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Prieš Streikuojančius Mai
nerius Pašaukta Milicija.

SUSPROGDINTA SKEBI- 
NIS LAIKRAŠTIS IR

UNIJOS BUTAS.

Gubernatorius su kariume* 
ne atėjo .bernauti kasyklų 

baronams ir jų skebams.
Kasyklų baronai Illino- 

jaus valstijoj paskelbė dar
bininkams tikrą karą. Su 
privatiniais savo mušeiko
mis jie negalėjo streikuojan
čių mainerių nugalėti, tai 
jiems į pagalbą atėjo vals
tijos gubernatorius su mili
cija. Į Taylorvillės miestelį 
atėjo su bombomis ir kulka- 
svaidžiais dvi kompanijos 
valstijos kareivių. Jie užėmė 
miestelį po to, kai pereitą 
sąvaitę nežinia kas susprog
dino tenai skebinio laikraš
tuko “Breeze” spaustuvės 
namą. To laikraštuko redak
torius Jewell vis rašydavo, 
kad kompanijos negalinčios 
daugiau maineriams mokėti 
kaip $5 į dieną, ir kad mai- 
neriai tokia alga esą pilnai 
patenkinti, tiktai agitatoriai 
kelia triukšmą ir kurstą dar
bininkus streikuoti. Taigi už 
tokią šlykščią propagandą 
tas skebų organas ir sprogo. 
Buvęs tame name Lewiso u- 
nijos ofisas taipgi buvo tuo 
sprogimu suardytas.

Beveik tuo pačiu laiku 
gubernatorius Emersonas 
pasiuntė miliciją prie visų 
kasyklų, kur tik maineriai 
reikalauja $6.10 algos.

Langleyvillės miestely 
milicija sukėlė didžiausį te
rorą. Atpyškėjus anksti ry
to ji tuojaus puolė atkištais 
durtuvais į susirinkusius šio 
miestelio gyventojus ir nie
ko nelaukdama pradėjo mė
tyt Į žmones gazines bom
bas. Bombomis ir durtuvais 
ji praskynė per miestelį ke
lią tiems, kurie ėjo į Peabo- 
dy Coal kompanijos kasyk
las dirbti už numuštą mo
kesti. Kadangi vietiniai 
maineriai dirbti tenai ne
norėjo, tai kompanija atga
beno skebų iš toliaus.

Užėmę visą miestelį, ka
reiviai pasistatė gatvėse ir 
kulkasvaidžius. pasiryžę 
šaudyt tuos, kurie nenori 
kompanijai vergauti už nu
muštą mokestį.

Langleyvillės miesčiukas 
nedidelis, vos 250 gyventor 
jų, o milicininkų su raitais 
valstijos policininkais pri
marmėjo apie 220. Taigi be
veik kiekvienam gyventojui 
kareivis. ,

Ir visa tai tam, kad padė
jus privatiniam kapitalui a- 
piplėšti darbininkus. Illino- 
jaus gubernatorius, pasiro
do, yra uoliausia kapitalo 
bernas. Jis gatavas streikuo
jančius mainerius žudyti 
Tai ve, ko darbininkai susi 
laukia, kuomet renkant val
dininkus jie balsuoja už de 
mokratus ir republikonus.

PASIBAIGĖ SAULĖS 
ŠVIESOS TAUPYMAS.
Pereita nedėldienį pasi

baigė taip vadinamas sau 
lės šviesos taupymas. laik
rodžiai buvo atsukti vieną 
valandą atgal.

20,000 Komunistų
Paimta Nelaisvėn.

Jei tikėti Šanchajaus ži
nioms, tai Kinijos komuni
stams pereitą sąvaitę buvo 
užduotas labai skaudus 
smūgis. Valdžios kariumenė 
paėmusi činčai miestą prie 
Anwei-Honano sienos, kur 
komunistai turėjo įsitaisę 
tvirtovę, ir sunaikinusi čia 
visas jų spėkas. Apie 20,- 
000 komunistų patekę nelai
svėn. Be to dar valdžios ka
riumenė paėmusi 6,000 šau
tuvų ir daug maisto. Komu
nistai tenai viešpataudami 
buvo sukišę į kalėjimus apie 
30,000 gyventoji}. Dabar 
valdžios kariumenė juos pa
leido, o jų vieton uždarė 
20,000 komunistų belais
vių.

Komunistai Kinijoj buvo 
užėmę jau kelias provincijas 
ir įkūrę jose sovietų val
džią. Šanchajaus žinios sa
ko, kad pradėtas valdžios 
vajus paliuosavęs nuo ko
munistų jau 3 provincijas. 
Kitur jie dar laikosi.

