mes nenorime, kad draugai dirbtų visai dykai. 
Šitas vajus turi duoti netiktai “Keleiviui” naujų skai
tytojų, bet jis turi taip pat duoti ir gražių premijų vi
siems musų draugams, kurie norės prie to vajaus pri
sidėti. Tuo tikslu bus skiriamos piniginės dovanos, 
nuo $5.00 iki $200.00.

Jeigu kas nelaimės $200.00, tai galės laimėti $150, 
arba $100, arba mažiau.

Čia nebus jokia loterija, “tuščių numerių” nebus. 
Dovaną gaus kiekvienas ir visi, kas tik prisidės prie 
“Keleivio71 vajaus ir prikalbins naujų skaitytojų “Ke
leiviui.” Juo daugiau kas prikalbins, tuo didesnę do
vaną gaus.

Vajaus smulkmenos bus paskelbtos vėliau ir bus 
skelbiamos per visus 1934 metus. Kožnam vajininkui 
bus nusiųsta reikalingų informacijų, reikalingos kny
gutės ir paliudymai.

Dabar tik prašome visų savo korespondentų, pla
tintojų ir bendrai visų “Keleivio” skaitytojų,kurie no
ri šiame vajuje dalyvauti, prisiųsti mums savo vardą Į 
ir adresą, nes mums reikia žinoti, kiek padaryti kny
gučių ir kitokių dalykų.

Vajuje gali dalyvauti visi, vyrai ir moterys, kaip 
Jungtinėse Valstijose, taip lygiai Kanadoje ir Pietų 
Amerikoje.

Taigi prašome atsiliepti tuojaus. Vajus prasidės 
nuo Naujų Metų.

“Keleivio” Redakcija ir 
Administracija.

is. i

žemės. Vieta turi būt neper- tis iš pieno, paukščių ir dar 
toliausia nuo miesto ir arti žovių. Įsitaisius vieną tro-. 
gero kelio, kad lengvas butų Jsą, visus praniuktus butų ga- 
susisiekimas su miestu. į Įima kas diena pristatyti į

vio skaitytojai, kurie įdo
mauja šituo sumanymu, iš
reikštų savo nuomonę per 
“Keleivį”.

Amerikos Pilietis.

RUSAI APLEIDŽIA LIETUVĄ

KLERIKALŲ LAIKRAŠ
TIS ESĄS LEIDŽIAMAS 
PROSTITUCIJOS PINI

GAIS.
Šiomis dienomis Vilniuje 

susiniovė lenkų leidžiami 
laikraščiai. Ta proga “Slo- 
wo” iškėlė aikštėn faktą, 
kad kunigų organas “Dzien- 
nik Wilenski” esąs leidžia
mas iš prostitucijos gauna
mais pinigais. Šito laikraš
čio leidėjams priklauso na
mas, sako “Slowo”, kuriame 
randasi prostitucijos namai. 
Pati “Dz. Wilenskio” redak
cija esanti greta prostituci
jos namų ir tenai nuolat lan
kosi kunigai iš provincijos.

Kiek tame tiesos, mes čia 
Amerikoje nežinome. Bet 
jeigu visa tai nebūtų tiesa, 
tai “Slowo”, rodos, negalėtų 
tokių dalykų apie klerikalų 
organą rašyti. Juk kunigai 
galėtų patraukti “Slowo” 
leidėjus į teismą, jeigu visa

“RAUDONAI-BALTA 
BIČIULYSTĖ.”

Lenkijos laikraščiai džiū
gaudami rašo, kad tarp Var
šuvos ir Maskvos pasidarę 
labai draugiški santikiai.
Nesenai buvo rašoma, kad 
Stalinas pakvietęs Maskvon 
į svečius Pilsudskį. Dabar 
“Hlustrouany Kurjer Co- 
dzienny" praneša, kad arti 
miausioj ateityje pas Pilsud 
■iq j svečius atvažiuosiąs So
vietų raudonosios kavalęri- 
jęe vadas gen. Budionnyj.
Galimas esąs daiktas, kad _____ __ F 4
Įtartu SU juo atvyksiąs Pil-ltai nebūtų teisybė.

Gyvenamieji namai sta
tomi kožnai šeimynai atski
ri, visi vienodos kainos, po 
penkius kambarius, duodant 
kožnai šeimynai po vienodą 
sklypą žemės daržui, gė
lėms ir kitiems privatiniams 
reikalams. Namai statomi 
netoli vienas nuo kito ir to
kia tvarka, kad visiems ga
lėtų tarnauti bendras kelias 
arba gatvė, jungianti. kolo
niją su vieškeliu. Kolonijos 
viduiy statoma salė, kuri 
tarnauja kaip mokykla ir 
kaip patalpa susirinkimams,, 
paskaitoms ir pasilinksmini
mams^

Kolonijai įtaisomas vėjo 
malūnas, kuris pumpuoja 
vandenį ir gamina elektrą.

Dirbamoji žemė, pievos 
ir ganyklos turi būt bendra 
visos kolonijos nuosavybė.

Jeigu kolonijoj steigia
mas pieno ūkis, tai karvės 
taip pat turi būt bendra vi
sos kolonijos nuosavybė ir 
pajamos iš to turi eiti į ben
drą kasą, iš kurios apmoka
mi kolonijos ekspensai, o 
jeigu lieka pelno, jis dalyna- 
mas tarp kolonijos narių 
dividendo pavidale.

miestą.
Tokią koloniją geriausia 

butų steigti dabartiniu lai
ku, kuomet farmos labai pi
gios ir žemės galima gauti 
už pusdykį.

Man rodos, kad įdėti tūk
stantį dolerių į tokią koloni
ją yra daug praktiškesnis 
dalykas, negu sėdėti mieste 
ir iš tų pinigų gyventi. Mies
te pragyventi pei- metus tūk
stanti dolerių labai lengva, 
ir pragyventas jis jau nebe- 
sngrįšr Tuo tarpu pinigas į-

72fi00 lietuvos Gy
ventojų Serga 

Džiova
Neseniai Šiauliuose buvo 

devintasis kovai su tuberku- 
liozu (džiova) kongresas. 
Iš jame padarytų gydytojų 
pranešimų matyti, kad šiuo 
metu 72,000 Lietuvos gy
ventojų serga džiova. Ta 
pragaištinga liga dėlto tiek 
daug serga, kad Lietuvoje

Kai Lietuva atgavo ne
priklausomybę, tie rusai, pa
prastai “burliokais” vadina
mi, ypatingai Ukmergės ap
skrity ir apie Kauną, jau

Jau nuo senų laikų, kai tik 
Lietuvą užėmė rusai, jie 
pradėjo kolonizuoti Lietu-

To vvvęmv▼ izb JO VIC'U IVUC1JV?
pakraščių, visokį tamsų gai
valą rusų valdžia siuntė buvo gerai apsigyvenę; gau- 
Lietuvon, duodama jiems ti iš rusų valdžios ūkiai bu- 
visokias lengvatas įsikurti vo jau likę jų nuosavybe, 
ir tapti ne tiktai gerai apmo- į Dabargi, pabėgusieji nuo Te
kamais valdininkais, bet ir voliucijos į užsienius rusai 
ūkininkais. i turtuoliai, nusipirko Pietų

Pagarsėjusio Muravjovo- 
Koriko laikais, kada Lietu

Afrikoje didelius nedirba
mos žemės plotus ir sumanė

zeme ir namai vi.,tiek pasi-l(Jaug žmonių tinkamai su
pranta sveikatos ir švarosliks, o gyventi galima iš jos 

vaisių. Kitaip sakant, įdė
tas kolonijon pinigas gali 
mus maitinti ir nedilti.

Koloniją reikėtų kurti ko
operacijos pamatais. Kiek
vienas narys už įneštą savo 
kapitalą turėtų gauti šėrą. 
Ir turętų būt taip nustatyta, 
kad jeigu vienas-kitas narys 
negali su kolonija susitaikyt, 
ar kitokiais sumetimais nori

reikalus, netvarkingai sta
tomi namai ir permažai sau
lės patenka įnamus, kurių 
langai, dažniausia, mažu
čiai.

Be to, vaikai mažai sau
gojami nuo apsikrėtimų, 
džiova sergančios karvės 
neatskiriamos nuo kitų gy
vulių ir jų pienas valgiui 
vartojamas.

Draugija kovai su tuber-iš jos pasitraukti, tai koloni
ja atperka o šėrą ir tą narį kuliozu kreipėsi į Lietuvos 
paleidžia. J > vieton gali būt visuomenę ir vyriausybę, 
priimtas naujas narys, arba prašydama uoliau prisidėti, 

į jo seras palieka bendroj ko-. naikinant Šitą begalo kenk- 
Smulkųs gyvuliai ir pauk- j lonijos kaso j, kaip atsargos smingą, pragaištingą ligą. 

ščiai, naudojami šeimynos i kapitalas. I Nuo Redakcijos: Prie
reikalams, gali būt kiekvie-Į Be to, Šitokioj kolonijoj džiovos ir kitokių limpamų 
nos šeimynos nuosavybė, i galima butu dar įtaisyti pa- ligų išplatinimo Lietuvoje
laikoma prie savo namų. 

Tačiau jeigu kolonijoj
togumų miestelėnų atosto- daug prisideda “eudaunos 
goms leisti. Turint salę su vietos” ir bučiavimas baž- 

steigiamas paukščių u k i s radio, vaka i iis jie galėtų te- nyčiose to paties kryžiaus.
1—vištų, kurkiu, ar ki-nai šokti, o dienos laiku Taigi valdžia visų pirma tu- 
tokių—tai tokie paukščiai maudytis ; r tenisą lošti, rėtų uždaryti visas “stebuk- 
turi būt visos kolonijos nuo- Duodant ge ą maistą, “kos- lingas” vietas, kur per “at- 
savybė ir pelnas iš jų turi tumerių” bu ų į valias. Kolo- laidus” susirenka visos apy- 
eit i bendrą kasą, kaip ir iš nija galėtų urėti iš to gero linkės ligoniai, ir kartu tu- 
pieno ūkio. Į pelno. rėtų uždrausti bučiavimą

Tai tik paviršutinis pla- bažnyčiose kryžių ir stabų.Iš bendru pajamų perka-

vos žmonės buvo ypatingai neturtingesnius rusus emi- 
" grantus ypatingai žemdir

bius ir buvusius kareivius 
ten kolonizuoti, nes tenai 
reikalingi darbininkai. Į 
Pietų Afriką išvyko daug e- 

gerai migrantų iš Franeuzijos, 
Lenkijos, o šiomis dienomis 
vyksta ir iš Lietuvos.

Tačiau susižavėję rusai 
vyksta ten ne tik bedarbiai, 

į bet ir ūkininkai, kurie nuo 
! senų laikų jau prasigyverio 
'(ir turi net po keliasdešimts 

i margų ukius.
Apie 200 šeimynų rusų 

ūkininkų parduoda savo 
turtą, kurį perka daugumoj 
grįžusieji amerikiečiai lie
tuviai, ir vykstą į nežinomą, 
tačiau pilną, viliojimo šalį 
laimės jieškoti.

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir jus jau
čiatės senu, priimkite NUGA-TONE 
—tą pastebėtiną vaistą, kuris padarė 
stebuklus del milijono moterų ir vy
rų per paskutinius 45 metus. NUGA- 
TONE priduoda naujos sveikatoj ir 
sustiprina nusilpnėjasius organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurį 
kiekvienas nusilpnėjęs arba liguistas 
asmuo turėtą vartoti. Jie padarys 
kiekvieną sveiku ir tvirta. Parsiduo
da visose vaistinyčiose. Nepriimkite 
pavaduotojų, nes joks kitas vaistas 
lepa’vaduos NUGA-TONE.

suspausti, neturėjo savo ras
to ir paprasčiausių teisių, 
rusai buvo gabenami Lietu
von ir čia gaudavo didelius 
ukius, už kuriuos nieko 
mokėjo ir, žinoma, 
vertėsi.

ne-

KĄ JIS NURIJO?

Anglijos pilietis Cox pateko į 
laikraščius kaip “garsus žmo
gus” vien dėl to, kad gali nepa
prastai iškraipyt savo veidą. Čia 
parodyta jo paties padaryta “fi- 
zionomija”. Žmogus išrodo lyg 
butų varlę nurijęs.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS Į Km nieko nereikia 
To niekas nepeikia

IS ŠILKO DARBININKŲ STREIKO- , šiam Lėktuvui Nereikia Nei Rūtų, Nei Poplūdžių.
PATERSON, N. J.

Patersone jau senai tęsia
si šilko darbininkų str eikas. 
Tokios dar bininkų vienybės 
ir karingumo, kaip dabar y- 
ra, da niekad praeity čia ne
simatė. Streikui vadovauja 
geri, prityrę vadai, nors ne
trūksta ir visokių meklerių, 
kurie stengiasi per šį streiką 
pasirodyt “vieninteliais dar
bininkų gynėjais”, kad pas
kui galėtų savo kromelio ta- 
vorą pardavinėti. Tokiai? 
mekleriais yra komunistai 
su savo agitatoriais, kurie 
būtinai nori įpiršti šilko dar
bininkams savo komunistiš
ką NTWU.

Aš čia į visas smulkmenas 
nesigilinsiu, tiktai parody
siu vieną dalyką, iš kurio 
skaitytojai galės patys pasi
daryti išvadų. Nelabai senai 
Patersone bosai pasamdė 2 
busu komunistų agitato
riams į Washingtoną va
žiuoti. Važiavo Anna Bur- 
ląk ir kiti komunistinės 
NTW. unijos vadai. Čia ir 
patys komunistai turėtų pa
galvoti, kodėl bosai jiems 
tokie geri? Turbut komuni
stų darbuotė bosam naudin
ga.

Vietos valdžia irgi pade
da komunistinei NTW uni
jai. Lapkričio 20 dieną da
vė nemokamai high schoo- 
lės salę ir gerą policmanu 
būrį komunistų apsaugai, o 
Amerikos Darbo Federaci
jai neduoda nieko. Ameri
kos Darbo Federacija turi 
prie savęs beveik visus dar
bininkus, o komunistinė 
NTW unija narių kaip ir ne 
turi, tik agitatoriai rėkauja, 
lyg tie generolai be armijos

Aiškus dalykas, kad ko
munistai negali streiko lai
mėti. Del to turbut kapitalis
tai su savo policija ir palai
ko juos. Taip buvo ir Easto- 
ne, Pa. Tenai buvo streikas 
ir jam vadovavo komunisti 
nė NTW unija. Šiandien Ea- 
stonas jau dirba. Darbinin
kai turėjo grįžti darban se
nom išlygom. Ar tokie dar
bininkų “vadai” kapitalis
tams nenaudingi?

Patersone komunistai irgi 
aiškiai sabotažuoja streiką. 
Amerikos Darbo Federaci 
jos unijistai eina ant pikie
tų, o komunistai iš savo 
NTWU. pikietuoti neina 
Priklauso tai unijai ir kelia- 
taš lietuvių komunistų, bet 
jų niekad nematysi pikietų 
eilėse.

Kai kurie komunistai čia 
elgiasi dviveidiškai. Jie pri
klauso prie abiejų unijų. 
Vienoj užsirašę kaip strei
kieriai ir gauna pašalpą iš 
unijos iždo, o iš kitos unijos 
eina dirbt ir ima algą. To
kių žinau Patersone trejatą; 
visi trjs lietuviai, viemi Bim 
bos Žalnieriai.

Šilkų dalytojai sugryžo 
darban streiką laimėję. Pir 
ma streiko gaudavo $18 už 
40 valandų darbo sąvaitę, o 
dabar gauna $23 už tokią 
pat sąvaitę.Vadinasi, laimė
ta $5 į sąvaitę.

“Kel.”

reikalauja.Todel šiuomi vie
šai pareiškiu, kad aš atsisa
kau kandidatuoti Į SLA pre
zidento vietą.

Reiškiu širdingą ačiū vi
siems SLA. nariams, pir
miau ii- dabar rėmusiems 
mano kandidatūrą.

Jūsų, J. J. Bachun&s.

WILKES BARRE, PA
Socialistų balsai paaugo 

525.
Lapkričio 7 d. rinkimuoseipfc

alissocialistų balsai paaugo 
525, palyginus ' su praeitų 
metų rinkimais.

Kauntės rinkimuose So
cialistų Partija statė savo 
keturius kandidatus. Char
les Shirmer gavo 2,468 bal
sus, kiti kiek mažiau.*

Wilkes Barre miesto rin
kimuose vienas soc. kandi
datas gavo 292 balsu, kitas 
214 balsus. Nors tokiais re
zultatais nėra ko džiaugtis, 
bet atsižvelgiant į tai, kad 
socialistai čia tik pirmą kar
tą statė savo kandidatus ir 
jokios agitacijos nevedė, tai 
visgi progresas.

Wilkes Barre miesto ir 
kauntės rinkimus laimėjo 
republikonai. a

Angliakasių streikas tę
sėsi tik 6 dienas. Naujoji Li
nija, United Anthracite Mi- 
ners of Penn., buvo paskel
bus generalini streiką. Bet 
gavo vieną telegramą nuo 
senatoriaus Wagnerio iš 
Washingtono, kad eitų dirb
ti, o vėliau atvyksianti ko-

Štai naujo tipo^lėktuvas, kuris gali nusileisti neteikiamas nei ratų, nei papludžių. Jis yra la
bai greitas, lekia 180 mylių i valandą. Pan-American Air.ays kompanija, kuriai iki šiol tarnavo 
Juozas James-Janu-auskas. dabar užsakė 6 tokius lėkt; . as --avo >iasažierįams vežioti tarp šiaurės 
ir pietų Amerikos.

LIETUVIAI VALDYS VISĄ
MIESTELĮ PENNSYLVANIJOJ.

E. VANDERGRIFT, PA.
READING, PA 

Kapitalistų politikieriai su

IŠ PIETŲ AMERIKOS.
Bedarbė motina nužudė sa

vo kūdiki.

Sao Paulo mieste policija 
gavo žinių, kad prie gatvės 
Perecis, 60, viename rūsyje 
moteris pagimdė kūdikį ir jį 
nužudė. Policija atvykusi į 
nurodytą vietą rado gu
linčią visai nusilpusią moti
ną Juliją Abelkienę, 24 m. 
a. ir sale jos gulėjo nebegy
vas naujagimis kudykis. 
Gydytojui patikrinus kūdi
kį, konstatavo, kad kudykis 
nužudytas, nes nugaroje bu
vo 4 žaizdos padalytos ko- 
kiuo aštriu daiktu. Moteriš
kė paguldyta ligoninėn 
abejojama jos pagijimu.

ir

PRANEŠIMAS SLA. 
NARIAMS.

