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Mussolini Pranašauja Baisų 
Karą 1936 Metais

ANGLAI DIDINA ORO 
LAIVYNĄ.

Reikalauja Didini
Amerikos Armiją.
Amerikos armija nukrito 

žemiau “pavojaus linijos”. 
Savo stiprumu ji dabar už
ima tik 17-tą vietą tarp kitų* t "tl XIKily JUHJ

Amerikos Darbo Fe- valstybių. Ją reikia tuojaus

Amerikos Ambasa- Ispanijoj Prasideda AIIama
dorins Išvyko | Nauja Revoliucija. N0rW00uC (llIlKlUOtl AllCIlO

Mušeikos Puolė StreikieriusMaskvon. Londone gauta žinių, kad į 
yew pereitą nedėldienį Ispanijoj;Pereitą sąvaitę iš ^cw ,

Yorko iš^rko Sovietų Rusi- .
Ciudad Real miestą ir iška i LatVUU BoikotUOJU

Gaisras tarp Japonijos ir 
Rusijos galįs kilti ateinančią 

vasarą.
Kur rūksta durnai, tenai 

turi būt ir ugnis. Taip ir su 
karu: kuomet visas pasaulis 
pradeda kalbėt apie karą, 
tai karas būna netoli.

Dabar kaip tik visas pa
saulis ir pradėjo kalbėti apie

deracija Priešinga 
Infliacijai.

Amerikos Darbo Federa
cijos lyderiai, pūsdami vie
non dudon su Morgano a- 
gentais, paskelbė savo pro
testą prieš dolerio infliaciją. 
Savo protestą jie remia neva 
darbininkų reikalais. Sako: 
“Kiekviena infliacijos for-

karą. Kalba apie tei ne šiaip Į”3. kuri S1'??'3 smalkiu do-
sau žmoneliai, bet valstybių 
vadai ir diplomatai. Tos 
kalbos ypač pasidarė karšr 
tos po to, kaip Vokietijoj į- 
sigalėjo fašizmas ir kai Vo
kietija atsimetė nuo Tautų 
Lygos ir išėjo iš nusiginkla
vimo konferencijos. Visi 
jaučia, kad Vokietija pasi
ryžus keršyti tiems, kurie po 
didžiojo karo 1919 metais 
ją apiplėšė kaip tikri plėši
kai. Žiūrint iš šalies, rodos, 
Vokietija nėra karui pasi
ruošus, nes ji neturi užpuo
lamųjų ginklų. Aliantai at
ėmė iš jos visą karo laivy
ną, atėmė visas armotas ir 
susprogdino visas jos tvirto
ves. Šitų dalykų į kelias są- 
vaites nepastatysi. Bet kas 
gali žinoti, kad naujam ka
rui šitokie dalykai bus rei
kalingi? Jeigu vokiečiai tu
ri išradę tokių nuodų, ku
riais vienas orlaivis Į dieną 
gali sunaikint 20 didžiausių 
miestų, tai tvirtovės ir ar
motos čia neturi jokios reik
šmės. O paskalai apie to
kius nuodus eina turbut ne 
be pamato, nes paskutiniais 
laikais visos šalys pradėjo 
skubiai pratinti savo miestų 
gyventojus gintis nuo gali
mų atakų iš oro. Net Lietu
voje pradėta jau kalbėti, 
kad reikia mokinti žmones, 
kaip vartoti priešdujines 
kaukes. Reiškia, visur jau
čiamas pavojus iš oro. Vals
tybės užlaiko tūkstančius 
šnipd ir gerai žino kas kur 
darosi.

Mussolinis, kaip valsty
bės galva, taipgi turi žinoti 
savo kaimynų slaptus pla
nus. O jis pranašauja .Euro
poje karą ne vėliau kaip 
1936 metais.. Tas karas bu
siąs labai baisus ir apimsiąs 
visą Europos kontinentą, o 
gal ii- visą pasaulį.

Anglijos lordas Parmoor 
sako, kad karas tarp Rusijos 
ir Japonijos galįs kilti jau 
už šešių mėnesių. Jeigu jis 
kilsiąs Tolimuose Rytuose, 
tai pasibaigsiąs Anglijoj. Ir 
Anglijoj dabar eina karšta 
agitacija už oro laivyno di
dinimą, nes tai esanti viena
tinė priemonė apsisaugoji
mui nuo užpuolikų.

Kapitalizmas jau aiškiai 
baigia savo dienas. Bankai 
griūva, fabrikai neturi dar
bo, prekyba baigia nykti ir 
milionai žmobių miestuose 

-neturi iš ko gyventi. Viskas 
išbandyta, o atsigriebti ne
galima. Taigi labai galimas 
daiktas, kad kapitalizmas 
išaugęs iš žmonių ašarų ir 
kraujo, suruoš da vieną 
skerdynę ir žmonijos krau
juose nusiskandins

lerio susmukimu, reiškia di
delį pavojų darbininkams. 
Europoje po karo per pinigų 
infliacijas žuvo visos dar
bininkų sutaupos bankuose 
ir jų uždarbis labai suma
žėjo.

didint.
Taip sako savo metinia

me raporte Karo Departa
mentui generalinio štabo 
viršininkas, gen. Douglas 
McArthur.

Jisai pataria tuojaus pas
kirti $200,000,000 karo or
laiviams ir padidinti armi
ją nuo 120,000 iki 165,000 
kareivių. Dabar Amerika tu
rinti “tiktai” 2,853 karo or
laivius prieš 4,000 Francu
zijos.

McArthur reikalauja su
moderninti visą artileriją. į- 
vesti nuolatinį milicijos la
vinimą ir pakelti atsargos 
karininkų skaičių iki 120,-

Bet Federacijos lyderiai «K>, kurie privalo kas metei
pražiopso tą faktą, kad A 
merikos darbininkų sutau
pos bankuose dabar negali 
pražūti, nes jos jau pražuvo 
tenai kuomet doleris buvo 
pagrįstas auksu.

Detroite Nužudytas 
žmogžudys.

Pereitą subatą Detroite 
buvo rastas nužudytas Chi
cagos gengsteris Verne C. 
Miller. Jo Iranas buvo visas 
suardytas, nurengtas ir nuo
gas įmestas pamazgų duo
bėn. Spėjama, kad jį čia Nu
žudė atsivyję Chicagos 
gengsteriai; mat, jis buvo 
pasamdęs tenai keliatą gal
važudžių, kad nužudytų de
tektyvų viršininką Frehmą. 
Jie tą “džiabą” atliko kaip 
reikia, bet Milleris jiems už
tai neužmokėjo. Užtai jie jį 
ir nudėję.

turėti nors po 2 sąvaitės pra
timų.

Tai taip išrodo praktikoj 
“nusiginklavimas”.

jon pirmutinis Amerikos 
ambasadorius, William C. 
Bullitt. Jis yra buvęs Rusi
joj du kartu jau pirm to. 
Pirmu kartu prezidentą^ 
Wilsonas buvo nusiuntęs jį 
tenai 1919 metais, kad pa
tirtų, kokiomis išlygomis 
Leninas su Trockiu sutiktų 
dalyvauti taikos konferenci
joj Versalėje. Antru kartu 
Bullitt lankėsi Sovietuose 
pereitą pavasari.

Dabar kartu su Bullittu iš
važiavo ir valdžios statybos 
skyriaus viršininkas Keith 
Merrill. Jiedu parinks Mas
kvoje vietą ambasadai ir a- 
budu vėl sugrįš. Tuomet 
Bullitt čia organizuos savo 
štabą, kuris sėdės su juo 
Maskvoj.

Japonai Stiprina Ka
ro Jėgas.

skolų

binę rotušės bokšte raudoną 
vėliava, tačiau žandarų 
spaudžiami vėliau turėję pa- Šiomis dienomis Latvijos

•, f i • * «m I m o L* įrzv/A

Valdžios Šventę.

UŽPUOLĖ DARBININ
KUS PRIE LIETUVIŲ 

SALĖS.

sitraukti. x i valdžia Rygoje suruošė visą
Pasklidus gandui, sukili- I eilę barškančių iškilmių 15 

mas apimsiąs visą Ispaniją, | metų Latvijos nepriklauso-
vidaus reikalų ministeriją į- 
sakė greitai konfiskuoti vi
sus ginklus iš-krautuvių, bi- 
iodamosi, kad jie nepatektų 

revoliucionierių rankas.

MEKSIKOJ SUSEKTAS 
NAUJAS KUNIGŲ 

SĄMOKSLAS.
Pereitą sąvaitę Meksikoj 

buvo susektas naujas kleri
kalų sąmokslas prieš vy
riausybę. Tarp kita ko są
mokslininkų buvę numatyta 
užmušti Meksikos sostinės 
majorą Plutarca Elią Calle- 
są, prezidento Calleso sū
nų.

KUOMET SVARAS CUK
RAUS BUVO $12.

Amerikos piniguočiai, ku
rie priešinasi Roosevelto 
vykinamai {dolerio infliaci
jai, pradėjo šauktis net isto
rijos sau į pagalbą.Jie nuro
do, kad Francuzijoj po revo
liucijos pinigų infliacija bu
vo priėjusi prie to, kad 1795 
metais pora batų kaštavo 
$40, bušelis bulvių $40, o 
svaras cukraus $12.

Washingtono pranešimu, 
Jungtinių Valstijų valdžios 
skolos šių metų 1 gruodžio 
pasiekė $23,534,115,771. 
Tai yra aukščiausia skaitli
nė nuo 1921 metų.

Į tas skolas šalį paskandi
no karas, kaip parodo že
miau paduotos skaitlinės:

1916 metų pabaigoje šalis 
turėjo tik $1,226.938.315 
skolų. Kaip tik kapitalistai 
įtraukė šalį į karą, skolos 
pradėjo kilti šitaip:

1917 metais $5,775,322,- 
334.

1918 metais $18,776,697,- 
022.

1919 metais $26,059,398,- 
389.

Nuo to laiko kraštas ir ne
gali iš skolų išbristi. Nors 
po karo jos buvo sumažėju- 
sios iki 16 bilionų dolerių, 
bet dabar ir vėl pakilo, nes 
dėl krizės padidėjo valdžios 
išlaidos.

PATARIA ŠAUDYT KU
NIGUS.

“Geriau butų, kad nusidė
vėję kunigai butų šaudomi, 
negu prašalinami iš bažny
čių ir paliekami gyventi iš 
išmaldos”. Taip pasakė pe
reitą nedėldienį metodistų 
kunigas Hubbard iš Con- 
necticutt valstijos.’

Eastport, Me.—Siaučiant 
dideliam vėjui pereitą suba
ta ugnis čia sunaikino Booth 
Fisheries žuvies įmonę. Nuo- 

Jstoliai siekia $100,000.

Sovietų, Orlaivio 
Katastrofa.

Sovietai buvo pastatę 
žmonėms vežioti didžiausį 
aeroplaną visame pasauly. 
Jisai buvo varomas šešiais 
motorais ir galėjo nešti 128 
keleivius. Dabar iš Maskvos 
pranešama, kad netoli Char
kovo tas oro milžinas nukri
to ir sudužo. Nelaimėj žuvo 
14 žmonių. Valdžia paskyrė 
komisiją ištirt katastrofos 
priežastį. Kol kas smulkme
nos neskelbiamos.

Japonų kabinetas jau nu
statė valdžios biudžetą 
1934-1935 metams, iš kurio 
karo reikalams skiriama 
932,000,000 jenų (apie 
$281,400,000). Tai yra di
džiausia suma militarizmui 
visoj Japonijos istorijoj. Ji 
sudaro 44 procentus visų 
valstybės išlaidų. Tai paro
do, kad Japonija ruošiasi 
karui ne juokais.

Policija Užpuolė An
gliakasių Susirin

kimą.
Nemacolin, Pa.— Pereitą 

nedėldienį čia susirinko 600 
angliakasių ir pradėjo reika
lauti, kad Buckeye Coal Co. 
priimtų ir išklausytų jų iš
rinktus atstovus. Vietoj to, 
kompanija pasišaukė valsti
jos “kazokus”, kurie pradė
jo mėtyt gazines bombas į 
susirinkusius darbininkus ir 
išvaikė juos.

Buckeye Coal kompanija 
priklauso plieno trustui ir 
jos kasyklos randasi Green 
kauntėj.

mybei paminėti. Netiek, ži
noma, buržuazijai brangi ta 
nepriklausomybė, kiek jai 
rupi parodyti minioms savo 
“patriotizmą”, • kuris dau
giausia reiškiasi nusipenė
jusiais “patriotų” pilvais.

Bet susipratę darbininkai 
nesiduoda ant “patriotiš
kos” meškerės užsikabinti. 
Latvijos Socialdemokratų 
Partijos komitetas paskelbė 
savo nutarimą, kad darbi
ninkai neprivalo šitoj barš
kalų šventėj dalyvauti. So
cialdemokratai pabrėžia, 
kad tie ponai, kurie dabar 
apvaikščioja nepriklauso
mybės šventę, įžeidžia tik
ruosius kovotojus už Latvi
jos nepriklausomybę. Da 
bartinė Latvijos valdžia 
spaudžia darbininkus, per
sekioja jų organizacijas ir 
nepaleidžia iš kalėjimų tik
rųjų kovotojų už Latvijos

Prohibicija pasi- 
■; baigė.

Šią sąvaitę, 5 gruodžio, 
Amerikoj jau pasibaigė pro- 
hibicija ir degtinė vėl pasi
darė legalus gėrimas.

Paskutinėmis dienomis 
spaudoje pasirodė paskalų, 
jog federalinė valdžia ma
nanti paimti degtinės parda
vinėjimą savo moncspolin, 
kad palaikius jos žemą kai
ną.

Tas nugąsdino degtinės 
gamintojus ir jie nuvykę 
Washingtonan u ž t i k r ino 
valdžia, kad jie galėsią par
davinėti degtinę po $1.50 
kvortai ir iš to apmokėsią 
visus mokesčius valdžiai. 
Dabar jie turi ant rankų 
12,000,000 galionų degti
nės, kuri gali būt parduoda
ma tokia kaina.

ISPANIJOJ KARO 
STOVIS.

Pereitą nedėldienį visoje 
Ispanjoj buvo apskelbtas 
karo stovis, nes žmonės pa
siruošę naujai revoliucijai. 
Madride buvo didelių de
monstracijų. Žmonės šaukė: 
“Mirtis fašizmui!”

SCOTTSBORO BYLA.
Scottsboro 6 juodveidžiai 

teisiami jau trečiu kartu ir 
išrodo, kad pasekmė bus ta 
pati. Šį panedėlį vienas 
juodveidis pasmerktas mi
riop trečiu kartu. Dabar se
ka kitų bylos.

Kuboj Sušaudė 5 
Karininkus.

Kuboje sunaikinti 5 auk
šti karininkai, kurie palaikė 
diktatoriaus Machado reži
mą. Sargai varė juos iš Ma- 
tanzos į Santą Clarą. Kelyje 
nežinomi žmonės užpuolė 
juos atėmė iš sargų ir tuoj 
nuiinčiavo. Tarp jų buvo 
pulk. Estrada, kaD. Castillo, 
kap. Armando Vilches, Įeit. 
Valido ir Įeit Noda.

7 BANKININKAI JVELTI
Į BAISŲ SKANDALĄ.
Kansas valstijoj tapo su

gauti septyni bankininkai, 
didelių bankų prezidentai ir 
kasininkai, kurie padirbo 
$1,000,000 sumai Kansas 
valstijos bonų ir išpardavė

HITLERIO MUŠEIKOS 
PADARYTI VALSTYBĖS

JĖGA.
Iš Berlyno pranešama, 

kad Hitlerio mušeikų gau
jos, žinomos taipgi "štur- 
mininkų” ir “smogikų" var
du, pereitą sąvaitę buvd in
korporuotos į valstybės apa
ratą ir dabar jau skaitosi 
kaip paprasta šalies kariuo
menė. Jų skaičius siekiąs 
3,000,000. Taigi didesnė ar 
mija, negu kaizeris turėjo.

AIRIJA IŠSIUNTĖ SO.
BOSTONO LENKAMS 

$150,000.
Savo laiku mes jau 

šėm, kad du South 
lenkai, Ramins kis ir Kubi-

Sužeista 16 žmonių, vienas 
mirtinai, ir 12 sumuštų ne

kaltai areštuota.
Norwoodo miestely, neto

li Bostono, šį panedėlį dė
josi baisus dalykai. Buvu
sis gubernatorius Allen, ku
ris valdo tenai odos dirbtu
ves, prisigabeno iš New 
Yorko profesionališkų mu
šeikų ir šį panedėlį tie im
portuoti galvažudžiai įtaisė 
streikuojančių Alleno dar
bininkų skerdynę.

Streikas Alleno garbar- 
nėse prasidėjo jau apie 3 
sąvaitės atgal. Streikieriai 
pasiėmė Lietuvių Salę savo 
susirinkimams laikyti. Ir 
štai, kada šį panedėlį jie bu
vo susirinkę apie tą salę ir 
ramiai šnekučiavosi, prie 
salės atbildėjo trys Alleno 
trokai su ginkluotais galva
žudžiais. Iššokę iš trokų tie 
razbaininkai tuoj puolė 
žmonių tarpan ir pradėjo 
tašyt kuolais susirinkusius 
per galvas ir pečius.

Iš pradžių užpulti žmonės 
mėgino gintis. Bet plikomis 

prieš kietas ir
laisvę. Todėl visi socialde
mokratai ir bendrai visi su- rankomis prie 
sipratę darbininkai yra kvie- J sunkias buožes.............., .... ..... ,------------ _____negiatsilai-
ciami sitas valdžios iškilmes kyši. Vienam-kitam užpuo- 
boikotuoti ir visai jose ne- (nkui buvo nuplėštos drapa- 
dalyvauti. Socialdemokratų ’nos. tačiau galvažudžiams į 
seimo frakcija pareiškė, kad I pagaibą tuoj pribuvo poli- 
ji nedalyvaus nei audijenci- cįja? įr kas tik nuo užpuoli-
joj pas prezidentą. kų gynėsi, tą areštavo. 

Žmonės pradėjo bėgti, o
ChicagOS Lietuvaitė, mušeikos paskui ir iš užpa

Laimėjo $10,000.
Keliatas metų atgal Chi-

kalio mušė bėgančius laz
domis. Žmonės pradėjo slė
ptis krautuvėse ir privati-

cagoje tūlas A. Benik įsi- niuose namuose; bet galva- 
mylėjo į lietuvaitę Anastazi- žudžiai ir čia atsiviję juos 
ją Makūnaitę ir vedė ją. Bet mušė.
jo tėvai buvo toms vedy- j Tai buvo toks teroras, ko- 
’ooms labai priešingi. Pa-, kio Norwoodo gyventojai 
galiau 1930 metais, kaip da nebuvo niekad matę. Po- 
Makunaitė-Benikienė susi- gromui pasibaigus, visoj a- 
laukė kūdikio, Beniko tėvai pylinkėj nesimatė nei vieno 
Dakėlė tokį triukšmą, kad žmogaus, išskyrus tik mu- 
Benikas ėmė ir pametė savo šeikas su policija ir sumuš-y__ _ m___  x i — a v i • • i 7 ♦juos žmonėms. Dabar visi 7 žmoną. Tuomet jį apskundė tus darbininkus^ kurie gulė- 
senius teisman už suardy- jo kraujuose paplūdę. Strei
ką jos gyvenimo. Dabar kieris Davis turi perskeltą 
teismas nusprendė, kad se- * galvą ir turbut mirs. Penki 
niai Benikai užtai užmokėtų lengviau sužeisti streikie- 
Makunaitei $10,000 atlygi-, riai buvo nuvežti ligoninėn 
nimo.

sukčiai areštuoti. Tarp jų y- 
ra Topekos National Banko 
prezidentas McKeon, Em- 
porijos banko prezidentas 
W. W. Finney, jo sūnūs ir 
keliatas kitų.

VULKANAS UŽBĖRĖ
DAUG ŪKININKŲ.

EI Salvadore respublikoj 
pereitą sąvaitę išsiveržė Iz- 
alco ugniakalnis, užberda 
mas visą apylinkę karštais 
pelenais. Žinios sako, kad 
degančioj lavoj žuvo kelio
lika ūkininkų ir visi jų gy
vuliai.
SUNAIKINO 24,701,000 

MAIŠŲ KAVOS.
Kavos ir cukraus biržoje 

New Yorke gauta žinių, kad

Teismas Paleido 
Linčiuotojus.

, ir turbut pasveiks. Kiti su
žeisti, kurie galėjo paeiti, 
parėjo namo. Be to, apie 12 
sumuštų policija areštavo— 
areštavo užtai, kad mušami

Pereitą sąvaitę gauja balt- gynėsi. Tarp sužeistų yra ir 
veidžių fanatikų Marylando lietuvis Dominikas Kazake- 
valstijoj nuiinčiavo jauną vičius.
juodveidį. Policija ir šerifas' Šituo įvykiu baisiai pasi- 
atsisakė žmogžudžius areš-, piktino visi gyventojai Jr 
tuoti. Tuomet gubernatorius miestelio valdybos nariai 
Ritchie pašaukė miliciją ir .tuoj sušaukė susirinkimą ir 
4 kaltininkai buvo suimti, išnešė rezoliuciją, apkaltin- 
Bet kuomet juos atvedė teis- (darni Alleno despotizmą ir 
man, teismas juos paleido, patardami policijai tuojaus 
Tai ve, koks teisingumas A-( pradėti kriminalinę proce- 

importuotussiomis dienomis Brazilijos merikos teismuose. Strei- durą prieš jo 
valdžios įsakymu buvę su-Į kierius visuomet nubaudžia, chuliganus, 
naikinta 24,701,090 maišų o linčiuotojus paleidžia. J Klausinėjama policija, 
kavos, kad sumažinus jos' ~~~~~ (kodėl ji nearestavo muse i -
perteklį ir pakėlus kainą. į GRAIKIJA DEPORTUOS į kų, atsakė taip: mes nega-

--------------- ■ INSULLĄ. i Hm nieko padaryti, nes Al-
Bostono AUTOMOBILIAI UŽMU- ! Iš Atėnų pranešama, kad lenas valdo visą miestą, ir 

Graikijos valdžia nusista- jeigu mes jo neklausysime, 
čiusi deportuoti pabėgusį mes neteksime darbo.

ra-

ŠĖ 15 ŽMONIŲ.
ckis, laimėjo airių loteri joj Pereitą sąvaitę Massachu-
$150,000. Dabar iš Airijos setts valstijoj automobilių Į Amerikos milionierių Insu-J Ir šitokį žmogų darbinin- 
pranešama, kad tie pinigai nelaimėse buvo užmušta 15 llą, kuris čia apvogė tuks- kai buvo išrinkę valstijos 
jiems jau išsiųsti | žmonių. įtančius žmonių Icrubematorium ’
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Ar Lietuva Sugrąžins Amerikos
Lietuviams 100,000 Dolerių?