Rusijoj

Amerikiečių korespon
dentai praneša iš Europos, 
kad Rusijoj paskutiniais lai
kais prasidėjo masiniai are
štai. Maskvos laikraščiuose 
apie tai nerašoma. Žinias a- 
pie tuos areštus paduoda 
tiktai vietos laikraščiai. 
Daugiausia areštų esą Rusi
jos pietuose. Tiflise į vieną 
sąvaitę buvę suimta daugiau 
kaip 100 žmonių. Turbut dėl 
to iš Tiflise buvo išvyta ir 
Kanados laikraščių kores
pondente. Žmonės esą areš
tuojami už paprasčiausius 
mažmožius: už pardavinėji
mą maisto, už turėjimą prie 
savęs svetimų pinigų ir tt 
Pavyzdžiui, Gorgulovo sena 
motina ir teta buvo areštuo
tos užtai, kad alkanos būda
mos paėmė valdžios javų 
keliatą saujų.

KOLOMB1JA MOBILI 
ZUOJASI PRIEŠ PERU.

Tarp Kolombijos ir Peru- 
vijos respublikų pietų Ame
rikoj kilo maždaug toks pat 
konfliktas, koks dabar yra 
tarp Bolivijos ir Paragva
jaus. Ir vieni ir kiti susipešė 
dėl išėjimo į jurą. Civiliai 
Peruvijos piliečiai, veikiau
sia savo valdžios padedami, 
užėmė andai Kolombijos 
uostą Leticiją. Todėl Ko- 
lombija dabar mobilizuoja 
savo karines jėgas ir ruošia
si tą uostą atsiimti. Gali pri
eiti prie karo.

NORI IŠTIESTI KREIVĄ 
UPĘ.

Amerikos armijos inži
nieriai nutarė ištiesti Missi- 
?sippi upės vagą ties Dia
mond Pointu, į pietus nuo 
Vicksburgo, Miss. Iškasus 2 
mylių kanalą, atsimes dide
lis toj vietoj užsilenkimas ir 
10 mylių susitrumpins laivų 
kelias,

SUSPROGDINO
TEISĖJO THAYE- 

RIO NAMĄ.
Anksti šio antradienio 

rytą W ore estery tapo iš
sprogdintas teisėjo Thaye- 
rio namas po numeriu 168 
Institute Rd. Thayern yra 
tas pats teisėjas, kuris pa
smerkė miriop Sacco ir Van- 
zetti. Nors namas buvo visai 
suardytas, tačiau pats Tha- 
yeris išliko sveikas.

Lenkai Apšaudė Bol
ševikų Generolą.
Pereitą sąvaitę bolševikų 

generolas Tuchačevskij va
žiavo į Vokietiją tėmyt vo
kiečių kariumenės maniev
rų. Einant traukiniui pro 
Minską, į tą vagoną, kuriuo 
važiavo bolševikų karinin
kas, staiga pradėjo kažin 
kas šaudyt. Šūviai tačiau 
niekam nepataikė. Kadangi 
Tuchačevskij yra tas pats 
generolas, kuris 1920 metais 
sumušė lenkų armiją ir mė
gino paimti Varšuvą, tai 
spėjama, kad jį dabar šau
dė lenkai.

Komunistai Paėmė
Bulgarijos Sostinę.
Pereitą nedėldienį Bulga

rijos sostinėj Sofijoj buvo 
renkama nauja miesto tary
ba, ir išrinkta didžiumą ko
munistų. Nors iš 44,000 pa
duotų balsų komunistai ga
vo tik 14,000, tačiau mies
tas yra taip suskirstytas, kad 
rinkimai išėjo komunistų 
naudai. Premjeras Mucha- 
novas tečiau sako, kad val
džia neleisianti komunis
tams Sofijoj viešpatauti, ir 
kaip tik naujoji miesto val
dyba susirinks, šalies val
džia tuojaus ją paleisianti. 
Tai ve, ką reiškia buržuazi
jai rinkimai.

ISPANIJA IŠTRĖMĖ 138 
JUODAŠIMČIUS.

Pereitą sąvaitę išvežta 
;Afrikon dar 138 didžiūnai, 
. kurie buvo suimti po nepa- 
, vykusio paskutinio monar- 
įchistų sukilimo. Taip ir rei
kia juodasimčiams: jeigu 
jie taip myli senovę, tegul 

įgyve'na atsilikusioj Afrikoj 
su beždžionėmis.

MIRĖ SOCIALISTŲ 
RAŠYTOJAS.

Pereitą sąvaitę Brooklyne 
mirė Jacob Halfand, žydų 
rašytojas, kuris buvo gimęs 
ir augęs Lietuvoje. Dėl to ir 
po savo raštais jisai pasira
šydavo slapyvardžiu “Lit- 
vak”. Vilniuje gyvendamas 
jisai darbavosi žydų social
demokratų organizacijoj 
“Bunde”, o Amerikon atvy
kęs dirbo prie žydų socialis
tinių laikraščių.