Patėmijau laikraščiuose, 
kad mano vardą deda į SLA. 
nominacijų sąrašą, kaip 
kandidatą į prezidentus. 
Taipgi gaunu nuo SLA. na
rių laiškų, klausiant, ar aš 
kandidatuosiu į SLA. prezi
dento vietą.

Nors aš labai norėčiau 
SLA labui pasidarbuoti, bet 
mano privatiški reikalai taip 
susidėjo, kad aš negaliu tiek 
laiko SLA labui pašvęsti, 
kiek SLA prezidento vieta

Argentinoj pamišo ir nusi
žudė lietuvis Urba na*.
Argentinos miestely Vilią 

Rosas nesenai nusižudė Pra
nas Urbanas, 60 metų am
žiaus lietuvis. Argentinon 
jis atvyko apie 25 metus at
gal ir dirbo visą laiką svies
to dirbtuvėj, tame pačiam 
miestely.

Keli metai atgal, būtent 
1929 metais, jam pasitaikė 
laimė: jis išlošė loterijoje 
25,000 pezu. Tas laimėjimas 
apsuko jam galvą. Jis pasi
juto turtingas, metė darbą, 
nusipirko porą namų ir pra
dėjo gerti. Po kurio laiko 
pamišo ir buvo patalpintas 
silpnapročių ligoninėn. Li
goninėje per vienus metus 
pagijo ir vėl sugrįžo į savo 
namus. Tačiau neilgai tru
kus vėl pradėjo reikštis pa
mišimo žymės.

Vieną dieną iš anksto jau 
pasirūpinęs kirvį ir revolve
rį, įpuolė savo kaimyno 
Vinco Valčiuko trobon ir ė- 
mė šaudyti.

Įsiutimo metu nužudė 
Vinco Valčiuko mažą 3 me
tų augintinę. Tai atlikęs, iš
bėgo į gatvę ir puolė kitų 
kaimynų namus, norėdamas 
tenai nužudyti daugiau, ta
čiau laimei, tik besužeidė 
vieną asmenį. Po to visko 
sugrįžęs į savo namus, užsi
darė ir nafta sulaistęs dra
bužius, baldus ir sienas, pa
degė namuką ir pats susi
degino.

Bedarbis lietuvis kėsinosi 
nusižudyt.

Lietuvis Antanas Riškus, 
kilęs nuo Šiaulių, prieš 4 
metus Lietuvoj paliko žmo
ną ir atvyko Brazilijon. Gy
vendamas S. Pauly ir neblo
gai uždirbdamas susipažino 
ant Mokos su Veronika Juš- 
kyte ir su ja pradėjo gyven
ti kaip vedę, nors ir be šliu
bo. Kol Ant. Riškus dirbo ir 
pamesdavo meilužei savo 
uždarbį, tol viskas buvo ge
rai, Veronika buvo paten
kinta Antanu ir reikalavo, 
kad jis su ja imtų šliubą, bet 
po trijų metų tokio gyveni
mo, Antanas liko be darbo 
ir nebegalėjo Veronikai 
duoti pinigų, tai tarp jų pra
sidėjo nesutikimas. Veroni
ka, matydama, kad iš Anta
no naudos jau nėra, pavarė 
jį. Spalių 9 dieną Antanas 
dėl to susijaudino ir nusi
pirkęs nuodų juos išgėrė. 
Bet pastebėję jo draugai iš
šaukė greitąją pagelbą, kuri 
pribuvusi nugabeno jį ligo
ninėn visai silpną.

į tų kandidatai per abidvi sa- 
ivo partijas surinko: vienas 
14,203 balsus, antras —14,- 
115.

Imant kožną partiją ski
rtum, jų stiprumas išrodo 
taip:

i Socialistai gavo 16,642 
balsų.

Republikonai 7,344.
Demokratai 6,771.
Taigi, jeigu darbininkų

Lapkričio 19 d. man čia 
teko dalyvauti Pittsburgho 
Lietuvių Radio Kliubo Cho
ro parengime ir sužinoti, 
kad Vandergrifto lietuviai
turi didelių pasisekimų po- ir’republikonų nėra jokio 
litikoj. Lietuviai valdo visą • skirtumo—ir vieni ir kiti yra 
East Vandergriftą. darbininkų mulkintojai

Kaip jau visiems žinoma, išnaudotojai.
7 d. lapkričio buvo rinkimai. šitą socalistų teisybę da- 
Ėast Vandergrifto miestelio bar patvirtino buvę čia 7 
galva (burdžium) buvo iš- lapkričio rinkimai, 
rinktas lietuvis Kazimieras' Pamatę, kap darbininkų

_ ___ _ Kibirkštis: mokesčių kolek- susipratimas Readinge stovi Yergerį, sumušdami
misija ištirti angliakasių pa- toripm— Aleksandras Ki- aukštai ir kad socialistai ga- kapitalistų partijas.

si veni jo prieš socialistus.

Socialistai visuomet saky
davo, kad tarp demokratų

ir išnaudotojai nebūtų susi
vieniję, socialistai butų juos 
sumušę Į skutus.

Lawr.endalės miesčiuky- 
je socialistai Išrinko burmis
tru savo žmogų, Charles 

abidvi

dėtį. Naujos unijos prezi
dentas Thomas Maloney at
metė tokią propoziciją ir 
pareikalavo, kad ponas 
Wagneris užtikrintų, jog 
Naujos unijos nariai, kurie 
yra prašalinti iš darbo, bus 
priimti atgal. Kitą telegra
mą gavo nuo Wagnerio, kad 
visi darbininkai turi grįžti į 
savo darbą. Nauja unija su
šaukė suvažiavimą 12 lap
kričio ii’ nutarė grįžti į dar
bą. Taigi streikas tęsėsi tik 
6 dienas. Tame suvažiavime 
dalyvavo ir teisėjas W. S. 
McLean, kaipo NRA kaun
tės pirmininkas, ir M. E. 
Comerford, šteito NRA pir
mininkas.

Anglių kompanijos tačiau 
nepildo senatoriaus Wagne- 
rio įsakymo. Kaip tik strei
kas buvo atšauktas ir ang
liakasiai sugrįžo į kasyklas, 
kompanijos netik nepriėmė 
tų, kurie pirma buvo praša
linti iš darbo, bet ir daugiau 
dar išmetė iš darbo, taip kad 
šiandie naujos unijos narių 
yra išmesta iš darbo dau
giau negu 900. Iš Washing- 
tono tačiau pranešė, kad 
valdžia paskirusi tris advo
katus, kurie pribus į šią apy
linkę ištirti angliakasių pa
dėtį.

S. Žukauskas.

NAUGATUCK, CONN.
Mirė Andrius Dikiaitis.
Spalių 31 d. plačiai žino

mas šioje apielinkėje And
rius Dikšaitis, palikdamas 
dideliam nuliudime savo 
mylimą žmoną ir sūnų. Ve
lionis šioj šaly išgyveno a- 
pie 20 metų. Paėjo iš Lie
tuvos iš Naujininkėlių kai
mo, Jurbarko parapijos. Pa
laidotas tapo lapkričio 4 d. 
vietos kapuose. Velionis bu
vo ramaus budo žmogus ir 
mylėjo apšvietą. Ilsėkis lai
mingai užbaigęs savo var
gus, o mes liekame nešti ka
sdieninius gyvenimo sunku
mus.

Visiems dalyvavusiems 
šermenyse, tariame musų a- 
čiu. Marė Dikšaitienė.

sielius, irgi lietuvis. Konsil- Ii laimėti rinkimus, kapita- ~ ,
manais išrinkti Antanas Ai- listų politikieriai užmiršo a- .. P1? socialistai buvo įmnk- 
dūkas ir Aleksas Černiaus- bidvi savo partijas, o susi- ti aldermanats tai J J Hoo- 
kas. ’ vienijo j vieną bloką, kaip J. Me-

Tai yra didelis lietuvių lai- vienos motinos vaikai, ir be os^ t0^ wa <0J‘
mėjimas. Bet tai da ne vis- jokio skirtumo stojo kaip • šitie rinkimai parodo,
kas. Pora lietuvių tarnauja vienas prieš socialistų kan- kaip vieningai savo kailį gi- 
ir policijoj, būtent: Pranas didatus, kuriuos rėmė susi- Į na kapitalistų politikieriai. 
Černiauskas ir Petras Ki- pratę darbininkai. Į Pamatę pavojų iš socialistų
birkštis. Reiškia, kone visas Miesto tarybon buvo iš-i pusės, jie vienijasi į krūvą 
miestelis lietuvių rankose, viso tik 4 kandidatai: du ir stoja kaip vienas vyras. 
Nors lietuvių čia ne perdau- socialistai ir du kapitalistai J Jų pavyzdžiu turėtų sekti ir 
giausia, bet jie užima pir- Socialistai gavo po 11,600 į darbininkai.
masias rietas administraci- balsų su viršum, o kapitalis-' Reporteris.
joj ir turi piliečių pasitikėji------ ----- ------------------------------------------------------------;—
mą.

Didžiulė lietuvių kolonija 
Pittsburghe jokiu budu ne
gali lygintis politikoj su ma
žiuke lietuvių kolonija Van- 
dergrifte. Mat, Pittsbui’ghe 
musų “šimtaprocentiniai” 
tautininkai “štikino” už len
kų kandidatą F. A. Piekar- 
skį. Nora Piekarskis buvo 
išrinktas, bet lietuviai nieko 
iš to neturi, net ir pats Pie
karskis neduoda lietuviams 
jokio kredito, tiesiog lietu
vius ignoruoja.

Teko girdėti Piekarskį 
kalbant tame garsiame kon
certe, kur jo kandidatūrą 
indorsavo ir lietuviai kartu 
su slavais. Nors lietuviai da
lyvavo to koncerto rengime 
ir programe, tačiau teisėjas 
Piekarskis neprisiminė apie 
lietuvius nei puse žodžio, 
tartum tokios tautos visai ir 
nebuvo. Gal teisėjas Piekar
skis ignoravo lietuvius pirm 
rinkimų del to, kad bijojo 
lenkus supikinti. Bet kodėl 
jis ignoravo mus po rinki
mų? Musų “šimtaprocenti
niai” tautininkai vaikščio
dami gyrėsi, kad ir jie pa
gelbėję Piekarskiui laimėti 
rinkimus, o pats Piekarskis 
kalbėdamas per radio lap
kričio 19 d. iš stoties K. Q.
V. dėkojo lenkams, slova
kams ir kitoms tautoms, bet 
apie lietuvius nei pusės žo
džio. Radijušas.

D-RAS GRAICIUNAS IR KUPIŠKIO 
LAISVAMANIAI.

Gerbiamieji-ios:—

Rusų rašytojas Ivan Alek- 
sejevič Bunin gavo Nobelio 
dovaną už savo nuopelnus 
literatūrai. Dabartiniu laiku 
Buninas gyvena Paryžiuje.

Lietuva per ištisus šimt
mečius, pradedant nuo Vy
tauto laikų, puošiasi bažny
čiomis ir kryžiais. Bet tik 
nuo savo atgimimo, nuo pen
kiolikos (15 m.) metų Lie
tuva pradėjo puoštis moky
klomis. Nora dar nepasiekta 
gražios, dailios statybos mo
kykloms namų, bet vistiek 
įau yra lietuviška mokykla.

Sykį kaimietis išbudęs ir 
pratrinęs akis — nebeuž
migs. Nežiurint, kad kuni
gai ir ponai mėgina kaimie
tį sutrukdyti, jis kįla i aukš
tesnį kultūros ir apšvietos 
laipsnį—jis jau. žengia pir- 
myrf ir nesulaikomai stve
riasi pats sava reikalus tvar
kyti. Tai sveikas, teisingas ir 
tiesus kelias prie duosnes- 
nės, laimingesnės ateities.

štai Lietuvoje, ačiū ame
rikiečių įtakai, prasidėjo ju
dėjimas galutinai pasiliuo- 
suoti iš dvasios vergijos, iš 
po įtakos ir globos kunigų ir 
ponų. Beveik kiekviename 
bažnytkaime tveriasi Eti
nės Kultūros Draugijos sky
riai; tųjų skyrių tikslas — 
šviestis ir teikti progą ki
tiems apsišviesti. Tie skyriai 
rengia pagal savo piniginę 
išgalę kaimiečiams, prasčio
kams: pamokas, paskaitas: 
kultūrines pramogas, skai
tyklas, knygynus.

Kupiškio Etinės Kultūros 
Draugijos skyrius, ačiū a-

merikiečių lietuvių paramai, 
jau gerokai pažengė pirmyn, 
kaip iš žemiau pridėto atsi
šaukimo patys galite spręs
ti.

Man pasilieka tik iš savo 
pusės maldauti jūsų — neat
sisakykite tiems gražiems ir 
našiems darbams piniginės 
paramos. Kad ir mažiausia 
suma pinigų bus priimta ir 
nuo širdies paačiuota vie
šai per laikraščių skiltis.

Pinigai nevilkinant bus 
persiųsti Kupiškin.

Pinigus meldžiu siųsti pa
što perlaida šiuo adresu:

D-ras A. L. Graičiunas.
3310 So. Halsted st. 

Chicago, III.

Laisvamanių Etinės Draugi
jos Kupiškio Skyriaus 

Atsišaukimas.

Lietuva rubežiuojasi su 
galingomis valstybėmis ir 
kiekviena jų tyko Lietuvą 
praryti. Jei Lietuva nori iš
laikyti nepriklausomybę, tu
ri pirmiausia pakilti kultū
riškai. Norint pakilti aukš
tai kulturškai, reikia išmok
ti laisvai galvoti—pasiliuo- 
suoti nuo fanatiškumo ir vi
sai atsikratyt klerikalizmo. 
Kovai su klerikalizmu, sklei
dimui apšvietos ir lavinimui 
laisvai galvot yra susiorga
nizavusi Laisvamanių Etinė 
Kultūros Draugija. Tos or
ganizacijos Kupiškio sky
rius steigia laisvas kapines,

rengia paskaitas, įkūrė bib 
lioteką ir taipgi rūpinasi pa
statyti Liaudies namą.

Beveik vien amerikiečių 
pinigais kapinėms nupirkta 
žemė, bet dar stoka lėšų jų 
aptvėrimui: biblioteką reik
tų papildyti knygomis ir jas 
apdaryti. Mes patys be savo 
brolių ir seserų amerikiečių 
tą padaryti neįstengsime 
Nora ir Amerikoje dabar y 
ra sunkus laikai, bet visgi 
mes manome, kad jus dau
giau galite. Be to, jus geriau 
suprantate kulturinius rei
kalus, negu mes; jus pada
rėte iniciatyvą pastatyt Ku
pišky Liaudies namą, įsteig
ti biblioteką; mes tikimės, 
kad jus nesustosite pusėje 
kelio, bet varysite tą darbą 
iki galo. Juk Kupiškis yra 
narys Lietuvos—Jūsų moti
nos, kurią jus slauginote — 
rėmėte visokiais budais ir 
pastatėte ant kojų—padarė
te nepriklausomą. Bet ją dar 
neišprususią— neišsimikli
nusią užplūdo klastingi jė
zuitai—juodasis internacio
nalas—galingas klerikaliz
mas ir kaip voras musę, taip 
jis Lietuvą, susukęs į savo 
žabangas padarė ją savo 
nuolankia verge.

Jus pagelbėkite pastatyti 
Kupišky j Liaudies namą— 
kulturinį židinį, kurio galin
gi spinduliai išsklaidytų 
tamsų klerikalizmo rūką, 
pasidarytų Kupiškis šviesus 
ir skleistų jo šviesą po visą 
Lietuvą, kitaip sakant, kad 
Kupiškis liktų pavyzdžiu ki
tiems visiems Lietuvos mies
teliams ir miestams.

Laisv. Et. Kult D-jos Ku
piškio sk. valdyba:

P. Vaitiekūnas, pirm. 
Kazys Ječius, sekr.
P. Guva,
M. Juodviršis.

Fašistų
Argentinoje.

Argentinos fašistai kas 
kartas ima vis labiau kelti 
galvas ir nuo žodžių prade
da pereiti į veiksmus^ Kor
doboje socialistų partijos 
mitinge, kur buvo tūkstanti
nė minia žmonių, fašistai 
nušovė socialistų partijos at
stovą Gevara, kuris kalbėjo 
į minią. Guaevaros nužudy
mas sukėlė Argentinos dar
bininkų ir moksleivių pasi
piktinimą ir protestus. Nuo 
fašistų kulkų žuvęs deputa
tas nujautė sau gręsiantį pa
vojų ir reikalavo, kad jo ir 
šeimos gyvybė butų apsau
gota. Guaevara laidotuvėse 
dalyvavo tūkstančiai žmo
nių. Po šio įvykio Kordoboj 
tapo uždarytos fašistų orga
nizacijos. ‘L. A. Brazil.”

Apsisaugokite
Apgaviko!

Vyras apie 45 metų am
žiaus, vardų turi daug, nes 
nuvažiavęs į kitą miestą pa
sivadina kita pravarde; apie 
5 pėdų, 5 colių didžio, sve
ria apie 145 svarus, plaukai 
iš po kepurės žili, dantys iš 
priešakio iškirmiję, ruko ga
na tankiai ir labai nervuo
tas. Jis šveicarų kilmės, bet 
gyvena su lietuve. Daugiau
siai jis pardavinėja visokius 
serus, eroplanų kompanijos 
ir Lt New Yorke jis buvo 
areštuotas ir pabėgo iš po 
belos. Spalių 15 d. vėl bu
vo areštuotas Hartforde, 
Conn. Teismas paliepė jam 
išsikraustyt iš tos valstijos. 
Kas tokį žmogų patėmytų, 
praneškit policijai, kad jis 
pabėgęs iš po bilos iš New 
Yorko ir praneškite apie tai 
man. Kas tokį paukštį pir
mas suras ir duos man žinią, 
skiriu $45.

Anthony Yanch,
174 Roebling Street,
Brooklyn, N. Y.

Hartforde busas užmušė 
lietuvių parapijos vargoni
ninką Leoną Vasaitį. Ne
laimė įvyko einant Vasai- 
čiui skersai Hudsono gat
vę.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

lenkų komitetai, kurie skel
bėsi esą teisėtomis Lietuvos 
valdžiomis.