KRISTAUS VARDU UŽ
KURE PRAGARĄ.

Argentinos lietuviuose da
bar tikra velniava. Anot 
‘‘Argentinos Žinių”—

“Dar niekad Argentinos lie
tuvių kolonijoj nebuvo tiek ne
sąžiningumo, šantažo, melo, 
provokacijų ir pagaliau kruvi
nų atsitikimų, kaip kad šiais 
pastaraisiais metais. Spauda 
pasiekė aukščiausi demagogi
jos laipsni. Supjudyti ir išpro
vokuoti asmenys dairosi vien 
tik palankaus momento, suve
dimui sąskaitų su vienokiu ar 
kitokiu savo priešu. Mes vir
tom Sodoma ir -nebegalvodami, 
kad žūsim sykiu, krauju apte
kusiomis akimis laukiam, kad 
iškristų ugnies lietus ir sunai
kintų viską.

“Lietuvis džaiugiasi lietuvio 
nelaime, brolis neapkenčia bro
lio...

“Šios pasibaisėtinos dema
gogijos ir keršto bangos nebu
vo tiek įsiūbuotos keli metai 
atgal. Buvo ir rytoj iečiai, bet 
jie tada nebuvo'banditai. Kad 
ir skirtingų pažiūrų lietuviai, 
susitikę vis dar pasilikdavo lie
tuviais, bet šandieną to nebė
ra. Kodėl gi taip? Argi jau taip 
mes apkvaišom? Ar mes nepa- 
sidalinam turtų? Bet juk mes 
neturim čia nė fabrikų, nė 
bankų”.

Tai kas gi čia kaltas?
Kalti kunigai, sako “Ar

gentinos Žinios”. Iš pradžių 
argentiniečiai džiaugėsi, 
kuomet išgirdo, kad iš Lie
tuvos atvyksta pas juos ku
nigai. Jie tikėjosi, kad Die
vo tarnai įneš jų kolonijon 
gyvumo ir suves juos vieny 
bėn. Bet išėjo kitaip:

“Vos spėjo išlipti ant kranto 
ir visu įniršimu puolėsi šmeiž
ti ir provokuoti tuos asmenis, 
kurių savo amžiuje nebuvo 
matę. Jie nekvietė lietuvių vie- 
nybėn. bet Kristaus vardu ėmė 
juos kiršinti, vienus šmeižti, ki
tus girti ir tuomi pasėjo anų 
širdyse neapykantą ir keršta
vimus. Bet tik šie darbai ir 
jiems išėjo Į skaudžią nelai-

negalim pakeisti geros nuomo
nes, nes ir šiemet iki 1 spalių 
d. jie Lietuvon atsiuntė 3,954,- 
100 litų. Pernai per tą pati lai
ką jie atsiuntė, tiesa, daug dau
giau—6.054.100 lt.”

Parsiunčia nemaža pini
gų lietuviai emigrantai ir iš 
kitų kraštų. Iš Vokietijos 
per 9 mėnesius buvę prisiųs
ta 946,700 litų, iš Olandijos 
118,400 litų, iš Anglijos 99,- 
000 litų ir po kiek mažiau iš 
kitų šalių. Iš viso per devy
nios šių metų mėnesius Lie
tuvon buvę prisiųsta iš užsie
nių 5,222,300 litų.

LITVINOVAS JAU PAS 
MUSSOLINĮ.

Užbaigęs savo reikalus 
Vashingtone, komunistinės 
Rusijos diplomatas Litvino
vas išvažiavo Italijon pas 
Mussolini pasikalbėti. Apie 
tą jis su fašistų erštu tar
sis, tikrai da nežinia, tik 
vienas dalykas aišku, kad 
ne apie “bendrą frontą prieš 
ašizmą.”

Apie “bendrą frontą 
>rieš fašizmą” Litvinovas 
tekalbėjo nei su Amerikos 
comunistais. Ir, bendrai, jis 
visai su jais nesikalbėjo. Nei 
“zdrastvuite” nepasakė sa
vo “draugams”. O su kapi- 
a lis tų atstovais jis pasisvei
kino labai nuoširdžiai. Išė
jęs iš Roosevelto kabineto 
litvinovas pareiškė spaudos 
atstovams: “Su ponu Roo- 
seveltu visuomet malonu 
kalbėtis.”

Komunistų diplomatui 
malonu kalbėtis su Roose- 
veltu, ir malonu su Mussoli- 
niu, tik nemalonu su saviš
kiais. Ir todėl jis juos visai 
ignoruoja. Nei pasisveikinti 
nenori.

Argi tai darbininkiškos 
valdžios atstovo elgesys? 
Fašistai šaudo darbininkus 
ir viešai, oficialiai skelbia 
išnaikinimo karą komuniz
mui, o komunistinės valsty
bės diplomatas važiuoja fa
šistams kloniotis!

Kaip sau norit, bet tai jau 
ne revoliucija. Tai revoliuci
jos kapituliacijai

“štai Montevideo katalikiš
ka lietuvių visuomenė, susirin 
kus nutarė prašyti Arkivysku 
pa, kad atšauktų kun. Radžiu. 
O juk šie žmonėm ji atsikvietė. 
Ir dabar jie tą daro ne todėl, 
kad kunigo nenorėtų, bet todėl 
kad kun. Kadžius gyveno neku- 
nigiškai. užsiėmė šmeižimais, 
net ir giliai tikintį, sąžiningą 
žmogų, kuris katalikus suorga
nizavo ir atkvietė kunigą p. 
Musteiki. Svilainį ir kitus ap
šmeižė. Susibičiuliavo su netu
rinčiais gero vardo ir lietuvius 
nuskriaudžiusiais rusais, pra 
dėjo varyti stačiai neleistinus 
katalikus įžeidžiančius biznius 
Kas drįso priminti, kad kuni
gui taip daryti negalima, tas 
buvo apšmeižtas, išjuoktas 
apšauktas bedieviu, žinoma, 
kad jie dabar mėgins teisintis 
bet tiesos nebeužgniauš.

“Ne kitaip darosi ir čionai 
Argentinoj, kur kun. Jenilionis 
vardu Kristaus yra dar geres
nių darbų atlikęs, bet apie tai 
kalbėsime kitame numery.”

Taip apie musų “dūšių 
ganytojus” Pietų Ameriko
je rašo ne kokie “bedie
viai”, bet “tautiškos minties 
laikraštis.”

AMERIKIEČIAI MAŽIAU
SIUNČIA PINIGŲ LIE 

TUVON.

Kauno “Dienos Naujie
nos” rašo: :

“Buvo laikai, kad Amerikos 
lietuviai savo giminaičiams la
bai daug pinigų atsiųsdavo. 
Aštrėjant krizei vis mažiau jie 
pradėjo pinigų siųsti ir tas ma-

SAKO, ŽYDAI NORI SU- j rašyti, pakol 1. irininkai nė- 
K1RŠINT LIETUVĄ SU Į ra išaiškinti. si>ks kaltini- 

ANGLAIS. ; mas, neturint i<>kių faktų,
: atsiduoda pro v nacija.

Keleivyje buvo jau ra-s __  _
syta, kad nežinomi chuliga- JIEŠKO “TUNELIO | VIL

NŲ”
Kauno laikraščiai rašo:

žėjimas lig šiol dar nesustojo. Kaune išmušė Anglijos: 
Bet vis dėlto apie Amerikos konsulato langą ir nuplėšė 
lietuviu taurumą ir dabar mes iškabą. Tautiškas “Verslas” j 

dėl šitb chuliganizmo kalti-; 
na žydus. Sako:

“Skaitom laikraščiuose, kad 
Palestinoje arabai griežtai pro
testuoja prieš žydų plūdimą į 
Palestiną, per demonstracijas 
Įvyksta net kruvinų susirėmi
mų. Pagal Bdfuro deklaraci
ją. pasirašytą prieš 16 metų, 
anglai turi žydų imigravimą į 
Palestiną globoti ir paruošti 
jiems sąlygas savo tautinei 
valstybei sukurti. Tačiau ang
lai. paisydami vietos gyvento
jų arabų reikalų, griežtai de
klaracijos nevykdo. Tad Kau
no žydai, už tai prieš anglus 
protestuodami, išmušė anglų 
konsulato langą ir nuplėšė iš
kabą. paliktame raštelyje ang
lų ir žydų kalbomis kaip tik 
aukščiau nusakytas įvykio 
priežastis išdėstydami.

“Musų valdžios atstovai an
glų atstovui p. Prestonui dėl 
nemalonaus Įvykio pareiškė ap
gailestavimą ir pažadėjo pasi
rūpinti piktadarius surasti ir 
tinkamai nubausti. Bendrai tai 
yra apgailėtinas reiškinys. 
Juk musų vlstybė už Palestinos 
Įvykius neatsakinga, tad kodėl 
nuo to turėtų nukentėti Lietu
vos reikalai, žydams reikėtų 
turėti saikas.”

Jeigu “Verslas” žino, kad 
šitą smurtą padarė žydai, 
tai kodėl jis neparodo jų 
valdžiai? Juk jis pats sako, 
kad valdžia kaltininkų jieš
ko ir nori juos nubausti. Ko
dėl “Verslo” rašytojai ne
padeda policijai juos suim
ti?

Čia ne pro šalį bus pažy
mėti, kad nelabai senai da 
Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose buvo daužomi žy
dų langai ir degutuojamos 
jų iškabos. Ar čia irgi buvo 
žydų darbas?

Mums rodos, kad “Vers
las” neturėtų šitokių dalykų

DIDŽIAUSIAS TERMO
METRAS.

Chicagos parodoje buvo pa
statytas Havoline’o termomet
ras, kuris išrodė kaip didžiausis 
bokštas, žmonės lankydami pa
rodą kas diena galėjo iš tolo ma
tyti temperatūrą. Karščiausia 
diena buvo 7 birželio, kuomet 
temperatūra pakilo iki 104 laip
snių, o šalčiausia — 25 spalių, 
kuomet termometras nukrito iki 
,38 laipsnių.

1784

“Lietuvoje piiiaa legenda,
kad nuo senovė- Kaunas su
jungtas su Vi? ii.ii’i tuneliu. 
Esą, tas tunelis presidedąs 
Kauno rotušės pažemiuose. Yra 
žmonių, kurie k;..- kokiuose ro
tušės rūsiuose, č.abar jau už
verstuose. ir vaikščioję. Prof. 
Volteris pradėjo rotušės pože
mius kasinėti, bet kol kas nie
ko ypatingo nerudo.."

Stebėtis reikia, kad neva 
mokyti žmonės, profesoriai, 
tiki niekuo nepamatuotais 
padavimais ir daro kasinėji
mus, o valstybė duoda to
kiems darbam.' pinigų!

Lietuvos kuitura šiandien 
jau pusėtinai pakilusi; Lie
tuva jau turi inžinierių, ku
rie gali žinot, kaip tunelius 
reikia kasti, o ir tai tunelį 
iš Kauno į Vilnių pravesti 
nebūtų lengvas dalykas. 
Kaipgi tuomet galima dalei- 
sti, kad tokį tunelį lietuviai 
galėjo iškasti kažin kada se
novėje, kuomet jie d a netu
rėjo paprasčiausių geležinių 
Įrankių?

Tiesa, yra ir senovėje pa
darytų stebėtinų statybos 
darbų. Pavyzdžiu gali būti 
Egipto piramidės. Bet Egip
to negalima lyginti su Lietu
va. Egiptas buvo, galima sa
kyti, civilizacijos lopšinė. 
Tenai buvo pastatytas pir
mutinis universitetas. Egip
te gimė geometrija, astrono
mija ir kiti mokslai.

Lietuvoje gi mokslas pra
sideda vos tik dabar. Dar 
Vytauto laikais, vos 500 me
tų atgal, lietuviai nemokėjo 
pasidaryti geležinių ginklų, 
prieš kryžiuočius ėjo su 
kuolais. Toliau atgal jie tu
rėjo būt da tamsesni. Kaip 
gi tuomet galima ir manyti, 
kad tokie žmonės galėtų at
likti toki sunkų ir patyrimo 
’eikalingą darbą, kaip tune 
lis iš Kauno i Vilnių?
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Naudingas Patarimas
Kiekvienam tenka laiks nuo laiko jieškoti sveikų 
patarimų finansiniais reikalais. Kartais reikalas gali 
būti asmeniško pobūdžio arba surištas su bizniu. Bet 
koks jis nebūtų, jus galit gaut naudingų nurodymų 
savo banke. Šitas bankas kiekvieną dieną susiduria 
su daugeliu žmonių. Veikiant su jais jis įgauna žinių 
ir patyrimų, kurie gali būt jums naudingi.
Prašome klausai patarimų bet kuriame musų ofise.

"FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
1933

Skyriai visose miesto dalyse

Tie pinigai buvo sudėti Že
mės Bankui ir Lietuvoj žuvo

Jau daugiau 15 metų, kai 
Europoj siautė pasaulinis 
karas ir kai tame karo sū
kuryje susiformavo Lietuvos 
nepriklausomybė, o tų dide
lių nepriklausomos Lietu
vos atstatymo darbų sąskai
tos ir šiandien dar ne visos 
suvestos. Štai dabar finansų 
ministerija surinko visas ži
nias apie steigtą žemės ban
ką, kuriam karo metu Ame
rikos lietuvių tarpe buvo su
rinkta nemaža pinigų. Tie 
pinigai buvo atsiųsti Lietu
von ir čia jie žuvo.

Amerikos lietuviai, kurie 
pirko žemės banko akcijas, 
o kiekviena akcija kaštavo 
100 dolerių, Lietuvos vy
riausybei ir to banko steigė
jams prirašė daugybę laiš
kų, prašydami paaiškinti, 
kur tie pinigai žuvo ir kad 
jiems butų atlyginti nuosto
liai.

Lietuvos vyriausybė tą 
klausimą svarstė ir niekaip 
negalėjo jo sureguliuoti. 
1925 m. buvo net sudaryta 
speciali juriskonsultų komi
sija, kuri turėjo išaiškinti, ar 
Lietuvos valstybė atsakinga 
už surinktus ir žuvusius pi 
nigus ir ar ji privalo tuos 
pinigus amerikiečiams grą
žinti. Juriskonsultų komisi 
ja išaiškino, kad Lietuvos 
valstybė neatsakinga už pi
nigų dingimą ir kad ten bu
vo privatus reikalas ir kad 
tuo budu amerikiečių suau
koti pinigai yra žuvę. Ta
čiau dabar finansų ministe 
rija surinko naujų davinių, 
kurie rodo, kad Lietuvos 
valsytbė turėtų būti atsakin
ga už tuos pinigus. Finansų 
ministerija sutvarkė visus 
tos bylos davinius ir nusiun
tė ministerių kabinetui, ku
ris netrukus svarstys tą 
klausimą ir tars savo galuti
nį žodį.

Minimo žemės banko stei- sas, bankas taip ir liko ne- 
gimo aplinkybės įdomios ir įkurtas, 
be abejonių vertos visuome- įvedus litus, Lietuvos vy- 
nės dėmesio. j riausybė savo pinigais įstei-

1916 m., pasaulinio karo gė žemės banką, o anie pini- 
metu, brendo mintis ir pasi- gai, žinoma, jau dingę dėl 
ryžimas įsteigti nepriklau- markės kurso puolimo, liko 
somą Lietuvos valstybę. At- užmiršti. 1924 m. kun. Žilius 
statyti karo išnaikintą Lie-1 prašė Lietuvos vyriausybę, 
tuvą buvo labai sunkus dar- kad pasiimtų tuos pinigus iš 
bas. Visų pirma tam reikėjo1 garlaivių b-vės ir iš ūkio 
labai daug pinigų. Taigi,, banko, bet vyriausybė, rem- 
kaip žinoma, Lietuvos vei-.damasi 1925 m. juriskonsul- 
kėjai smarkiai sukruto rink-' tų komisijos išaiškinimu, 
ti pinigus iš privačių savi- pranešė žiliui, kad vyriau- 
ninkų, kad juos galima butų sybė neatsako už dingusius 
sunaudoti Lietuvos atstaty- pinigus.
mo reikalams. Žinome ir tai, Bet dabar finansų minis- 
kad Amerikos lietuviai dau- tėvija, suprasdama, kad tie
eriausiai savo pinigais prisi
dėjo ir kad Amerikos lietu
vių kolonijose knibždėte 
knibždėjo įvairiausi aukų 
rinkimai.

Taigi ir Petrapilio lietu
vių centralinis komitetas į 
Ameriką išsiuntė p. Marty
ną Yčą ir kun. Joną Žilių, 
vėliau tapusį Klaipėdos gu
bernatorium. Kun. Žilius ir 
Yčas Amerikoje turėjo rin
kti aukas tremtiniams, 
kreipti Amerikos lietuvių 
politinę mintį nuo autono
mijos į pilną Lietuvos nepri
klausomybę ir svarbiausia 
rinkti aukas atstatyi sugriau
tą Lietuvos ūki—įsteigti že
mės banką Lietuvai.

Yčas ir kun. Žilius 1916 
m. rugsėjo mėn. New Yorke 
sukvietė Amerikos lietuvių 
veikėjų suvažiavimą, kuris 
entuziastingai sutiko žemės 
banko steigimo idėją. Tuoj 
per laikraščius ir per kuni
gus parapijose buvo išplėsta 
smarki akcija, buvo pradė
tos rinkti aukos ir banko 
steigimas pasidarė visai re
aliu dalyku. Tuoj buvo su
darytas žemės banko komi
tetas, į kuri įėjo kun. Žilius, 
M. Bush, kun. T. Žilinskis, 
kun. Petkus, kuris dabar gy
vena Klaipėdos krašte, ir 
Matulevičius.

Patriotizmo vedami Ame
rikos lietuviai žemės bankui 
ligi 1919 m. birželio mėn. 
surinko 100,000 dolerių.Tuo 
laiku bankas jau formaliai 
buvo sudarytas. Banko di
rektoriais buvo išrinkti kun. 
Žilius, kun. Gudaitis, kun. 
Petkus, kun. Matulaitis, J. 
Vasiliauskas, A. Povilaika 
ir J. Skritulskas.

Kaip tik tuo metu kilo 
klausimas kad jau laikas 
tuos pinigus perkelti į Lie
tuvą ir duoti iš jų Lietuvos 
ūkininkams paskolas. Tam 
tikslui 1919 m. kun. Žilius 
atvyko į Lietuvą tartis su 
Lietuvos vyirausybe. Mini
sterių kabinetas kun. Žiliui 
davė Įgaliojimą rūpintis, 
kad tie pinigai butų perkel
ti Lietuvon.

Taip ir buvo padaryta: 
pinigai buvo perkelti į Lie
tuvą ir čia iškeisti į auksi
nus. Minėti pinigai žemės 
banko vardu lig pareikala
vimo buvo padėti: preky
bos ir pramonės banke, 
4,000,000 auksinų (61,700 
dolerių) ir 500,000 auksinų 
(1,800 dolerių) ūkio banke. 
Vėliau tie pinigai, kurie bu
vo padėti prekybos pramo
nės banke, buvo paskolinti 
Lietuvos garlaivių bendro
vei, kuri žemės bankui įkei
tė savo laivus, kaip garanti
ją. Mat, amerikiečiams bu
vo atvaizduota, kad Lietu
vos garlaivių b-vė Lietuvai 
dirba be galo naudingą dar
bą.

1921 .m. kun. Žilius darė 
daug žygių, kad Lietuvos 
vyriausybė perimtų tuos 
pinigus ir įsteigtų žemės 
banką. įvairios komisijos il
gai svarstė šį reikalą, be
svarstant krito markių kur-

pinigai buvo parvežti iš A- 
merikos į Lietuvą ir čia žuvo 
iš valdžos kaltės, bylą su
tvarkė ir perdavė ministerių 
kabinetui. Finansų ministe
rija taip samprotauja: Lie
tuvos vyriausybė, nepajėg
dama sudaryti savo dalies— 
pusės pagrindinio kapitalo 
—nutęsė žemės banko stei
gimą tol, kol krito vokiečių 
markė. Atsakomybė, dėl ne
įsteigto žemės banko, ten
kanti todėl vyriausybei, pa
siėmusiai šio banko steigi
mo iniciatyvą ir išdavusiai, 
atitinkamus įgaliojimus. 

Lietuvos vyriausybė savo 
prievolės neištesėjusi, kad 
nesurinkusi reikalingo ka
pitalo, o Amerikos lietuviai 
savo dalį surinko ir atsiun
tė Lietuvon. Be to, jie taip 
pat dėjo pastangas padėti 
vyriausybei sudaryti jos da
lį, dėdamiesi prie įvairių 
Lietuvos vyriausybės daro
mų Amerikoj kapitalų mo
bilizavimų, pirkdami Lietu
vos laisvės paskolos bonus.

Jei Lietuvos vyriausybė 
dabar rastų tokį būdą, kuris 
patenkintų amerikiečių rei
kalavimus, butų labai geras 
dalykas. Amerikiečiams pa
darytos skriaudos atitaisy
mas nepakirstų jų pasitikėji
mo Lietuva, o tai yra labai 
reikšminga. Tik neaišku, 

kaip vyriausybė galėtų išrei
kalauti pinigus iš pramonės 
ir prekybos banko ir garlai
vių bendrovės. Abiejų šių 
įmonių vyriausias savinin
kas buvo p. M. Yčas. Preky
bos ir pram. bankas, kaip 
žinome, seniai subankrota- 
vo ir dar turi neišspręstą 
baudžiamą bylą, o garlaivių 
-bvės šiandien taip pat jau
nėra.