RIAUŠĖSE POLICIJA NU
ŠOVĖ VAIKĄ.

South Rivęr, N. J. —Pe
reitą sąvaitę policija užpuolė 
streikuojančius siuvėjus ir 
pradėjo šaudyt. Bešaudyda- 
ma ji užmušė Vladą Rojeka. 
lenkų tėvų 9 metų vaiką. Jį 
laidojant grabą nešė baltai 
pasipuošusios mergaitės, o 
paskui grabą žingsniavo a 
pie 2,000 streikuojančių mo
terų siuvėjų.

Kruvinos Riaušės 
Springfielde.

Užmuštas detektivas ir su
žeista 20 mainerių.

Springfield, III. — Perei
tą nedėldienį čia buvo bai
sios riaušės tarp dviejų prie
šingų mainerių unijų. Sa
koma, kad riaušes išprovo
kavę United Mine Workers 
unijos prezidento Le\viso a- 
gentai. Buvo paleisti darban 
peiliai, revolveriai ir kitokie 
ginklai. Sumišime tapo nu
šautas detektivų saržentas 
Williams. Sakoma, kad jį 
nušovęs Lewiso unijos na
rys, William Smith, kuris 
vėliau ir pats buvo atrastas 
peiliu subadytas ir paplūdęs 
kraujais. Naujosios unijos 
narys Dirigalano buvo mir
tinai peršautas. Riaušėse 
dalyvavę apie 1,100 unijis- 
tų ir iš viso buvę sužeista 
nemažiau kaip 20 žmonių. 
Pusė šimto policmanų su 
šautuvais ir gazinėmis bom
bomis besimušančius išvai
kė ir areštavo Lewiso uniji- 
stus. Jie yra kaltinami riau
šių sukėlimu.

3,000 BEDARBIŲ ARTI
RIAUŠIŲ LAWRENCE.
Lawrence. Mass. — Ame

rican Woolen kompanija čia 
paskelbė, kad šį panedėlį 
busianti atidaryta jos Wa- 
shingtono dirbtuvė ir reikė
sią darbininkų. Taigi susi
rinko apie 3,000 bedarbių, 
tikėdamiesi gauti darbo. Bet 
kada kompanijos agentai 
paėmė vos tik apie 100 
žmonių, tarp susirinkusių 
kilo toks triukšmas, kad nu
sigandę bosai pradėjo šauk
tis policijos. Vėliaus buvo 
paskelbta, kad dirbtuvė pri- 
imsianti da keletą šimtų 
.žmonių šią sąvaitę.

SOCIALISTAI AUGA
Pereitą sąvaitę valdinin

kų nominacijos Wisconsino 
valstijoj pasirodė dideli so
cialistų balsų skaičiaus pa
didėjimą. Pora metų atgal 
nominacijose Mihvaukee 
apskrity socialistai buvo ga
vę 10,000 balsų, o dabar jau 
25,000 su viršum.

REIKALAUJA SUMA- 
ŽINT TAKSAS 25'k 
Naujosios Anglijos pre

kybos rūmų vadas John 
Lawrence reikalauja, kad 
taksos butų numažintos 25 
nuošimčiais, nes kitaip nei 
biznis negalėsiąs atsigauti, 
nei darbininkai galės darbo 
gauti. Bet kad taksas butų 
galima numažint, tai visų 
pirma turi būt sumažintos 
valdžios išlaidos.

72 BOLIVAI KRITO CHA- 
COMUŠY.

Paragvajaus valdžia gi
riasi, kad Chaco fronte jos 
kariumenė pereitą sąvaitę 
paėmė 200 jardų bolivų ap
kasus ir užmušė 72 Bolivijos 
kareivių. Baisiai krikščioni
ška!

SPROGO FRANCUZŲ
NARDOMAS LAIVAS.
Cherbourgo pakrašty šį 

panedėlį franeuzų karo sub- 
marinoj Įvyko smarkus 
sprogimas. Du kareiviai bu
vo užmušti ir 20 sužeista.

Sovietuose Susmuko
Maisto Gamyba.
Maskvos žiniomis, šių me- 

įtų maisto gamyba Rusijoj 
netikėtai nukrito žemiau 
pereitų metų. Valdžia pra
deda bijoti, kad žiemai atė
jus nepritruktų žmonėms 
maisto. Didžiausis nedatek- 
lius jaučiamas mėsos, cuk
raus ir druskos pramonėse. 
Nežiūrint naujų skerdyklų 
ir cukraus fabrikų, šitų pro
duktų gamyba nepakilo, bet 
nepaprastai sumažėjo. Žve
jyba taipgi labai atsiliko 
nuo pereitų metų. Per 8 šių 
metų mėnesius cukraus buvę 
pagaminta tik 39 procentai 
to, ko reikalauja “penkių 
metų planas” šiais metais. 
Mėsos pagaminta tik 63 pro
centai nustatytos kvotos, žu
vies 67 procentai, druskos 
53 procentai, ir taip toliau.