4 . ... -- i - - - Reikalai pakitėjo tik tada,šių mėty lapkričio 11 d. su_ bolševikais n uzmezge kai dįjo plaukti 
sue.|o lvcnu lo metų, kaip rjr.ni, «. beeinančia i Lieto- ,.iai sudaiy(iami „į,.m,jį 
Vilniuj buvo sudalyta pir- vą raudonąja armija. Vo- jje^uvos kariuomenės bran- 
moji nepriklausomos Lietu- kiečiai buvo pažadėję bolse- (juoy Pajutusi šiokia tokią 
vos vyriausybė. Pirmąjį vikams atiduoti visą Lietu- gavo’^kose ginkluotą

KAIP SUSIKŪRĖ PIRMOJI
LIETUVOS vyriausyRė: Sveikatos Skyrius

šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.

—Gud mornink, Maike! 
Aš atėjau pasakyt tau gud- 
bai.

—Ar jau nutarei mirti, 
tėve?

—Ne, Maike; aš pastana- 
vijau važiuot Į Čikagą.

—O ką tenai veiksi, tėve?
—Tenai vra švento Kazi-

miero makademija, vaike.}tai kodėl Kazimiero seserys 
Tai yra tokia škulė, Maike,įgalėtų manęs nenorėti? 
kur švento Kazimiero sese
rys mokina parapijonų vai
kus katekizmo. Sako, jos tu
ri tenai gerą gyvenimą: kle
bonai pristato joms balionių 
ir kitokio dvasiškio pašilk o, 
alc joms tenai markatna. 
kad nėra vyro, katras štedi 
prie jų butų ir parėtką pri
žiūrėtų. Koks bloznas i tokį 
pleisą netinka, o davadlyvą 
žmogų Čikagoj sunku rasti,
tai kazimierietės taip ir mu- _pasiklausei. katroj pusėj su
čijasi vienos sau. Taigi aš 
išfigeriavau, Maike, kad 
man, kaip staršam vyčių ge
nerolui, tenai butų geras 
džiabas.

—Gerai, tėve, bet ar tu tu
ri pakvietimą?

—O kam čia pakvieti
mas? tanavijau važiuot Į Čikagą. 

—Tai kaip gi be pakvieti-į —Gali važiuot, tėve, bet 
mo gali važiuoti? Juk šven-,man rodos. kad gailėsiesi, 
to Kazimiero seserys gali —
tavęs nenorėti.

—O kodėl jos galėtų ma
nęs nenorėti. Maike? Juk aš ve: 
neprastas žmogus. Svieto 
mačiau, ačiū Dievui, Į valias.
Teko ir kiaules ganyti, ir pas 
ruski vaiske služyt. Turėjau 
ir medali už chrabrastį. tik 
gaspadinė išmetė su šiukšlė
mis Į bačką. O dailus buvo 
medalis, vaike. Aš jį buvau 
pavogęs nuo savo rotno ka- 
mandyro, kada turkai jį pa
šovė. Tie turkai, Maike, ge
rai šaudo. Užsimerkia bes
tijos ir leidžia tiesiai į tave.
Ale mes vistiek iš jų krepa- 
stį atėmėm. Tris sąvaites 
apgulę šaudėm. Musų ka- 
mandyras parašė turkų ge
nerolui gromatą, kad pasi
duotų geiuoju. Nusiuntė 
gromatą ir pridėjo da mai
šiuką aguonų. Sako, suskai
tyk tas aguonas, tai kiek te
nai rasi grūdelių, tiek pas 
mus yra tūkstančių vaisko.
Ale turkas, Maike, irgi ne 
pirštu penėtas. Jis pripylė tą 
patį maišiuką turkiškų pi
pirų ir prisiuntęs juos musų 
kamandyrui pasakė: “Nors 
čia grūdelių nedaug, ale pa- 
trajyk juos suvalgyk” Musų 
rotnas supyko ir sako, vyrai, 
duokim tiems pagonams.
Duokim, sako, taip, kad iš 
turkų beliktų tiktai šlapia 
vieta. Taigi ir pradėjome 
šturmą. Musų rotnas pirmu-

tinis šoblę iškėlęs puolė ant 
krepasties. Ale ntoli bėgo. 
Turkai ji nukirto. Tada aš 
pasiėmiau jo šoblę ir meda
li. Šoblę išlaikiau iki dabar, 
medalis pražuvo. Tai tokia 
mano biografija, Maike. Be 
to, aš da priguliu prie švento 
Jurgio susaidės kavalierių.

—Gali būt, tėve, kad tu 
joms ir patiksi, bet manda
gumo delei pirma turėtum 
joms parašyt ir pasiklausti, 
ar jos norės tave priimti.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike, kad šventoj musų 
Lietuvoj piršliai važiuoda
mi pas mergas niekad gro- 
matų nerašo. Matai, vyrui 
durys turi būt atdaros vi
sur. kur tik yra mergų. Tik

ries loja, ir važiuok tenai. 
Tiesa, švento Kazimiero se
serys savo makademijoj šu
nų nekypina. ale užtai apie 
jas “Draugas” visuomet ra
šo. tai vistiek svietas žino, 
kad jos tenai gyvena. Taigi 
valuk to, Maike, aš ir pas-

—Na, tai gud-bai, Maike! 
Gal negreit pasimatysime!

—Laimingos kelionės, tė-
trz* T

RESTORANAI GRAŽINA 
“MĖLYNUOSIUS ARUS’’.

Chambersburg, Pa.—Pen
kiolika vietos restoranų nu
tarė grąžinti valdžiai“mėly- 
nuosius arus" ir atsisakyti 
nuo NRA, nes pildymas 
NRA patvarkymų varąs juos 
iš biznio.

KASDIENINĖ KOVA. 
Kasdieninė kova 
Ir amžiaus darbai.
Senu ir jaunų 
Rūpesčiai—vargai.

Kol jauni svajojam
Meilę ir žaislus,
O migla tirštoji
Mums sėja vargus. 

Jaunystė greitoji 
Kaip takas tamsus:
Išmetęs iš kelio 
Daug vargina mus.

Paslydom tik kartą.
O antrą greičiau.
Aplenkėm tą klaidą
Ir brendam toliau.

Ką matom dirbtuvėj ? 
Kasdieną kova,
Kur plienas raudonas 
Tik spiauja liepsna..

Kur sukas mašinos—
Vien maža klaida,
Ir ratų dantyse
Jau liko ranka.

Prisiuntė Ant. Stulas.

i Lietuvos ministeriu kabinę- vą. Neturint kariuomenės, 
[tą sūdanti Lietuvos Taryba 
pavedė Augustui Voldema
rui, kuris į savo kabinetą 
ministeriais pakvietė šiuos 
žmones: vidaus reikalų mi
nisteriu—adv. V. Stašinską, 
teisingumo — adv. P. Leo
ną, finansų—adv. Martyną 
Yčą. švietimo ministerijos 
valdytoju—Joną Yčą. ūkio 
ir valstybės turtų ministeriu 
J. Tubelį. Tuo budu pirma
sis Lietuvos ministeriu kabi
netas buvo sudalytas iš še
šių žmonių. Pats Voldema
ras, be ministerio pirminin
ko pareigų, dar pasiėmė sau 
užsienių reikalų ir karo mi
nisterijų portfelius.

Lapkričio 14 d. šitas kabi
netas prisistatė Valstyb. Ta
rybai, kurios posėdy Volde
maras perskaitė pirmosios 
vyriausybės darbų deklara
ciją. Ji buvo labai demokra
tiška.

Įdomu pažymėt, kad su
darant pirmąjį kabinetą jau 
kilo partinių susikirtimų. 
Švietimo ministeriu buvo 
numatytas kun. J. Purickis, 
o ūkio ir valstybės turtų—A. 
Stulginskis, abu krikščionių 
demokratų partijos žmonės. 
Kabinetas jau turėjo būti 
pristatytas Valstybės Tary
bos prezidiumui patvirtinti, 
kai staiga adv. Stašinskas ir 
adv. Leonas pareiškė, kad 
jie iš principo negalį daly
vauti vyriausybėj, kurioje 
yra kunigas. Painiavai iš
vengti tada kun. J. Purickis 
atsisakė nuo portfelio, o 
kartu su juo atsisakė ir ki
tas klerikalas—A. Stulgins- 
kas. Tuo budu pirmajam ka
binete krikščionys demokra
tai nedalyvavo, lygiai kaip 
ir socialistai liaudininkai, 
vėliau pasivadinę valstie
čiais liaudininkais. Pirmąją 
Lietuvos vyriausybę tad su
darė beveik vieni “Pažan
gos" partijos žmonės.

Lietuva tuomet dar buvo 
vokiečių okupantų rankose. 
Kad ir prakišę karą. vokie
čiai tačiau nenorėjo leisti 
lietuviams organizuotis ir 
visaip kliudė pradėtąjį val
stybės tvarkymo darbą. Y- 
pac vokiečiai nedavė lietu
viams organizuoti savo ka 
riuomenės. Okupacinė vo
kiečių kariuomenė, buvusi 
Lietuvoj, pasidavė besiver
žiančiai iš rytų bolševiškai 
agitacijai ir smarkiai subol- 
ševikėjo. Kariuomenės da
lyse buvo išrinktos kareivių 
tarybos, kurios bičiuliavosi

PRISIPAŽINO KALTAS, 
BET “DŽIURĖ” JĮ IŠ

TEISINO.
(’hieagoj pereitą sąvaitę

buvo sprendžiama gengste- “>«Ia fakirą j ge
ri., WeLo bvla dėl nužudv- ,ral m,a,f«: °,su
mo Žutauto.’ Weiss sutiko ^nioju paguldo ! akmenini 

grabą. Grabą gi užvožia di- pnsipazmti kaltu, jeigu jam , ajęmen;u' nuleidžia i
duos nedaugiau 14 metu ka- , • i i • i................... .,- •• t> . * • • kapą ir labai dažnai visai jiĮėjimo. Bet tuo tarpu pnsai- viršum mirties —
kintujų suolas nusprendė, • . . • L .
kad Weiss vra “nekaltas”. > »«.'»"? .ss.re.ksb.
Užmuštojo giminės pakėlė jT’d&ia 
teisme triukšmą ir puolė J1 ?ziuga įja ir šaiposi is 

f mirties;
Kai po dviejų savaičių, 

arba praslinkus vienam, 
dviem mėnesiam jie atkasa 
kapą ir išima iš grabo faki
rą, šviesoje jis atrodo tikras 

Žutautas buvo nužudytas sukirmijęs lavonas, širdis 
pereitą pavasari. Keturi nebeplaka, jisai nekvėpuo- 
gengsteriai nakties laiku įsi- ja, kūnas šaltas. Jokio gy- 
laužė jo butan ir pradėjo ji vybės ženklo. -Bet jo drau- 
kankinti, kad pasakytų, kur gai ir kunigai atpalaidoja jo 
jo pinigai. Mat, jie manė, liežuvį, atkimšo visas skylu- 
kad jis turi iš banko išsiė- tęs kūne, ir fakiras iš lėto 
męs $4,000. Jis nepasakė ir atgema gyventi, 
jie ji nukankino. Vienas iš Aš skaičiau Deihi mieste 
tų gengsterių buvo Weiss. oficialų pulkininko Osborno

“džiurininkus." Teisėjas 
tuomet panaikino šuolinin
kų sprendimą ir nuteisė 
Weissą 14-kai metų kalėji
mo.

je-
, , .. „ gą, Lietuvos vyriausybėnebuvo galima n galvoti a- likvidav0 k bofevi.

pie krašto gynimą nuo boĮ- kus b. jenkuSt Bet kaį vėliau 
sevikų armijos, kurie ėją vis knkai puolė VUni Uetu. 
giijn i Lietuvos žemes. Vos karo vadovyb^ nenorėjo

Greta lietuvių vyriausy- jiems priešintis, kad nesu- 
bės, Vilniui ir kitose vietose pikdžius franeuzų, ir Vilnių 
pradėjo steigtis bolševikų ir atidavė Želigovskiui.

ŽMONĖS, KURIE PRISIKELIA IS
NUMIRUSIŲ.

Tąsa iš n u m. Ii

Paskui jis juokdamasis 
pridūrė:

—Aš noriu jums papasa
kot trumputę istoriją. Šitie 
mano mokiniai gali praryti 
sudaužyto stiklo šukes kaip 
paprasčiausią vakarienę. 
Vieną dieną į Delhi atvyko 
musų aplankyti padori ang
lų ponia, kuri mano vyrus 
pavaišino šokoladu. Žinote, 
jų viduriai tris dienas neį
veikė suvirškinti... Kur kas 
geriau stiklai...

Jie visi trys juokiasi.
Bet aš nenurimstu ir sten

giuosi kokiu nors budu suži
noti, kaip šie žmonės gali 
numirti, vėliau pasirinkti 
kokią jiems patinka dieną, 
ir prisikelti iš numirusių.

—Tai noro klausimas, — 
atsakė senis.

—Nepaisant visa ko, aš 
manau, kad tokių stebuklų 
žmonės neišmoksta... Jei i 
tokius dalykus žmonės galė
tų nuo jaunystės įprasti, at
sirastų didelis skaičius, ku
rie prisikeltų iš numirusių.

—Tatai priklauso nuo ap
linkybių, nuo valios ir nuo 
gilių maldų.;.-"

Aš žinau, kad šitie mir
ties bandymai reikalauja 
tiesiog nežmoniškos valios, 
nežmoniško užsigrudimo ir 
patvaraus organizmo. Vis 
dėlto iki šios dienos, nors ir 
netikiu jokioms dievybėms, 
atsiminus apie fakirus mane 
apsupa neįspėjamo, nesu
prasto Tolimųjų Rytų moks
lo ir burtų marška.

Fakirai iš jaunų dienų 
ruošiami šitokiems stebuk
lams: vis rečiau ir rečiau 
valgo, su didesnėm laiko 
pertraukom. Kada jie pra
neša esą pasiruošę “numir
ti", jų kūnai nuo kasdieni
nio badavimo ir kitų bando
mų pasiruošimų esti nepa
prastai liesi ir išsekę. Prie 
operacijos paprastai daly
vauja indų kunigai, garbin
gieji didikai ir gerokas skai
čius ištikimųjų.

Pirmiausia užlipina vaš
ku visas fakiro kūno skylu
tes, kad pro jas negalėtų į- 
eiti eras. Tik viena burna 
palieka laisva, bet todėl su
varžo gerklę, kad liežuvis 
pasiliktų vienoje padėtyje.

KĄ VALGYTI?
Arba dietos įtaka žmogaus 

sveikatai.

Rašo Dr. A. Petriką. 
Brooklyn, N. Y.

Maistas yra viena pamatiniu 
gyvybės užduočių, nes kas tik 
gyvena—turi kuo nors maitin
tis. Gyviai ir augmenys maiti
nosi nuo pat atsiradimo, daug 
pirmiau, negu mokslas atkreipė 
savo dėmesį į dietos klausimą. 
Alkis buvo, kaip kad ir dabar 
yra, pamatinis maitybos aksti
nas. Maistui pasibaigus—turi 
nykti ir gyvybė. Normalėse sąly
gose nesunku yra pasirinkti sau 
deramą maisto rųšį, bet ištikus 
kokiai nors gyvenimo katastro
fai, kokiam nors kataklizmui 
gamtoje — maisto sąstatas kar
tais urnai pakitėja. Tie, kurie 
pajėgia prisitaikinti prie naujų 
sąlygų, prie naujo maisto, iš
lieka; gi tie, kurie negali naujo
se sąlygose prigyti—turi išnyk
ti. Pavyzdžiui, kur maistas su
sidėjo iš šiurkščių augmenų, rei
kėjo išrutuloti stiprius dantis jų 
kramtymui ir drūtą skilvi jų 
virškinimui: kur reikėjo daug 
graužti, specialiai graužunų dan
tys tapo išrutuloti. Tie, kurie 
minta mėsa, turi ilgus aštrius 
dantis, visai skirtingus nuo kar
vės ar arklio dantų. Kuriem rei
kia daug bėgioti maisto beieš
kant, ar nuo priešų besislaps- 
tant, tie yra labai greiti. Tūlos 
gilių vandenų žuvys, kur vieš
patauja amžina tamsa, turi išru- 
tuloję atitinkamus fosforinius 
žiburius, kuriais pašviečia sau. 
kada eina maisto medžioti. Dan
tys, šioj prisitaikymo evoliuci
joj, vaidino svarbiausią vaidme
nį. Sulyg maisto pasirinkimo 
gyviai dabar yra zoologų klasi
fikuojami i tam tikras rūšis, k. 
t., mėsaėdžius, žoleėdžius. vaba- 
lėdžius, kirmelėdžius ir tt.Iškase
nos suakmenėjusių gyvūnų aiš
kiai liudija apie tuolaikinę neat- 
laidžią kovą už būvi ir išlikimą. 
Išnyko ištisos gyvūnų rūšys, 
kurios nepajėgė prisitaikinti 
prie naujų sąlygų, o jų vietoj iš- 
sirutulcjo kitos, tobulesnės, su- 
dėtinesnės.

Bėt nereikia manyti, jog evo
liucinis prisitaikymo principas, 
tai jau praeities dalykas. Jisai 
eina ir dabar tik netaip ryškiai 
įžinrimas. kaip senovėje, nes 
dabar, nuo ledų gadynės, jei ne 
skaityti smarkesnių žemės dre
bėjimų, neįvyko jokio žymesnio 
gamtoje kataklizmo. Jeigu tik
tai dabar, sakysim, užeitų pasto
vus dideli šalčiai, vasaros išnyk
tų, .nebūtų galima užsiauginti 
vaisių, daržovių, javų ir kitų 
maistui produktų, prie kurių e- 
same pripratę—įvyktų labai žy
mių atmainų gamtoje, gyvūni
joj ir augmenijoj. Tai augme
nys ir gyvūnai, kurie prisitai
kintų prie naujų sąlygų—išlik 
tų; gi kurie negalėtų prisitai
kinti—išnyktų. Išlikusiuose gy- ' • * •
vunuose ir augmenyse išsiritu- 
lotų žymių atmainų, reikalingų 
naujoms sąlygoms.

Kiek žymesniais liudytojais 
dabartinės -evoliucinės atmainos 
yra mums geriausiai pažįstami 
šie gyvūnai: lokis (meška), šu
va ir katė. Visi jie yra kilę iš to 
paties mėsaėdžių kelmo, bet jie 
tolinasi nuo jo vis tolyn ir tolyn. 
Lokis vis labiau darosi vaisiaė- 
džiu; jo iltiniai dantys vis bu- 
kėja. o krūminiai platėja, šuva, 
iš draskančio vilko, pasidarė 
“gąrbus” namų gyvulys. Jo die
ta-yra maišyta, kaip ir paties 
žmogaus. Katė dar labiau laiko
si savo senovinės mėsos dietos, 
dėl to, kad pati gali pasigaut sau 
mėsos. Bet ji gali gerai gyventi 
ir be mėsos, jeigu jos negauna. 
Katės ir šunies dantys laipsniš
kai kitėja, taikosi prie maišytos 
dietos.

pranešimą, kuriame tvirti
nama daugeliu parašų apie 
tikrumą šitų mirčių ir kad 
jokios suktybės, “jokio mo- 
nijimo” čia nesą. Jis sekė 
visą fakiro mirtį su smulk
menomis ir žinovais, kurie 
taip pat pripažįsta nepapras
tą fakirų valią.