“Dienos Naujienos**.

LIETUVA PASIKEIS PO
LITINIAIS KALINIAIS SU 

LENKIJA.
Neseniai Lietuva iškeitė 

keliolika komunistų į Lietu
vos piliečius, tebegyvenu
sius Sovietų Rusijoje. į Lie
tuvą grižo iš komunistų val
stybės 14 asmenų, tame 
skaičiuje 10 kunigų. Tai tik 
pirmoji grįžusiųjų partija. Šį 
kartą grąžinti Lietuvos žmo
nės, kurie Sov- Rusijoje gy- 
seno sunkiausiose sąlygose, 
buvo laikomi kalėjimuose. 
Dabar jau tariamasi dėl 
grąžinimo dar didesnio skai
čiaus lietuvių.

Sužinojome, kad jau pra
sidėjo derybos apie pasikei
timą politiniais kaliniais ir 
su Lenkija. Mat, Lietuvoje 
yra suimtų ir nuteistų kalėti 
diktas skaičius lenkų šnipų 
ir kitokių nusikaltėlių prieš 
Lietuvą. Lenkijoj gi yra ne
maža lietuvių, ypač vilnie
čių, laikomų kalėjimuose. 
Jau pora kartų buvo pasi
keista politiniais kaliniais 
su Lenkija. Dabar vėl nori
ma pasikeisti. Lietuva ati
duosianti 30 lenkų ir gau
sianti 24 lietuvius. Dęiy- 
bos vedamos Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui tarpi
ninkaujant
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16 ODOS DARBININKŲ STREIKO. Dirba Daugiau Spintų Amerikos Auksui.
NORWOOD, MASS.

Nuo 16 d. lapkričio pas
kelbto streiko darbininkai 
laikosi kovos lauke tvirtai. 
Keliatas dienų prieš streiką 
eks-gubernatorius Allen bu
vo susišaukęs darbininkus ir 
pasakė, kad jisai darbinin
kams nenusileidžiąg nei bis- 
kio. Grąsino, kad neliptų per 
tvorą nei vienas, nes sunku 
busią sugiyžt. Darbininkus 
ragino tylėt ir vergaut, nes 
jaunas būdamas ir jis vargus 
vargęs. Ir kaip tik darbinin
kai išėjo i streiką, tuojaus 
visos reakcinės spėkos ėmė 
rodyt savo iltis. Miesto val- 
dyba^bankieriai, buržuazija, 
policija,—visi sykiu puola 
streikierius. Iš lietuvių tapo 
areštuoti 4 moteris ir 2 vy
rai. Be jokių kamantinėjimų 
ir kaltybės įrodymų visus 
nubaudė po 50 dolerių. Po
licijos viršininkas, išsitrau
kęs revolverį, moteris pikie- 
tininkes grąsina. Tai jau 
perdaug žiauru. Ant Wal- 
pole st., kur pikietininkai su
sirenka, uždraudė statyt au
tomobilius. Sakytum, kad 
buvusiam gubernatoriui pri
klauso netik biednų darbi
ninkų likimas, bet ir miesto 
gatvės.

Kuomet 4 vai. vakare pa
leidžia skebus iš darbo, tai 
apie 1000 pikietų minia pa 
sitinka juos su didžiausia 
pagieža. Kompanija su ske- 
bais darbo padaryti negali 
ir skebų mažai liko. Kom
panija parsitraukė iš New 
Yorko ginkluotus gengste- 
rius, buožėm ir revolveriais 
apsišarvavusius, kad daužy
tų galvai streikieriams. 
New Yorko padaužos sykiu 
su policija kooperuoja, o 
miestelio valdžia tą viską 
remia. Tos mušeikų gaujos 
yra prokuroro žinioje.

“Laisvė” į streiko vadus 
nori įpiršti avantiūristę An- 
ną Burlak. Komunistų Parti
jos vadai galėtų tik įklam- 
pyti darbininkus į bėdą, nes 
jų centro komitetas duoda 
įsakymus lyderiams neatsi
žvelgiant į vietos sąlygas.

Šitas streikas yra gera lek
cija darbininkams, kad ren
kant miesto valdininkus, vi
suomet reikia rinkti tokius 
atstovus, kurie stovi už dar
bininkus ir kurie streiko lai
ku gintų darbininkų pusę, o 
ne kapitalistų. Rinkimuose 
visuomet balsuokit už soeia- 
listus, tuomet ginkluoti gen- 
gsteriai su policija revolve
riais žmonių neterorizuos.

Streikieris.

lieka tik vienas kelias, tai 
komunistų kelias.

Ar tai gali būt tiesa? 
Ateikite į prakalbas, o iš

girsite, ką apie tai pasakys 
musų “Keleivio” redakto
rius. Brooklynietis.

Nuo Musų Kores
pondentų.

Šen&doris ir Mainersvillė.
—Koks skirtumas tarp šių 
dviejų miestelių? Žmonės 

ia kalba, kati skirtumas ne
mažas, nes kunigėlis, kuris 
dabar klebonauja šenado- 
■y, beveik kas savaitė gauna 
nuo parapijonų mušt, o kai 
jis klebonavo Mainersvillėj, 
tai parapijonai jį labai my
lėjo, o ypač parapijonkos. 
Sako, kai kurių net vaikai 
atsigimę panašus į tėvelį.

Vienas katalikas nesenai 
nuvažiavo iš Mainersvillės į 
Šenadorį pasitarti su klebo
nu apie išleidimą savo sū
naus į dvasišką stoną, tai, 
sako, net nusigando pama
tęs buvusį savo prietelį: a- 
bidvi akys išmuštos, nosis 
sutinusi. To da negana, se
kantį nedėldienį vienas pa- 
rapijonas davęs klebonui 
lazda du kartu per galvą. 
Laimė, kad nuo dviejų smū
gių lazda rtulužo, kitaip bu
tų ir daugiau gavęs. O kiek 
laiko prieš tai viena mote
rėlė apšventinusi kunigėlį su 
šluota. Korespondentas.

Paklausimas “Dirvai.”—
Clevelando “Dirva”, 45-ta- 
me numeiy rašo, kad Det
roite pas Fordą dirba 50,000 
darbininkų, iš kurių 9,000 
busią paleista. Aš klausiu, 
iš kur “Dirva” žino, kiek 
pas Fordą dirba? Tikreny
bėj pas Fordą dabartiniu 
laiku nedirba nei 10,000 
žmonių. Laikraštis, kuris 
gyvena iš darbininkų centų, 
turėtų turėti daugiau nusi
manymo apie darbininkų 

reikalus, o nekartoti,, kaip 
papūga, skelbiamų kapitali
stinėj spaudoj melų. Ji nuo
latos skelbia: “darbai gerė
ja”, tiek ir tiek tūkstančių 
darbininkų “gavo darbo”. 
Tai yra kapitalistinių gel- 
tonlapi propaganda. Dėl to 
ir aš turėjau uždaiyti “Dir
vai” savo duris. Eilinis

Iždo departamento kieme. Washingtone, darbininkai 
bus kraunamas dabar valdžios superkamas auksas.

stato daugiau plieno spintų, į kurias

POLEMIKA IR KRITIKA.
ATSAKYMAS “

REDAKCIJAI.

Gerbiamieji!
Atsakydami “Laisvės”

Camden, N. J.—Socialis
tas Frank J. Manning yra 
statomas kandidatu į Cam- 
deno majorus. Jį remia ne
tik visi socialistai, bet ir be
darbių sąjunga. Draugas 
Manning čia yra labai popu
liarus veikėjas, nes jo pa
stangomis buvo organizuo-jmata? 
tos kelios vietos darbininkų 
unijos, todėl visi šitie dar
bininkai jį remia.

Wm. Patten.

baigianties prasidėjo mušty- ■ kių “stunts”

243-čiam numery į mano ra
štelį, kurį jūsų cenzūra kon
fiskavo, jus sušunkate, buk 
aš, atsakydamas jūsų pišči- 

I kui Grybui, paleidęs “social- 
Į fašistinę katę”. Bet išrodo, 
i kad ta “katė” taip jus išgą- 
šsdino, kad jus paleidote vi- 
‘sus keturi? staugančius vė
jus prieš pasaulio socialde
mokratiją. Rašote: “Ar ne 
visi socialfašistai taip dekla
muoja, statydami darbinin
kų klasės diktatūrą ant vie
nos papėdės su Mussolinių, 
Hitleriu režimu?” Visi ar 
ne, statistikos neturu, bet ir 
jus juk nieko konkrečio 
nepasakote. Tai paprastas 

i jūsų antifonas. Bet ar jus la-
--------------------bai plotumet socialistams
ore daryti, tai katutes, jeigu jie pradėtų 

apienės. Ant rytojaus galima bu- j jaunas Jonuškis, savo rankų deklamuoti apie jūsiškės 
vo matyt suskaldytų lupų,j darbo lėktuvu linksmino ir diktatūros pažibas, jeigu tą 
juodų akių ir įlaužytų dan-, dino žiurėtojus. Jei vanjotiskų jūsų linijos re.
tų. Tarytum čia buvo antra 
kova su bermontininkais ar

zimą statytų ant vienos pa
musų Janušauskas negalėtų pėdės su darbininkų klasės 

bolševikais už Lietuvos ne- Kauno pasiekti, tai sekantis kovų avangardu? Vargiai, 
priklausomybę. Ar ne sar- eilėj yra musų Jonuškis. Jis Gyvenimo faktai rodo, kad 

Ten 3uvęs. mane užtikrina, kad nežiu- užganėdint jus niekas nega
Įrint Į nieką, jis kada nors Ii.

Hamilton, Kanada.—Lap
kričio 25 d. čia buvo suruoš
tas Sūnų ir Dukterų Draugi
jos 2-ros kuopos šokių vaka
rėlis, bet visiems nebuvo 
apie tai pranešta, todėl tuoj 
kilo piktumų. Vakarėliui

Brooklvn. N Y_  Tono sumislinęs, niekam nieko' Reikalaudami iš manęs
„ y . no im« ir nnUk« i Knn nuosakaus diktatūrų mišinioValaičio vedama lietuvių ,a. nesakęs, imsir nulėks ,Kau- j *įs nesu.
dio programa čia gyvuoja ną ant pusryčių . Jo gabu- bate atsak£į n^t j 
jau ketvirtų menesi. .Ji uz- mas ir drąsa (jis musų Bos- įiausius gyvenimo klausi- 
pildoma dainoms, muzika, tono aviacijos komiteto na- mtLS nes rašote, kad tarp 
ir skelbimais. Šiomis oieno-į verčia tikėti jo žo- demokratijos ir fašizmo 
mis dainavo p-Ie .Menkeliu-
niutė ir p. Kažemėkas. žinių 
papasakoja p. Valaitis.
- Report.

džiams
Adv. F. J. Bagočius.

jo žo- demokratijos ir
nėra jokio- skirtumo”. Tai 

jau labai žioplas pasaky-
Aviacijos Kom. Sekretor. mas. Argi ne tiesa, kad jus

BOSTONO AVIACIJOS DIENA.
Pajamų ir išlaidų atskaita.

Bostono Lietuvių Aviaci
jos Diena įvyko lapkr. 19,

aviacijos diena. Abudu įvy
kiai nusisekė, ir manoma,! 
kad Lawrence daugiau na

193Fir iš vSu atžvFriu ea- rių Pri.rašyta’ kaiP Bostone, 
n is \ ių atžvilgių ga iie T ici™™ u-

Įima pasakyti, kad nusisekė 
kaip finansiniai, taip ir mo
raliai. Nežiūrint kad tūli po
litikieriai tą darbą sabota- 
žavo, vistiek Bostonas neat
siliks nuo kitų lietuvių kolo-

ir kad 
lėkimo

i
♦ »

■d:
a-į t

$300.00 pelno. Patįs { 
pagamins, ir J

Lavvrence lakūno 
naudai

į Kelsime Didelį 
“Keleivio” Vajų

padaryta
pie ~~~~ " 
lawienciečiai 
priduos pilnesnę apyskaitą, i * 

Kad Bostono aviacijos
nijų, aviacijos dienas ture- į diena taip gerai nusisekė, 
jusiu. - . į tai ačiū Dr. Kapočiui. Dr.

West, p. Tumavičienei. A-

BROOKLYN, N. Y.
Kalbės “Keleivio” redak

torius.
Lietuvių Socialistų Są

jungos 19 kuopa rengia 
Brooklyne prakalbas 17 
gruodžio. Kalbėti yra pa
kviestas “Keleivio” redak
torius drg. S. Michelsonas iš 
Bostono. Jis aiškins, kodėl 
ateitis priklauso socialis
tams. •

Drg. Michelsonas senai 
jau Brooklyne kalbėjo, to
dėl vietos lietuviams bus į- 
domu jo pasiklausyti.

Dabartiniu laiku gyveni
mas yra iškėlęs daug opių 
klausimų. Pasirodęs hori
zonte fašizmas daugeliui ap 
suko galvas ir pastatė prieš 
klausimą, ar tik nebus lemta 
socializmo mokslui žlugti.

Amerikoje atsiradusi NRA 
daugelio yra aiškinama kaip 
žingsnis į naują erą. Kas to
ji era bus? Vieni sako, kad 
ji bus panaši į socializmą, 
kiti tvirtina, kad ji išsivystys 
į amerikonišką fašizmą.

Komunistai sako, kad 
socialdemokratija jau žlu
gusi ir kar^l darbininkams

Winnipego koresponden
tų “streikas”..— Taip vadi
namais “gerais” laikais ka
nadiečiai neturėjo laiko į 
laikraščius rašinėti Kuomet 
žmonės dirbdavo, tai liuos- 
laikiu reikėdavo pasilsėti ar
ba mamai laišką parašyti. 
Tuomet net ir neįrugusi bro- 
ga išeidavo už gerą gėrimą. 
Kiek prasigyvenę, kanadie
čiai sujudo veikti, 1930 me
tais lietuvių “visuomeninis” 
gyvenimas čia virte virė. 
Buvo ruošiami vakarai, 
žmonės pasigerdavo (žino
ma, ne visi), pasigėrę susi
pešdavo, o paskui griebdavo 
už plunksnų ir badydavo 
vieni kitiems akis. Rašyda
vo “kritikas” ir ant tų“kriti- 
kų” vėl “kritikas”. Visa šita 
kova ėjo asmeniniais sumeti
mais. Bet štai, staiga užėjo 
tyla. Nutilo netik pletkų pi- 
soriai, bet ir rimtesni kore
spondentai, kurie galėtų pa
duoti naudingų žinių. Išro
do, lyg kad butų korespon
dentų “streikas”.

Egelsistas.

Scranton. Pa.—Jau kelin
ta sąvaitė šioj apylinkėj per 

’ radio girdisi lietuvių progra- 
jma, kurią čia duoda iš 
WGBI stoties brooklynietis 

ip. Tamas-Tamašauskas. Ją 
galima girdėti ketvirtadie
nių vakarais, tarp 9 ir 9:30 
valandų. Radio mėgėja*.

Orlaiviais pavažinėta vi
so 98 suaugę ir 44 mažame
čiai. Janušauskas savo lėk
tuvo negalėjo vartoti, nes at
daras, o oras pasitaikė šal
tas, todėl turėjo samdyti už
darytą, o kadangi diena 
trumpa (važiuoti galėjo tik 
nuo 1 iki 4.30 p. p.), tai jam 
gelbėjo kitas lakūnas, ku
riam reikėjo gerokai atly
ginti, kaip bus matyti iš at
skaitos. žodžiu, visos susi
bėgusios aplinkybės buvo 
nelabai palankios, ir vietinis 
komitetas nesitikėjo tokių 
gerų pasekmių, kokias da
bar galime visuomenei pra
nešti. Finansiniai daviniai 
yra tokie: t

Gauta už skraidymą _____ $240.00.
Sakolektuota prie vartų .. 122.25.
Naujų narių mokestis.......... 94.00.
Vakarienės bilietai ............... 85.00.
Pelnas nuo pard. saldainių 27.25.

Viso Įplaukų .......... .. — $568.50.
Užmokėta už orlaivius ir sve

timam lakūnui ...................... $109.50.
Komisas svetimtaučiui laksty

mo bilietų pardavėjui .............. 5.00.
Vietiniam lietuviui iakunui “ant 

preso” ........................................... • 5.00.
Vakarienės išlaidos ................ 40.35.
Apgarsinimai ir spauda ____  20.00.
“Air port” randa ................ 25.00.
Janušausko lėktuvo pataisymas, 

aprūpinimas presu ir savaitės už
laikymas ................................... 18.48.

Viso išlaidų ................... $218.33.

Gryno pelno liko $350.17. 
Lakūnui Janušauskui duota 
iš tos sumos jo reikalams 
$60.00. Į ALTASS Centrą 
bus pasiųsta $290.17.

Prie progos reikia pridur-

gurkienei ir Vasiliauskienei, » 
o taipgi pp. Amsie, Taurin- 
skui, Aniestai, Mikaloniui, 
Dragašiui, Mockui, Sungai- 
lams, Pečiuliui ir kitiems,' { 
kurių visų įvardyti negaliu. ■ J 
O už džiuginančias pasek- j * 
mes Latvrence reikia tarti į J 
ačiū kun. Valadkai, kun. A-j» 
leknaviciui, Dr. Mikolaičiui, ;» 
pp. Urbšai, Baumilai. Vidu- ■ • 
nui, Tataroniui ir keletui j • 
jaunų ir darbščių panelių ir i • 
jaunuolių, kurie nuoširdžiai 
darbą rėmė ir dirbo, bet ma
no nelaimei aš visų vardų 
nežinau.

Darbas tik ką pradėtas, ir 
praėjus šventėms. Bosto
nas ir apielinkių miesčiukai 
transatlantiniam lėkimui 
dar daug padirbės. Jau da- į • 
bar yra planuojami vakarai 
Bostone ir Worcestery, ku
riuose manom turėti su 
vim Babravičių ir Tysiiavą. 
Vakarus rengs regis SLA. 
Mass. Apskrtis. Taipgi reik 
pasakyti, kad musų Bostono 
profesionalai ir vertelgos 
dar naujų narių tarpe nefi- 
guruoja, nes aplinkybės be

iki po švenčių, 
nui paskirta kvota 300 

narių manau bus savu laiku 
pilnai išpildyta.

Prie progos reikia primin

sa- J
i •
į! 

♦

ti, kad musų vietinis laku- } 
iJonuškis, sūnūs Jono ir Elz-! { 

iš Stough- į J

nas, jaunuolis Apolinaras
ti, kad Lawrenco lietuviai, 
pasinaudodami lakūno Ja- bietos Jonuškių 
nušausko Bostone buvimu, ton, Mass., buvo tikra "žvai- } 
surengė jam prakalbas ir gždė”aviacijos dienoj. Mat, ♦ 
vakarienę tą pačią dieną kada Janušauskas turėjo va-: J 
(vakare), kaip ir Bostono žinėt žmones ir negalėjo jo-; •

1935 metų pradžioje sukaks jau 30 metų, kaip eina 
“Keleivis”. Ta* sukaktuves mes norime padaryti 
kaip galima reikšminga*. Me* norime padidinti “Ke
leivio” skaitytojų šeimyną bent dvygubai, o jei gali
ma, tai ir trygubai.

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

Vajuje galės dalyvauti kiekvienas ir visi. Nereikės 
tam jokių ypatingų kvalifikacijų. Kiekviena* turi pa
žįstamų, turi kaimynų ir giminių, kurie da neskaito 
“Keleivio”. Jis gali prieiti prie tokių žmonių ir pasiū
lyt: “Užsirašyk ‘Keleivį’.” Gal vienas-kitas neužsira
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 
“Keleivio” 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, reikalingo* 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 
ir adresą, nes mums reikia žinoti, kiek padaryti kny-

! { gučių ir kitokių dalykų, i I
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.

LAISVĖS” gyvenate demokratijoj, kur 
galite organizuotis, rašyt, 
kalbėt, o durnam upui užė
jus ir pabaubti? O ar jūsų 
vienminčiai gali taip laisvai 
blaškytis fašistinėj Vokieti
joj, Italijoj ar Vengrijoj? 
Net buržuazinėj demokrati
joj jus galit laisvai kritikuo
ti viską, net ir patį preziden
tą Rooseveltą su jo NRA.

Tai viena. O antra, jeigu 
jau sulig jūsų ir demokrati
ja ir fašizmas butų tas pats 
režimas, tai kokiem galam 
jus kviečiate netik tuos “so- 
cialfašistus,” bet net ir kata
likus į bendrą frontą kovai 
prieš fašizmą? Iridei neor- 
ganizuojat “bendro fron
to” prieš demokratiją?

Mano adresu jus siunčiate 
ir Vokietijos socialdemo
kratams prakeiksmą, kam 
jie balsavę už Hindenburgą. 
Nors nepasakote, už ką tu
rėjo balsuoti, bet savaimi 
aišku, kad už komunistus. 
Bet kurgi jūsų logika norė
ti, kad “socialfašistai”, tik 
per pusę plauko ne fašistai, 
turėtų balsuoti už komunis
tus? Kur jus girdėjote, kad 
socialdemokratai stotų už 
diktatūrą? 0 jei Hinden- 
burgas pasidavė fašizmui, 
tai kuo čia gali būt kalti bal
suotojai? Jei kokis nors 
streiko vadas parduoda 
streiką, tai juk niekas nekal
tina dėlto darbininkų. Ant
raip vertus, ar komunistai 
balsuoja už socialistus? Juk 
yra davinių, kad ir Vokieti
jos Reichstage komunistai 
susiblokavę su fašistais ne
kartą balsavo prieš social
demokratų rezoliucijas.. Bet 
nėra įrodymų kad komunis
tai bent vienam klausime 
butų balsavę už socialistus. 
Netik kad nebalsavo, bet 
kovojo prieš socialdemokra
tiją labiaus negu prieš bur
žuaziją. Jie skelbė masėms 
net tokį dūmą obalsį, kad 
norint nuversti buržuaziją, 
pirmiausia reikia sudaužyti 
socialdemokratiją, kaipo 
“buržuazijos ramstį”, kuri 
tiktai bauginanti liaudį fa
šizmo pavojum. Taip rašo 
“Komunistas” 1921 m. N. 6. 
Taigi, vyručiai, daužykite 
dabar socialdemokratiją pa- 
sistenėdami ir pasišokėda
mi, o gal sutrupės kruvina
sis fašizmas.