Valdžios planas reikala
vo šiais metais 36 procentų 
maisto daugiau, negu 1931 
metais buvo pagaminta, tuo 
tarpu visko bus mažiau, ne
gu pernai buvo. Laikraščiai 
kaltina netikusią vadovybę 
maisto gamyboj.

Voldemaras Jau 
Kaune.

Rugsėjo 11 d., vakare iš 
Francuzijos grįžo Augusti
nas Voldemaras ir apsistojo 
“Versalio” viešbuty.

Kitą dieną Voldemaras 
matėsi su kai kuriais žy
miais Kauno advokatais, 
taip pat kalbėjosi ir su savo 
gynėju prof. Bieliackinu. Jo 
byla dėl danų kronų pavo
gimo turėjo būt svarstoma 
vyriausiam tribunole rug
sėjo 27 d.

UŽ MERGĄ BAŽNYČIOJ 
SUSIŠAUDĖ.

Whiskachitos miestely, 
Louisianos valstijoj, per mi
sijas vienoj bažnyčioj pra
sidėjo šaudymas. Du vaikė
zai buvo nušauti ir vienas 
kūdikis sužeistas. Šaudy
mas prasidėjo prie durų, o 
pasibaigė prie didžiojo al
toriaus. Šaudytojas paskui 
pasidavė policijai. Jis sako
si gynęs savo gyvastį, nes jo 
priešininkai buvę taip pat 
ginkluoti. Jie senai jau py
kosi dėl merginos.

NIŽNIJ NOVGOROD DA
BAR BUS MAKSIM 

GORKIJ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad garsusis Rusijos mies
tas Nižnij Novgorod nuo 
šio laiko bus vadinamas 
Maksim Gorki j. Tuo budu 
norėta įamžinti rašytojo 
Gorkio vardas, šiomis die
nomis sukako jau 40 metų, 
kaip Gorkis darbuojasi re
voliucinės literatūros dirvo
je, ir ta proga buvo pakrik
štytas jo vardu vienas žy
mesniųjų Rusijos miestų.

PERKŪNAS TRENKĖ
ŽAIDŽIANČIUS STU

DENTUS.
Ant Long Islando, netoli 

\'ew Yorko, Woodmore a- 
kademijos studentams žai
džiant futbolę, į juos trenkė 
perkūnas. Vienas lošikas 
buvo užmuštas, o 17 pri
trenkta.

RDSŲ-JAPONtl SUTARTIS, 
SMOGIS AMERIKOS BIZNIUI.
NUŠOVĖ BEDARBIŲ TĖ

VŲ VAIKĄ.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

anglių kompanijos sargas 
nušovė Johną Gawliką, 12 
metų amžiaus vaiką, kuris 
kartu su kitais buvo nuėjęs 
parinkti pribarstytų ant že
mės anglių apie Contractors’ 
Service korporacijos sandė
lį. Sargas paleido į vaikus 
net tris šuvius. Peršautas 
Gauiik nubėgo da apie vie
ną bloką, bet namo parbėg
ti jau negalėjo: sugriuvo ir 
mirė. Jo šeimyna yra be dar
bo ir neturi iš ko kuro nusi
pirkti todėl vaikutis norėjo 
parinkti anklių nuo gatvės.

NUSTATĖ MERGINOMS 
ALGĄ.

Massachusetts valstijos 
komisija algoms reguliuoti 
nustatė odos pramonėje dir
bančioms merginoms algos 
minimumą $12.50 į sąvaitę. 
Tokią algą turi gauti mergi
nos nejaunesnės kaip 18 
metų ir turinčois vienų metų 
patyrimą prie darbo. Netu
rinčioms 18 metų amžiaus 
turi būt mokama nemažiau 
$11.25 į sąvaitę, o moki
nėms nemažiau $8 į sąvaitę.

PAŠOVĖ KASYKLŲ 
SARGĄ.

Ohio valstijoj, ties Crook- 
svillės miesteliu, nežinia kas 
iš tolo pašovė sargą prie O- 
hio Colliers Co. kasyklos Nr 
267. Iki šiol čia streikavo 
maineriai. Streikas jau pa
sibaigė, bet buvusių streikie- 
rių kompanija darban ne
priima, o dirba su skebais, 
kurie streiko metu buvo par
gabenti iš kitos valstijos.