Stengiuosi sužinoti iš se
nio dar šį tą:

—Na, jeigu šventasai, bu
vai po žeme, tai turi atsi
minti, kaip pamažu mirei, 
nustojai kvėpavęs, kas vyko 
tavo kūne ir tavo dvasioje, 
kai tu praleidai tamsias nak
tis užkastas karste?

—Aš neatsimenu beveik 
nieko, gal tiktai lengvus, ne
paprastai įspūdingus, nuo
stabius sapnus, kurie pripil
dė mano galvą.

--Be jokių klaikumų?
—Taip.
—Bet tu kvėpavai ten?
—Kas gal žinoti! Aš ne

jaučiau nieko. Kai aš pabu
dau, daktarai ir žyniai pa
reiškė, kad mano širdis ilgai 
neplakė...

—Tu /inojai, kad prisi
kels! iš numirusių?

—Taip, aš buvau pasky
ręs dieną ir valandą ir gu
lėdamas aš vis dėlto jaučiau 
tos dienos prisiartinimą.

—Ir kokie pirmieji įspū
džiai išvydus vėl saulės švie
są ir atgimus?

—Blogi. Gyvenimas man 
atrodė daug liūdnesnis čia 
žemėje, negu karste. Jeigu 
mirtis yra tokia, ji yra pui
ki...

—Mokytojau, tu esi labai 
geras, bet tu neišduodi visos 
paslapties man.

—Kokios?
—Kaip tu gali ištisas die

nas išgulėti giliai po žemė
mis be oro, be maisto...

—Aš nežinau...
—Bet vis dėlto čia paslap

tis, ir jus, fakirai, ją žinote.
—Aš suprantu, tu nori su

žinoti, kaip daroma negali
mi dalykai jūsų europiečių 
akimis žiūrint... Bet iš tikrų
jų aš nieko negaliu pasaky 
ti. Be abejo, tai yra paslap
tis. Bet ir mums patiems ji 
Y’ra tik paslaptis... Reikia 
suprasti žmogų... Gal čia tik 
įpratimas, o gal ir paslaptis. 
Kaip jus manote?— Būda
mas jaunas mačiau Vakarų 
žmones vaikščiojant vikriai 
ir greitai apsiavus batais. 
Stebėjaus, argi jie nejaučia 
sunkumo prie savo kojų, ar 
jiems nenusibosta. Paban 
džiau ir aš užsimauti batus 
lr vaikščioti kaip europie
čiai... Tačiau'jokiu budu ne- 
Įpratau. Man verčiau sėdėti 
ištisus metus vienoje vieto
je prieš saulę, negu bėgioti 
apsiavus batus. O jus nešio
jai juos be atodairos, nesi- 
jausdami, kad čia koks nors 
stebuklas. Tatai gal jums 
šiek tiek padės suprasti mu
sų rytų paslaptis ir papro
čius...

Tas senis labai gražiai 
kalbėjo, bet Rytai, slaptin
gieji Rytai, mano akyse pa
siliko tiktai paslaptimi... kur 
žmonės gali numirti ir vėl iš 
numirusių prisikelti...

“L. U.”

Žmogaus dietos evoliucija ėjo 
ir eina tokia pat zigzagų vaga, 
kaip ir žemesnių gyvūnų, • Nėra 
menkiausios abejonės, kad prieš
istorinis žmogus maitinosi visai 
kitokiu maistu, negu dabartinis. 
Ateities žmonių dieta, veikiau
siai, bus nedaug panaši dabarti
nei. Keitimosi procesas eina ir 
dabar, jisai eis kartu su keiti
mosi sąlygom ir supratimu. Yra 
žmonių, kurie ir dabar nyksta, 
todėl, kad negali pakelti pakitė
jusių sąlygų.

Taip va dar suvis nesenai ta
po palaidotas paskutinis tasma- 
nas (tasmanietis),kurio asmeny 
tapo palaidota paskutinis atsto
vas kadaise gana x skaitlingos 
žmonių rasės. Tasmanų rasė iš
nyko todėl, kad negalėjo pritap
ti prie “civilizacijos” ir jos da
romų įtakų į maisto sąstatą. 
(Tasmanija. tai Australijai pri
klausanti sala, gulinti tarp Ra
miojo ir Indijos vandenynų. Nuo 
pietinės dalies Australijos kon
tinento ją skiria 140 mylių plo
čio Bass’o Siauruma. Tasmani
jos teritorija apima 26,215 ket
virtainių mylių). Australijos 
aboriginai” (pirmieji gyvento

jai) taip pat nyksta. Klausimas 
gal tiktai suvis neilgo laikotar
pio, kada ir jų paskutinis atsto
vas paseks tasmanus.* Tą patį 
galima pasakyti ir apie Ameri
kos raudonskurius indijonus 
(indėnus). Jie neabejotinai ny
ksta. juos naikina pačios “civili
zacijos” sąlygos. Jie negali pri
gyti naujose sąlygose, negali 
konkuruoti (lenktyniuoti) kovoj
už būvį su kaukaziečių rase.

(Bus daugiau).'

SOVIETAI IŠ BOKŠTŲ
SEKS ESTŲ JUDĖJIMĄ.
“Paeualeht" praneša, kad 

estų pasienyje, ties Narva, 
rusų pusėje, rasai pasistatė 
7 bokštus. Bokštai yra 10 
metrų aukščio ir pastatyti 
30 metrų nuo sienos. Dar 
statomas vienas bokštas 18 
metrų aukščio. Šie bokštai 
sujungti telefono laidais su 
pasienio sargybos būstinė
mis. Laikraščio žiniomis, iš 
šių bokštų rusai seksią estų 
judėjimą pasienio srityje.

LATVIJA GRĄŽINS SO
VIETAMS JŲ LĖKTUVĄ.

Latvių valdžios organai 
nutarė grąžinti Sovietų Ru
sijai Latgalijoje nusileidusį 
rusų lėktuvą su paštu. La
kūnas, kuris pasisakė atskri
dęs i Latviją, norėdamas Į 
Sovietų Rusiją nebegrįžti, 
rusams nebus išduotas, juo 
labiau, kad iš Sovietų pusės 
jo išdavimo nebus pareika
lauta.

NELEIDO IŠLIPTI 900 
ŽYDŲ.

Šiomis dienomis į Port 
Saidą atplaukė danų laivas 
“Polonia’’su 900 žydų emi
grantų, iš Lenkijos. Laivas 
plaukė Į Jafą, bet Palestinos 
valdžios įsakymu buvo nu
kreiptas į Port Saidą. Bet 
Egipto valdžia neleido žy
dams išlipti ir Port Saide. 
Rašant šią žinią, galutinas 
jų lkimas buvo da nežino
mas.

ISPANIJOS VYRIAUSY 
BE BAIGIA VYTI LAU

KAN VIENUOLIUS.

Ispanų vyriausybė, rem
damos išleistuoju kongre
gacijų įstatymu iškraustė iš 
Taragonos ten gyvenančius 
vienuolius kartizaniečius. 
Kartizan iečiai buvo apsigy
venę Taragonoje labai se
niai. Dabar vienuoliai krau
stosi į Italiją, kur Musolinį 
leido jiems .apsigyventi.
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Čia Bus Sunaudota Viešiems Darbams $63fl00fl00.

ISPANŲ GENEROLAS SILVESTRAS 
PARDUOTAS AFRIKOS VERGIJON.

Reališkojo gyvenimo įvy
kiai beveik pralenkia pačias SUĖMĖ ŠIAULIŲ “DE- 
įdomiausias fantazijas. Ir šį TEKTYVĄ.”
sykį atsitiko toks daiktas: Tūlas laikas atgal Šiau- 
Saeharoj vergijon parduo- liuosebuvo pasiskalbęs ka
tąs* Alfonso XIII asmeniškas žin koks “privatinis detek- 
draugas generolas Silves- tyvas”, kuris siūlėsi už atly- 
tras, kuris prieš 10 metu bu- ginimą šnipinėti ir sekti vy- 
vo vienas iš žymiausių Ispa- rams neištikimas žmonas, 
nijos armijos vadų. Šį įvy- moterims — neištikimus vy- 
kį išaiškino kažkoks ispa- nis. Adresas buvo nurodytas 
nas, kuris tik nesenai grįžo į Šiaulius, poste. restante.
Madridan iš Maroko kalnų, Šiaulių kriminalinei polici- 
kur suimtieji ispanai pasta- jai pavyko išaiškinti, kad 
moju laiku gyveno. Kaip “detektyvas”— 27 m. am
žinome, prieš 12 metų ispa- žiaus kavalierius Tadas 
nai suruošė prieš rifkabilus Rimdžius, kilęs iš Joniškio 
didelę karinę ekspediciją ir v., keturis kartus teismo 
visų karinių jėgų viršininkų baustas kalėjimu už vagys- 
Alfonsas XIII paskyrė savo tęs, vieną kartą karo komen- 
draugą gen. Silvestrą. Jis danto ištremtas iš Klaipė- KrUVlUOS Sukilimas 
buvo pakankamai geru or- dos už chuliganizmą. “De-1 « . . <<<7
ganizatorium, bet nepakan- tektyvą” sulaikius ir apklau- | SOVietlį. V amiUOSe 
karnai geras strategas, todėl sinėjus, paaiškėjo, kad jis Užmušta 30 čekistu ir anie 
rifkabilams pasisekė ispanų turi dar vieną “gneką ”, ku- kaliniu,
karines jėga įtraukti į pink- ris laukia teismo atpildo, 1 " *

Šis vaizdelis parodo pirmutinę kempę prie Columbijos upės, kur bus statoma užtvanka, taip 
kad vandens pajėgą butų galima sunaudoti elektrai gaminti, šis darbas Tcaštuos $63,000,000 
duos keliems tūkstančiams bedarbių darbo.

n

“Pravdos” žiniomis, per 
pirmutinį 1933 metų pus
metį Sovietų Rusijoj buvo 
uždaryta da 260 bažnyčių, 
nes to reikalavo patys žmo
nės.

Pennsylvanijos valstijos 
kai ė j i m e, Philadelphijos 
mieste, pereitą sąvaitę kali

PAJIESKOJMAL
Pajieškau Stanislovo Žvirgždino, 

seniau jis gyveno West Stoughton, 
Mass. Kas žino kur jis randas, ma
lonėkit pranešti, arba pats lai atsi
šaukia. .

ALEKS ŽVIRGZDIN 
R. D. 1, Richfield Springs, N. Y.

PARDUODU FARMĄ-
Arba mainyčiau ant narna; platės- 

niai buvo pakėlę riaušes ir nes ^nias (1)o — 1 1 * •• * a JVC LlKsL/Cėpadege kalėjimo 
Pašaukta policija 

; numalšino.

virtuvę. 48 Orchard St. 
riaušes

Nesvarų, N. J.

REIKALINGAS PARTNOUS 
Ant 60 akerių farmos. Kurie esate 

interesuoti klauskite laišku, paaiš
kinsiu viską aiškiai. (4d)

A. PETRAITIS,
P. O. Box 177 Baliard Vale, Mass.

Vienas Tikras Budas

I Amerikos bravorai užsa- 
: ko alaus bačkas Ispanijoj, 
nes tenai pigiau jas padaro, 

i O ąžuolus toms bačkoms is
panai perka Lenkijoj ir ki- Pnenlini K nei itin e ir .tose Pabaltijo valstybėse. "OMtHR AOSIUUtS W

I --------------- Šalčius.
KURIE RENGIASI PRALEIST NMUeaž»mi ko>Illiai ir

KALĖDAS LIETUVOJE. priveda prie pavojingų nesmagumų.
Jus fralite sulaikvt iuos crreitai su 

Tai dabar jau laikas pasiruoš- Creomulsion, tai švelninantwKreoso-
ti kelionei, nes švedų-Amerikos tas, turis yra priminus vartoj Cręo.

. ; . mulsion yra naujas medikaliikag at-
Linijos laivas specialiai parengi radimas kuris veikia dvigubai: jis pa- 
tas Kalėdų išplaukimui. Negali įSo^ai? “

(būt smagesnio dalyko, kaip Iš visų žinomų vaistų, Kreesotas

TRUMPOS ŽINIOSiventes pralei8t su drau-gaiš ir namiškiais namieje, kur gy Ančių vaistų nno neatleidžiamų 
tiek daug visokių prisiminimų
yra. Kreosotą, turi ir kitų gydančių ele-
_________________________________ mentų kurie palengvina ir gydo už-
/-«• . . . r? i j . . nuodytas plėves ir prašalina ta erzi-Sieniniai Kalendoriai «. i<*w. kuomet

ano nueina j vidurius, persigerta, 1 krau-
1934 METAMS. j», aukuoja tas vietas kur H

ir

teismo
les. Tūkstančiai ispanų buvo būtent—trumpą laiką gy- 
išžudyta, o 4,000 jų nfkaba- vendamas Kretingoje, ap- 
lai paėmė nelaisvėn. Dau- gavo tūlą merginą, iš kurios 
gelis belaisvių paskiau gri- žadėdamas ją vesti, išvilio-' 
žo tėvynėn, bet daugelis vi- jo apie 1000 litų, bet, vietoj 
sai dingo—jų tarpe dauge- vedybų, pavogė iš mergužė- 
lis aukštesnių karininkų ir lės “nekaltybės vainikėlį“ ir 
gen. Silvestras su savo a- išnyko. Dabar “detektyvas” 
biem adjutantais. Ispanijoj pasiųstas Kretingos taikos 
visi manė, kad jie jau žuvę, teisėjui, kad už šį apgavimą 
todėl 1927 met. oficialiai nubaustų. f $
buvo paskelbti nebegyvi. ----------------
Bet minėtas pabėgėlis dabar JAPONIJOJ DIDELIS 
pasakoja visai ką kitą. Ab- NERIMAS,
delkrimas, kuris tuomet va- “Frankfurter Zeitung” 
dovavo rifkabilams, liepęs korespondentas praneša į- 
suimti 300 sugautųjų kari- domių žinių iš Tolimųjų Ry- 
ninkų, jų tarpe gen. Silves- tų. Jisai pabrėžia faktą, kad 
trą, ir laikyti juos apkalus oficialiai Japonijos ministe- 
Tapiletos oazės “koncentra- rių kabineto galva yra skai- 
cinėj stovykloj”, kur jie ir tomas Saito, tačiau tikras 
išgyvenę 6 mėnesius. Pas- šeimininkas yra kariuome- 
kiau rifkabliai belaisvius nė. Pastarojoj buvo nesuta- 
nuvedę giliau į dykumą ir rimų: nesugyveno armija su 

• pagaliau vienoj oazėj su- laivynu, bet įvyko konsoli- 
ruošę turgų, per kurį visus dacija ir viskas pasikeitė ka- 
suimtuosius pardavę vieti- riškos diktatūros kryptimi, 
niams gyventojams. Daugu- Dabar armija ir laivynas 
ma šių karininkų dar ir da- pareikalavo 800 milijonų ie- 
bar gyvi ir tebevergauja Af- nų karo reikalams, nes nu- 
rikoj. Jų likimas esąs bai- tarta smarkiai apsiginkluoti 
sus. Laimingesni esą tie, ir ginklavimąsi modemi- 
kurie įsimylėję į kokią nors zuoti.
rifkabilų merginą. Tie galį Didelis susirūpinimas Ja- 
meręiną vesti ir tokiu budu ponijoj kilo dėl Rusijos ir 
įgyja piliečių teises. Bet ir Amerikos susiartinimo. Y- 
tada jie visą savo gyvenimą patingo dėmesio kreipiama 
turi pasilikt pas rifkabilus. į 1935 metus, kada Japoni- 
Esą, manoma, kad ir gen ' ”’1 ' ~~ a
Silvestras tebesąs gyvas ir 
gyvenąs kuriame nors rif
kabilų kaime, nes ir jis bu
vęs parduotas iš varžytynių 
vergijon.

1 ja, išėjusi iš Tautų S-gos, ne
tenka visų su ja ryšių. Klau
simas, ar jai bus paliktas 
mandatas į dabar valdomas 
salas?

ČEKOSLOVAKIJOJ KON
FISKUOTAS NACIŲ . 

TURTAS.
Laikraščių pranešimu, 

spalių 6 d. čekoslovakų po
licija sukonfiskavo Prabos 
ir Brno bankuose vokiečių 
nacionalsocialistų partijos 
grupių einamąsias sąskaitas. 
Sukonfiskuotos nacionalso
cialistų einamosios sąskai
tos ir kituose provincijos 
miestuose.

Policija vėl suėmė Brno 
anksčiau suimtus 5 nacio
nalsocialistus. Padarius kra
tą, buvo suimtas ir Čtfkoslo- 

. vakijos vokiečių nacionalso
cialistų partijos kliubo pir
mininkas. Taip pat pasodin
tas į kalėjimą Šekoslovaki- 
jos parlamento atstovas, na
cionalsocialistų vadas, Jung.

Iš Granados (Ispanijoj) 
pranešama, kad tenai nu
krito nuo tilto didelis busas, 
kuriuo socialistai gryžo iš 
mitingo. Nelaimėj buvo už
mušta 23 žmonės, visi socia
listai.

Keliatas dienų atgal spau
doje buvo pasirodę neaiškių 
žinių apie kalinių sukilimą 
Soviętų koncentracijos sto
vykloje, Vologdoj. Dabar 
Londono “Daily Express” 
korespondentas praneša a- 
pie tai šitokių smulkmenų:

Vologdoje, Rusijos šiau 
rėje, yra stovykla, kur kon
centruojami tremtiniai. Vi
sus nuteistus ištrėmimui ka 
linius iš tolimesnių vietų su
vežą čionai ir laiko kol su
sirinks jų pakankamas skai
čius sudarymui bent kelių 
vagonų. Kai susidaro gana 
didelė partija, tuomet suso
dina visus į traukinį ir veža 
prie girių darbų.

Taigi šitaip vežami trem
tiniai anądien pakėlė maiš
tą. Kaip tik traukinys iš
ėjo iš Vologdos kempės 
tremtiniai tuoj sukilo, puolė 
sargybą, nuginklavo ją ir, 
pasiėmę ginklus^ išbėgiojo.