Vėją sėjote, audrą plau
nate. Jeigu jums ištiktųjų 
baisi fašizmo šmėkla, tai tu
rėjote neskaidyti vieningos 
ir galingos socialdemokrati
jos; tuomet delei fašizmo 
brutališkumo nebūtų reikė
ję prunkšt. J. Pakarklis.

P. S.—Maždaug šitokio 
turinio atsakymą pasiun
čiau į “Naująją Gadynę” 
jau 5 sąvaitės atgal, bet din
go kaip akmuo šuliny. Na, 
o zakristijonas Mizara vis 
tebebarška, buk Pruseika ei
nąs su “socialfašistais”.

.1. P,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Ar žinote, kad
Viena mokykla Califor-J Sovietų Rusijoj yra 

nijoj yra apšildoma karštu kalbomis ir dialektais 
vandeniu, gaunamu tiesiai bančių žmonių, 
iš žemės gelmių.
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ATSIMINIMAI IS KAM 
LAIKĮI LIETUVOJE.

—Tegul bus pagarbintas, pavesta Janušausko skridi-

Vokiečiai Lietuvą okupa
vo 1,915 m. rudenį. Jie iš 
karto pradėjo elgtis taip, ta- 

. . Apie 20 nuošimčių moky- rytum jie jau amžinai pasi-
. .Amerikos bėdai bių ai mi- tojų Jungtinėse \ aisti jose liks musų krašte. Apkrovė 
jai miškuose šįmet Įsakyta negauna nei §750 metams, žmones- nepakeliamomis re- 
surmkti 10,000 bušelių pu- kas yra paprasto juodadar- kvizicijomis, visai nesiru-
sies kankorėžių (šiškų), ku- bio darbininko 
rių sėklos bus sėjamos Ten- 
nessee Klonyje. Bandymai parodė,

'geltonieji kornai turi

alsra.

Ši rudenį i pietinį polių jgiau “A” vitaminų,
išplaukė dviem laivais ad- į baltieji, 
mirolo Byrdo ekspedicija 
moksliškiems tyrinėjimams.
Su ekspedicija išvyko ir vie
nas gydytojas, kuris pasiė
mė nedidelę bonkutę su žal- 
svai-geltonu skystimu. Tai 
ištrauktas iš augmenų “C” 
vitaminas, kurio užteksią 
dviems metams visai ekspe
dicijai.

Texas valstija yra

pindami, ar krašte pakaks 
kad vaHP°> ar kils badas. Ir iš 

dau- Lietuva per visą vo-
negu kiečių okupacijos laiką gy- 

* (veno pusbadžiu, o miestai 
I kentė tikrą badą. Ligšiol 

labai dar nėra galutinai nustaty-
turtinga sieros šaltiniais.Te- ta, kiek žuvo žmonių per vo- 
nai pagamina 99 nuošimčius kiečių okupacijoj laiką.
visos sieros šioje šalyje.

Jungtinių Valstijų įstaty
mai* draudžia medžioti lau 
kines gulbes apskritus 
tus.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAL’GUA.

KĄ VALGYTI?
Arta dietas įtaka žmogaus 

sveikatai.

Dr. A. Petriką. 
Brooklya, N. Y.

Prancūzijoj gyvena Mal
dė meusre vardu moteris, 
kuri ištekėjus pirmu kartu 
pagimdė vieną kūdikį, antim 
kailu dvejatą, trečiu kartu 
trejatą. ketvirtu kartu ket
vertą. penku kartu penketą, 
o dabar šeštu kartu susilau
kė jau šešeto.

Metai turi 365 ir vieną 
ketvirtadali dienų. Per ket
verius metus tuo budu susi
daro viena “lična” diena, 
kuri priskaitoma pne vasa
rio mėnesio, kuris tuomet tu
ri 29 dienas.

Maike!.
—Ar tai Chicagon neva

žiavai, tėve?
—Paklausiau tavo rodos, 

Maike, ii- parašiau legisruo- 
tą gromatą švento Kazimie
ro seserims. Įdėjau savo pik- 
čerį su šoble ir uniforma, ir 
pasakiau, kad norėčiau pa- 
trajyt pabūt jų makad ėmi

mas tvarkyti.
—Tai, vadinasi, jie daro 

tą ant zlasties?
—Taip, tėve, jie daro tai 

• iš keršto.
—Na, o kodėl jie nekerši

jo pirmutiniam skridimui, 
kai skrido Darijus su Girė

Dėl perdidelio “iškulturi- 
nimo” šilkvabaliai Japoni
joj pasidarė labai silpni ir 
jau .sunku juos auginti.

Agrikultūros D e p a rt a-

nu?

mentas Washingtone yra 
apskaičiavęs, kad dešimta
dali viso derliaus kas meta1’ 
šioje šalyje suėda visokie 
vabalai ir kirmėlės.

Sienų ir lubų tinkas na
muose. sutrūksta dažniausia 
nuo nuolatinio žemės drebė
jimo, kurį gimdo sunkus tro- 
kai ir kitokie vežimai. Tele
fono kompanija yra nusta
čiusi, kad nuo tokio žemės 
drebėjimo dažnai nutrūksta 
ir telefono vielos. Nuolatinis 
virpėjimas susilpnina net 
metalą.

-Todėl, kad jie patys tą
joj už šventą Kazimierą. skridimą organizavo

t *

—O ką jos tau atsakė?
—Atsakymą davė ne jos, 

ale kažin koks Marijos ka
valierius. Sako. generolas Į 
švento Kazimiero pleisą ne
tinka ir todėl, sako, kyp

O aš mislinau, Maike. 
kad čia yra kur nors šuva 
pakastas.

—Tu teisingai mislinai, 
tėve. Čia yra pakastas labai 
biaurus šuo. Tai fašistų ir 
klerikalų politika.

—Ne, Maike, aš 
mislinau.

—O kaip?
—Aš mislinau, kad bedie

viai nori nusiųsti Lietuvon 
savo raplaną sustiprinti 
šliuptamius, kurie pradeda 
jau laisvas kapines steigti 
ir nori pakasavoti bažnytinį

Statistika parodo, per pa
skutini dešimtmeti Bostone 
daugiau policmanų užmušė 
automobiliai, negu bandi
tai.

oi v iv o onuva.

kitas

klau-

avei nuo Čikagos.
—Matai, tėve, ar aš tau 

nesakiau, kad be pakvieti
mo negalima važiuot?

—Olrait, Maike, jeigu tu 
toks kytras, tai aš tau už
duosiu vieną klausimą.

—Nagi?
—Pasakyk man, kodėl 

Janušauskas nori skrist į 
Lietuvą?

—Žmogaus norą sunku iš
aiškinti, tėve. Pavyzdžiui, 
ar tu galėtum išaiškinti, ko
dėl tau buvo užėjęs noras 
važiuot Chicagon? Arba kas 
gali pasakyt, kodėl Darijus 
su Girėnu norėjo nulėkti iš 
Amerikos i Lietuvą?

—O kodėl niekas 
nenori patrajyt?

—£ia irgi nerimtas 
simąs. tėve.

—Matai, Maike, kaip tu 
nežinai.

—O tu, tėve, žinai?
—Šiur, kad žinau. Janu

šauską socialistai kursto 
lėkti, užtai jis ir pakėlė sa
vo sparnus.

—Kurstyt jo niekas ne
kursto. tėve. Jis pats pasiry
žo baigti Darijaus-Gii^ėno 
žygi-

—O kokią jis turi tiesą 
lėkti Darijaus ir Girėno 
vardu?

’—Nebūk davatka, tėve, 
Jis lekia savo vardu.

—Ne, Maike, jis juzina 
Darijušo vardą. Ar tu ne
matei, kad katalikiškose ga- 
zietose Darijušo motina pro
testuoja prieš tai.

—Tai ne ji protestuoja, 
tėve. Tai politikierių dar
bas. Jie patys savo vardu 
sarmatijasi tokią nedorą a- 
gitaciją prieš Janušauską 
varyti, tai parašė protestą ir 
davė Darijaus motinai pasi
rašyti. Aš tau galėčiau pasa
kyti ir pavardes tų politikie
rių.

—Na. gerai, Maike, tai 
kodėl tie politikeiriai prie
šinasi Janušauskui?—Todėl, kad ne jięn@

kitaip

Eglės, pušys ir kiti sma
lingieji medžiai atsirado ant 
musų žemės daug ankščiau, 
negu kiti dabar žinomi 
mums augmenys.

Spigliuoti medžiai, kaip 
eglės, pušys, cedrai ir kiti, 
susodinti apie namą taip, 
kad apsaugotų jį nuo šiau
rės-rytų vėjo, gali sutaupyt 
15 nuošimčių šilimos namo 
viduje. Tą yra neabejotinai 
parodę daryti bandymai.

Skelbimų ekspertai Ang
lijoj nustatė, kad “rašymas 
ant dangaus” lėktuvų du
rnais būna daug aiškesnis 4 
mylių aukštumoj, negu že
mesniuose oro slogsniuose, 
nes padarytos iš durnų rai
dės tenai dalinai sušąla.

Paskutinis Jungtinių Val
stijų cenzas* parodo, kad 
1930 metais 86 nuošimčiai 
farmerių dirbo savo žemę 
vien tik arkliais ir mulais.

Šiaurinė kregždė yra to- 
iausia migruojantis paukš
tis, nes vasarą ji praleidžia 
arti šiaurės poliaus, o žie
mai išlekia už 11,000 mylių 
i pietus, netoli pietinio že
mės ašigalio.

ve!

—Tie dalykai, tėve, įvyks 
Lietuvoje ir be orlaivio.

—Na, pasakyk, Maike, 
kaip tu rokuoji. ar ateis toks 
laikas, kad bedievybė užpo- 
navotų visa Lietuvą?
—Žinoma, kad ateis. Kaip 

tik žmonės daugiau apsi- 
švies, davatkų ir kunigų 
viešpatavimas pasibaigs.

—O ką tada su kunigais 
daiys, Maike? Ar išpiaus? 

-Kam gi juos piauti, tė- 
Jie patys išnvks. Kaip

tik biznis iš tikėjimo suma
žės, jie mes kunigystę ir 
leisis pelningesnio amato 
jieškoti. Jau ir dabar ne vie
nas jų pameta bažnyčią. 
Pavyzdžiui, nesenai miręs 
kun. Žilius, kun. Tumas, o 
dabar gyvenantis kun. Pu
rickis ir keliatas kitų ver
čiasi jau kitokiu verslu. Ku
nigas Krupavičius jau net ir 
barzdą užsiaugino, kad da
vatkos nepažintu, kad jis ki
tąsyk jas spaviedojo.

—Na, tai denkiu, Maike, 
veri mač, kad tu taip dailiai 
man šitą pulitiką išvirozijai.

KALINIAI SUNAIKINO 
KARTUVES.

Colorados kalėjime bū
rys kalinių įsiveržė į mir
ties kambarį, kur stovėjo se
na “kariamoji mašina”, ir 
sudaužė ją Į skutus.
BANKININKAS GAVO
600 METŲ KALĖJIMO.
Emporia, Ks.— Už išeik

vojimą žmonių sudėtų pini
gų, bankininkas Warren W. 
Finney čia buvo nuteistas 
kalėjiman nuo 36 iki 600 
metų.

...—— -

KĄ SAKO JAPONŲ KARO MINISTERIS
Apie Sovietu Rusijos karo J metų ir kaštuotų 400 milijo-

jegas.
Dėl paskutinių gandų pa

sklidusių apie galimą jaoo- 
nų-rusų karą “Berliner Ta- 
g e b 1 a 11” korespondentas 
skelbia japonų karo minis
terio nuomonę šiuo dalyku:

“Kariškų jėgų santykis 
tarp Japonijos ir Rusijos y- 
ra jau nesykį pasikeitęs. Po 
japonų-rusų karo, Japonija 
visą laiką stebėjo galimą ru
sų revanšą. Pasauliniam ka

nų ienų. Bet jau dabar, dėl 
laivyno ir žemės drebėjimo 
šios išlaidos sumažėjo ir ta
po ilgesniam terminui per
keltos.

“Tuo tarpu karo galiūnai 
parodė nepaprastai didelę 
pažangą paruošdami karo 
medžiagas ir oro laivynus. 
Visa tai atatiko pakilus na- 
cionaliam judėjimui. Ypa
tingai Rusija, kai ji savo 
pramonėj pravedė ‘penkių 
metų planą’, kuris stato sau

Jau 1918 m. rugpiučio 
mėn. pradžioj vokiečių karo 
vadovybei paaiškėjo, kad 

me~ įkaro Vokietija laimėti nega- 
1 " li. Spalių 5 d. vokiečių vy

riausybė kreipėsi į Ameri
kos prezidentą Wilsoną. 
prašydama tarpininkauti 
pas anglus ir francuzus. Tai 
buvo ženklas, kad vokiečiai 
neteko vilties sėkmingai 
baigti karą. Bet ir prašyda
mi paliaubų vokiečiai vis
tiek nenorėjo atsižadėti Lie
tuvą pavergti. Atvirkščiai, 
jie dar labiau sustiprino o- 
kupaciją. 1918 m. spalių mė
nesį Lietuvos Taryba turėjo 
kreiptis raštu į Vokietijos 
kanclerį, nurodinėdama. 
kad vokiečių kariuomenės 
elgesys Lietuvoj jau yra ly
gus paprastam plėšikavimui 
ir banditizmui. Vokiečių vy
riausybė smarkiai užsigavo, 
nes, jos nuomone, tam rašte 
buvo įžeista vokiečių kariuo
menės garbė. Kai Vokietijoj 
kilo revoliucija ir kaizeris 
tapo nuverstas, stovinti Lie
tuvoj vokiečių kariuomenė 
galutinai susidemoralizavo 
ir ištvirko.

Kareiviai metė klausyti 
savo viršininkų. Prasidėjo 
pačios baisiosios okupacijos 
dienos. Vokiečiai važinėjo 
po Lietuvą ištisomis garguo- 
lėmis, plėšė gyventojus, kro
vė jų turtą į vežimus ir sku
bėjo su tokiu “karo grobiu” 
atgal į Vokietiją. Nuo 1918 
m. lapkričio 11 d., tai yra 
nuo karo paliaubų pasirašy
mo dienos, lig galutino išsi
kraustymo, Lietuvoj dau
giau žuvo nuo vokiečių ran
kų nekaltų žmonių, negu per 
visus tris okupacijos metus. 
Sunku aprašyti lietuvių 
džiaugsmą, kai galų gale iš 
Lietuvos žemių pasitraukė 
paskutinis vokietis.

Jau aukščiau esu minėjęs, kad 
žmogaus maistas-susideda iš se
kamų pamatinių medžiagų: ang- 
liavandžių, bal t imu. riebalų, mi
neralų. vitaminų ir vandens. 
Nuodugnesniam dietos išaiškini
mui paimsime kiekvienų tų me
džiagų atskirai ir kiek plačiau, 
detalingiau tai panagrinėsime. 
Reikia mums sužinoti kalbamų
jų medžiagų gerosios ir blogo
sios pusės, jų fiziologinė Įtaka.jų 
gaminiai ir formos, kokiose jie 
kunui labiausia pageidaujami.

Angliavandžiai arba skroby- 
lai yra tuo svarbi maisto dalis, 
kad jie reikalingi energijos tvė
rimui ir šilimos palaikymui kū
ne. šios rųšies maisto kiekvienas 
daugiausiai suvartoja, nes jo 
šaltiniai yra gausiausi ir jo dau
giausiai kūnas reikalauja, šių 
dienų labiausiai paskilbę dieteti
kai (maisto specialistai) vis la
biau linksta prie didesnės ang- 
liavandžių proporcijos, o mažes
nės baltymų (prcteidų) dalies. 
Angiiavandžių mes randame 
duonoj, bulvėse, pyraguose, pie
ne, saldainiuose Ir kituose krak
moliniuose bei cukriniuose val
giuose. Cukrus itin yra turtin
gas angliavandžiais. Cukraus A- 
merikoj bene tik daugiausiai 
suvartojama, negu kurioj kitoj 
pasaulio daly, nes čia jisai priei
namas ekonominiai ir čion la
biausiai išsiplėtojus visokių sal
dintų valgių pramonė. Pavyz
džiui, čia labai pigiai galima 
pirkti visokių saldintų pyragai
čių, kada, sakysim, tokioj Ar
gentinoj jų suvis negalima gau
ti, o jei ir galima gauti, tai la
bai brangiai kainuoja. Amerikoj 
išpuola metams po 105 svarus 
cukraus kiekvienai ypatai. žino
ma, ne kiekvienas tiek jo suvar
toja. bet yra tokių, kurie dau
giau jo suvartoja, negu 105 sva
rus per metus. Tai labai daug,
stačiai, perdaug jo suvartojama.

JAPONŲ HIMNAS.

re Rusija stovėjo Antantės; už(^viniu ^U(Jonogios ar.
puse j, dėlto, ji buv o patrau- mjjos; sustiprinimą. šituo 
kusi visas savo jėgas į Vaka-!pJanu pašalino vi.
rus. Japonija, atsižvelgda
ma i tai, nustojo ruošusi sa
vo kariškas jėgas. Rusų re
voliucija leido japonams ku
ri laiką net sumažinti savo 
kontinentinius pasiruoši
mus.

“Bet pasaulinis karas (Ja
ponijoj mes sakom: Euro
pos karas) galiūnų lenkty
nes nesulyginamai padidi
no: ne tik jų kariuomenių 
organizaciją, bet ir jų tech
nišką aprūpinimą. Karo gale 
militariški išradimai padarė 
didžiulę pažangą. Japonija, 
žinoma, negalėjo lyg kokia
išimtis ramiai snausti. Rei- - .. „
kėjo nors ir su didelėm iš- *a,ki| armiją 
laidom,—kartu eiti. Kadan
gi japonų ir rtisų santykiai 
buvo draugiški, Japonija

sas kliūtis ir visomis auko
mis stengėsi išlavinti savo 
kariuomenę”.

Toliau karo ministeris tę
sė: “Pagal apsiginklavimą 
ir kariuomenės skaičius, So
vietai dabar turi galingiau
sią ‘pokarinio tipo’ kariuo
menę. Jie turi 75 infanteri- 
jas, 13 kavalerijos divizio
nų, taikos metu 1,250.000 
vyrų armiją, 1,500 tankų, 
2,2(M) karo lakūnų ir tech
nišką bei chemišką medžią 
gą. Galima sakyti, kad So
vietų armija dabar yra ga
lingesnė už buvusią caro

NEW YORKE 4 ŽMONĖS 
SUDEGĖ, 10 SUŽEISTA

galėjo savo kariumenę per! Pereitą nedėldienį New 
ilgą metų eilę pamažu mo-i Yorke buvo daug gaisrų, ku- 
demizuoti. Sulig planu šis riuose 4 asmenys žuvo, o 10 
darbas turėtų tęstis iki 1935 i buvo sužeista.

r;__ . ... -

Iki šiol Japonija neturi 
savo tautos himno. Praėju
siais metais Japonijos vy
riausybė pasiūlė specialiai 

tam tikslui paskirtai komisi
jai parašyti himno tekstą 
pagal japonų senovines dai
nas. Dabar komisija jau pri
statė savo pranešimą tuo 
reikalu.

Komisija pasirinko X am
žiaus dainą, kuri maž daug 
taip skamba:

“Tegyvuoja Japonijos tė 
vynės galybė daug amžių,

' net aštuoni tūkstančiai 
amžių.

Tesilaiko ji, kol juros smėlis 
virs uola. samanomis 
apaugusia.”
Bet muzika himnui dar 

neparašyta. Japonijoje be
veik nėra kompozitorių. La
bai galima, kad vyriausybė 
kreipsis į užsienių kompozi
torius.

BANDITAI NUVERTĖ 
TRAUKINI.

Londone gauta žinių, kad 
netoli Tsitsiharo kiniečių 
banditai nuvertė Sibiro trau
kinį nuo bėgių, apšaudė ir 
apiplėšė 600 keleivių ir kai- 
kuriuos jų nusivedė su sa
vim.

Ypatingai baltojo cukraus per
daug vartojama. Jeigu kas mė- 
gia saldžius daiktus, gali pasi
rinkti atitinkamų saldžių vai
sių, kurių yra pakankamai. Pa
saldinimui kokio nors gėnmo, 
k. t., kavos, arbatos, kakao ar ko 
kito, galima vartoti medų ar ru
dąjį cukrų, kurie yra daug ge
resni, negu baltasis cukrus, iš 
kurio išimta mineralai. Duoną 
taip pat geriau pasirinkti čielų 
rugių ar čielų kviečių vietoj pik- 
liavotos. Grūdo žievukėse-lukš- 
tuose yra mineralų ir vitaminų, 
kurie taip pat reikalingi kunui. 
Pikliavotoj duonoj to viso nėra. 
Apskritai kalbant, žmonės per
daug duonos valgo. Tų pačių an- 
gl i a van d žiu galima rasti daug 
geresnėse formose, negu duonos 
tešla.

Paskilbęs maisto ekspertas, 
Alfred .McCann, tvirtina, kad 
mes ne perdaug cukraus valgo
me. bet dar permažai. Jisai sako, 
fcad bėda ne su cukraus pervir
šiu, bet su abelnu maisto balan
su. Jeigu musų maistas butų ge
rai balansuotas kitais žvilgs
niais, tai cukrus, kaip energijos 
šaltinis, nieko nekenktų.Bet kad 
musų visas kitas maistas yra 
begaliniai sugadintas pelnagro- 
bių maisto pramonininkų ir iš
lepinto didžiumos gyventojų 
skonio, tai yra labai sunku išlai
kyti deramą maisto balansą. 
Perviršis cukraus tokioj dietoj 
tik pablogina dalykus, todėl 
geriau jo vartoti kuomažiausia.