PABRANGS SIUNTINIŲ 
PAŠTAS. e

Nuo 1 dienos spalių A- 
merikoje pabrangs taip va
dinamas “parcel post” (siun
tinių paštas). Pirmoj ir an
troj zonoj reikės mokėti 8 
centus už pirmąjį svarą ir 
1.1 cento už kožną prideda
mąjį svarą arba jo dalį. Tre
čioj zonoj, 9 centai už pir
mąjį svarą ir 2 c. už kožną 
sekantį. Ketvirtoj zonoj, 10 
ir 3.5 centų; penktoj zonoj, 
11 ir 5.3; šeštoj—12 ir 7; 
septintoj — 14 ir 9; aštun
toj — 15 ir 11 centų.

Siuntiniai galima siųsti 
iki 100 svarų sunkumo.

FARMERIAI KOPŪSTAIS
MOKA PARAPIJOS 

DUOKLES.
Illinojaus valstijoj La Ša

lie apskričio farmeriai pro- 
testonai atvežė savo kunigui 
vežimą kopūstų ir kitokių 
daržovių ir pasakė, kad tai 
už parapijos duokles. Pini
gų jie neturį.

MUNŠAINAS UŽMUŠĖ 
13 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę į kelias 
dienas New Yorke mirė 13 
žmonių nuo butlegerių par
duodamos degtinės. Spėja
ma, kad tas munšainas buvo 
padarytas iš medžio alkoho
lio.

JAPONIJA PIRKS ŽIBA
LĄ IŠ SOVIETŲ.

Šitas žingsnis turįs dideles 
reikšmės tarptautinėje

politikoj.
Amerikos kapitalistų spau

da labai susirūpino paskuti
niais įvykiais Maskvoje. Pe
reitą sąvaitę Maskvon at
vyko Japonijos biznierių de
legacija ir padarė su Sovietų 
Naftos Sindikatu sutartį, 
kad nuo šiol visą reikalingą 
Japonijai aliejų tiektų So
vietai.

Vokiečiai Berlyne mano, 
kad šita rusų-japonų sutar
tis, nors išrodo grynai eko
nominio pobūdžio, turi be 
galo didelės reikšmės tarp
tautinėj politikoj, nes už
duoda skaudų smūgį Ame
rikos kapitalo imperializ
mui. Iki šiol visą aliejų Ja
ponija buvo priversta pirk
tis iš Amerikos ir Anglijos 
trustų. šita padėtis buvo 
baisiai neparanki japonams, 
o labai patogi Amerikai, nes 
jeigu tarp judviejų kiltų ka
ras, tai Amerika ant syk ga
lėtų atkirsti Japonijai visą 
aliejų, gi be aliejaus, be te
palo, šiandien negali nei 
laivai plaukiot, nei fabrikų 
mašinos dirbti. Aliejus rei
kalingas netiktai kaip tepa
las, bet ir kaipo kuras ir 
kaipo jėga motorams vary
ti. Taigi japonai senai 
jau norėjo nusikratyti A- 
merikos ir Anglijos aliejaus, 
bet iki šiol vis negalėjo su
sirasti kito tinkamo šaltinio. 
Santikiai su rusais buvo į- 
tempti.

Dabar gi, susitarus japo
nams su bolševikais, Ame
rikos aliejus Japonijai jau 
nebereikalingas. Da perei
tais metais japonai užmo
kėjo Amerikai už aliejų 
$16,000,000. Dabar šitas 
biznis teks iau Sovietams, 
aršiausiam Amerikos kapi
talo priešui.

Negana to, šitas biznis tu
rės sušvelninti ir draugiškai 
nustatyti diplomatinius ru
sų-japonų santikius. Vadi
nasi, nuo to pagerės ir poli
tinė Sovietų padėtis. Dėl to 
Amerikos kapitalistų spau
da ir susirūpino. Ir kaip ne- 
susirupinti, kad per akis 
Wall streetui išluptas toks 
stambus kąsnis!

JUOZAS STOČKUS
PRIGĖRĖ.»

Pereitą sąvaitę Desplai- 
nes upėj, netoli Chicagos, 
prigėrė Juozas Stočkus, ge
rai žinomas lietuvis malio- 
rius ir namų dekoratorius. 
Jis išvažiavo su keliais 
draugais žuvauti ir atsitiko 
nelaimė. Stočkus buvo ve
dęs ir paliko moterį su vai
kais.

CHICAGOJ MIRĖ D-RAS 
TANANEVIČIUS.

“Naujienos” praneša, kad 
pereitą sąvaitę Chicagoje 
mirė nuo plaučių ligos ir 
silpnos širdies d-ras Anta
nas Tananevičius, palikda
mas moterį ir tris jau užau
gusius vaikus.