Vėliau tremtiniai atėjo 
Vologdos miestan, kur visų 
pirma užpuolė žvalgybos 
“GPU” namus, išžudė visus 
šnipus ir padegė namą.

Sovietų įstaigos pasiuntu- 
sios prieš sukilėlius raudo
nąją armiją, su kuria sukilė
liai susikirtę geležinkelio 
stoty. Daug žmonių užmuš
ta. Kaip laikraštis praneša, 
didelė dalis sukilėlių pabė
gusi į miškus ir kariuomenė 
juos gaudo. Kiek iki šiol iš
aiškinta, kovoje kritę 30 če
kistų. Iš 300 sukilėlių išžu
dyta beveik trečdalis.

ŽMOGŽUDŽIU BYLA 
FRANCUZIJOJ.

Šiomis dienomis Prancū
zijoj pasibaigė šiurpulinga 
žmogžudžių byla. kurioj bu
vo kaltinami žmonių žudy
mu tūlas 'žorž Sare ir dvi 
seserys gražuolės Schmidt.

Jie darydavo taip: ap- 
drausdavo kokio nors as
mens gyvybę ir apdraudą 
užsirašydavo sau. Paskui 
apdraustąjį išsiviliodavo 
nuošalion vieton, nužudy
davo ir sukolektuodavo sau 
ąpdraudos pinigus. Jie nu
žudė tuo budu labai daug 
žmonių.

žorž Sare buvo už tai nu
teistas miriop, o jo pagelbi- 
ninkės dvi gražuolės pa
smerktos kalėjimai, visam 
amžiui.

SUNKI VOKIETIJOS 
EKONOMINĖ PADĖTIS.

Vokietijos banko valdy
tojas dr. Šachtas, per vokie
čių švedų studijų draugijos 
surengtą iškilmę, nurodė į 
sunkią padėtį, kurioje buvo 
Vokietija, kada valdžią pa- 
šmė dabartiniai valdovai.Jis 
jabrėžė, kad Vokietija jo- 
cia kitokia forma, kaip tik 
>rekėmis, savo skolų užsie
niams mokėti negalinti. Esą, 
užsieniai gausią iš vokiečių 
skolas, tik jei šie sutiksią 
jriimti iš Vokietijos jos pre
kes.

Oficialiais daviniais, rug
sėjo 30 d. Italijoje buvo 42,- 
592,000 gyventojų. Palygi
nus su 1931 m. gyventojų 
surašinėjimo daviniais, gy
ventojų skaičius padidėjo 
maždaug vienu milijonu.

«Keleivio” Kalendo
rius 1934 metams

Kaune nakties laiku tau
tiški chuliganai nupiešė An
glijos konsulato iškabą ir iš
mušė vieną langą. Lietuvos 
valdžia turėjo dėl šito įžei
dimo anglų konsulatą atsi
prašyti.

Buvusis senatorius Brook- 
hart mano, kad Amerika 
dabar galėsianit parduoti 
Rusijai už $50,000,000 med
vilnės. Tai busianti didelė 
parama Amerikos farme- 

riams, kurie gamina šitą 
'medžiagą.

Manchesterio mieste, 
Connecticut valstijoj, nusi
žudė Kazys Čeponis, 42 
metų amžiaus lietuvis, pa
likdamas žmoną ir ketvertą 
vaikų. Visų pirma jis smogė 
sau kirviu į galvą, paskui 
nusidurė peiliu. Kaip rodos, 
jam buvo pamišęs protas.

Hitlerinis fašistas Dertil, 
kuris kėsinosi nušauti Aus
trijos diktatorių, klerikališ- 
kąjį fašistą Dollfussą, gavo 
tiktai 5 metus kalėjimo. 
Dollfussas buvo lengvai 
Dertilio šūviais sužeistas ir 
jau pasveiko.

Urugvajaus valdžia pa
skelbė, kad ji padės atei
viams grįžti atgal, jeigu ku
rie iš jų to nori. Į tą paskel
bimą atsiliepė 200 lietuvių, 
kurie norėtų grįžti Lietuvon. 
Bet valdžia neturinti gana 
pinigų visiems parvežti.

Turk. vią>ki, h- rimM. k.i- «2±į
na. Biznieriams padarom su jų gar. 
ginimais ir pigiai. Kurie norėtų par
duot pavieniais, geros išlygos. Pri- 
siunčiu į namus ant pareikalavimą!-) 

Z. GILEVIČIUS 
189 Hartford Aveuue 

Neur Britaia, Conn.

Franfc Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir ( 
naujų; kurios pasirodo ant kojų' 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
gydomos liet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricieko .Meutį ir jo patarimas, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricieko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus .ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties ’-į oz.—$3.00 ir 
’Ą oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siuskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RIC1CKAS 

3 Rose Street, Hartford- Coua.

Nuo Muskulų Skaudėjime
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus- 

Lalai grąžinami j normai j gyvumą ir- 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR I^in- 
Kxpelle????. - ■*« •• •

Knnmct jnstj muskulai yra skanda- 
mi. kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skandžių trūkčiojimų ir gėlimų ano 
perdidelio fizinio išsitempimo. gerai iš- 
sitrynkite sų Pain-F.xpeneritt ir atsigul
kite. lialimas daiktas, kad vieoa tokiu 
iš*ifry’nimti pasiek si t palengvinimo ken- 
‘tėjimų. Vime vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis tari Inkaro vaiebaženklj.

PA!N-EXPELLER

LATVIJOS SEIMO AT
STOVAI KOMUNISTAI 

JAU SLAPSTOSI.
Rygoje pasklido gandų, 

kad latvių seimo atstovai 
komunistai, kuriems gręsia 

• pavojus būti išduotiems tei 
smui, jau pradėjo slapstytis. 
Du atstovai jau išvažiavę iš 
Latvijos per Estiją į Sovietų 
Rusiją.

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau baigiamas 
spausdinti ir tuoj bus galima 
ii gauti. Prašome užsisakyti 
DABAR, tai Kalėdoms jau 
turėsite ką pasiskaityt

Kalendorius 1934 metams 
bus nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame tilps 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt

Be to, kaip visuomet bus 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina bus 
50 centų neskaitytajam*, bet

VILNIJOS ŠALTYŠIAI 
GALI NEMOKĖTI LEN

KIŠKAI.
Lenkų vyriausybė paren

gė instrukcijų dėl lenkų kai 
bos vartojimo rytinėse vai 
vadi jose per ateinančius tre
jus metus. Tame laikotarpy
je pašaltyšiai Balstogės, 
Gardino ir Volkovisko aps
krityse atleidžiami nuo len
kų kalbos mokėjimo. Nau- 
gardo vaivadijoje nuo mo
kėjimo lenkų kalbos raštu 
atleidžiami šaltyšiai, o pa 
šaltyšiai — nuo lenkų kalbos 
mokėjimo žodžiu ir raštu 
Polesės ir Vilniaus vaivadi
jose šaltyšiai ir pašaltyšiai 
taip pat atleidžiami nuo 
lenkų kalbos mokėjimo žo
džiu ir raštu.

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS
No. 4—Gruodžio, bus padidintas Ka
lėdinis Numeris; išeis apie 15 gruod. 
Tilps labai įdomių dalykų ir bus tik
ras Kalėdinis džiaugsmas. Užsisakys 
kit dabar, kad tikrai gautumėt. 
Kopija 15c. Metams Sl.yt. Kanad. $2

IŠMINTIS PUBLISHING CO.
315 E St., SO. BOSTON. M ASS.

NAUJI KALENDORIAI
Kbaslott Katalogo, iš Kurio 

Paamsite Visokių
JONAS KERDIEJUS 

652 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Mussolinis galutinai pa
naikino Italijoj parlamentą. 
Įstatymus dabar tenai leis 
tam tikra gildija, suside
danti iš atstovų, kuriuos

Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre-

rinks ne visuomene, bet ivai- suokite: (9)
practical sales compamnos biznio ll pramones 1219 N. Inring Avė, Dėek. 

įstaigos. chicago. ilk

NUO VISOKIŲ U- 
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GRAŽIOS ERES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

KODĖL UKRAINIETIS
LEMECHAS ŠOVĖ SO 
VIETŲ KONSULATO 

VALDININKĄ.
Kaip žinoma Lenkijos

“Keleivio” skaitytojams tik patingas teismas” nuteisė 
25c. Užmokestį galite prų ukrainietį teroristą Leme-

GYDANČIV ŽOLIV KRAI TI VĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuvišku vokiškų gy
duolių nuo Vidurių l /kintėjimo. Skil
vio Ncmalimo. Nenoro Yaliryti. Strė
nų ir Pečių 8kau<!ė.ii m>. Patrūkimo, x. 
Dusulio (Asthma). Persalimo. Skau- * 
smo po Krutinę, Roumatizmo, I’lau- “ 
kų S’inkimo, Pleiskanų, slapinimo x 
Lovoje, Nuo Nervu Išgąsčio, Prie- s 
nrikčio. Nemiegojimo.
•no ir Galvos Svaigii 
ir kitu ligų.

v-i ♦''•Onai jos galite j 
N . rfuoliu, kokių kitur 

»r šaknvs partraukto 
kitų šalių, visados š

Skaus- i*
Baltųjų x 

B
utį ir tokių gy- x. 
į gaunate Žolės X 

is Lietuvos ir J 
iezios ir pigiai X

< ialvos 
o. Nuo

siųsti kartu su prenumerata chą kalėti iki gyvos galvos/ 
arba atskirai—kaip kam pa- j Teisme Lemechas dar kartą 
rankiau. pareiškė, kad įvykdęs aten-

Adresuokite: “Keleivis”, tatą; kad atkreiptų Europos 
253 Broadway, South Bos- dėmesį .į badaujančios Uk- 
ton, Mass. rainos baisingą būklę.

parduodamos. Esu vienintelis lietuvis
žolių sp-tcialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikata. Klauskite 
laiškais arba yputiška: Pasiunčiam 
per puštą visur.

KAZELL’S BOT A N lt AL CO. 
Whoksale Bntaric Druggists 

198 W. BROAOM AY 
ŠOKTU BOSTON M VSS.

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, ttakanų 

dcklamuot vješuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK 11.09.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

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

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

Creomulsion yra garantuotas už
ganėdinantis gydymas neatleidžian- 
čių kosulių ir šalčių, bronchitinio du
sulio, bronchitis ir kitokių kvėpuoja
mų organų ligų, ir yra labai gera* 
atgaivinti sistemą po šalčio ar flu. 
Pinigus sugrąžina jeigu kosulys ar 
šaltis, nežiūrint kaip užsisenėjęs, ne
palengvės po vartojimo, kaip nurody
ta. Paklauskite pas savo aptiekininką. ______________ Okto.)

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRĘNCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Skanus Alus—Gardus Užkandžiui. 
Paranki vieta smagiai praleiutij.
JONAS URBONAS, Savininkas.

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE* , 
TĖS “LIETUVAITE”. Muzika ’ 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų chorus.
2. šokim, šokiui—mišrus ebor.
3. Tūta Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 76c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
S. Eičiau Rūtų Pasiskinti

Duetas .......................... 7Se *
7. Kur Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. žinai Mano širdį. Solo. .
9. Sveikas Drūtas. •

Mišrus Choras .............. 76e
19. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Aleuutė. Solo.
12. Kam tu Užgaunu Solo 76c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. ebor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras. 
13. Oi Miegojau. Mišrus choras 
19. I^imė Man.

Solo ir Choras .............. 76c
17. Paklausykit’jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo ............ z.................... 76e
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.
✓ Choras .............................. 76c

Be to, čia suminėtas choro 
dainas turime atskirais la
pais po vieną. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
233 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

- CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistų, patartim 
suvaidinti “LIETUVAITĘ”.

Muzika nesunki, meliodija 
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie
no gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali būti 
silpnesni.

“Lietuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant pianų.

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro dainą 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajle- 
gumo. “Alenutci” muziką para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orekestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

------- L-------------------- u.

i
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VALSTIEČIŲ STREIKAS LENKIJOJ.
Vilniaus krašto valstiečiai 

prie streiko neprisidėjo.
Varšuvos vyriausybei svei
kinimo telegramų pasiunti
mu. Šiaip iau dabartiniai 

Šiuo metu Lenkijoj vyks-!sprendžiamieji veiksmai, 
ta valstiečių streikas, ku- kuriy rankose šalies valdžia, 
riam vadovauja profesinė neturi jokios ekonominės
lenkų valstiečių sąjunga, e- . programos. Kraštas valdo-
santi liaudininkų partijos mas pŲsįau diktatoriškai, Į- 
(Stronnictvo ludowe) Įta-įst^tymai leidžiami dekretu 
koJ- * (keliu.

Streikas prasidėjo Šukiu:i Dabartinės vyriausvbės i 
Nevažiuoti turgun, nieko ne- Alininkai, lvg tyčia, norėtų 
pirkti ir nieko neparduoti. visiškos piliečių dezorgani- 
Streikuojantieji ūkininkai ^eijog jr tikrai, visuomenėj 
reikalauja iš valdžios paKel-*skleidžiama nuomonė, kad 
ti ūkio gamintų kainas, nu- viršūnės, jų autoritetas, su
karinti nesumokėtus mokė-1 manumas ir ko tik nevirs-; 
sčius, sumažinti dabartinius gamtiški jų privalumai visa 
ir numušti pramonės pro- padarys, tegu tik piliečiai 
dūktų kainas. ; nesikiša politikom Kad to-

Streiko išvakarėse vidurį-j kia galvosena rizikinga 
nėj Lenkijoj padaryta pas tiems.kurie taip galvoja, i- 
to streiko organizatorius
kratų; daug suimta, jų tarpe 
buvę ministeriai, seimo at
stovai, keli senatoriai ir 
šiaip nemažas veikėjų skai
čius; konfiskuoti taip pat ir 
atsišaukimai. Dėl tų suėmi
mų buvo Naujame Targe 
(Galicijoj) ir stambesnių

rodė Rusijos likimas

Latvijoj Moteris Ve
dė Moterį.

Ir viena jų susilaukė vaikų.

Zta/iunas Uždengia Trečdalį Miesto.

čia parodytas naujas Amerikos karo dirižablis “Macon" virš San Francisccs miesto, 
uždengia beveik trečdali miesto. Milžiniški dangoraižiai prieš ji išrodo kaip musės.

ČIGONAI DAUGIAU 
NEBEVOGS.

Šeštokų apylinkėj (Mari-, Laiškas Maikio tėvui,
jampolesaps.) pas ukminką Pastanavijau <
B. J. kelias naktis buvo apsi- _____ **„.• t

Jis

Kas Mums Rašoma.! AUKOS
5-tas sąrašas aukavusiųjų Liet. 
Kambario Fondan (ano liepos 

18. 4933. iki Spalio 4, 1933).
► ------—. ... ....... matelę musų generolui. Alai

Latvijos laikraščiuose da-?3'-'°J‘ ,c!?onaL ^kmmkas tgvųj pradedama š
(UalKuon ir stamnesmu bardai rašoma aX ui |tyC,a Pa?eJO po ak"-> cl?«- tais žodžiais: Tegu: bus
tuanvyvjj omiuucouiu oar aaug lasoma apie tai, nams keletą vertingu daiktų ivnrtJ i
valstiečių su policija susire- kaip viena moteris vedė kitą 1auka kada nadėrUii dai 8arb,lnta8 svitas -J

___ • J •____ __ 11 Ka«3 P4tietiejl GUI- Hyvfta Snjtefefov,mimų. Valstiečiai, sužinoję 
apie savo vadų areštuos, su
sirinko mieste apie tūkstantį 
asmenų ir ėmė demonstruo- 

Buvo išrinkę delegaciją

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE.

Žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytos liatuviškafr Chicago, 1915 m. kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi.
Puslapių 835..................................$8.00 su daugybe paveikslų visokių tikėjimų
Žodynas lietuviškai angliško* ir ang- dievaičių, relikvijų bažnyčių,
L.^Ab^Vlį?vtS>kn?Sj  ̂^^SiT’Sdeiio, 1914, p^l/lOSO  ̂

Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00 *ajns.............................................$7.00
Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos 

Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto
jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ................. .................................. 50c.

Kateris ir Socializmas. Parašė Aogust 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

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

Lengva* Budas Ii Makt i Angliškai.—
Šankius reikaliogiauaių žodžių ir 

Msikalbėjimų. ši knyga sutaisyta taip 
engvai ių suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jiaskant, važiuojant kur nors, nu- 
ėjc» krautuvėn, pas daktarų, pas bar- 
sdaskutį. pas kriaučių ir tt Su fone
tiškų ištariam ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St Michelsonas. Pusi. 9S........... 35c.

Etnologija arba istorija apie žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Haberiandą, 

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose . ........................ $4.00

Rymas. Romanas. Ta kr.yga yra vers
ta į visas kalbas, todėl kad yra gra

žiai aprašyta apie Rymų. Lietuviikas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi 432. Drūtai 
apdaryta................................. . $2.50

žiavnaa. Knyga žinių ii mitolagūos, 
historijos, etnografijos, geografuos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatų, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatainkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Ii įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdairia .................................. $3.00

Ddfca Reikia £awgųi Gert »
—Dėlto, kad sami, atsakys koks

nemokša. Bet driko gi norisi? Driko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
eukraus, druskos ir kitų panašių da- 
tykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kainų ..............................................15c.
Kunigu Cųfibųtas.— Išaiškinta kuni

Iš Dayton. Ohio, A. Augus- 
tauskas, $1.60; A. Gricius, $1; 
J. Sakalas, $1.

A. Banys, per Lietuvos Pa 
siuntinyhę, $5.

Iš Chicagos: A. J. Baržyns-

sven- 
pa-

Jurgis su
, . , .. .. dzyda, spadzievodamosi,ktai pranyks. Tačiau cigo- kaį ner<^ atfakvs: An, 
nai nieko ne nepajudino. Ki- amži® į.
tą dieną, užvažiavus nau- 0 jabar apznaiminu, kis, SS; F. Bartis. M; Į. D.

cigonams bandymą ag aavan tavo generoliška ’ bravalskis, $2; J. Dargis. $2; N.
Dulakis, $1; P. Gribienė, 50c.; 

Grigaliūnas, $5; E. M. Gudo-
„ . .... Prieš išvažiuojant čigo- jant po veselijas ir krikšty- ‘Ktė’ Ja^lkaf’ $1; **- pa

gyvenęs Rygoje, susipažino nams iš ūkininkų trobų, u- nas. Taigi prisiunčiu du ru- zimer’ $L; L. Kučinskas, 10; 
su tūla Akina Karlmš ir kininkas tyčia užklausė apy- bliu ir patariu nusipirkti»Kulturcs K*1*118: *10; S-.D- į* 

senį čigoną—kodėl dabar naujus susius ant Krisraų. !cewicz, >1; A. Liernatawicz, $2; 
čigonai nebevagia? Gavo at- “ -----= Lithuanian Umversit. Club $10;

moterį ir jodvi susilaukė po
ros vaikų.