Baltymai arba proteidai tai 
kita svarbi maisto dalis, reika
linga tvėrimui protopliazmos ar
ba susidėvėjusių kūno celių, ši 
maisto dalis itin svarbi augan
čiam organizmui, nes naujų ce-

lių bei audinių tvėryba ten daug 
spartesniu tempu eina, „ negu 
senstančiam organizme. Suau
gęs ar senstantis žmogus gali 
gyventi daug mažesne proporci
ja baltymų, o didesne proporcija 
angiiavandžių, negu augantis 
žmogus. Baltymai tuo svarbi yra 
medžiaga maistui, kad apart 
tvėrimo naujų audinių bei ce
lių, jie dar vartojami kaip šilu
mos ir energijos šaltiniai. Di
džiausi baltymų šaltiniai, tai pie
nas, mėsa (kuda), kiaušiniai, 
šebelbonai, pupos, riešutai ir ki
tokį vaisiai bei daržovės.

Ne visi baltymai, kaip ir ne 
visi angliavandžiai, yra kunui 
lygiai geri. Pavyzdžiui, želati
na. kuri padaroma iš sumaltų ir 
suvirintų sausgyslių bei kaulų— 
turi daug baltymų, bet jie kunui 
menką naudą neša. Praktikos 
pavyzdžių tai Įrodyti galima ra
sti, kad ir Prancūzų revoliucijos 
prityrime, kada Paryžiuje, dėl 
vokiečių apgulimo ir naminio 
karo, sąlygos pasidarė tiek blo
gos. kad mėsos ir kito maisto 
suvis nebuvo galima gauti. Dak
tarai puolėsi jieškoti maisto me
džiagų ten, kur tik buvo mano
ma jų gauti. Vietoj mėsos ligo
niam buvo duodama želetinos, 
bet pasirodė, kad ji netinka mai
stui. Tą patį galima pasakyti ir 
apie tulus kukuruzų (kornų) 
baltymus, jie yra prastas mais
tas. Tikrieji, geri baltymai turi 
savy aštuoniolika “amino” rukš- 
čių, Į kuriuos jie pavirsta virški- 
nimo procese. Kūno celės gali 
pasiimti sau baltymus tiktai tų 
“amino” rakščių pavidale ir iš 
jų sau gamintis reikalingas me
džiagas. želatina ir kukuruzų 
baltymai neturi viso reikiamo 
skaičiaus tų “amino” rakščių. 
Žinoma, prie kito maisto, gali
ma vartoti ir želatiną su kuku
rūzais. bet jais vienais žmogus 
negalėtų gyventi, jeigu negautų 
deramų baltymų iš kitų šaltinių.

Kurie baltymai geresni: ar 
tie. kuriuose gauname iš mėsos, 
ar iš augmenų—kol kas sunku 
pasakyti, nes tuo klausimu eina 
ginčai tarp maisto ekspertų. Ge-
iu J M1U, * IVllVlY? VU1 1 *& * iv

ni ir kiti.
(Bus daugiau).

VISKO PO BISKĮ.
Kas yra melas? — Melas 

nėra melas, kuomet žmogus 
teisme prisiekęs teisybę sa
kyti meluoja save ginda
mas. Bet jeigu jis meluoja 
norėdamas kitą paskandin
ti, tai toks melas yra aršiau 
negu melas.

Muzika kumščiai nepade
da. .— Eidamas muštis su 
Carnera, Šarkis treiniravosi 
prie piano melodijos: “one- 
two - three - get - away”. Ir 
Carnera jį paguldė. Vadina
si, muzika kumščiai — ne 
partneris.

Morgano turtai.—Morga
no firma kontroliuoja Ame
rikoje 89 korpovacijas ir 
bankus, kurių kapitalas sie
kia $20,000,000,000. Tuo 
tarpu milionai piliečių netu
ri nei po $20 kišeniuje.

Karo stovis. — Dėl to, 
kad lenkai turi užėmę Vil
nių, Lietuvoje yra laikomas 
karo stovis. Bet karas yra 
vedamas ne su lenkais, o su 
-avo žmonėmis. Komendan
tai uždarė jau du Lietuvos 
socialdemokratų laikraščiu 
ir neleidžia darbininkams 
susirinkimų laikyti. Daug 
Lietuvos piliečių jau ir su
šaudyta. Bet lenkas nenu
kentėjo d a nei vienas. Taigi, 
po Vilniui “vaduoti” prie
danga tautininkų diktatūra 
smaugia savo žmones.Žut-But
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Žemes Rojus, Del Kurio Milionai Badauja. PAJIESKOJIMAL

DU KAUNIŠKIAI PASIRYŽĘ 
NUSIŽUDYTI.

Arba nedidele laive pasiek
ti New Yorką ir laimėti

$25,000.

Vieną dieną pakvietė ma
ne redaktorius ir pasakė: 
surask tokį ir tokį žmGgu, 
ten ir ten gyvenanti, ir pasi
teirauk, kaip jis ten rengia
si nusižudyti?

Nė nemikčiodamas atsa
kiau ::

—Gerai, surasiu ir pi ane- 
siu!

Nors Kauną pažįstu ne
blogai, bet Trumposios gat
vės nebuvau dar užėjęs. Su
sižinojau, kad šioji gatvė 
randasi II-os nuo vadi jos ri

teKAIP ČIGONĖ VARĖ 
GASPADOR1AUS 

VELNIĄ

Bajorą kaime, Vilniaus 
krašte, vienas gaspadorius 
susirgo. Gal gumbu. Seną 
organizmą liga greit paker
ta. Kaitą aplankė ligonį dvi 
čigonės. Apžiurėjo ir nu
sprendė, kad jo kūne vel
nias sėdįs. Išsigando varg
šas senis, bet geraširdės či
gonės tuoj jį nuramino. Vel
nias esą lengva išvaryt, rei
kią tik visos sutaupos nune
šti į kairįjį tvarto kampą ir 
užkasti, o pačiam lovon atsi
gulti—po trijų dienu velniobose. Suradau tenai vargin- U1C“Y VC1”1U,gai gvvenančia Barausku ir Pamyksią. Ne-

Smakurio- ntvs sEsv< ilgai lauk<lamas &■- 
teorine bateka JT*™ » 800 su-'

Elzbieta Andrušaitienč ir mano se
suo Marė, pajieškova savo brolį Jo
ną Milerį Jis buvo atvažiavęs 1913 
j Hoosick Falls, N. Y. šiušų tėvas nti- 
*ė 1920. Jonas Mileris yra apie 4*> 
netų, turi šviesi' s p aukus ir veidą. 
Girdėjome kad jis buvo apie Tcxas ir 
West Virgin a. Kas žino kur jis randai 
malonėkit pranešti, už ką busim la
bai dėkingos, arba pats lai atsišau
kia. (1>

MRS. ELIZABETH ANDERSON 
200 Fourteenth St. Watervliet, N. Y.

Pajieškau brolio Jor.o Valaikns, jis 
gyyvena ARGENTINOJE; paeina iš 
-ikabeikių kaimo, ■ Ukmergės parapi- 
os. Kas žino kur jis randasi, prašau 

pranešti. .. (1)
VACLOVAS VALAIKA 

U 4. Blackcreek, Wis. U. S. A.

plaukti iš Klaipėdos, per At- žiotų, nuaešęs tvar-
ianto vandenvna, i New

Šis vaizdelis parodo Katalinos salą Califomijos pakrašty. Tai tikras rojus. Gėlės žydi, 
oras malonus, jura rami ir aplinkui plaukioja kaip gulbės balti laiveliai. Suvažiavę Amerikos 
turčiai tenai praleidžia žiemą. Jie geria, valgo, maudosi ir linksminasi. Užtai 10,000,000 be
darbių su šeimynomis gyvenanedavalgę ir nekūrentose landynėse. Socialistai sako, kad šito-Yorką . .Sta^VS Barauskas kuki ' nX^°’ su Juo dingo ir pi- ’ kia tvarka yra nepateisinama ir turi būt panaikinta. Prie socializmo gyvenimo smagumais visų 

__ oo -US nigai iš tvarto. Seniuijuodbruvas vyrukas, 38 m. 
amžiaus, nevedęs. Ji visada

nigai 
beliko vien

pirma turės naudotis darbininkai, o ne visuomenės parazitai.
liga ir didelis’-----------------------------------

galit pamatyti Laistės ak 3“go“oSaDuSuviai-IrJaunOS 
i.- Kantrv o-ntvoc Vamno netekus. omgo, žinoma, ir 

geradarės čigonės.

Ž1AURUS TĖVAS.
ir Kanto gatvės kampe, kur 
jis geltonoj budelėj parda
vinėja laikraščius ir papiro
sus. Jis man pristatė ir savo 
busimos kelionės draugą, 
Jogaudą Vladą, 35 m. am
žiaus, nes jie “kelionėn į 
mirtį” žada leistis dviese.

Keisti Šiemet Orai 
Lietuvoj.

Šeimynos Neber.
Tragingas Įvykis 

Dzūkijoj.
Vyras nušovė žmoną ir 

pats nusišovė.

Radviliški s.— Lap
kričio 1 dieną, 21 valandąšūus mete Lietuvoje bu- ^ro Sišky Steel

>du vyndeai griežUi nu- orai Jau iš.pat pUaTo 8 nn j^ojau- 

‘ ‘ Vvk- gamta pradėjo rodyti ivai-, s J
~ I Jonas Kutas revolveriosistatę savo sumanymą

dyti ir kelionėn per Atlanto rių šposų. Nors pavasaris bu 
vandenyną žada išvykti iš vo vėlyvas, bet nuo gegužės suviu nušovė 
Klaipėdos dar šiais metais, mėnesio užstojo tikrai šiltas, žmoną, o po 
O jei atsirastų dar kokių ne- vasariškas oras. Dėja, nuo .verio šuviu nusišovė pats. 
numatytų kliūčių, nepaei- birželio mėnesio pradėjo be i Kutai tik prieš 3 mėnesius 
nančių nuo jų, tai vėliausiai paliovos lyti, oras labai pa- susituokė ir sudarė jauną 
—ateinantį pavasarį. blogėjo, atrodė, kad pasi- .šeimą, kuri gyveno pas jau

jų valtis busianti 5 metrų kartos 1928 metų nederlius, nosios tėvus.
pgi®, pusantro metro pločio- Laimei, tai nepasitvirtino.1 Tragingąjį vakarą einant 
ir kainosianti apie 2,000 h- Liepos mėnesio oras pasitai- gultų Kutienės motina iš- 
tų. Rėmus ir motorą statą jr palyginti pakenčiamas girdusi už sienos baimių ir 
da pat, o gumini valties uz- rUgpjučio oras, suteikė ūki- po to revolverio šūvį; kai ji 
valkalą derasi iš v okietijos. nįnLams galimumo gerai su- įbėgusi į jaunųjų Kutų karh- 

Ar jus turite pinigų pa- jmtj deriių. Bet rugsėjo mė- bari, Kutienė jau gulėjusi 
tys, ar prašysite kieno para- nuo Vgj Subiuro. Nuolatiniai ant glindų negyva, o Kutas 
m°s ■ klausiu. lietus gręsė sutrukdyti sėją tuo metu praleido sau į gal-

Sako, musų visuomenė to- įr SUpU<jyti bulves bei kitus vą šūvį ir taip pat krito ne- 
kiam reikalui yia nejautu, šakniavaisius. Bet čia reika- gyvas.
todėl nenorim ir trukdyti. Vgj pataisė puikus spalių Jonas Kutas buvo kino 

mėnesio oras, ir ūkininkai teatro mechanikas, apie 23 
gražiai atliko visus svarbes- metus amžiaus, o jo žmona 
niuosius rudens darbus.Nors apie 20 metų amžiaus, 
ir kiek pavėluoti, bet gerai Tragedijos priežastim lai-

jauną savo 
žmoną, o po to antru revol-

fa
JIESKAU DARBO PRI

ŽIŪRĖTI VAIKUS.
Nesenai atvažiavau iž Lietuvos, e- 

su apie 50 metą. Norėčiau gaut tar
nystę netoli Elizabeth arba New Yor
ko apielinkėje. Esu darbininkė ir ga
lėsiu viską apruošt stuboje. Klauskit 
šiuo adresu: (1)

MRS. L. BARAUSKIENĖ
161 Franklin St., Elizabeth, N. J.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

Turiu visokių rusių ir visokia kai
na. Biznieriams padarom su jų gar
sinimais ir pig.ai. Kurie norėtų par
duot pavieniais, geros išlygos. Pri- 
siunėiu į ramus ant pareiKaiavimo(-)

Z. GlLEV.ČlLS 
189 Hartford Aveauo 
New tiritata. Cona.

Pajieš! au Benio Rimkaus, pirmiau 
gyveno Waterbury, Conri.; paeina iš

I' Bajorų sodos, švedesų parap, Roki
škio apskričio, apie 60 metų amžiaus. 
Turiu svarbų reikalą. Kas žino kur jis 
randasi, prašau pranešti, busiu laitai 
dėkingas. (1)

JOHN PAI.MON
122 Scnnyside>ave. Waterbury, Conn

Frank Riciekio
MOSTIS

Pajieškau Petro Burbulo, paeina iš 
kaimo Dilių. Kupreliškių parapijos. 
Biržų apskričio. Prašau atsišaukti, 
arba kurie žinot kur jis gyvena, rpa- 
lonėkit pranešti, nes toriu svarbų 
reikalą.

VIKTORAS ŽANDARAS
156 Polk St. Newark, N. J.

LIETUVOS CENERAL1MO KON
SULATO PAJ1E6KOJ1MAI.

Paišlynio km., šinkaičių 
vals. ūkininkas Simas. Igną-; 
tavičius su žmona susilaukė Sūnūs peršovė motiną, brolį 
keleto vaikų. Po kurio laiko Pat» pertišovė.
Ignatavičius apsirgo mani- į Alytaus apskrity, Mirosla- 
ja, kad vienos mergaitės tė- vo valsčiuje, Siemeniškių 
vu esąs ne jis, o kaž koks kaime, šiomis dienomis Kau- 
pašalietis donžuanas. Igną- čių namuose buvo baisus į- 
tavičius neva Įtartino tėvo!vykis. Albinas Kaučys, 27 
mergaitę pradėjo mušti, metų amžiaus, dviem revol- 
kankinti ir visaip skriausti, i verio šūviais peršovė savo 
Pagaliau praėjusi pavasarį,1 motiną Marę ir brolį Kazį, 
parinkęs progą. 112 metų o paskui pats persišovė. Visi 
savo mergaitę kumštimis ; trys sužeisti buvo gabenami 
pribaigė. i Alytaus apskr. ligoninėn,

Būdamas Raseinių kalėji- i bet motina kely mirė., 
me jis rašė savo ‘žmonai;. .Tragedijos priežastis — 
slaptus laiškus, liepdamas' sel71,?'. nesan^alka nei turto 
pamokyti kitus vaikus gerai'. Albinas esąs 
liudyti.

ir teisiamas 
kaltu neprisi-

Tardomas 
Ignatavičius 
pažino.

Teismas žiauną žmogų 
nubaudė 6 metus sunk. dar- 
)ų kalėjimo.

•1 Albinas esąs neramus 
jaunuolis, girtuoklis ir tin
giniaudavęs. Kaip neramuo
lis buvęs nuolatinėj polici
jos priežiūroj.

NUO VISOKIŲ LI 
GŲ GYDUOLĖS.

Turiu pats kiek sutaupęs,— 
sako Barauskas,— o kiek 
truks, žacl apaskolinti drau
gai. Jei laimingai pasieksim
New Yorką, tai atsilyginsim, j£isėj0? suvalė bulviu ir kitų komas nesugyvenimas.
nes uz tokios rųsies vande- darioviu derliu ir suarė -----------------
nyno perplaukimą New Yor- laukus - | BAISIOS AUDROS JUO-
ko jacht klubas skina 2o,000 . i DOJ JUROJ
doleriu Dremiios O iei žu- Toks šiltai spalių menuo
dm vidurv tai ir <kolinan- Lietuvoje būna labai retai.1 Juodoj Juroj rudens laiku 
tieji žino,* kad mirę skolų Li^ri 12 sPalhi visai nebuvo visuomet siaučia didelės au- 
nebemoka... Esu skaitęs, kad šaM- Gautomis iš provinci- droš, bet sionus dienomis 
kaž koks skandinavu jurei- jos žiniomis, kai kuriose pie- tos audios tenai buvo jau 
vis žuvo tik 60 kilometru tų Lietuvos (Suvalkijos) nepaprastai baisios. I&an- 
nuo New Yorko krantų, bet vietose antru kartu pražydo bulo (Konstantinopolio) zi- 
musu tai nebaugina, tegu obelys, ypač vasarinės jų at- niomis, peieitą savaitę pei 
žųstam ir 60 kilometrų nuo mainos. Del to žmonės da- tas audrai pajūry žuvo apie 
išplauktojo kranto, vis tiek ro įvairių spėliojimų: vieni 200 turkų.
rtžit np? nasirvžom laimėti tvirtina, kad žiemos visai 
arba ne!—sato busimi ke- nebusią, kiti—kad busianti “Keleivio” Koleudo-

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVE IR 
SULAIKĖ KOMUNISTUS- IšDIRBYSTĖ lietuviškų vokišką gy- 

. , .. .. _ duobų nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil-AlytaUS policija Butrimo- vio Nematinio. Nenoro Valgyti, Strė-
nv«P*cjilaiVp čnfpi-i Dnvirla ir Pe*i’* Skaudėjimo. Patrūkimo, ny.-e ^-UiaiKe SOieil Ltoviuą, Dusuiio (Asthma). Peršalimo, Skau- 
turis platinės komunistinius smo po Krutinę. Reumatizmo, Plau-

nlrimii« Rp tn cnlailrv Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimoaisisaukimub. De to, šUlaikV- IjOVOje, Nuo Nervu—Išgąsčio, Prie- 
s Juozas Ramanauskas, miečio. Nemiegojimo. Galvos Skaus- 

gyv. Mažiunų km., Butrimo- Svaigimo' Nuo Ba,tųj’
nių valse.

PARDUODU FARMĄ.
Arba mainyčiau ant namu; plates

nes žinias suteiksiu tu r laiška. 111
JOS GRIGE

48 Orchard St. Newark, N. J.

KEIKALINt.AS PARTNERIS
Ant 60 akerių farmos. Kurie esate 

interesuoti klauskite laišku, paaiš
kinsiu viską aiškiai. (49)

A. PETRAITIS,
P. O. Box 177 Ballard Vale,

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių. kokių kitur negaunate. Žoles 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur,

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
VYholesale Batanic llruggists 

108 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Jieškomi šie asmenys:
KURAS, Juozas, kilęs iš šakių 

apskr., gyvenęs 400 Newark St., Ho- 
boken, N. J.

MURASKIENĖ, Ona, gyvenusi 
Binghamton. N. Y. ir pas Koryckį, 
Nanticoke, Pa.

BUTKA, Juozas, kilęs iš Jonauko 
km., Šilavoto (seniau Klebiškio) vaL, 
Marijampolės apskr., seniau gyvenęs 
Rosemont, W. Va. ,

MALCEVIčIUS, Antanas, Jono s., 
gyvenęs Glen Cove, L. I., N. Y.

LABANAUSKAS, Kazys, kilęs iš 
Betygalos v., Raseinių apskr., gyve
nęs Somerville, Conn. ir Waterbury, 
Conn.

PALKAUSKAS, Kazys, kilęs iš 
Žiežmarių, gyvenęs Brockton, Mass., 
neva vėliau miręs beprotnamy Fox. 
boro, Mass. 1

PAŽĖRA, Petras, kilęs iš Pažėrų 
km., Veiverių v., gyvenęs New Phila- 
delnhia. Pa. |

PIŠKINAS-Pishkin, Mykolas, gy
venęs 615 Crown st., Brooklyn, N. Y. 
Jam priklauso keli šimtai dolerių 
(101714).

BUOŽIS, Povilas, pasivadinęs Paul 
Biržis, kilęs iš Joniškio v., Šiaulių 
apskr., gyvenęs Philadelphia, Pa. i

KLYKUNAS, Povilas, kilęs iš Ra- ' 
mygalos apylinkės, Amerikon atvy- Į 
kęs tuoj po rusų-japonų karo. 
(10-1894).

VAITKEVIČIUS, Antanas, pasiva- 
iinęs Tony Watkins, gyvenęs New 
Yorke, vėliaus 69 Hudson Ave., Broo
klyn, N. Y., kilęs iš Rietavo vals.

BUDRIKAS-KLIMAVIČIUS, Fe
liksas, kilęs iš Mikalavos km., Aukš
tadvario v., Trakų apskr., gyvenęs 
Cambrdige, Mass., dabar gyvenęs So. 
Boston, Mass.

GAPŠIAI, Dominikas, Vincas ir 
Teklė. Dominikas gyvenęs Minneapo- 
lis, Minn., Vincas gyvenęs Utica, N. 
Y., Teklė gyvenanti Chicago, III.

VYŠNIAUSKAS, Jonas, iš Panevė
žio apskr., gyvenęs Hockle,y Wis.

VYŠNIAUSKAS, Jonas, iš Bendi- 
škių km., Šiaulių apskr., atvykęs A- 
merikon prieš karą

ŠAKALINIS, Edvardas, kilęs iš 
Suginčių km., Utenos apskr., gyve
nęs No. Weymouth, Mass., Waterbu- 
ry ir Naugatuck, Conn.

STEPŠYS, Stasys, Tomo s., jūrei
vis, gyvenęs Philadelphia, Pa.

SKUKAUSKAS, Julijonas, gyvenęs 
Bostone, turįs ten seserį Praniną.

Jieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji prašomi atsiliepti į

Comulate General of IJthuania.
11 Wavcrly Place, New York, N. Y.

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų; kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais va
gy damos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2 00.