“DRAUGAS” APIE TAU
TIŠKĄ BAŽNYČIĄ.

Mirus kun. Šleiniui tra- 
ginga mirtimi, Romos kata
likų kunigai pasiryžo aploti 
tautinę lietuvių bažnyčią, 
kuriai ir velionis šleinis pri
klausė. “Draugas” (nr. 225) 
rašo:

“Amerikos lietuvių tarpe 
veikia kelios vadinamos ‘neza
ležninkų’ neva parapijos. Yra 
žmonių, kurie jas vadina tau
tiškomis parapijomis, tautiš
komis bažnyčiomis. Tai yra di
delė klaida. Tas vardas joms 
visai netinka, nes jos nėra jo
kios tautiškos bažnyčios.

“ ‘Nezaležninkų’ bažnyčios, 
tai ne musų tautos padaras Jos 
pirmiausia atsirado pas len
kus.”

Gerai, tegul bus ir taip. 
Bet ar Romos katalikų baž
nyčią, kurią “Draugas” at
stovauja, yra “musų tautos 
padaras?” Ar ji atėjo Lie
tuvon nei iš tų pačių lenkų? 
Juk taip. Juk “Draugo” da
vatkų patronas šv. Kazimie
ras buvo tikras lenkas. Kam 
gi tuomet “Draugas” teršia 
tą lizdą, iš kurio jis pats yra 
kilęs?

Toliaus “Draugas” nori 
žmonėms Įkalbėt, kad tik jo 
biznis yra tikrai “tautiškas 
Girdi:

“Nuo to laiko, kada lietuvių 
tauta priėmė katalikybę, tikro
ji tautiška bažnyčia pilna to 
žodžio prasme ir Lietuvoje ir 
visoj musų tautoj yra Romos 
Katalikų Bažnyčia. Ją tokia 
pripažino ir Didysis Vytautas 
ir visa tauta prieš suvirs 500 
metų. Tokiu ji per šimtmečius 
buvo, tokia yra ir ateityje Ka
talikų Bažnyčia pasiliks kaipo 
tautiška lietuvių Bažnyčia, ku 
ri paties Kristaus yra Įsteigta 
ir Kristaus Įpėdininkų popiežių 
valdoma.”

* Bet tai yra tik tušti žo
džiai, o ne faktai.

Faktai yra tokie, kad ka
talikų bažnyčia yra žydų ti
kybos atskala ir su lietuvių 
tauta nieko bendra neturi. 
Pats Kristus buvo žydas ir 
beveik visas “Senas Įstaty 
mas” yra niekas daugiau, 
kaip žydų tautos mitologi
ja. Paimkit, pavyzdžiui, 
kad ir “Dešimti Dievo Prisa
kymų”, kuriuos katalikai 
turi kalbėti kas rytas ir va
karas. Dievas tenai sako: 
“Aš esu tavo Dievas Tėvas, 
kuris išvedžiau tave iš Egi
pto žemės, iš namų neva
lios...”

Na, kada gi lietuvių tauta 
Egipto “nevalioj” buvo? 
Kada gi Dievas ją iš tenai 
išvedė? Argi ne aišku, kad 
šitie “prisakymai” buvo pa
rašyti žydų rabinų? Ar ne 
aišku, kad visa katalikų ba
žnyčia yra judaizmo atska
la ?Kaip gi tuomet galima ją 
vadinti “lietuvių tautiška” 
bažnyčia?

Tautiškas lietuvių dievas 
buvo Perkūnas, o ne Jeho
va.

“Draugas” mėgina mul
kinti savo parapijonims a- 
kis šitokia gudrybe:

“Ar rasite tautiškesnius ku
nigus už Vyskupą Valančių, 
Vyskupą Baranauską, Arkivy
skupą J. Matulevičių, prel. Ma
čiuli—Maironį. Vyskupą P. Bu
čį, prel. Dambrauską—A. Jak
štą, kan. Tumą ir visą eilę gar
bingų Romos Katalikų Bažny
čios kunigų, kurie savo mokslu 
ir darbais švietė ir šviečia vi
sai musų tautai, kurie, būdami 
ne tik geri kunigai, bet ir di
deli patrijotai vedė ir veda tau
tą išganingais keliais. Tad ne 
kokiems lenkbemiams ‘neza- 
ležninkams’ tas gražus tautiš
ko kunigo vardas priklauso,

bet ištikimiems Lietuvai ir Ro
mos Katalikų Bažnyčiai lietu
viams kunigams, kurie visą 
savo gyvenimą yra pašventę 
savo tautos ir savo tautiečių 
gerovei.”