Istorija esanti tokia.
Tūlas laikas atgal Latvi-! jiemsti. Buvo išrinkę delegaciją . . e - j . ** as gavau tavo generolišką

eiti pas starostą (miesto vir- JO? ^ari.u°^enejnUrnaV°,ia'i gromatą, kur nišai, kad pad-t ^1
šininka) suimtųjų reikalais feivqs’ A™das °S1S /ardu, ko nepaeme. # nackai nudik) bevaikščio- įšininką) suimtųjų 
tartis. Atsisakius juos palei
sti ir pareiškus per delega
tus miniai skirstytis, vals
tiečiai to nepaklausė ir įvy
ko minios ir policijos susirė
mimas. Viso to rezultate 3 
valstiečiai buvo sunkiai su
žeisti, 10 lengviau, o vienas 
ūkininkas, vežamas ligoni
nėn, mirė. Taip pat sužeisti 
ir keli policininkai.

Po šių riaušių keliai Len
kijoj apstatyti policija, kuri 
sergsti nuo streikuojančių 
užpuolimų prie streiko ne- 
prisidėjusius ūkininkus ir

kuris paleistas namo ir apsi

vedė” ją. Šliubą paėmė ba
žnyčioje ir viskas paviršium 
išrodė tvarkoj.

Po vestuvių jaunavedžiai 
Valką ir tenai 
Po nekurio lai- 

“žmona” susilaukė

O kadangi Nauji Metai lr
sakymą toki:“Dabar jaunoji‘gi jau nebetoli, tai už tą tl^l^N^Ma’
piffnnn karta mnVnma nor/nc „r,™, 1 ’ A- IM. Ma-

išvažiavo j 
apsigyveno 
ko Osio 
sūnelio, o paskui ir dukre
lės.

Gal ir dabar butų buvę 
viskas tvarkoj, bet moterys 
kažin kaip nužiūrėjo, kad 
Osi nėra vyras, bet mote
ris. Tuojaus apie tai sužino-

cigonų kaita mokoma ne 
vogti, bet prekiauti gyvu
liais. ypač arkliais, ūkinin
kauti ir šiaip verstis viso
kiais amatais. Anksčiau tie
sa, čigonai iš mažens buvo 
mokinami vogti, bet dabar 
tas čigonų tarpe griežtai 
draudžiama”.

vezancius ūkio gaminius jo vįsas miestas. Tūlos mo- 
miestan parduoti.^ Tačiau Verelės ir pavalgyt neturėjo 
nežiūrint visų areštų, kelių laiko, bet uždususios lakstė 
apsaugojimų, V aršu vos, i gatvėmis nešiodamos “vyžų 
Krokuvos, Poznanės, . Lo-;paštą”, kad Osis yra mote- 
dzės, Kelcų, Baltstogės vai-j-į^ o j0 žmona turi jau po- 
vadijų miestuose ir mies-, rą beibių, tai kaip tas, girdi, 
teliuose dėl mažo arba visiš-gajį būt?...
ko ūkininkų neatvažiavimo į Tie paskalai pasiekė ir po- 
turgai neįvyksta. | Hciją. Ji paėmė Osi ir pave-

Vilniaus ir Naugarduko » daktarams išegzami-
vaivadijų ūkininkai 
streiko neprisidėjo.

prie nuoti.
Gydytojai pripažino, kad 

..... . x. .. x .. .Arvidas Osis ištikrųjų yra
Apie sį va^stiecių streiką moteris ir visas jo kūno su

derimoji lenkų opozicija, dėjimas niekuo nesiskiria 
kaip endekai, chadekaį la- nuo kitų moterų kūno. Vy- 
bai mažai terašo, tenkinasi; riško pas “jį” nieko nėra.
ros pranešimai o kita deši-' Š,on?ls jenomis Rygos a- 
nioji, dabartinės valdžios °? te’sn’?s aPs'a‘^
šalininkė, sanacinė spauda lOs,°. anuliavo JUngtu- 
rašo tik tiek, kiek vyriausv-!ves ,r .°SB SS™ moters pa- 
bei palanku, apšaukdama 5?’,? J? valkaJ l?uv0 P”P?' 
liaudininkus “žmonių kur- Zlntl Aivlros Kalnla va,kai? 
stytojais”, “demoralizato-;nuo nez‘nomo tėvo.
SeUis a^emių ĖSi K y b a r t ai. {vykusiame 

birioj" spaud ™ kaip; I^iuaąm, Kybartų sky- 
socialdemokratų (P.P.S.); ”aus ^igiamajam susinn- 
norėtu, matyt, daugiau ra- klme: na“« narnL l*,rase
šyt, bet konfiskuojama. Lai-idaag]au kalP Pu?e ?imto- 
kraščiai pasirodo su balto
mis skiltimis.

Kas privertė ūkininkus 
streikuoti?

Dabartinė ekonominė u- 
kininkų būklė Lenkijoj be 
galo sunki. Mokesčių, skolų 
ir sekvestorių ūkininkai vi
siškai išvarginti, jų ūkiai 
nualinti. Jokių pagerėjimų 
nematyti, nežiūrint to, kad 
sanatoriai nesigaili lėšų ir 
triūso organizuoti vadina
miems ūkio suvažiavimams 
(zjazdy gospodarcze).Daug 
tų suvažiavimų buvo, dar 
daugiau jų manoma organi
zuoti. Bet visi tie suvažiavi
mai baigiasi tik bendros pa
dėties konstatavimu,ūkinin
kų para^nimu tuo tarpu sa
vo gaminių neparduoti, pa
laukti kol jie pabrangs ir

KONTRABANDININKO 
MIRTIS GRABĖJE.

Šiomis dienomis Pagėgių 
apskr. prie Tūtelių kaimo 
grabėj, kurioj buvo pilna 
vandens ir dumblo, rastas 
negyvas kontrabandininkas 
Dargšas. Dargšas buvo grį
žęs iš kontrabandinės kelio
nės ir namo nešėsi didžiau
sią indą eterio (anodijos). 
Pakeliui, nutarė truputi 
“truktelti”. Atsisėdęs ant 
grabės kranto patraukė vie
ną. kitą, trečią gurkšni, kol 
pagaliau apsvaigęs Įkrito 
grabėn ir dumble prigėrė.

čia štampą noriu ir linkėji 
mų nusiųsti. Linkiu ateinan 
čiais metas nuveikti daug 
darbo musų tautos labui ir 
pagarsėti kaip regli genero
lui pridera. Lietuvos našal- 
stva dabar pradėjo tautišką 
vajų prieš uteles. Taigi suor
ganizuok savo vaiską, išga- 
ląsk gerai šoblę ir nuvažia
vęs į Lietuvą padėk uteles 
mušti. Paliokų iš Vilniaus iš- 
vyt negalim, tai reikia nors 
utelėms vainą apšaukti. Tai
gi važiuok į Lietuvą ir paro
dyk savo krabrastį, o kaip 
numirsi, tai pastatysim tau 
didelį paminklą.

Su žemiausiu uklonu,
Kūma Tabakierka,

Iakviaieija. Parašė N Gusev. Puiki 
naudinga knyga, aprašyta katalikų 

bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popiaros apdaruose. .. $1.00

Gamtas Isterija. Pagal P. Bert vertė 
Dr. A- Baceviėia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir ti.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istorijų. Chi
cago, III. 1903, pusi. 209. Gražiuo
se audimo apdaruose................. $1.50

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik kų apleido spau

dų. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitų knygų įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui.
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ............................................ $2.50

gų bepatystės istori; 
jų “ “ 
f«U 
vas ir

nupuolimas.
kįkvienas vyras, tė-

doriškas nupu
ų penkaityti _ - . „
s įr jaunikaitis, kurie geidžia, kad 

jų moterįs, dukteris ir mylimosios ne
papultų į tokių kunigų globų. Parašė 
irau. Geo. Towsend Fo*, D. D., su- 
Uerintam Ferdinųad de SamogRla 25e.

DVARININKAI DŽIŪ
GAUJA.

Paskutiniu laiku labai ge
rai pradėjo jaustis dvarinin
kai, kuriems grąžinami miš
kai už nusavintas žemes.: ___ -— ---------- _
Tuo tarpu Panevėžio apskri-! LIETUVIŲ LAISVĖS MY 
ties dvarininkams jau grų-į LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
žinta 900 ha miško. Dvari-^ 
ninkai patenkinti. Mišką 
veik visi dvarininkai sten-: 
giasi tuojau parduoti.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledu bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičius 
13 Whitney St-, WoreMter, Mass.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

16—3; —: 16—IK
3325 Se. Habted St 

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard M83 

..  ............................................... ............

Naujas gitams Orakulas arba burtų, 
monų ir visokių paslapčių ir praktiš

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, UŪ 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta...................................... $4.50

Rssnabtakos Intariia ir 
lupiu.—Šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė virta}, kaip Lietuva li
kos palisosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
paradu dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kori pa
rado, 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 visų Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50

sulis. $1; P. Masinskas, $1; M. 
Palak, $1; S. Petrauskas, $2; R- 
Puzereckis, $1; J. Rokaitis, $1; 
S. Roman. 5Oc.; SLA. 208Jcuo- 
pa, $25; F. Šimkus, $1; P. Stan
kus, $1; Stulgen, 50c.; A 
Vozbutas. SI; J. Vizbaras, $1; 
K. Zaker. 25c.; J. Zura, $1.

Iš Pittsburgho: Liet. Piliečių 
Mooterų Kliubas. Soho, $270; G. 
Marshall. 50c.; L. A. Marshall. 
50c.

Iš Kauno: J. Vailokaitis, $50. 
Pirmiau paskelbta .. $976.05
Viso Ubo ............... $1,400.80
Šiame sąraše matome didelę 

auką nuo Lietuvių Piliečių Mo
terų Kliubo Pittsburghe, Soho 
dalyje. Tasai kliubas, kuyio pir
mininke yra p. Lėlionienč, susi

Scranton, Pa.— Nors ne- tvėrė tik pereitą pavasari, ir 
dirbu jau 21 mėnuo, bet su- pirmas jo darbas buvo surengi- 
krapštęs 2 doleriu siunčiu mas kortų vakaro naudai Lietu- 
Maikiui su Tėvu. O ka darv- vių Kambario Pitt. Universite- 
ti, kad ir jie biedni? Jeigu te. Tas viešas kortavimas Įvyko 
jiedu sustotų mano stuboje 24 d- rugsėjo ir davė didelą pa- 
kalbėjęsi, tai aš nežinočiau ramą Liet. Kambariui, 
nei kas pasauly dedasi. Da- Kita nepaprasta auka yra p. 
bar vis linksmiau, kai gau- * Vailokaičio iš Kauno. Tai bus 
nu žinių. Taigi linkiu Mai- hene pirmutinė auka iš Lietu
čiui SU Tėvu geros sveikatos vos- Lauksime ir daugiau aukų
ir viso gero “Keleivio” šta- Lietuvos, iš visos Europos Ke
bui. Antanas Visockis, tuviu.

LKF. Spaudos Komisija, B.

. , WAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1933 metams

i Jos. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St., Waukegan, UI.

R. Rulis—vice-pirmininkas,
838 So. Jacltson St., Waukegan, III. 

Ir taip Lietuvos miškai B- Masiliūnas, Užrašų raštininkas,
. . ..... T- . . i 818—lOth PI., Waukegan, III.baigiami naircinti. Kaimie-|B. Sirvidaš, turtu raštininkas, 

čiai jau dabar negauna ma
lkų, o kas bus toliau?

PADARYKIT NAMINIUS 
GĖRIMUS, KAD TURĖTŲ ’ Bertha DiHIenė 

TIKRĄJĮ SKONJ

m.164—lOth St , No. Chicago,
K. Vaitekūnas, kariūnus,

726 — 8-th sk, Kauke gan, IR. 
Kasos globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson st, Waukegan, IlL

I

NUŠOVĖ ŽMONĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Radvilišky J. Kutas nušo
vė savo žmoną Jadvygą, o 
netrukus ir pats nusišovė. 
Šios šeimos tragedijos prie
žastis kol kas nenustatyta. 

ŽMONES, KURIE KENČIA

ODOS UGŲ

Kaklas Dievas žmonės Garbia* Ssao-
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis tarėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti 
Tai yra tikra tikėjimų istorija $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

istorija Savieaytų Valstijų Siaurinės
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimų Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
merikų, kokie čia tada žmonės gyven° 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago. III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.................................... .  $2.25

Raito Isterija. Pagal A. 6. Schnitzerį 
sutaisė kernas. Aprašo, kokiu budu

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš 
dirbo sau raštų kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ......................................$2.50

tais. — Pirmų kartų katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911.

mai, kokių priemonių katalikai 
leidžia kovoj su socialistais. 3a 
pavefeslais. 61 pusL......................
Ar JSuve Visuotiaag Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuoč negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................. 25c.

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondeatų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia n« 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

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

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVE 3S, KAUNAS, LITHUANIA.

GREITA 
PAGELBĄ 
Naudojant tų 
puikių

PORTES 
ODOS MOSTJ

Kurių vartoja tūks
tančiai vyrų ir mo
terų su geriausiomis

8th St., Wa ikegan, III.
• Nepaisant kaip ge-Į K Dambrauskas^’’

118—10-th St., No. Chicago, IH.
Marcinkus,

732 So. Jacltson ?•., IVaukegan, Fili 
Marš;, kos-

R Geniotis, J. Stočkus. , . . . .. , ,,pasekmėmis nuo visokių odos bgų—iš-
Xž.o SJS

7:30 vakarų. Ltam ybė? Svetainėje,

naminiai i

630

ri jūsų
gėrimai yra, bet Į r- 
©AK ROM A pada
rys jų skonį gar
desnių ir puikių iš- 
veizdų. Taipgi pri
duos jiems tikra 
“aged' - in - vc-ood” 

bourbon kvapų ku
riam reikalingas 
daug metų; OAK- 
ROMA padaro tai 
į mažiau negu 14 

. dienų. Tikrasis 
bourbono skonis padarytas iš White 
Mountain aržuolo nuotrupų ir mok
sliškai nuspalvuotas su gamtiniais 
kvepalais. Tas suteiks smagumo išsi
gert tikrai švelnų, švarų, naturalės 
spalvos ir tikrų Rourboun skonį. Pa
rašykit prisiųst DYKAI cirkuliorių 
ir sužinosit apie musų pasiūlymų kaip 
galit išbandyt OAKROMA be jokios 
jums rizikos.

HOME MFG., Dep. M. 13 
18 E Kinzie Street Chicago, 111.

I

gi nuo visokių skauduliu, 
šlakų. Ji gydo, suavėtam

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

luodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
mlviai. Prisiun- 
iu į visas dalis 

■tevienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wils«n St, 

'V'aterbury, Conn.

niežų ir 
ir pa-

dulių ta* niežų. Ji gy
do, sušvelnina ir pa
grąžina odų. Didelis 
juras parsiduoda už 
$1.50 su užtikrinimu, 
kad Jeigu pasekmės 
nebus ateielctos, pi
nigai bus sugražinti. 
Jums nereik siųst nie
ko, tik savo ra 
adresų kada 
kot. Už mušti 
Mesite kuųntot atųei 
jums 1 namus. 

PORTES DBUG CO, Bspt 7 
1608 Milvrsukee Avė. Chicaga,

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KAUTĄ I SĄVAITR

Talpina įvairias aaajienaa M vfca aasaalln. H pettlato 
gyveaiiM Lietuvos fr kitų valstybių. įvairių

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintioji 
skaityt gorus rastus, visi skaito. Prra■nersiu Motaam 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 3E, KAUNAS, LITOUANIA.
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PLĖŠIKAS RICKUS VIRTO
ŽEMAITIJOS SIAUBU.

Banditas Riekus Klaipė- jai buvo nustatyta, kad esa- 
dos kr. nušovęs policijos ma alkano bedarbio, 
vachmistrą, atsidangino Spalių 25 d. kitas žinomas 
Tauragės, apskritin. čia api- šiaulietis pranešė, kad apie 
plėšė Kvėdarnos kleboną, jo namus slankiojąs Riekus. 
Šiomis dienomis pasirodė Patikrinus to poliečio doku- 
Naumiesty ii- Teneniuose, mentus pasirodė, kad tai 
Naumiesty pol. vachmistrui vieno traktieriaus sargas 
peršovė kairę ranką. Tene-į laukiąs savo sužadėtinės, 
niuoše šaulių būrio vadas kuri paprastai labai vėluoja- 
Aukškalnis, Įspėtas žmonių,!si i pasimatymus, 
kad Riekus esąs pasirodęs j kasdien po keliolika žmo- 
Tenenių apylinkėje, ir šute- nių atbėga policijon praneš
mus pamatęs Įtartiną vyrą, 
paprašė sustot. Tas paleido
kelis šuvius į būrio vadą h įArbatauskasir F. Rimša, va- 
tamsoje pasislėpė. Žmonės) i.ar(i anjp 9 vai. pidami na- 
dabar taip įbauginti, kad bi-‘
jo sutemus išeiti Į kiemą.

dami, kad matę Rickų. 
Neseniai du šiauliečiai, J.

Šiaulių policija suėmė Ri-

kare, apie 9. vai. eidami na 
•no Varpo g-ve, sutiko Įtar
tiną pilieti. Staiga nepažįs
tamasis sušuko: “Ei, vyru-

ckaus sėbrus, Kaži Kairi iš kai, palaukit”. Sustojus 
Iliškių kaimo, Raudėnų vals- šiauliečiams, prie jų priėjo 
čiaus; Kaži Laurinavičių iš nepažįstamasis, kuris buvo 
Užvenčio valsčiaus ir Kaži apsivilkęs ilgu paltu ir abi 
Budginą iš Varguvėlės kai- ' rankas laikė kišenėse, 
mo, Vaiguvos valsčiaus. Pas; —Ar jus negalėtumėt kur 
juos rado daug vogtų daik-jnors gauti daugtinės,— pa
tų. Bet paties Rickaus negali klausė nepažįstamasis ir iš-
sugauti. traukė iš kišenės didelį pluo-

Kaip jau buvo rašyta, šie- štų pinigų. Vienas iš šiaulie- 
met liepos 16 d. Riekus pa- paėmęs pinigus nuėjo į

artimiausi traktierių atnešti 
degtinės. Nepažįstamasis 
palikęs su antruoju vyruku 
pradėjo kalbėtis.

r. ~ , —Ar tu manęs nepažįsti?Dažniausia Riekus dary- __ Y - * -

bėgo iš Kretingos kalėjimo, 
ir per tuos gelius mėnesius 
jau spėjo padaryti 18 plėši
mų bei vagysčių.

davo plėšimus su savo sėb-|1}. 
rais, kurie eidavą sargybą, o

paklausė nepažįstamasis 
atlenkė užverstą kalnie

čių.—Aš esu Riekus, kuriojis eidavo į kambarius. Pra-!paįkntiniu metu iešįo visa 
dzioj Riekus piešdavo tik Jolicija.pažiurėk gerai j ma.
svirnus, ir stengėsi su žmo
nėmis nesusitikti. Prieš plė
šimą, Riekus su savo bend
radarbiais užnuodydavo šu
nis.