F. Ricicko gydntoė ano Vėžio Kgna. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sutaiko kraujo bėgimą^ 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties oz.—$£00 ir
'/s oz. i vidų gerti—$£00 su nrisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderine ar 

i siųskit registruotam tsižfce.
Kreipkitės šiuo antrašo: (.)

FRANK RICICKAS 
3 Rase Street, Hartford»

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
ŠVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skaaus Alus—Gardus Užkandžiai. 
Paranki vieta smagiai praleisti

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas.

Suvis dykai dasižinosite 
ir kokių laimę turėsite

& parašysite tuojaus iri
štampas dėl peniuntimot 

suokite: (•)
PRACTICAL SALES COMPANI 

1219 N. Irviag Ava, Oesk. K« 
CHICAGO. »LK

DAINININKŲ ir 
CHORŲ tINIAI

Mass.

APSIVEDIMAI.

Pajieškau apsivedimui merginos 
dėl tikrumo su pirmu laišku prašau 
prisiųsti savo paveikslą, kurį į pa
reikalavimą grąžinsui. Aš esu vaiki
nas 30 metų, pusėtinai gero budo.

S. B. O.. P. O. Box 61, 
Straffarville, Ont. Canada.

Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
I. Sveiki, Drūti—vyrų eboras.
Z. šokiai, šokiai—mišrus ebor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja
6. Eičiau Ratų Pa

Duetas ............................. 75e
7. Kor Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. Žiliai Mano Širdį. Solo.
9. Sveikas Dratas.

Mišrus Choras ................ 7Se
19. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
II. Alenutė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 7Se
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus chorua
16. Laimė Man.

Solo ir Choras .................75c
Paklausykit jus žydeliu.
Solo.
Paleisiu Dainužę.
Solo arba Duetas.

19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemės.

Solo ...................................... 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

Choras ................................. 75c
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.

17.

18.

liauninkai.—Daugiau nau- labai gili ir šalta žiema, 
dosimės burėmis,—sako,—o Žinoma, iš anksto sunku rius 1934 metams

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS.

kur nebegalėsime, ten moto- ką pasakyti, bet, esant to- “Keleivio*
ru. kiems keistiems metams, iš

—Ar jus, vyrukai, esate gamtos galima laukti viso- g
susipažinę nore kiek su ju- kiu netikėtinumu. “A.iT,
rininkyste?— sakau.- Juk ‘ Pr“on,e
paskui gali prisieiti klai-' ĮSAKYMAS BARZDAS DABAR, tai Kalėdoms jau 

turėsite ką pasiskaityt.
Kalendorius 1934 metams 

bus nepaprastai įdomus ir

džioti po vandenyną, kaip SKUSTI DU KARTU Į 
tai bonkai Su “SOS” šauks- ’ SĄVAITĘ.
m V^ka^tako^u iuri ' • M?ndra\Kalm0 »!>«“-' „.udin^į ne. jame tilps 

vyrukai sako. bu jun- tleg komendantas nesenai }- daugybė visokiu receptu,
sakė ŽTnonėms uteles mušti, patarimų ir nurodymų, kaip 

bet paimsime kompasus, ze- 0 Alytaug pašto viršininkas ka, ii ko daryt
manom’ ka< n€' dabar įsakė visiems savo Be to, kaip visuomet, bus 

^,link6jau RCiauninUtes

ĮStei kTrepteris ^XV° keli”'S

juos aplankė. ail vi ’ Vyrams tai nesunku bus gv centų ne>K«i<ytojams, oex 
t v. in. ) Ain. vin. išpildyt, bet kaip bus su pa- “Keleivio” skaitytojams tik

PDAMni7ii rson i aiw nelėmis’ kurią pašte tar- 25c. Užmokestį galite pri- 
NAę AFPiifni nauja nemaža. Gal savo ke- siųąti kartu su prenumerata

VT linaites jos ir suprosys, bet arba atskirai—kaip kam pa
Nesenai Afnkon nuskri- kaip ponas viršininkas ži- raukiau.

do 28 franeuzų karo oriai- nos, kad jos suprosytos? Da Adresuokite: “Keleivis”, 
viai, kurie dabar skraido po keblesnis reikalas su barzdą 253 Broadway, South Bos- 
franeuzų koloniją Voltą. skutimu... ton, Mass

Žmonės, kurie dėl senatvės arba 
kitokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
katą 4r pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja XL’GA-T0NE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl moterų ii vyrų. kurie su
silaukė senatvės Jis padaro juos 
sveikesniais, tvirtesniais ir priduoda 
jiems r.aujų spėkų darbui Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, pamėginki
te NUGA-TONE Ro keletą dienų jus 
pastebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Ne priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas jums nepagel
bės taip kaip NUGA-TONE.

S.
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VISUOMENIŠKAS - MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS |
No. 4—Gruodžio, bus padidintas Ka
lėdinis Nnmci's: išeis apie 15 gruod.
Tilps labai įdomių dalykų ir bus tik
ras Kalėdinis džiaugsmas. Užsisaky- 
kit dabar, kad tikrai gautumėt. g

, . {Kopija 15c. Metams $1.50. Kanad. $2 *■
Vyrams tai nesunku bus 50 centu neskaitytojams, bet išmintis pubi.ishing co.
” « - * - ’ ‘ * — - — - - - su E SU SO BOSTON. MASS. £

NAUJI KALENDORIAI |
Klauskite Katalogo, iš Kario

Pasirinksite Visokių £
JONAS KERDIEJUS

652 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

------------ - --------------------------------

x&V•9

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tiakaaų

deklamuot viešuose susirinkisM

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 >1.00.

Audimo apdarais >1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savu knygynų minėtu knygų. 

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

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

liną ,1 in,b i iH iiffli'tf x a ėfcKUtfWttlirrat«iH

“KELEIVIS”
253 BROADWAT

SO. BOSTON, MASS.

CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir tari gerų solistų, patartinu 
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 
stra arba tik pritariant

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTU,

patartina vaidinti operetų 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilev 
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajė
gumo. “Alenutei” muzikų para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orcbestraci- 
jos reikia susitarti su autorium. 

M ■ ■'< ■ -4.' ■'
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GENEROLAS JUDENIČAS IR 
BERMONTUADA.

Arba kaip baltagvardiečiai Į monto gaujomis ir ties Rad- 
organizavo bendrą frontą viliškiu jas sumušė.

prieš Sovietus. ! Bendras frontas prieš bol-
---------  iševikus iširo. Ypač lietu-

šiomis dienomis Francu- viams buvo sunku, nes vie- 
zijoj mirė buvusis caro ge- niems reikėjo kovoti ir prieš 
nerolas Judenič. Ta proga bermontininkus ir prieš bol- 
Pabaltės spaudoje pasirodė ševikus. Latviams gi tuoj į 
daug atsiminimų apie tą pagelbą atėjo estų šarvuoti 
“bendrą frontą”, kurį jisai traukiniai, kurie buvo pa- 
organizavo Pabaltės vals- siųsti prieš Petrapilį. O ang- 
tybėse prieš bolševikus. Į lų karo laivų eskadra, kuri
tą baltagvardiečių avantiu- Suomių įlankoj turėjo palai-. 
rą tuomet buvo įsivėlę ir kyti Judeničių, puolant Pet- 
Lietuvos “veikėjai”. * rapilį, atplaukė į Rygos į-
~ Karo metu gen. Judenič .

buvo Kaukazo fronte. Ka- 3 • ga}utmaJ
dangi kilus revoliucijai ji- Pakrikde baltuosius ir todėl 
sai parodė juodašimtiška i- ^odasimcių žygis prieš bol- 
vo noturą ir ilgai neleidi sa- *evlk^ Pabaigė niekais. ’ 
vo armijai prisidėti prie re- Gen. Judenič suprato tos a-į 
voliucijos.tai revoliucinė vy- .vantluf°!> Pa' ojmgumąn 
rausybė Kaukazo fronto va- nujautė, kad ji Rusijos 

‘ dovybę iš jo atėmė. , presams gryniausias mes-
_ .. _ ■ kos patarnavimas. Jis tuoj
Po to jis atvyko Petrogra- pasmerkė Bermonto avan- 

dan ir čia apsigyveno, o kai tiurą, 1919 m. spaliu 9 d. iš- 
bolševikai nuvertė Kei«ens- leisdamas tokį įsakymą: 
kio _ vyriausybę, Judeničas: '‘Atsižvelgdamas į Bermon- 
pabėgo Suomijon ir tenai į0 žalingus išstojimus prieš 
pradėjo organizuoti balta- Latviją, iš pulk. Belmonto 
gvardiečius holševikam pul->atimu g^fo Kellero korpu-
U* . so vadovavimą ir skelbiu jį

Tačiau caro generolai ne- tėvynės išdaviku.”
galėjo susitarti. Ir tas davė • Pabrėždamas dar savo 
progos revoliucijai organi- priešbermotininkišką nusi- 
zuoti apsigynimą nuo kont- statymą, Judeničas latviams 
revoliucionierių. Dalykas (padovanojo 4 patrankas, 
buvo tame, kad baltagvar- kurias jis buvo pavogęs iš 
diečiai norėjo įtraukti kont- Rusijos armijos. Tačiau ir 
revoliucijos avantiuron vi- lietuvių ir latvių ir estų ir 
sas Pabaltės valstybes, bet santarvininkų akyse baltieji 
nenorėjo pripažint toms vai- jau nustojo pasitikėjimo, 
stybėms nepriklauomybės. Paaiškėjo, kad jų kombina- 
Caro generolai negalėjo su-^jos pavojingos. Pabaltės 
prasti, kaip nuo didžiosios valsytbės tuomet pasijieško- 
Rusijos gali skirtis Lietuva, j0 kitų kelių savo nepriklau- 
Latvija, Estija ir kitos. 'somybei apsaugoti. Rezulta- 

Reikia pasakyti, kad bal- te ir Lietuva ii- Latvija su 
tagvardiečių organizavimui nusistojusia bolševikiška 
tuomet labai rūpinęsi ir A- vyriausybe pasirašė sutar- 
liantai. Jų vardu čia darba- tis.
vosi anglų generolas March. Baltųjų judėjimas likvi 

Gen. March tuomet su- ^av.°į* Gen. Judenič pabė-
kvietė baltagvardiečių kon- g? į fYanctEiją Liko bolse 
ferenciją Estijoj ir pareika- vns l!le Rusija. Liko ir ne- 
lavo, kad j 7 valandas butų PnkĮauscmos Pabaltos vai-
sudaryta “Rusijos laikinoji, ^v’b®8- _______ Vism.
vyriausybė”, kuri pripažintų • nnn 4 vp t 
Estijos nepriklausomybę, tu j i
nes kitaip galutinai busianti A.* oAhl M Al.
nutraukta santarvininkų pa-' _ , ~ .
gelba. ! .. .Jur«10. parap. zalcris

Po to gen. Judenič parašė tįjonui.—-Maikio tėvas siun- 
estų karo pajėgų vadui gen. c?a tamstai aciu kad pri- 
Laidoneriui, kad jis, rusų siuntei jam ant batų be 
vyriausybės galva šiaurės važiuoti i tamstų miestą ant 
vakarų fronte, pripažįsta E- m^Jy senis nesutinka, nes 
stijos nepriklausomybę, tik ūktose misijose jam visuo- 
su sąlyga, kad estų kariuo- met ^krausto kisemus. 
menė bus sujungta su rusų Prapuolusiam. — Dakta 
kariuomene Petrapiliui pul- ras, kuris vesdavo “Sveika- 
ti. • tos Kampelį”, dabartiniu

Paskelbus Estijos nepri- laiku yra išvažiavęs, todėl 
klausomybe, prasidėjo pasi- jis negali į tamstos paklausi- 
tarimai, sudaryti prieš bol- mą atsakyti. Bet spren- 
ševikus vieningą frontą, ku- džiant iš tamstos aprašymo, 
riame dalyvautų visos Pa- tamstai geriausia butų krei- 
baltės valstybės. Tam tikslui ptis dar sykį pas tą patį gy- 
1919 m. rugpiučio mėn. Ry- dytoją, kuris darė operaci- 
goj buvo sukviestas pasita- ją ir paprašyti, kad jis gė
rimas, kuriame dalyvavo ir rai tamstą apžiūrėtų. Mes 
Liet “veikėjai”. Susitarimas nemanome, kad daktaras 
buvo pasiektas ir rugpiučio galėtų tamstai pagelbėti per 
26 d. pasirašytas protokolas, laiškus.
kuriame pažymėta: estų. . _.
fronte vadovaus estų gen. i .4*
Laidoner: rusų fronteT - P1"!?"3 !r. °. kal
gen. Dešino ir gen. Ber-!4® PaVkįcl0J. Ul sSva,tl- 
montas; latvių fronte—gen.' lalkras?lam? J» ne-
Kalnin; lietuvių fronte-1 Pr!t?lkomas Ir nera Pems 
pulk. Beniaševičius; lenkų sklnamas- 
fronte — kap. Myslovski. i S. Borisui. —Neklausykit 
Protokole net buvo numaty- žmonių kalbų. Jums nėra jo
ta visų frontų pozicijos. Pro- kio pavojaus būti deportuo- 
tokola patvirtino anglų ka- tu.
ro misijos viršininkas gen. JooIui KmttCTKiui. _
Marcn. Patartume tamstai pasiūlyt

Bet štai čia, kaip iš maišo, • ižradima tiekiai Cle- išlindo Bermonto avantiūra,jvelando J Gedėjams,
kūnai likviduoti ir lietuviam p,ačiai visuomenei 
daug vargo teko padėti. Pa- Ras b neidomus> todėl 
sirode, kad kuomet Lietu- laikraštiųn jo bedėjome, 
vos, Latvijos ir Estijos “vei-, . .
kėjai” ruošėsi eit bolševikų Ūkininkui iš Pensacola, 
mušti, tai jų talkininkas gen. Fla.—Matyt, tamstos arklys 
Bermontas taikėsi apiplėšti turi kokią nors ligą. Patar- 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, tume kreiptis į artimiausi 
Jauna lietuvių kariuomenė gyvulių gjįdytoją, veterino- 
tuomet stojo kovon su Ber- rių.

Japonų Svirnas Auksui Krauti.

Osakos uoste japoną valdžia pastatė šį sandėlį iš cemento ir 
plieno auksui laikyti. Jame busią sukrauta 350,0oo.<»oo jenų. 
Šitas "svirnas” pastatytas tokiu bud u, kad jo nieką 
išlaužti nei susprogdini

DABARTINĖ LIETUVOS EKONOMINĖ 
PADĖTIS.

Lietuvos Banko biuletinis lė, bet senieji slegia kaip 
šitaip nušviečia Lietuvos e- slėgę. Ūkiai stengiasi prak- 
konominę padėtį. tikuoti naujas gamybos ša-

Prekyba. Bendroji prekv- kaį Daugiau dėmesio pra
bos būklė tebėra ta pati, iedama kre,P.tl namųL 
kaip ir anksčiau. Vidaus ?onel ,.lrt darzininkystėL 
prekyba vyksta normaliau. %no ukls ‘uo tarpu laikos 
Sezoninė įrekvba silpnoka, toj pačioj aukštumoj byvu- 
Obuoliu eksportas nežymus. Iml"k>'ste?. "auji pilkumai 
šiemet obuoliu Lietuvoj už- £eist,k?.- >®®įtrus bekonus, 
derėio mažai Nors ir yra Raguormj skaičius didina- 
rinkų užsieny, tačiau nėra ™as >r daroma jų atranka, 
ko išvežti. Paukščiu pasiulv- Ark!«1 auginami daugumo- 
mas Visiškai nežymus. Linu J\tlk ^kalams. Tas 
ir sėmenų rinkosi didesni ?ats vTkst» . £ 3vlų ūkyje, 
judėjimas dar nepasireiškė Javų t*13 1131 kunalf atzvd

Prekyba su užsieniu pa
skutiniu laiku ko nors ne
paprasto nedavė. Per devy
nis mėnesius iš Lietuvos iš
vežta prekių už 118 milijo
nų litų, o įvežta Lietuvon 
už 106 mil. litų. Eksporto 
perteklius sudaro 12 milijo
nų litų. Lyginant su pereit, 
metais, eksportas šiemet su
mažėjo 17 nuošimčių, o im
portas 15 nuošimčių. Šiemet 
žymiai sumažėjo kiaušinių 
ir šiaip žemės ūkio produk
tų išvežimas. Padidėjo tru 
puti pramonės gaminių ir 
miško eksportas. Importo 
sumažėjimą nusvėrė cukru 
popieris ir audiniai, kurie 
gaminami vietoje. Gerokai 
sumažėjo ir liuksusinių pre
kių (automobilių, kosmeti 
kos, brangių kailių, aukso 
dirbinių) importas.

Pramonė. Paskutiniu lai
ku normaliau pradėjo dirbti 
tos pramonės šakos, kurių 
gaminiai vietos rinkai, pav. 
audimo fabrikai, malūnai, 
plytinės. Lentpjūvės dirba 
tik pagal užsakymus. Linų 
apdirbimo fabrikai darbą 
dar tik pradeda. Metalo, a- 
liejaus. kartonažo, konser 

vų fabrikuose gamyba su
mažėjo 20 nuošimčių.

Akcizuojamų prekių ga
myba krito. Spirito gamyba 
sumažėjo 11 nuošimčių, ta
bako 13 nuoš., gilzų 10 
nuoš., degtukų 9 nuoš., ar
batos 6 nuoš. Alaus ir degti
nės gamyba pasiliko ta pati, 
o vyno 34 nuoš. pakilo.

Naujų pramonės įmonių 
paskutiniu laiku įsisteigė aš
tuonetas. Investuotas į jas 
kapitalas siekia tik 310,000 
litų. Subankrutavo arba pa
teko į sunkią padėtį 7 fir
mos, kurių bendroji skolų 
suma sudaro 280,000 litų.

Žemės ūkis. Žemės ūkio 
padėtis paskutiniu laiku 
mažai tepakitėjo. Nauji sun 
kūmai žemės ūkio neužgu-

giais yra pagerėjęs. Atskirų 
javų rusių derlius šiemet yra 
žymiai didesnis negu peniai. 
Taip pat didesnis ir bulvių 
derlius (42,000 tonų). Ūki
ninkai pasidarė taupesni ir 
atsargesni. Jų mokamoji ga
lia nesumažėjo.

Varžytynės. Šiemet kil
nojamam turtui parduoti 
buvo 2,222 varžytynės, o 
pernai tik 1,411. Nekilnoja
mo turto pardavimų buvo 
965. Reiškia, arti 1.000 ūki
ninkų visiškai neteko savo 
gyvenimo.

Kas Mums Rašoma.
Neapykanta prieš žydus.

Senas “Keleivi”, tu esi 
mano tėvas, kuris sulaikai 
mane taip kaip tigrą savo 
meiliais pavyzdžiais. Jeigu 
ne tu
dary čiau taip, kaip tas apa
štalas Petras, kuris kirto 
peiliu žydui per ausį; bet 
Kristus pridėjo žydui nukir
stą ausį ir liepė Petrui turė
ti kantrybę Tu, “Keleivi”, 
sulaikai mane, Čalį Mičiulį, 

‘■taip kaip Kristus sulaikė 
Petrą. Jeigu ne tu, “Kelei
vi”, tai aš bučiau jau kelis 
žydus peršovęs ar kirviu su-
kapojęs, nes kaip aš pažiu- 

negatetų į mano gj^y.
se stovi su ragais ir su vuo- 
dega, kaip tikras velnias. A- 
čiu tau, Dieve, kuris pake 
lei darbininką pavargusį, o 
pažeminai žydą antikristą.

Charlis M&iulis.

Nuo redakcijos.—Neapy
kantą prieš žydus kursto 
krikščioniškoji buržuazija, 
kuriai žydai, kaip apsukrus 
biznieriai, daro didelę kon
kurenciją. Yra skleidžiamas 
prieš žydus net toks melas, 
buk jie piauną krikščionių 
vaikus, nes jų tikėjimas rei
kalaująs krikščioniško krau
jo “macams”. Žydai esą ne
krikštyti, žydai nukryžiavo- 
ję musų Kristų ir t.L Visa 
šita nedora propaganda yra 
vedama tuo tikslu, kad žmo
nės neitų pas žydus pirkti, 
kad neremtų jų biznio. La
bai religinėse šalyse ši pro
paganda dažnai prieina prie 
baisių pogromų, kuomet su
kurstytos fanatikų minios 
skerdžia žydų tautybės 
žmones ir naikina jų turtą. 
Susipratę darbininkai netu-

GAISRU NORĖJO 
PASIPELNYTI.

Vasarą Šiauliuose, Gu 
bernijos dvare esančiame li
nų apdirbimo fabrike “Lit 
lin”, kilo gaisras. Gaisras 
nebuvo užgesintas, ir viskas 
sudegė. Visas fabriko turtas 
buvo apdraustas 500.000 li
tų sumai. “Litlin” savinin 
ko J. Abramsono pareiški 
mu, gaisras padaręs nuosto
lių §450,000 lt.

Pradžioje po gaisro visi 
manė, kad tai esąs nei ai 
mingas nuotykis, bet šiomis 
dienomis tardymas, kuris 
truko apie 5 mėnesius, pa 
rodė visai ką kitą. Paaiškė
jo, kad fabrikas buvo sąmo
ningai savininkų padegtas 
u tikslu pasipelnyti. Fabri 

ko savininkai, Abramsonas 
Joselis ir jo sūnūs, suimti ir 
patupdyti į Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjimą be jokių są
lygų.

JAUNUOMENĖ NORI 
ŠVIESTIS.

Polekėlė. Šioje apylinkėje 
yra daug pažangaus jauni
mo. Sveikintina tas, kad jau
nimas atprato nuo koitavi- 
mo ir labiau kreipia dėmesį 
į spaudą. Tik gaila, kad nė
ra knygyno, kur jaunimas 
galėtų pasiskaityti naudingų 
knygų.

i

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIYHT 
KNYGYNE.