Bet ką atskiri kunigai yra 
padarę tarp savo žmonių, tai 
neturi nieko bendra su Ro
mos katalikų bažnyčia, ir 
tas jų darbas visai neparo
do, kad pati bažnyčia yra 
tautiška.

Romos katalikų bažnyčia 
yra tarptautinė kunigų or
ganizacija, kurios galva tu
pi Romoj. Jis yra jos dikta
torius ir tik jam ji yra išti
kima. Visos jos šventės, vi
sos apeigos yra bendros. Pa
maldos visur yra laikomas 
lotinų kalba, kurios žmonės 
visai nesupranta. Pinigai y- 
ra renkami visose šalyse ir 
siunčiami Romon. Visų 
šventųjų litanijoj nėra nei 
vieno lietuvio. Ir visa to a- 
kyvaizdoje “Draugas” nesi- 
sarmatija sakyti, kad šitas 
juodas internacionalas yra 
lietuvių tautiška” bažny

čia!

PRUSEIKA PRADEDA 
SUSIPRASTI.

Kai kuriais žvilgsniais 
Pruseika jau pradeda susi
prasti. Pavyzdžiui, jis jau

‘pripažįsta, kad pravardžiuo
ti ir kolioti kitokio nusista
tymo žmones yra netik ne
padoru, bet ir žalinga.“Nau- 
joj Gadynėj” (nr. 36) jis 
rašo:

“Oficialis bimbinis komuniz
mas ir seniau ir dabar amžinai 
švaistosi socialfašistiniais epi
tetais. Kas tik ne su jo evange
lija, tai jau socialfašistai...

“Kuomet 1930 m. įvyko ski
limas sename Susivienijime, 
tūkstančiai musų šalininkų pa
siliko tenais. Daugelį tų drau
gų tuojaus pradėta koliot ge- 
gužininkų vardu. Žiopla tai bu- u

KAI KUNIGAIKŠČIAI PO
LIETUVĄ DŪKO.

Mūsiškiai patriotai labai 
gerbia senovės kunigaikščių 
atmintį, ypač Vytauto var
dą.

Bet štai, kokių žinių ran
dame apie kunigaikščių “e- 
rą” A. Vienuolio knygoje 
“Kryžkeliai”, kurią išleido 
pats Vytauto Didžiojo ko
mitetas Kaune:

“Tais žiauriais laikais, kai 
kariavo tarp savęs kunigaikš
čiai nebe brolis buvo žemaitis 
lietuviui, lietuvis žemaičiui. 
“Jei kunigaikščio Vytauto ir 

jo bajorų širdyse ir buvo kiek 
pasigailėjimo savo kraujo žmo
nėms lietuviams, tai gal ne
daugiau, kiek pasigaili vilkas 
vilko, kai jį tampo medžioto
jo šunės.”

Taip kalba apie Vytautą 
jo paties garbintojų išleista 
knyga.

Negalėdamas vienas pats 
savo brolių apgalėti, Vytau
tas kvietė talkon kryžeivius 
ir leido jiems Lietuvos kra
štą terioti.

Kryžeiviams Vytautas bu
vo geras, sako A. Vienuolis 
savo knygoj, bet —

“Skirgailos ir Jogailos kuni
gaikštis negailėjo ir pats ėjo 
jų naikint. Kad paskatintų 
kryžiuočius ir jų talkininkus į 
žygį Lietuvon, jis net pakorė 
kelias dešimtis prieš ordiną su
kilėlių. savo mylimų žemaičių 
bajorų.”
Tai ve, koks “didvyris 

buvo Vytautas!

KUN1GŲ DAINA APIE
MERGINŲ “CNATĄ.”
“Draugo” 226-tame nu

mery viehas dūšių ganyto
jas dainuoja apie merginas. 
Tik pasiklausykit:
“Yra ‘panų’ tarpe musų, 
žinomų iš visų pusių;
Visur eina, visur slanko,
Visus komerius aplanko.
“Lend’ jos į ne savo vietą 
Tuomi juokina tik svietą.
Kur tik eina, visus plusta, 
(Gal dėl to jos greitai džiūsta)
“Veidai perbalę, kaip drobė, 
(Smertis joms jau kasa duobę) 
Akys liudija žiaurumą,
O siela veidmainingumą.
“Jos netur nė kiek sarmatos%
f Pačios save doroms’ statos),
Tik nelaimė, kad jų ‘cnatą’ 
Visi žino, visi mato.”

Šitas dvasiškas “cnatų” 
ekspertas, matyt, gerai savo 
parapijonkas pažįsta, kad 
žino visas jų “tajemnyčias.”