Po susidūrimo su policija

no fotografiją, ar aš nepa
našus į tą snukį, kuris iškli
juotas ant stulpų? Neseniai

West Virginijoj Labai Užderėjo Obuoliai.

štai kiek obuolių užderėjo vienoj tik lnwoodo apylinkėj <West Virginijos valstijoj), 
čia obuolių krūvos turi 5 pėdų aukščio, o jų galo“ irmatyt nesimato, nes jos tęsiasi 8 mylias, 
lio gilumoj matosi dirbtuvė, kuri daro iš tų obuolių prezervus.

TAUTININKAI APVOGĖ KAUNO 
GELŽRELIO STOTĮ.

APGAVO ŽMOGŲ IR NO
RĖJO KALĖJIMAN

IK1ŠTL

Tūlas laikas atgal Šaulių 
gyventojas, Bronius Žilins
kas, įsteigė metaliniams 
daiktams valyti miltelių ga
myklą “Ata”. Pats pinigu 
neturėdamas pritraukė Į 
kompaniją Padubysio valsč. 
Raudonspamių kaimo ūki
ninką Antaną Šidlauską, iš 
kurio gavo 800 litų pinigais

.KAIP EINA PAVARDŽIŲ
ATLIETUVINIMAS.

• Sudarkytų pavardžių at- 
lietuvinimo sumanymas iie 
tuvių visuomenės sutiktas 
gana palankiai. Kiek patriu
kšmavo tik svetimtaučiai, y 
pač lenkai. Patį sumanymą 
buvo ryžtasi Įgyvendint 
greitu laiku. Tuoj buve

3 pradėta pavardes surašinė 
* ti. Surašymo darbas jau bai 

gtas ir visa medžiaga jav 
prisiųsta vidaus reikalų mi
nisterijai.

Iš viso yra surašyta tik 
Supiltos 300,000 pavardžių, nes dau- 
Vaizde- gelis gyventojų vadinasi 

vienodomis pavardėmis.
---------- Pavyzdžiui, Šiaulių aps. yra

SUGRYŽO IŠ ARGENTI- Į PANEVĖŽY POLICIJA apie 700 Žilinskų, o Ukmer-
NOS PO 13 METU IR UŽMUŠĖ BUINICKĄ. gės aps. apie 600 Petrauskų
, PATEKO TEISMAN. Visas Panevėžys dabar Tam tikra komisija dabai 

dienomis kariuo- kalba apie Buinicko mirtį, šias pavardes peržiūri iišiomis
menes-teismas nagrinėjo po į kuri atsitiko jam patekus Į tvarko. Netrukus bus nuka-v 1  j   • -r _ 1 • ••  1 Tb.,1* •• - -in13-kos metų grįžusio iš už
sieniu Jono Vaieiuškos bv-

1920 m. kažin koks plėši
kas Raudonės valsčiuje įsi
veržęs į senio Andriaus Al- 
monaičio grįčią, jį sumušė ir 
revolveriu prie kaktos gra
sindamas, atėmė 2oo vokiš-ir 200 litų vertės aridį. Bet M

biznis nepasisekė. Žilinskas, 
nebūdamas joks specialis
tas, gamino miltelius, kurių 
niekas nepirko. Jo “Ata” 
nesenai paliovė veikusi, ši-

popiennių pinigų. Buvo 1- 
tartas tuomet iš kariumenės 
grįžęs savanoris Jonas Vai
čiuška. Parodžius jį tada 
nukentėjusiam, šis puolė į-

policijos rankas. Policija a- notos jų “uodegos”, atlietu- 
reštavo Buinicką visai svei- vintos ir suskirstytos abėcė 
ką, bet areštavus neužilgo lės tvarka.
nuvežė ligoninėn jį žvėris-! Išeis koks lietuvišku 
kai sumuštą. Jis nebegalėjo pavardžių žodynas. Iš jų 
jau susikalbėti nei su žmo- kiekvienas galės pasirinkti 
na, tik kažką parodė jai i pavardę, kokią norėdamas 
savo galvą. ‘: ir įsirašys į naujus pasus.

Gydytojas nustatė, kad kurie bus pradėti išdavinėti 
Buinicko mirties priežastis kitais metais.
buvo sumušimas, nes galvoj
rasta sumušimo pasėkų 
(kraujoplūdis). Kalbama ir 
apie kunigą, kuriam Biuni-

ŽYDAS PERŠOVĖ 
LIETUVAITĘ.

Turtingas Kauno žydas,
dlauskas, likęs apviltas, pa- tartąjį mušti ir pasakė: “Aš 
prašė Žilinską grąžinti pini-i j ra‘~ai žiu,.ai
gus. Žilinskas pasiūlė pini- jL? erg krauja/- Ta.
^vietoj paimti 55 dėžutes^ s dug Vaičiušką 
miltelių ir 611 etikečių, šid '. . , . tada jokių konkrečiu irodv-
lauskas, matydamas, kad pi- jjg buvo paleistas po po- 
nigų vistiek negausiąs, pa-1. . licijos priežiūra su salvga,
eme tą, ką jam siūle, ir, nu- kad Aimonaičiui nietnblo-
sinenšęs, pasidėjo pas tūlą 
pilietį Verdulių gatvėje. Beiaš buvau Šaukėnų valsčiuje, .... , 

bet apie tai sužinojusi poli- Žilinskas norėjo .nuskriaus- 
. „ ,cija pradėjo mane sekti. Te- « savo partneų dar ir mota-

ties Katyčiais Riekus pra-; j<0 g ten bėgti ir aš iš Šau- kniai —nuėjęs pranese poli 
dėjo, kas antrą dieną mai-!kėnų j §įau]iuį atėjau pės- cijai, kad Šidlauskas pavo- 
nyti rubus ir avalinę, kad‘ėjag ‘ ges jo miltelius ir etiketes
suklaidint policiją. Jis nak-j - Ki»in«d kr»- Bet PoliciJa teisybę greit ištinus ateina pas ūkininkus ir L a 00iicija aš vis tik aiškino ir surašė Žilinsku: 
grąsydamas reikalauja pini-;įenasidavifu ir pabėgau Jei Protokol3 už Plkt3 norą ap- 
gų, nibų ir avalinės. Ten pat^J*^da n^a^'pS « nekal* žmo^

fe licija, tai aš nudėsiu keletą 
policininkų ir tada pats save 

Policija nustatė, kad Ric-; nušausiu.
kus dienomis miega darži- Į —Aš nujaučiu,kad mane iš
nešė įsikasęs į šiaudus, o,tiks mano pirmtakuno Joc- 
naktimis plėšia gyventojus. Į kaus likimas. Aš Šiauliuose 
Be to, jis gerai ginkluotas; j turiu savo sužadėtinę, kurią 
turi du revolverius. Vieną labai myliu. Ir dabar atėjau 
jis visuomet turi užsikišęs užį į Šiaulius, vien tik tam, kad 
kelnių diržo, o antrą dešinės’ ją aplankyti.
rankos rankovėj. Katyčiuo- —šuniškas mano gyveni- 
se, kai policija norėjo jį su-’mas, vyručiai. Jau trečia sar- 
laikyti ir liepė iškelti ran-'vaite, kaip nesu ragavęs 
kas, Riekus keldamas ran- sriubos. Mintu degtine ir 
kas iš rankovės ištraukė re-1, sausais užkandžiais, 
volverį ir šaudydamas pa
bėgo.

Riekus po kiekvieno plė
šimo visu gautuoju grobiu 
pasidalydavo su sėbrais. Po 
gerai pavykusio plėšimo jis, vo Riekus 
keldavo balius, per kuriuos! čiams, 
visai pasigerdavo.

Kai tik buvo iškabinti 
plakatai su Rickaus fotogra
fija, šiauliečiai kiekviename 
įtartiname asmeny matė Ri
ckų. Vieną vakarą, vieno ži
nomo advokato žmona atbė
go policijon ir pranešė, kad 
pas ją užėjęs Riekus ir pra
šęs valgyti. Nuvykus polici-

persirengia, palikdamas 
vėtus rubus, išeina.

Tuo metu atėjo antrasis 
vyrukas ir atnešė degtinę.

—Dabar aplink ir marš 
savo keliais! — sukomanda- 

tiems šiaulie-

LIETUVOS GYVENTOJŲ
SURAŠYMAS 1935 

METAIS.

Paskutinis Lietuvos gy
ventojų surašymas buvo 
1923 m., vadinasi, prieš 10 
metų. Tuo laiku nebuvo tin
kamai suorganizuotas Lie
tuvos gyventojų prieauglio 
surašinėjimas. Dabar pasi
rodė, kad Lietuvos gyvento
jų skaičius yra kitoks, negu 
viešai žinomas. Centralinis 
statistikos biuras jau pradė
jo rūpintis nauju Lietuvos 
gyventojų surašymu, kuris 

numatomas padaryti 1935 
m. Surašymo reikalais biu
ras jau renka reikiamą me
džiagą.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

Ifalėdinė Ekskursija 
11 I LIETUVĄ

Į LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai

Smagi Kelionė 
Žemos Kainos.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI

tt SEW YORKO 
FREDERIK VIII

GRUODŽIO 9 D.
Išplaukimų surašą 1934 metam, 
kainas ir kitas informacijas su

trekia agentai arba ofisas

Scandinavian- 
American line

t 248 Washington Street 
Boston, Mi

ckas prieš mirtį kažką paša- namų savininkas ir sinago- 
kęs. Visuomenė todėl lau- gos seniūnas, jau 56 metų 
kia tardymo ir teismo žo- amžiaus, turėjo už tarnaitę 
džio. i lietuvaitę merginą, Janku-

naitę vardu, ir vedė su ja
NUSIŠOVĖ. MEDŽIOTO- slaptą romansą. Matyt, to 

JAS. ‘ į žydo sūnūs irgi turėdavo su
Kretingos valsč., Kviečių Ja mediškų sekretų . Pas- negalima, k. lauke nusišovė ten meU kirtimuoju metu senis žydas 

džiojęs Stasys Gliožeris, 22 tarnaite pradėję nesugy- 
met. amž. Kaip buvęs su juoi ventU. tarnaitė vis reikala- 
kartu medžioti p. Jogutis y° pinigų. Anądien ji reika-; 
pasakoja, Gliožeris beeida-p25™8 l^ Jt. šeimininkas f 
mas per vieną žemumą paliepęs eiti pne sunaus, ku-,
Įklimpęs, bet pasirėmęs šau-,ns duosiąs pinigų. Tarnaite 
tuvo buože iš klampynės iš- nu^jo, bet sūnūs, vieton pi- 
lipo. Traukiamas iš klam- įtraukė revolverj ir

—t • 57 -v - • Pynės šautuvas iššovė, suvis paleido suv}. Kulka paUike( 
žilas sems Vaiciuskos visai į krudnę G1jožerig i smakrą ir išlindo pro kak- ‘

sugriuvo vietoje negyvas. Tarnaitė sunkiai sužeis- į
_________ ’ ta ir paguldyta miesto ligo

MUŠA UŽ SKOLOS REI

?o neatsitiks. Tačiau Vai
kiška išgirdęs, kad Almo- 
naitis rengiasi “degti”, pa
sišalino į Vokietiją ir iš ten 
‘ Argentiną ir išbuvo 13 me
tų.

Grįžęs Lietuvon buvo su
imtas ir atsisėdo kaltinamų
jų suole. Dabar nukentėjusis

nepažįsta ir dėl pirmųjų 
parodymų pas teismo tar 
dytoją aiškinasi, kad jam 
gal būt buvo “galva susisu
kusi”. Liudininkai parodė, 
kad Vaičiuška buvęs ramus 
vaikinas, o plėšimo naktį jie 
visi linksmai šokę vienose 
vestuvėse. Kaltinamąjį iš 
paskyrimo gynė adv. prof. 
Stankevičius.

Kariuomenės teismas nu
tarė 1920 m. “plėšiką" Joną 
Vaičiušką išteisinti.

APVOGĖ LINKUVOS 
BAŽNYČIĄ.

Naktį iš 21 į 22 d. spalių, 
kaip praneša iš Linkuvos, 
nežinomi vagys, įsibrovę 
bažnyčią, atplėšę aukų dė
žutes “skarbonkas" ir išvo
gę jose buvusius pinigus.

Greičiausia 
Kelionė į 
Senąją Tėvynę

SPECIALIAI 
TRAUKINIAI 
s t o y i nti šalimais 
ggrlairio B r emer- 
havene užtikrina la
bai patogią kelionę 
j Lietuvą.

Išplauk* iš New Yorko 
Lloyd Ekspresiniai* Garlaiviai*

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

EUROPA
Informaciją klauskite

GRUODŽIO 16 D.

tts vietinius agentas arba

★.
ROITH SEKMAI LLOYD

252 BOYLSTON ST.. BOSTON. MASS.

Kasininkai Vasiliauskas ir
Valentina* uždaryti

kalėjiman.
Kauno gelžkelių stoty su

sektas didelis valstybės pi
nigų vogimas, kuris tęsėsi 
teliatg rrtetų. Du kasininkai 
iau areštuoti ir uždaryti 
Kauno kalėjiman. Prie va
gysčių jiedu jau prisipažino. 
Vienas jų vadinasi Stasys 
Vasiliauskas, o kitas—Ste
las Valentinas. Abudu turi 
)ut tautininkai, nes kitokių 
valstybės tarnyboje dabar 
neveik nėra.

Patogiausia jiems būdavę 
lavintis ekskursijų bilietų 
oinigus. Pav., važiuoja eks
kursija 100 ar 300 žmonių, 
ai geležinkelių kasoj išduo- 
iamas vienas bilietas eks
kursijos vadui. Vežtaraščio 
iublikate įrašoma teisingai, 
3 šaknelė ir antras dublika- 

Las, kuiūs lieka kasininkui— 
buvo paliekamas neužpildy- 
as. Ir visus pinigus, kul iuos 
ekskursijos sumokėdavo, 
kasininkai paimdavo į savo 
kišenę. O važtaraščio antra
me lape ir šaknelėj vėliau 
;rašydavo, kad buvo veža
ma ne žmonių ekskursija, 
bet tuščios dėžės. Sukon- 
Toliuoti veik nebuvo gali
ma ir dėl to pinigų savini- 
masis tęsėsi, tur būt, keletą 
metų.

Suimtieji kasininkai tar
nauja jau po 5—6 metus. 
Geležinkelių valdybos esan
ti nustatyta tokia tvarka, 
kad po 3 metų „ apyskaitos 
naikinamos, taigi, jei anks
čiau buvo daromi pinigų pa
sisavinimai, tai dabar išaiš
kinti bus sunku arba ir visai

8VEDV LAIVYNAS”
Greita kelionė i Lietuvą per Švediją. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 97, gale W 57th St.,

ninėn, o šovėjas areštuotas.
KALAVIMĄ.

Joniškis, čia vienas vai-į 
dininkas sumušė šeimininkę 
už tai, kad ji paprašė pini-į 
gų, kuriuos valdininkas jai į 
buvo skolingas už išlaikymą! I 

maitinimą. Gydytojas ’

DR. J.HARCUS

ir
konstatavo smurto žymes.

VIENUOLIKTA VALANDA!
Kurie rengiasi keliaut Kalė

doms i Lietuvą ir da neturi už
sisakę vietų ant laivo, tai laikas 
jau užsisakyt.

Skandinavu-Amerikos Linija 
pataria pasirinkt sau vietas ant 
Kalėdiniu ekskursijų laivo Fre
derik VIII. kuris išplauks 9 d. 
gruodžio.

Galit pamatyt visą \ 
Lietuvą tad

Skaitydami Dr. Margerio knygų

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.

Knyga kaštuoja tik ?2. Pinigus siuskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Iš MASKVOS IR KAUNO 
Specialistas slaptą ir kronišku nąą 

moterų ir vyrą, kraujo ir adau. 
Elektriką ir^OS cydaM 

jei reikalai.
»261 Hanover St., Boston
» Te!. Capitol 2257 Highlanda 3315 
» Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 ’

! Nedėliomis: iki 5 vai. po

'»
r

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
I LIETUVĄ.

M. L. GripsholHi GRUODŽIO 91 • . ._’ Dideli, balti it gulbės laivai-Eravus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelio
nėje: judomi paveikslai, koncertai ir 
šokiai. Keliaujant “Baltuoju švedų 
Laivynu” kelionė būna pertrumpa.

Kreipkis j vietinį agentą, arba: 
SMEDISH AMERICAN LINE

10 STATE ST., BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės lietuvių Žiuyėis

gadynėje kiekvienas turėtų 
suprasti Dievo buvimą.

Kaina popieros apdarais 
popierinį dolerį

Ypatingai 4akertūrea kriUBauybės 
perskaityt, nes tik tada *alėa

Knyga didelio formato, turi 271
—100; audimo apd.—$125. Pinig 
arba “Money Orderį”. Adresuoki!

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

*



Į Vietinės Žinios
Atlyginimas Vi Duonos Naikinimą.

NORWOODO GARBAR- 
NĖS STREIKAS.