žodynas angližkai-lietuviėkos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chieago, 1U15 m. 
Puslapių 835.................................. 38 00

aŠ pa- žodynas lietuviškai angliškos ir ang
liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A 

Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
PsL 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet ėieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjite krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95.............. 35c.

Etnologija arba istorija apie' žemės 
tautas. Pagal Dr. H. Raberlaadą,

parašė Šernas. Su paveikslėliais. Ap 
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
eago, in.. pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose .......................... $4.09

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

žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
eago, III. 1909, pusi. 432. Drut3i 
apdaryta ....................................... $2.50
inkvizicija. Parašė N. Gusev Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė
Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 

paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt ; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
eago, III. 1903, pusi- 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.....................$1.50

Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mą Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviai, 
įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ........................................... $2.50

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Sausaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi. 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chieago, 1914, pusL 1086. 
Kaina...............................................$7.00

Žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuvos
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ...................................................... 50c.

Moteris ir Socializmas. Parašė August
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi 429, 1915 m................. .. $2 00

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chieago, 111. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ....................................$3.00

DeUca Reikia Žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šioa 
knygutės. Parašė 'D-ras G-mus. 
Kaina............................................... lSe.
Kunigą Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jtftnikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moters, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kuąš Geo. Towsend Fo*, D. D7 su- 
lietuvino Ferdinand de Samogitia 26e.

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

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš

retų šitokiai propagandai
pasiduoti. Priešingai, jie tu- burtų ir delnažinystės mokslo. Chi- 
rėtų kovoti prieš ją. cago, I1L, 1904 

Apdaryta........
m , puslapių 412.

$4.50

Lietuve* Respublikoe Isterijų ir 
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubeaus 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu.'. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50

Nuo Sustingusią Sąnariu
• Niekas taip nepadarys lanksčiai* jū
sų sustingusiu^.. skaudamus sąnarius, 
kaip sreras. vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-ExpeBeriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expe!lerio ir aprinkite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Kxpelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expefleri» yra labai persisun
kiančiu per odą ir iųs galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
\ isose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
xk:rtingo didumo bonkutes.
Ttk-tai tikrasis turi inkaro vaisbaženkiį.

FAIN-EXPELLER

Lietuvis Blekorius
CTIN 8MITH)

Bile Metei 4arb« padarau arba 
sutaisan. nes taria visokias tam 
reikalui maiinaa. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas, varinuis boi
lerius sonituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbe dara u prieinamiausią 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Kinam cesomevieiu* 
13 WMtaap SU Weceeater, M:

Kokius Dievus Žmoaės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol ds nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai

Nesenai Klaipėdos che- yy*™? e^ptėnai,. chaidai, asy-
. _ , , , .t , - rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tiemine laboratorija tyre Ne- dievai vadinos, kur jie gyveno ir ko- 

ries” firmos pipirus, kurie į?"* jie aantikius su žmonėmis turėjo.
pardavinėjami visoj Lietu- Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
voj ir Klaipėdos krašte. Pa- Brutuose audimo apdaruose .... $1.25
darius analizą rasta: pele- 'ija vabtij, šiaurinės
nų 20.24%, druskinės rugš-'į Amerikos nuo atsiradimo ir dar 
ties netirpstančhj dalių 10
nuoš., nieko bendra su pipi- raeriką, kokie čia tada žmonės gyveno
roic ootin-inpiil rloliu Ort ir tt- Prie ^al° knyKos te,Pft Suv'«"y- . ai> netUnnClŲ Cianą y /<r, Valstijų Konstitucija. Chieago, III. 
raudonos Žemės miltelių a- 1896, pusi 364 Gražiuose audimo
pie 15 nuoš., kuriuos mikro- aPdaruose............................
skopiškai ištyrus įsitikinta,

IŠ KO LIETUVA DARO 
MALTUS PIPIRUS.

*- »- -Byla Detroite 
taie. — Pirmą kartą katslikai už

puolė socialistus 31 d. giuodžio, 191L 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 81 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai d 
leidžia kovoj su socialistais, Su 
paveikslais. 61 pusL...................... !

Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu

mišios” mni žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš- ^1 HUKSC1HUS1OS njSlCS pipi dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau 
ruošė rasta per 50% nepipi- ta ir tt chieago, 1905, pusi. 304.
riškų elementų. Iš parduo-ĮApdaryta.......................................
tuvės ir urmo sandėlių pipi- •
rai konfiskuoti, o pipirų 
malėjai patraukti teisman 
kaltinamaisiais už produk
tų falsifikavimą.

kad tai yra malta plyta. Tai-

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1933 metam

Jos. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St., Waukegan, III.

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

3. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,
818—lOth PI., Waukegan, III.

B. SirvidM, turtų raštininkas,
164—lOth St., No. Chieago, III.

K. Vaitekūnas, kantrius,
720 — 8-th st, Wsukegan,

Kasos globėjai:
f. Petraitis,

907 So. Jackson st, Wauk«gan, BL 
Bertha Dikžienė

630 «th St., Waukegan, I1L
Knygiai:

K Dambrauskas,
118—10-th st, No. CMcago, IH.

F. Marcinkus,
732 So. Jackson St, Wsukegan, 1111 

Maršalkos:
R. Geniotis, J. Stoškus.
Draugijos susirinkimai būna kas

paskatinį ketvergą kožno mėnesio^ 
7:30 vakare. LiuosyMs Svetainėje,

DE MARGĖMS
Gydytojas ir 

Vi 1S—3; 6-S 
I 1S-I8

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

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

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

METAMS 8 DOL„ PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigas geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos ėekį.

"LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUAN1A.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas tt viso pasaulio. Ii potttfaiie 
gyvenimo LMavoo ir kitų valstybių. įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

"LIETUVOS ŪKININKAS"
GEDIMINO GATVĖ M, KAUNAS, UTHUANIA.

3328 So. Habted St 
CHICAGO, ILL

TeL
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

Paminklas Karo Aukoms.

VISOKIE LIETUVOS GYVENIMO 
ĮVYKIAI.

Milijonierius be milijonų, dieną ūkininko Gervės,
1930 m. Lietuvos tri« ukinin’

čiuose tilpo pranešimas, kad J
Amerikoje mirė kažkoks Pagaliau kilo įtarimas, 
Kaminskas, palikdamas kad čia ne nelaimingi atsiti- 

banke milijoną doleriu. Ga- kimai, o tyčiomis daromi

O

le pranešimo buvo pridėta 
pastaba, kad Lietuvoje yra 
mirusiojo giminių ir kad jie 
palikimo išgavimo reikalu 
tegu kreipiasi i užsienių rei
kalų ministeriją.

Pranešimu ypač susido
mėjo Raudėnų miestelio gy
ventojas ta pačia pavarde. 
Jis Amerikoje turėjo gimi
nių ir manė, kad vienas jų 
mirė, o manydamas taip Įsi
tikino, kad pradėjo gyventi 
lyg tuos milijonus jau turė
damas. Kaimynai išgirdę, 
kad Kaminskas gaus milijo
ną, pasidarė jam labai švel
nus. Paprašius skolinti pini
gų, skolino tūkstančiais, im
dami dvigubus vekselius. 
Kaminskas paskolino ke- 
liasdešimts tūkstančių, nusi
pirko puikių baldų, gražius 
rubus, auksinių papuošalų, 
pradėjo draugauti su dva
rininkais ir lėbauti su kle
bonais, pinigus švaistyda
mas abiem rankom.

Toksai karališkas gyveni
mas tęsėsi porą metų. Bet 
štai, šiomis dienomis paaiš
kėjo, kad Kaminskas iš A- 
merikos negauna jokių mi
lijonų. Padėtis staiga paki
tėjo. Kaimynai pradėjo 
juoktis, visi draugai nusi
gręžė, o skolininkai su vek
seliais puolė tiesiai pas ans- 
toli. Anstolis išpardavė vis 
ką, ką tik galėjo, tačiau sko
loms padengti reikiamos su 
mos nesurinko. “Milijonie
rius” be milijonų atsidūrė 
dideliame skurde.

Padegimai ii malonumo.
Nesenai laikraščiai rašė, 

kad Amerikoje policija su
čiupo gražią mergaitę, kuri 
iš malonumo piaustė auto 
mobilių gumas. Panašiu ma
lonumu džiaugėsi ir viena 
Gruzdžių valsčiaus gyven
toja, Kerbedytė Zosė, 18 
metų amžiaus mergaitė. Tik 
jos malonumas buvo kiek 
kitoniškas—ji nepiaustė au 
tomobilių gumų, bet padegi
nėjo triobas.

Pirmą kartą Kerbėdytė 
pakūrė Taurakių km. ūki
ninko Biručio daržinę. Dar
bą ji atliko iškulus javus, 
šeimynai bevakarieniaujant. 
Buvo manoma, kad gaisras 
kilo iš garo mašinos. Kitą 
dieną, šeimynai bevakerie- 
niaujant, sudegė ūkininko 
Buvo klojimas. Ir ši kartą 
buvo manoma, kad gaisras 
kilo iš garo mašinos. Trečią 
dieną, tomis pat aplinkybė
mis, sudegė ūkininko Gu 
žausko daržinė, sekančią

kažkokie pasikėsinimai. 
3rafdėjus sekti, buvo su
čiupta kaltininkė,kuri betar
iant ir prisipažino.

—Matote,—ji paaiškino 
policijai ir susirinkusiai Vi
tai parapijai,—aš jokių blo
gų norų neturiu. Pakuriau 
riobas tik dėl to, kad man 

malonu ir gera žiūrėti Į besi
blaškančią ugnies jurą. Kai 
moterys, matydamos gais- 
ą, verkė, verkiau ir aš kar- 
u, nes jų sielvartas padarė 

man Įspūdžio, tačiau kaž
kokia jėga vertė paskui tą
oati darbą pakartoti iš nau-•
JO-

Kerbėdytę policija padė- 
o Į kalėjimą. Manoma, kad 
i yra nenormali.

PERŠOVĖ BROLI.

Lingių Padvarininkuose, 
Skaudvilės valsčiuje, eida
ma anksti rytą bažnyčion 
viena moteris rado sušaudy
tą vos gyvą Antaną Pocių. 
Subėgę kaimynai pradėjo 
;eirautis kas peršovė. Nu- 
<entėjusis pareiškė, kad 
iam pareinant iš darbo apie 
10 vai. vakaro pastojęs kelią 
o brolis Juozas ir dviems 

revolverio šūviais peršovęs. 
Šovęs dėl to, kad reikėję su
mokėti dalies 1,800 litų, nes 
nukentėjusis ruošės vestu-

ylvFjP/Aziz 
Linija

“BALTASIS ŠVEDŲ I.AIVYNAS”
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.

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

KALtDŲEKskuRSIJA 
I LIETUVĄ.

M. L Gripshohn GRUODŽIO
Dideli, beiti it gulbės laivai Erdvus 

ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelio
nėje: jodomi paveikslai, koncertai 
šokiai. Keliaujant “Baltuoju Švedų 
Laivynu” kelionė būna pertrumpa

Kreipkis j vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE

10 STATE ST., BOSTON, MASS

New Yorko skulptorius George Grey Bamard padarė iš gip
so ši modelį žuvusiems per karą žmonėms paminklui. Jis pana
šus į didelę angą, 100 pėdų aukščio ir (j0 pėdų pkčio, kurios 
gilumoje matyt kapinynas. Angos viršų sudaro orarykštės 
pavydalo skliautas.

KĄ VEIKIA DRAUGIJA 
UŽSIENIŲ LIETUVIAMS ; 

REMTI. I
Prasidėjus ekonominei pa-! 

šaulio krizei ir padidėjus 
daugumoj kraštų nedarbui, 
užjūriuose gyvenančių lietu
vių emigrantų gyvenimo są
lygos nepaprastai pablogė
jo. Pablogėjo lietuvių emi
grantų būklė ne tik Pietų

septmta^PmUgiB

NE?^U,V.2I^,J^CI- MOTERŲ NEDARBAS LIETUVOJE.
Kokia ateitis? Ką veikia rinkta viena. O kitos? 

moterų organizacijos? i Sunku šiandien lietuvei
................. . į Moterų bedarbių šiuo me- mokslas Įsigyti, bet

Į salę seanso metu, Lietuvoje yra daug ir vi- 11 JI nedaug tepa-
pareikalavo iš mokytojos, |soki pradedant nuo pa- :fe?gvėja gyvenimo valgai. Į 
kad ji užleistų jam vietą, ku-; pras&aUgjos darbininkės ir vlsas jaunąsias ziunma kaip 
ri esanti rezervuota poliei- bajgįant moterim inteligen- i darbininkes be praktikos,

te, studente. Tiksliai nusta- bet praktikuoti jos negauna 
tyli moterų bedarbių skai- progos. Mokykloj Įgytos ne- 
čius sunku jau vi a ir dėl to, į naudojamos teorijos žinios 
kad jų niekur kaip reikiant į ^garuoja, pamažu pamirs- 
neregistruojama. Ž i n o maį temos—ir visas sunkiai pa
tik tiek. kad Kauno Miesto siektasis mokslas kartais 
Savivaldybė per 1932 me- nepadaro jokios naudos, 
tus savo Darbo Biržoje bu-
vo Įregistravusi 2503 darbo MATO ŠALČIAUS KELIO- 
jieškančias moteris. "E.

Jonavos kino (teatre) i- 
. vyko incidentas. Policijos 
nuovados viršininkas Vabo-

jai. Mokytoja vietą užleido 
pažymėdama, kad jos uži
mamoji vieta nėra kam nors 
rezervuota, nes kaip tik gre- 

’ ta jos buvo laisva kėdė. Tuo
met nuovados viršininkas 
garsiai pareiškė, kad jis mo
kytoją išmesiąs iš kino, jei ji 
dar kalbėsianti.

Šis incidentas jonaviečių 
tarpe Įvairiai diskusuoja- 
mas. Nukentėjusi mokytoja 

Į padavė Vidaus reikalų mi- 
nisteriui skundą.

VOKIEČIUS PRIVERTĖ
IŠTAISYTI NETIKSLIAS
INFORMACIJAS APIE 

LIETUVĄ
Prieš trejetą metų vokie

čių knygų leidykla ‘‘Brock- 
haus” pradėjo leisti didelę 
20-ties tomų enciklopediją, 
vadinamą “Der Grosse 
Brockaus”. Šių metų pava
sarį išėjo jau 12-tasis tos 
enciklopedijos tomas, ku-Amerikoj (Argentinoj ir 

Brazilijoj), kurie dar nesu-4riame buvo duota informa 
spėjo tinkamai įsikurti, bet
ir Amerikos Jungtinėse Val
stijose.

Taigi: pustrečio tukstan- Nesenai iš kelionės po A- 
čio moterų! Drauge atsi- ziją grįžo žinomas žurnalis- 
minkime, kad Į Darbo Biržą, tas Matas Šalčius. Kelionėje 
paprastai, kreipiasi tik pa- p. M. Šalčius išbuvo keturis 
čios menkosios moterų dar- metus ir aplankė apie 35 
bo jėgos. Nei amatininkių, kraštus. Ilgesni laiką p. M. 
nei specialisčių, nei inteli- Šalčius buvo apsistojęs Per-

KAIMIEČIU KOVA SU 
PLĖŠIKU.

Kutaičių kaime, Stačiūnų 
valsčiuje, Į Vlado Cezevi- 
čiaus butą nakties laiku Įsi
laužė plėšikas. Pajutęs va
gį, šeimininkas sukvietė 
kaimynus, kurie apsiginkla
vo šakėmis, basliais ir kir
viais pradėjo plėšiką perse
kioti. Plėšikas pamatęs mi
nią žmonių pradėjo bėgti. 
Žmonės vytis. Plėšikas at
bėgęs Į lauką pasislėpė ari
muose. Žmonės pradėjo Į jį 
mėtyti akmenimis, iš kurių 
daugelis jam pataikė Į kup
rą.

Plėšikas, negalėdamas 
nuo žmonių atsiginti,pradė
jo šaudyti ir paleido 15 šū
vių, bet nė vieno žmogaus 
nesužeidė. Vėliau prisiden
gęs nakties tamsa plėšikas 
oasislėpė netoli esančiame 
niške.

Policija mano, kad tai bu
žo žinomas plėšikas Riekus.

sijoj, Indijoj, Kinijoj, Olan
dų Indijoj ir Filipinų salose.
Jis buvo taip pat Amerikoj 
ir yra apkeliavęs bemaž vi
są pasauli. (Tokiai kelionei 
-eikia daug pinigų. Kasgi ji 
finansavo?—“Kel.” Red.).

Grįžęs Į Lietuvą p. M. Šal
čius surengė mažą parodėlę 
ir visą eilę paskaitų. Savo 
kelionės Įspudžus p. Šalčius 
aprašys knygoje, kuri išeis 
ateinančiais metais. (Tai tas 
pats M. šalčius, kuris būda
mas Amerikoje karo metu 
šmeižė Lietuvos šelpimo 
Fondą ir kurį Waterburio 
debatuose A. Bulota skau
džiai nuplakė.— “Keleivio” 
Red.)

Pasalinkite Pavojin
gus Kosulius su 

Creomulsion,

genčių moterų tame skai
čiuje nebūta. Todėl apie 
šios rūšies moteris bedarbes, 
apie jų skaičių ii* padėjimą, 
tegalime spėlioti iš kitų, 
daug maža, žinomų šaltinių.

Sakysime, nesenai spau
doje skaitėme žinutę, kati 
Kauno Miesto Savivaldybė
je esama apie 3,000 prašy
mų tarnybai gauti. Viena 
buvusi mokytoja, dabar stu
dentė, kreipėsi Į vieną men
ką Įstaigą, prašydama pa
lesti jai grindų plovimo 
darbą—tiktai už valgį. Gy
venti reikia, paramos iš nie
kur negauna, darbo neturi ir 
nežino, kaip ir kur jo jieško- 
ti.

Be to, pasikalbėkime su 
musų amatininkėmis ar ko
kią specialią mokyklą bai
gusiomis moterimis. Patirsi
me, kad jų yra daug, net 
perdaug—palyginti su pa
reikalavimu. Pavyzdžiui, 
vienai privačiai Įstaigai 
Kaune pareikalavus maši- į 
ninkės, tuojau pasisiūlė apie 
60 kvalifikuotų kandidačių į 
tą tarnybą. Iš jų visų pasi-

cijų ir apie Klaipėdos kraš 
tą. Tačiau šios informacijo 
buvo tiek vienpusiškai iš

Matydama ir užjausdama kraipytos, kad Lietuvos val- 
mzvonon/L įzios organai 12-tąjĮ enci- 

dopedijos tomą nutarė neį 
aleisti Lietuvon.

Kadangi “Brockhaus’ą” 
ižsisakė Lietuvoje gana di 
lelis žmonių skaičius (ne 
zokiečių kalba iš visų Va 
:arų Europos kalbų Liefu 
/oje yra prieinamiausią), 
ai vokiečių leidykla priver
ta buvo informacijas apie 
Klaipėdą atitaisyti. Leidyk- 
ai teko kelis puslapius per- 
aisy»ti, ir tik tada šis tomas 

buvo Įsileistas Į Lietuvą.
Panašiai atsitiko ir su 

“Meyerio” enciklopedijos 
15-tuoju tomu, kuriame ži
nios apie Klaipėdos kraštą 
:aip pat buvo iškraipytos.

savo užjūriuose gyvenancn
vėms. Skubiai atvyki poliei- brolni Lietuvos vi
ja ir Juozą Pocių areštąvo. domene sustato jiems kaų 

Daktaras Paulauskas, ap-žiūrėies lio-oni nrinažino metų-pradžioj Lietuvoj jsi žiūrėjęs ngonj, pripažino, igt€j - užsienių lietuviam! 
Kad jis yra mirtinai sužeis-___j ••tac Antinas Pocius ta načia remtl draugl,a- Jos tlkslaf ta.. Antanas rocius tą pačią jyra teikti medžiaginę ir mo

v ro ralinę pagelbą labiausiai jos 
reikalingiems užjuruose gy
venantiems lietuviams.
Draugija gyvuoja jau apie 

20 mėnesių. Per tą laiką j: 
surengė Lietuvoje keletą 
viešų rinkliavų, kurios davė 
kiek lėšų veikimo pradžiai. 
Šių metų rudenį draugija 
energingiau ėmėsi darbo. 
Greitu laiku bus paskelbta 
užsienių lietuviams remti 
draugijos loterija. Pirkusie
ji loterijos bilietus bus lai
komi draugijos nariais rė
mėjais. Tuo budu manoma 
surinkti gana stambią pini
gų sumą, su kurios pagelba 
bus nors šiek tiek paleng
vinta labiausiai vargstančių 
ir badaujančių lietuvių emi
grantų būklė. Be to, šios lė
šos bus naudojamos ir lietu
vybei emigracijoj palaikyti, 
nes vienas iš svarbiausių 
draugijos tikslų yra apsau
goti lietuvius emigrantus 
nuo ištautėjimo.

dieną
mirė.

11 valanda

NEVIENODAS DERLIUS.
Kai kurių pasėlių derlius 

Lietuvoje šiemet labai ne
vienodas. šitai galima pasa
kyti ypač apie vasarojus ir 
bulves. Vienui* ūkininkai 
džiaugiasi geru vasarojaus 
ir bulvių derlium, o iš kai 
kurių vietų pranešama, kad 
vasarojams pakenkė rūdys, 

bulvės žemesnėse vietose
visai supuvo.

Šio reiškinio priežastis y- 
ra nevienodai atlikti melio
racijos (žemės nusausini
mo) darbai. Yra nemaža at
sitikimų, kad tame pačiame 
kaime vieno ūkininko bul
vės supuvo, o kitas turėjo 
yražų jų derlių. O tai todėl, 
kad pas pirmąjį laukai šla
pi, žliugini, o antrojo—nu
sausinti.

Šiais lietingais metais Lie
tuvos ūkininkai‘turėjo pro
gos Įsitikinti, kokią didelę 
naudą duoda laukų nusausi
nimas. Pirmiau jie Į melio
racijos darbus žiurėjo pro 
pirštus, o šiemet apie savo 
laukų nusausinimą jau pra
deda galvoti net ir labai at 
silikę ūkininkai, šiais me
tais iš Įvairių Lietuvos vietų 
gauta daug prašymų prisių
sti kulturtechnikų ir 1934 
metais atlikti nusausinimo 
darbus.