Norwood, Mass. — Pas 
mus įvyko nepaprastas daly
kas. Ilgai snaudę, išsijudino 
garbarnės vergai ir pareika 
lavo sau žmoniškesnio atly
ginimo už darbą ir unijos 
pripažinimo. Eks-guberna- 
torius Frank Allen, didelis 
garbarnės šėrininkas ir di
rektorių valdybos pirminin
kas, atsisakė su organizuo
tais darbininkais tartis ir u- 
nijos visai nepripažįsta. 
Tuomet naujas unijos loka- 
las paskelbė streiką ir 16 
lapkričio darbininkai metė 
darbą. Po 4 dienų jau įvyko 
susirėmimas su skebais. Vie
tinių mažai kas skebauja. Iš 
lietuvių tik viena šeimyna 
dirba, visi kiti streikuoja ir 
gerai laikosi. Bet kompanija 
atgabena skebų iš kitur. 
Lapkričio 20 dieną streikie
riai apdaužė 5 mašinas su 
skebais. Vienas didelis bu
sas vežė 20 skebų.Jį pasitiko 
tokia akmenų kruša, kad iš
byrėjo visi langai ir stiklai 
apibėrė vežiką. Busas turė
jo sustot ir skebai čia gavo į 
kailį. Pora jų buvo nuvež
ta ligoninėn. Rytojaus dieną 
buvo pastatyta visa policijos 
jėga, kad saugotų skebus; 
bet to paties buso langai vėl 
išbyrėjo. Kovoja ir moterys. 
Jos pasigavo vieną vokiečių 
tautos mergą einant dirbti, 
paguldė ją ant žemės ir nu
movė kelines.

Vienas lietuvis buvo areš
tuotas visai be reikalo. Yra 
ir daugiau areštuotų strei
kierių. Bet tas streikierių 
nenugąsdina. Ūpas geras ir 
visi pasiryžę kovot iki galo, 
nes perdaug jau nežmoniš
kai kompanija darbininkus 
išnaudojo. Streikieriai rei
kalauja 25 nuošimčių dau
giau užmokesčio ir organi
zacijos pripažinimo. Unijos 
lokalą čia organizavo ir 
streiką vadovauja ameriko
niški vyčiai, todėl ir lietu
viai katalikai į uniją visi su
sirašė. Rodos, kol kas strei
ką veda gerai. Matysim, 
kaip viskas užsibaigs.

Socialistas.

Sudaužė pavogtą auto
mobilį.

Anksti pereitos subatos 
rytą Roxburio žmonės rado 
ant kampo Ritchie st. ir Co- 
lumbus avė. sudaužytą auto
mobilį, kuris buvo atsimušęs 
į telefono stulpą ir tenai pa
liktas. Vėliau paaiškėjo, kad 
tas automobilis buvo pavog
tas iš Maldeno dvi dienos 
atgal. Jis prigulėjo tūlam 
Sandersonui.

Penki žmonės išsimaudė
Charles upėj nenorėdami.

Brightone, netoli Bosto
no, pereitą nedėldienį buvo 
sensacingas įvykis. Vienas 
15 metų vaikas užsimanė 
pereiti akmeniniu tilto pa
rapetu, kuris tarnauja kaip 
apsauga, kad nuo tiltų nie
kas nenukristų į Charles u- 
pę. Bet parapetas yra siau
ras, vaikas neteko lygsvaros 
ir nuvirto upėn. Jo gelbėti 
šoko į vandenį jo sesuo ir 
brolis, bet vanduo su ledais, 
visi sušalo ir jau išrodė, kad 
nei vienas neišeis gyvas. 
Tuomet nuo tilto nėrė du 
policmanai ir visus tris vai
kus išgelbėjo. Ant tilto ir u- 
pės pakrašty susirinko šim
tai automobilių. Tai buvo į- 
domesnis reginys, negu ant 
“muving pikčerių.”

Bostono majoras Curley 
išvažiavo Washingtonan 
prašyti pinigų įtaisymui aer
odromo ant Govemer’s Is
lando. Tas darbas reikalau- 
siąs 5,000 darbininkų

SLA. viršininkų nomina
cijos.

Bostono ir apylinkės SLA 
kuopos jau pasisakė, ku
riuos veikėjus jos norėtų 
matyt BLA. Pildomoj Tary
boj. Štai Arlingtono 175 
kuopos balsavimas::

Bagočius, prez., 13.
Tarnas Matas, vice-p., 13.
P. Yurgeliutė, sekr., 8.
M. Vinikas, sekr. 5.
K. Gugis, ižd., 13.
K. Sidabras, iždo gi., 11.
C. Leikus ” ” 11.
Mikužiutė ” ” 3.
S. Mockus, ” ” 1?
Dr. A. Graičiunas, 13.
Cambridge’aus 191 kuopa 

vienbalsiai nominavo šiuos 
asmenis:

Bagočius, prez.
J. Ambraziejus, vice-prez.
M. J. Vinikas, sekr.
K. Gugis, ižd.
K. Sidabras, iždo glob.
Pažymėtina, kad Bostono 

apylinkėje norima Iždo Glo
bėju išrinkti p. K. Sidabrą. 
Jis yra 191 kuopos narys, 
rimtas, darbštus vyras ir ge
rai apsipažinęs su finansi
niais dalykais.
Bomai išgėdino da vieną 

moterį.
Pereitam “Keleivio” nu- ‘ 

mery rašėm, kaip ant Tre-’ 
čios gatvės South Bostone’ 
nakties laiku buvo užpulta: 
ir žiauriai sumušta 19 metų- 
amžiaus Doreliutė ar Doliu- 
tė.

Dabar netoli tos pat vie
tos buvo kitas panašus Įvy
kis. Tūlas Jennings pereitos 
subatos* vakarą nusivedė 
jauną moterį, tūlą Anną Da
vis, 21 metų amžiaus, ant 
vakaruškų ant Athens stree
to. Tenai butą spykyzės. Jie 

linksminosi’* tenai iki 2:30 
valandai ryto. Moteris visiš- 
kai-pasig«ėi—Tuomet ■ keli 

bomai išsivedė ją į prieangį, 
nuplėšė drapanas ir išgėdi
no ją. Tuo tarpu ėjo polic
manas pro šalį ir išgirdo 
moteries riksmą. Kad ir gir
ta, ji šaukėsi pagalbos. Po
licmanas nuėjo pažiūrėt, kas 
tenai darosi, ir pamatė tris 
vyrus dar tebeatakuojant 
jauną Anną Davis. Drapa
nos nuo jos beveik visos bu
vo nuplėštos ir ji buvo visa 
kruvina. Matyt, gynėsi, tai 
bomai pramušė jai galvą ir 
sumušė veidą.

Ryšium su tuo skandalu 
buvo sifimti keturi bomai. 
Jų pavardės policijoj užra
šytos taip: William Jen
nings, John Doyle, Edward 
Wilzonis ir Joseph Adams- 
ki. Du pastarieji esą lietu
viai. Wilzonis tik 17 metų 
amžiaus, o Adamskis—18.

Šį panedėlį South Bostono 
teismas kiekvieną jų pastatė 
po S25,000 kaucija.

Dabaltiniu laiku dauge
liui advokatų Bostone buvo 
užkurta gana karšta pirtis ir 
keliatas jų buvo pašalinta 
nuo karo. Tarp tokių nelai
mingų pateko Broektono žy
das adv. Berkvvitz ir South 
Bostono lietuviams žinomas 
adv. Keenan. Tuo tarpu lie
tuvių advokatas yra kviečia
mas teisininkų draugijos į 
jos kalbėtojus, kad kitus^pa
mokintų.

šitas faktas parodo, kaip 
klysta tie musų žmonės, ku
rie mano, kad svetimtautis 
profesionalas visuomet yra 
geresnis už lietuvi. Bostone 
yra šimtai advokatų, tačiau 
kaip pavyzdį jaunajai advo
katų laidai teisininkų drau
gija pastatė lietuvį.

Puik ios lietuvių vakaruškos.
Dorchesterio pažangiečių 

359 SLA kuopa lapkričio 
25 d. buvo surengusi balių. 
Rengėjai buvo viską puikiai 
sutvarkę, o svečių suvažiavo 
iš visos Bostono apielinkės. 
Tikrenybėje, tokio jaukaus 
pasilinksminimo retai pas 
mus būna. Svetainė pilna 
švarios publikos, visi links
minasi, juokauja, pilni sma
gaus ūpo. Rep.

Trokas užmušė M. Kavolį.
Užpereitą sąvaitę buvo pa

laidotas Matas Kavolis, ku
ris mirė troko suvažinėtas. 
Kavolis važiavo arkliniu ve
žimu, kaip užbėgo ant jo 
trokas. Arklys buvo užmuš
tas vietoj, o Kavolis sunkiai 
buvo sužeistas ir, pagulėjęs 
kokį laiką ligoninėj, mirė. 
Velionis buvo 42 metų am
žiaus, bet da nevedęs. Gy
veno Harvardo miestely, 
netoli Bostono.

Mokindamiesi šaudyt nušo
vė draugą.

Arlingtone keliatas vaikė
zų susirinko i skiepą ir pra
dėjo šaudyt i taikinį. Šitas 
pratimas pasibaigė tuo, kad 
Robert Stevens, 17 metų 
vaikėzas, tapo peršautas ir 
neužilgo mirė.

MUZIKOS, DAINŲ IR JUOKŲ
VAKARAS

RENGIA GABIJOS -CHORAS

Nedėlioj, Gruodžio-Dec 3, 1933 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kamp. E ir Silver St. South Boston. Miss.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Atsilankę šiame vakare išgirs daug gražiu dainų ir linksmausių 
juokų. Tokių gražių dalykų nesat girdėję. Įžanga 40c.

Visus kviečia GABIJA.

KELEIVIS,
i'ir-ir-

SO BOSTON

Šitame vaizdely parodytas OrviUe J. Eisele, pirmutinis Iowos 
valstijos faimerys gavęs iš federalinės valdžios čeki kaipo atly
ginimą užtai, kad apleido dalį savo sėjamojo lauko

Adv. Šalna kalbėjo jaunųjų ' Kaip bu* parduodama 
advokatų bankiete. degtinė.

Advokatu draugija, žino- Massachusetts legislatu-
ma kaip Law Society of ra yra paskyrus komisiją, kadTTooseveltas^neDri- 
Massachusetts. 23 lapkričio-kad išdirbtų planą degtinės „įintu Sovietu. B« visus
buvo suruošus American prekybai kontroliuoti, kuo- 
House viešbuty 'bankietą met prohibicija bus atšauk- 
iauniems savo nariams, ku- ta. Ši komisija buvo nuva- 
rie šiais metais buvo priimti t žiavus net į Kanadą pažiu- 
advokatų luoman. i rėti, kaip tenai svaigalai yra

Mums lietuviams šis ban-!pardavinėjami. Dabar ji tu- 
kietas yra Įdomus tuo, kad. ri planą jau sudariusi ir jis 
tarp jo kalbėtojų buvo pa-į bus paduotas nepaprastai 
kviestasir p. A. O. Šalna, ri-j legislaturos sesijai ateinantį 
siems žinomas lietuvis advo- i mėnesį. Einant tuo planu, 
katas. į vienas laisnis degtinei par-

davinėti bus duodamas ant 
kiekvieno tūkstančio gy ven
tojų. Kainos degtinei komi
sija nenustato. Tą padarys 
pati legislatura. Bet degtinė 
turės būt brangi, nes taksų 
valdžia ims apie doleri nuo 
kvortos.

Bažnyčiose vagia.
Lynne buvo teisiami dų 

iaunuoliai, kurie eidavo į 
bažnyčias vogti. Vieną ne- 
deldienio rytą jie išnešė iš 
bažnyčios prieangio 5 ap
siaustus ir vieną skrybėlę. 
Teismas nusiuntė juos trims 
mėnesiams Į pataisos na
mus.

"Pereitą nedėldienį įvai
riose vietose Naujoj Angli
joj nuskendo per ledą 4 
žmonės.

MOTERŲ RATELIS
Turės nepaprastą vakarą

Lietimų M. Žinyčios svetai
nėj, subatoj, December 2 d., 
1933 m. Šiame vakare pro
grama susidės iŠ trumpų 
juokingų veikalų ir baigsis 
su šokiais. Įžanga y patai 25 
centai.

Moterų Ratelis kviečia 
publiką ateit.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

Pereitos subatos naktį va
gys išmušė krautuvės langą 
po numeriu 1472 Dorchester 
avė. ir išvogė daug moteriš
kų drapanų ir skrybėlių. Po
licija pastebėjo tai kuomet 
vagių jau nebuvo.

PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARDA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo įdomns skaitybas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468

puslapiu, 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
253 Broadvray So. Boston, Mass.

Sovietus pripažinus, iš Bos
tono gali būt deportuota „ 

500 baltagvardiečių.
Bostone ir apylinkėje gy

vena daug rusų baltagvar- 
j (liečiu. Kaip jie patys sako, 

i1 jų skaičius čia siekia 1,500 ,1 žmonių. Visi jie buvo caro 
’ • ištikimi taniai ir kilus revo

liucijai išdūmė į platųjį pa
saulį. Daugelis jų atvyko A- 
merikon taip vadinamais 
Nanseno arba Tautų Lvgos 
pasportais, nes savų doku
mentų neturėjo. Kiti buvo Į- 
leisti visai be pasportu ir> 
gyvena Čia nelegaliai. Tokių 
čia esą 500. Sulyg imigraci
jos įstatymų, visi jie turėtų 
būt deportuoti. Bostono imi
gracijos valdininkai turį ir 
varantus jiems deportuoti, 
bet ligi šiol jų nekliudė, nes 
su Rusija nebuvo oficialaus 
susisiekimo ir Amerika-ne
galėjo jų tenai išgabenti. 
Tačiau dabar, kuomet So
vietai pripažinti, visa šita 
caro kompanija gali būt bile 
diena suimta ir ištremta.

Taigi Bostono baltagvar
diečiai dabra labai susirūpi
nę. Dėl to jie čia organizavo 
ir protesto mitingą su po
pais priešaky, dėl to ir mel-

pažintų Sovietų, 
jų protestus ir maldas 
nunešė ant vuodegos.

ŠUO

Balso Draugijos Balius.
Seredos vakare, lapkričio 

29, Lietuvių svetainėje, So. 
Bostone, bus Balso Draugi
jos balius. Rengėjai sako, 
kad jų balius taip surengtas, 
kad jame galės linksmintis 
visi—seni, jauni ir maži. Į- 
žanga 25c porai, pavieniams 
15c. Reiškia kaip už dyką. 
Geriausia proga pasisve- 
čiuot. Rep. A.

Pereitą sąvaitę Bostone 
banditai užpuolė Tuttle Sil
ver Co. ofisą ir išplėšė $700, 
kurie buvo parnešti iš banko 
darbininkų algoms.

METINIS BALIUS
Rengia So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugija,
Lapkričio 30 d., 1933 m.

Padėkavonės Dienoje 
LIETUVIŲ SALĖJE,

E ir Silver sts. So. Bostone 
įžanga: merginoms 25c, vyrams 35c.
Grajis Bemat ir jo Kovai Serena- 

ders Orkestras lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Bus valgių ir gėri
mų. Kviečiame jaunimą ir suaugusius 
ateiti ir pasilinksminti. Šokiai nuo 
6:30 iki 12 nakties- KOMITETAS.

ALEXANDER STEC
Cor. of Sprague and Hopper Road, 

Findlen, Mass.
Noriu pasiskolint pinigų ant geros 

vietos, ant pirmo mortgičiaus, ir su- ' 
tikčiau mokėt 7 procentą. (9) •

J. G. PETRAUSKASI
Taisau senus ir parduodu naujus 

laikrodėlius ir Budintojus.
Reikale galiu ateit į namus. (8) 

453a BROADMAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas, So. Boston 2029-W

Petras Ketvirtis
Parduodu laikrodžius, žiedus ir kitus 
auksinius daiktus. Mainau, perdarau

iš senų laikrodžių j naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŪŠIES 

OIL BURNERIUS. PATYS -
ĮTAISOME. -

PARDUODU RADIOS penkių ge
riausių kompanijų. Duodu ant išmo
kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo 
Bostono.

326 BROADM AY
Tel. 4618-W SO. BOSTON, MASS.

: 2—4 p. y.; 7—4M 
>ADWAY

/špentykit
fc" Namus

MOORE’S PENTU
&
MC6-!
3 »
S?.3
■ X
lt

Vienintele Krautuvė So. Boston*, 
Kuri Parduoda Gėriai

Pentus, Sienoms Popierų, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

PRISTATYMAS VELTUI. 
Kurie norite kad jūsų namas gra
žiai išrodvtų ir ilgai laikytų,

užeikite pas mus.

Flood S<mwe
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel. Šou. Boston 4703-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda

Daro visos legalius
317 E STREET,
(Kampas Braodvay)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2722 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mm 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. Atminkit* 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorira) 
IM DORCHESTER STREET 

Kampas tfroauvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2172 U

i A. J. NAMAKSY
| Real Estete A I;
•366 W. BROADWAY.

SOUTH BOSTON, MASS.
< Office Telephone Res. Telephone 
t So. Boston 3357 Jamaies 2031-M 
} Residenee: 251 Chestnut Avi

Jamaica Plaia,

z
Telefonas So.

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriat
• laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mą.

258 W. Broadtray 
SO. BOSTON, MASS.

Broektono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 41 lt

SO. BOSTON
19M

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Tralui

Tn
mobilius. Taisymo ir 
mo vieta:

1 HAMLIN STREET 
ir EAST EffiBTH ST.
SO.

Peter Trečiukas

EAST EIGHTH 
BOSTON,'MAI

■tokia ir Joe Ka

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
UETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydė aštrias ir kroniškas ligas vyrų, motorų ir vaikų. Vartoja JLBay
JSC

fo»-,
Tel. S. R 2712. 

8OUTH BOSTON, MASS.

No. 48. Lapkričio 29 d. 1933

GYDYTOJŲ ADRESAI

hL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliotais ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
lnman st. arti Central akv. 
CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Jos. Lutkevičia
gydytojas ik chirurgas

Nuo 1 iki 3 po pietų 
Nuo C iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
SS Scoliay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervų Ligų.

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

i

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDAS: Nuo » iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 ▼. po pietų 

I tik
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisai “Keleivio” narna

II BHOADWAY, tarp C ir D 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. University MM
Dr. Susan 

Glodienes-Curry
LIETUVE DENTISTt 

VALANDOS: S-S ir 7-9. '
<78 Massachusetts Ave^

(PRIE CENTRAL SKVĖBO) 
CAMBRIDGE, MASS.

UETUVYS

0PT0METRI8TAS

__ -____________akis, priskiria
akinius, kreivas akis atitisainu 
ir amMyopiškoše (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamv- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Bruudoay, So.

Joseph Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktoriai 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Stoe<

So. Boston TeL 1437-M

IPARKTFAF AUTO 
SERVICE

Md FILLING STATION 
Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų a
ilgai laikytų, duokit patai- 

Darbas geras, luina 
■ Jeigu norite, kad juaų 

gerai trauktų, iaakfta gaao-

■7?

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Colony Avė, 
SO BOSTON. MASS.

So. Boston 97T7.