MUŠEIKA VIRŠAITIS
ATIDUOTAS TEISMUI.
Panevėžio valsčiaus vir

šaitis J. Vinckunas, grįžęs iš 
miesto Į savo ūkį Įkaušęs, 
taip sumušė savo tarnauto
ją, kad tas mirė. Tardymas 
J. Venckuno perduotas Pa 
nevėžio apyg. Teismui, ku
ris šiomis dienomis bylą na- 
grinėsiąs.

EMIGRACIJA.
Emigracijos biuro duome

nimis per pirmuosius 9 mė- 
įesius iš Lietuvos Į Įvairias 
šalis emigravo 943 asm., jų 
tarpe 358 vyrai ir 587 mo
terys. Pagal tautybes: 190 
lietuvių, 754 žydai, 1 vokie
tis, 12 svetimšalių žydų. 
Daugiausia emigravo žydų Į 
Palestiną.

U V O N
PER HAMBURGĄ 

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
{ ABI PUSI. NEW YORKAS- C17Q.5Q 
KAUNAS, TREČIA KLASE Vi IV— 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

į vietinius agentus arba

HAMBURG-RMERICAH LINE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

E T

i

KANADOS LIETUVIŲ
AUKOS DARIUI IR 

GIRĖNUI.
Šiomis dienomis Lietuvos 

kero Kliubas gavo iš Kana- 
los 180 litų aukų, kurias su- 
•inko Kanados lietuviai Da
laus ir Girėno paminklui 
statyti. Taigi, ir Kanados 
ietuviai, patys vargų pris
pausti, nepamiršta bendrųjų 
Lietuvos reikalų ir stengiasi 
paremti juos net medžiagiš
kai.

Neleiskite jiems kad jus nugalėtą. 
Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mnlsion sujungia 7 goriausias pageĮ- 
bas žinomas moderniškam mokslui. 

maŠi- Į Stiprus bet nepavojingas. Priimnus 
vartot. Nėra narkotų. Jūsų aptieki, 
ninkas sugrąžins jums pinigus jeigu 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, varto
jant Creomulsion. (Adv.)

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Speeiajžai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

haveae užtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
Greičiausias Kelias į Tėvynę.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD

I LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai

Smagi Kelionė ■ 
Žemos Kainos

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI

IŠ NEW YORKO 
FREDERIK VIII

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

tiekia agentai arba ofisas

Scandinavian- 
American Line
248 Was:iingt<m Street 

Boston, Mass.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą

Skaitydami Dr. Margerio knygų

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lfetuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslą. Įrišta į stiprius 
lietuviško aodeklo 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 order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL i

252 BOYLSTON ST. BOSTON

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių linyėia

Ypatingai dabartinės krikičianybėa gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tari 271 pnslapį. Kaina popieros apdarais 
—109; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį doleri 
arba “Mooey Orderį”. Adreaookit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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AUdnlns Puslapis

Vietinės Žinios
UŽPUOLIMAS ANT 

BANKO.
Banditai pagrobė $20,000 ir 
pabėgo vogtam automobi- 

liuje- ,
Šį panedėlį Wollastono 

miestely, netoli Bostono, bu
vo užpultas ir apiplėštas 
Quincy Trust Company ban
ko skyrius. Užpuolimas įvy
ko už penkių minučių prieš 
banko užsidarymą. Banke 
buvo tik du tarnautojai ir 
vienas kostumeris, kaip į- 
ėjo 4 vyrai užrištais veidais 
ir tuoj išsitraukė ginklus. 
Vienas banditų pasiliko su 
trumpu šautuvu prie durų 
sargyboje, o kiti atstatę re
volverius liepė buvusiems 
tenai žmonėms sustoti prie 
sienos ir iškelti aukštyn ran
kas. Vienas banditas atsisto
jo prieš juos su revolveriu, o 
kiti du tuoj ėmė atidarinėti 
stalčius ir žerti pinigus į 
maišą, kuri jie turėjo su sa
vim atsinešę.

Tuo tarpu iš lauko įnėjo 
bankan adv. Duggan pasi
dėti pinigų. Buvęs prie durų 
banditas įrėmė jo krūtinėn 
šautuvą ir liepė ten pat sės
tis. Advokatas manė, kad 
čia kas juokus krečia ir sės
tis visai nemanė. Bet akies 
mirksny banditas smogė 
jam šautuvu per galvą ir iis 
kraujais apsipylęs susmuko 
žemėn. Pamačiusi krauią, 
banko stenografistė Miss 
Anderson, kuri stovėjo prie 
sienos iškeltomis rankomis, 
suklyko ir apalpusi sugriu
vo žemėn.

Banditai tuo tarpu susižė- 
rė visus pinigus, kuriuos tik 
jie galėjo rasti, išbėgo lau 
kan, susėdo automobilin, 
kuris laukė jų prie durų, ir 
nudumė savo keliais, nusi- 
veždami $20,000.

Visa tai atsitiko Į 5 minu
tes.

Jų automobilius vėliau 
buvo rastas pamestas Hyde 
Parke. Pasirodo, kad maši
na buvo vogta ir atvažiavę 
į Hyde Parką plėšikai per 
sėdo į kitą karą, kuris, ma
tyt, iškalno buvo jau tam 
tikslui paruoštas.

Policija mano, kad tai bus 
tie patys banditai, kurie ne
senai išplėšė $25,000 
North Eastono banko, 
kiek vėliau pagrobė $20,000 
iš Brookline’o banko.

Federal National Bankas 
išmokės $2,250,000.

Bostono Continental Na
tional Banko resyveris pa
skelbė, kad prieš Kalėdas 
jis išmokėsiąs buvusiems to 
banko depozitoriams $500,- 
000. Tai busią po 10 centų 
nuo dolerio.

Federal National Banko 
resyveris paskelbė, kad ir 
šito banko indėlininkams 
busią išmokėta 10 nuošimčių 
apie 15 gruodžio.

Abudu tuodu banku iki 
šiol išmokėjo tik po 20 pro
centų. Taigi dabar žadamas 
išmokėjimas padarys jau 30 
centų nuo dolerio.

Kiek bus gauta iš viso, da
bar da niekas negali pasa
kyt

Kur gali užsiregistruoti 
bedarbiai.

Norėdami gauti prie vie
šųjų darbų darbo, vyrai 
bedarbiai turi užsiregis
truoti State employment o- 
fise, 169 Congress st, Bos
tone.

Motei-ys bedarbės, norė
damos gauti darbo prie va
dinamų “civil works”, turi 
užsiregistruoti State Em- 
ployment Service ofise, nau
jame viešųjų darbų bildin- 
ge, 100 Nashua st., netoli 
North Stationo

POL1CUA PRADĖJO
ATAKUOTI “SPY 

KYZES.”
Paskutinėmis dienomis 

Bostono policija pasidarė kalingas, nes pieno kompa 
labai darbšti—darbšti kur rijos, kurios veika pieną iš 
neteikia. Ji ne bomus ir plė- farmerių ir pardavinėja 
šikus gaudo, bet laužiasi į miestams. pakėlė farme- 
žmonių namus., kur užuo- riams kr’^a iki 6! -» centų 
džia pardavinėjant degtinę kvortai. Negana to, federa- 
ar alų. Kūjais sutrupina to- linės valdžios oieno d i rėkto-i 
kiose vietose duris, išverčia rius Frederic S. Snvder da- 
sienas, sukapoja grindis ir b>r da sumanė, kad kompa- 
dažnių dažniausia nieko ne- nijos pardavinėtų miestams 
randa. liescsni pieną ir netaip šva-

Supykęs,. kad per kratas rų. O pienas ir dabar jau 
negalima nieko rasti, polici- yra pusiau nugriebtas, taigi 
jos viršininkas pastatė prie norima visai padaryti išru- 
kožnos nužiūrėtos “spyky- gas ir pardavinėti jas mies- 

po du policmanu. O va- tams pakelta kaina. Ir vis 
gys tuo tarpu eina plėšti tai neva farmerių labui, 
žmonių. Policija jų nemato, Bet farmeriai pakelg pr0.
nes “spykyzės” saugoja.

O tuo tarpu tos “spyky-
zes” žmonių neužpuola. Kas 
jų nelanko, tam jos negali 
atimti nei vieno nikelio. Ke-' 
lio jos niekam nepastoja.

testą prieš šitas suktybes. 
Vermonto farmerių organi
zacija parodė, kad iš pakel
tos pieno kainos farmeriai 
negauna nei surūdijusio

x ' cento. Melas esąs. buk far- 
Kodėl tad policija ant JU meriai gauna p0 centų 

taip užsipuolė, o banditams už kv0,^ Vermonte’jie ne- 
| gauną nei 3 centų už kvor-leidžia siausti?

Žmonės aiškina šitą reiš
kinį taip: Prohibicijai I tą. O Bostone jų pienas par-bai-1
gianties, sako, “spykvzėj” į 
sustojo policiją “tepusios”, 
todėl pastaroji ir įniršo.

Kiek tame tiesos., mes 
nežinom, bet policijos elge
sys ištikrųjų keistas. Juk tos 
spykyzės” atsirado ne da

bar. Jos žydėjo per visą 
laiką. Tai kodėl jų nenai- ....... ...
kinta pirma, kuomet sausas 'K,ek kastuos laisnis svatga- 
įstatymas buvo galioj, o už-Į lams Padavinėti, 
sipulta kaip tik dabar, kuo
met prohibiciją jau šluoja-

duodamas po 11 centų kvor
tai.

Tai ve. koki biznį daro 
ponai kapitalistai su val
džios agentų pagalba!

Ar ne laikas gi žmonėms 
susiprasti ir nuo tų parazitų 
apsivalyti?

ma uz tvoros.

Atsargiai su 5-dolerinčmis.
Paskutinėmis dienomis 

South Bostone pasirodė 
daug netikrų 5-dolerinių. 
Pas italą Lazzaro, kuris tu
ri vaisių parduotuvę, vaikas 
aną vakarą atėjo su tokia 5- 
dolerine vaisių nusipirkti ir 
gauti grąžos. Kada tas pini
gas italui pasirodė įtartinas 
ir jis pradėjo jį žiūrinėti, 
vaikas pabėgo ir daugiau 
nebepasirodė.

P—lė Valentina Paltanavi
čiutė ištekėjo.

Ketvirtadienį, 30-tą dieną 
lapkričio, įvyko p-lės Valen
tinos Paltanavičiutės su p. 
Steponu Minkum vestuvės. 
P—lė Paltanavičiutė, buvu
sio “Amerikos Lietuvio” lei
dėjo M. Paltanavięiaus duk
tė. baigė mokyklą Classical 
High Sehool Worcestery ir 
Naujos Anglijos Muzikos 
Konservatoriją Bostone. St. 
Minkus paeina iš Westfield. 
Mass., ir yra baigęs Bosto
no Universiteto teisių sky
rių. Jaunavedžiai ketina ap

Bostono Licencing Board 
nustatė 12 rūšių laisnių. Ho- 
telių laisnis visokiems gėri
mams kaštuos $2,000: alui ir 
vvnui $750: vienam tikslui 
—$400.
Paprastuose pasilinksmini 

mo vietose laisnis visiems 
gėrimams bus $1.200: alui 
ir vvnui—$500: vienam a- 
lui—$300.

Kliubuose pilnas laisnis 
bus $600; alui ir vynui— 
$400: vienam alui—$300.

Krautuvėse, kur gėrimai 
bus parduodami bonkomis
ieeinoąfi K n f ont v’ipfrkc no. iCviiivCn. mv v anų i»v

bus geriami, pilnas laisnis 
kaštuos $1,400: alui ir vy
nui—$600: vienam tik alui 
—$300.

VISA AMERIKA APVAIKŠČI0JA 
PROHIBICIJOS MIRTĮ...

Ir vėl mes galėsime pasigerėti skanumais gardžios degtinės, likerių 
ir vynų... vieton nuodijančio munšaino....
Jus seni draugai MTLLIA.M ZAKON ir SŪNUS 
nuo 1905 metų plačiai žinomi lietuviams, užkvie- 
čiam VISUS atsilankyt į musų sandėlį, kur bus 
gaunami visokie rinktiniai amerikoniški ir im
portuoti

Vynai, Likeriai, Degtinės, Alus .
; • ■, L • ■
ir kitokie alkoholiniai išdirbiniai tkmu ir atski
rtai. Rūšys rinktinės, kaina prieinamiausią.

Pristatymas Nemokamas į Namus 
ir į Kliubus.

Nepaprastai bus greitas ir patenkinantis pa
tarnavimas Vestuvėms, Krikštynoms, Baiiams ir Susirinkimams. 

VYNU, DEGTINĖS. LIKERIŲ. ALAUS 
Labai paikiai supakuoti Kalėdų Dovanoms.

Užeikit į gerai visiems žinomą nuo 1905 metų firmą ir paremkit ją.

W1UAN ZAKON & SONS
20 CROSS STREET,

Telef. Lafayette 7309.
Kalbam lietuviškai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pieno skandalas.
Pieno pramonę pelnagro- 

biai taip apsėdo, kad kilo 
viešas skandalas. Nelabai 
senai NRA agentai pravedė
patvarkymą, kuriuo pieno 
kair.a pakelta miestų gyven-į 
tojams iki 11c kvortai.Spau- 
doje buvo aiškinama, kad 
toks pakėlimas būtinai rei-

NAUJA PUIKI

VALGYKLA
BR0ADVVAY TAVERN

P. MOLIS IR JURGIS MASILIONIS 
Savininkai. ----------------

VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI IŠ 
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.

GERAS ALUS IR KITI GĖRIMAI.
Viskas įrengta moderniškai.

Kaina prieinama. Prašome užeit.

377 Broaduay South Boston, Mass.

Bomai užpuolė jau ketvirtą 
moterį ir peršovė polic- 

maną.
Užpuolimai ant jaunų 

merginų ir moterų South 
Bostone nesiliauja. ŠĮ pane
dėlį buvo užpulta jau ket
virta moteris. Stovėdamas 
ant Broadway nakties laiku 
policmanas Gannon išgirdo 
moterišką balsą šaukianties 
pagalbos. Balsas ėjo nuo 
mažos ir tamsios gatvukės, 
žinomos kaip Gordon way. 
Policmanas nuėjo tenai pa
žiūrėt ir pamatė, kad trys 
vyrai dideliame automobi- 
liuje atakuoja moteri ant 
užpakalinės sėdynės. Vos 
tik jis įkišo į automobilių 
savo galvą, kaip iš užpaka
lio kažin kas įrėmė jo nuga- 
ron revolveri ir paklausė, ko 
jis noris. Tai buvo ketvirtas 
bomas, kuris, matyt, stovėjo 
sargyboje ir kurio policma
nas pirma nematė.

Pajutęs pavojų, policma
nas greitai atsisuko į užpa
kalį ir griebėsi už ginklo, 
bet bomas tuo tarpu šovė jį 
du kartu. Viena kulipka pa
taikė policmanui tiesiai krū
tinėn, bet, atsimušus į užra
šų knygą, sustojo kuno ne- 
oasiekus. Kita pataikė į ran
kos riešą ir sutrupino kaulą.

Sužeidęs poiiemaną. bo
mas įšoko mašinon ir visa 
“kompanija” greitai nuva
žiavo kartu su klykiančia 
moteriške.

Tuoj buvo sujudinta visa 
policija, bet piktadarių ne
sugauta. Kas atsitiko su ta 
mergina ar moteriške, nie
kas nežino.

South Bostone, ant Dor- 
chester avė., trokas anądien 
suvažinėjo Stasį Voitakovs- 
kį, 12 metų vaiką, mirtinai 
iį sužeisdamas.

PARSIDUODA 8 KAMBARĮ V 
MURO NAMAS.

Visi įrengimai atnaujinti, naujas 
šildytuvas, didelis daržas. Mažai jmo- 
kėt. G. F. Heald. 2"! N Street, So 
Bostone.

J. G. PETRAUSKAS

Užmušė vyrą, merginą ir 
pabėgo.

Važiuodamas automobi
lium labai pavojingu greitu
mu, tūlas Irving Ford perei
ta nedėldienį užmušė anl 
Wollastono bulvaro vyrą ir 
merginą ir pabėgo. Bet žmo
nės pastebėjo jo numeri ir 
vėliau jis buvo sugautas 
Quincy mieste. Šį panedėlį 
teismas pastatė jį po $10,- 
900 kaucija.

ir parduodu naujus 
LaikradėRas ir Budintojus. 

Reikale galiu ateit ; tanius.
453a BROADU \V 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas, So. B2029-W

(8)

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

kamp. ENDICOTT ST., 
BOSTON, MASS.

PAJAUTA
- LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 468

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

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

KELEIVIS
283 Broadvray So. Boston, Mnffc.

Majoras gali gaut džėlos.
Majoras Curley taip užsi

manė pirkti miestui Young’s 
Hotelį, kad jam pasidarė 
pavojaus net į belangę pa
tekti. Ekspertai sako, kad 
tas trobesis nevertas $70,- 
000; be to, jis miesto reika- 
’ams visai netinka, nes susi
deda iš daugelio mažų kam
barėlių, kuomet miesto ofi
sams reikia didžiausių sa
lių; nežiūrint to, majoras, 
jau baigdamas savo tarny
bą, būtinai nori tą viešbutį 
nupirkti ir užmokėti ne 
$70,000, kiek jis esąs ver
tas, bet $700,000.00. Žino
ma, kiti miesto valdininkai 
ir piliečiai pakėlė prieš tai 
protestą. Negalėdamas pir
kimo aktą padaryti, majoras 
padarė nors tiek, kad nuėjo 
ir išnomavo tą viešbutį, su- 
lygdamas $45,000 rendos 
metams, su ta išlyga, kad 
vėliaus miestas galėtų visai 
tą laužą nupirkti.

Miesto valdyba* pakėlė 
dėl to didelį protestą ir pa
citavo ponui majorui įstaty
mą, kad už laužymą miesto 
čarterio jis gali būt pasodin
tas į belangę.

Nusižudė advokatas 
Connolly.

Pereitą seredą nuo Har
vardo tilto nušoko į Charles 
upę ir prigėrė adv. T. G. 
Connoly. Sakoma, kad buvo 
įsipainiojęs į kokius ten pi
niginius nesmagumus ir bi
jojęs, kad neprasidėtų tyri
nėjimas.

Dorchesterv, prie Adams 
streeto, nedėldienio naktį 
buvo išplėštas Freeport 
Marble kompanijos ofisas ir 
iš seifo pavogta $50.

Dorchesterv, 44 Waum-, 
beck st., buvo išplėštas žydo 
Abramsono namas. Vagys 
išnešė $500 vertės deiman
tinį žiedą.

ALENANDĖK 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)

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

iš senų laikrodžių j naujus.
TI RIU GERIAUSIOS RV»IES 

OIL BURNERIUS. PATYS
ĮTAISOME.

PARDUODU RADIOS penkių ge- 
1 riaušių kompanijų. Duodu ant išmo
kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo 

į Bostono.
• 326 BROADM AY

TeL 4618-W SO. BOSTON, MASS.

/špentykit
S*T* Namus

MOORE’S PENTV

Vienintelė Krautuve So. Bostone, 
Kuri Parduoda Geri*

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktas 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas raus.

Flood SftDAKBardvareO
A. J. ALEKNA, Sav.

636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4703-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
D* re

Veda

317 E STREET,

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

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 ii Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus ns- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT. (Reg. Aptiekorim) 
1SS DORCHESTER STREET

įtampas uroaawsy 
SOUTH BOSTON. MASS. 

TeL So. Bastau 262*. 2172 ir 2799

A. J. N AM AKSY
į Real Estate & Insurance 
i 366 W. BROADWAY. Roma 1

SOUTH BOSTON, MASS.
* Office Telephone Res. Telephone 
»Se. Boston 3357 Jaauūca 299I-M 
! Residence: 251 Cbestaut Avė

Jamaica Plaia, Mass.

Telefonas So.

P. J. Akunevicia
GRABORILS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimai 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių pstaraari-

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 411*

SO. BOSTON i
1668

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Agsuturs.

Taisymo ir deotonstmri*

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

Peter Trečiokas ir Jos

DR. J. LANDMUMEYMOUR
LIETUVIS GTDTTOJAS H CHIRURGAS 

Gydą aitrias ir kroniikas Hgae vyrų, motorair vaikų. Vartoja

m m sūri ■■ t, 16 uwt« y i akta n pTrilirt. i *
Ofiso valandos: 2-4 p. p.; 7—8J9 tek. Tel. S. B. 2712.

------  SOUTH BOSTON, MASS.

XJby

JNoJg, ^Gruodžio

GYDYTOJŲ ADRĖSA1

T«L Porter 3789

Dr. John Repshis
(REP&YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais 
ano 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kam*. Inman st. arti Central skr.

CAMBRIDGE, MASS.

, r
Dr. Jos. Lutkevicia
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Valandų*:
Nuo 1 iki 3 pu pietų 
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas; Chelsea 1105

Telefoną* 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
69 Scollay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

TaL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 rak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio”

261 BROADWAY, tarp C ir D st. 
Sa BOSTON, MASS.

TeL Umrermty 9466

• Dr. Šutan 
Glodięnes-Curry

LIETUVI DENTISTl 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS I

0PT0METRISTAS

akinius, kreivas akis 
ir amblyopiikose (aklose) aky
se sugrąžinu triasų tinkamu- 
laiku.

J. L. PA8AKARN1S, O. D. 
447 Breadnay, So.

Joseph IF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktoriui ,

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boatoa TeL 1437-M

\PARKWAY AUTO 
SERVICE

*nd FILLING STATION 
TMufl Geriausia Taisymo Vista.

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
Mlius ilgai laikytų, duokit patsi- 

I syt mums. Darbas gsras, kaina 
prieinama . Jeigu norit) t, kad jūsų 
suras gersi trauktų, imkite gano-

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Colony Ave^ 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston VITI.

I