____ > — —- ■ - —-----

cialsvolačiai” ir kitokie kei- | JAPONŲ 
ksmažodžiai. Dabar gi jis 
jau pripažįsta, kad socialis
tai yra socialistai, o ne “so
cialfašistai” ar kitokie.

Tai jau žymus pasitaisy
mas.

Bet jis vis dar klysta ma
nydamas, kad tos masės, ku-; 
rios eina su socialistais, tu
rėtų prisidėti prie komunis
tų.

Jeigu pats Pruseika nesu
tinka su Bimbos “linija”, tai 
kaip jis gali norėti, kad so-Į 
cialistai su ja sutiktu?

KAIP SUSIDARĖ PAŠA Į 
KA APIE D—RO KARA- ! 

LIAUS PINIGUS.

DIPLOMATAS.

Pradėjus paskutiniais laikais 
Amerikos-Japonijos santikiams

No39^Rug»ė2o^d^19M

Politinėmis žmogžudystė-, Ravaljakui paprastai prily- 
mis vadiname valdininkų’ gina visus kitus politinius

Tūlas K. V—is aiškina;
vo taktika... i Gadynėj , kaip kilo pa- a;trėti, Japonija prisiuntė savo

"Ui Bagočių pereituose rin- aP*e ^°?us*Vs.}>an,? ’ iee-admirolų Neminą, kad jis
kimuose Į SLA. valdyba baisa- d ™ Karaliaus pinigus.

.. . Jis sako:vo ketun tūkstančiai nanų....
Bet oficialio ‘komunizmo’ aki-į 
mis žiūrint, tie tūkstančiai bal
savusių už Bagočių irgi social- 
fašistai.Šitokia kvalifikacija y- 
ra ne tik žiopla, bet ji yra be
gėdiška. Jeigu mes vadinsime 
socialfašistais visus tuos, kurie 
tik ne su mumis, tai ‘socialfa- 
šizmas’ išaugs iki tokio laips-

“ryšy su Dr. Karaliaus mir
timi paleista viena laikraštinė 
‘antis’. Pirmi.tusiai Clevelando 
‘Dirva’, o paskui ir Chicagos 
‘Vilnis’ paskelbė, kad vyriau
sioji Dr. Karaliaus mirties 
priežastis yra: netekimas 14.- 
000 dolerių, kurie laikyta da
bar jau uždarytame Universal

nio, kad negalės būti nei kalbos State Banke. ‘Vilnis’ dar pri-
apie darbininkų klesos pergalę.

“Lietuvių Socialistų Sąjun
ga, kaipo tokia, faktinai neeg
zistuoja. Bet socialistų spauda 
turi daugiau skaitytojų, negu 
komunistinė. Tai faktas, kurį 
negalima nuginti.”

Da nelabai senai pats 
Pruseika socialistus pravar
džiavo. Jo redaguotoj “Lai
svėj” taip ir mirgėdavo “so- 
eialpatriotai”, “socialburžu- 
jai”, “sociališdavikai”, “so-

pataisytų ūpą Washingtone.

dėjo: ‘“Karalius buvo auka 
Elijošiaus. jį pražudyt padėjo 
ir ‘Naujienos’, kurios skelbė, 
kad šis bankas yra saugus”.’ ”
Ištikrųjų gi nieko pana

šaus nebuvę. Velionis Kara
lius tik juokais pasakęs, kad 
jo“tukstančiai” tame banke 
žuvę, o komunistų ir fašistų 
pletkininkai juoko nesupra
tę ir pradėję rašyti tiradas.

Buvę ve kaip:
“SLA seimo metu (Pittsbur-

ge) kai kurie ėmė dejuoti, kad 
jų pinigai (banke) žlugo. Ka
raliui, kuris buvo delegatas, 
tos dejonės matomai įgriso ir 
jis kirto šposą: ‘Taip, taip’— 
sakęs Karalius—‘labai bloga! 
Ir mano pinigai ten žlugo.. Ne
beverta išnaujo pradėt gyven
ti: praleisiu tuos pinigus, ką 
dar turiu ir —šoku pro langą’’

“Tą pasakymą kai kurie ‘Dir
vos’ žmonės paskelbė esant ti
kru pinigu. ‘Klausyk, daktare, 
tik nusiramink ir nesižudyk— 
užfundyšSme ir hotebo lėšas 
padengsime...’

“Ir fundiję ir tas ‘hotelio lė
šas’ dengę. Gryžęs Chicagon 
pats Karalius iš tų naivių žmo
nių juokėsi.”
Faktas yra toks, kad ve

lionis pinigų visai neturėjo, 
ir todėl negalėjo juos Uni- 
versal State Banke laikyti.

žudymą iš pasalų.
Kada per Didžiąją Fran

cuzų revoliuciją žmonių 
teismas pasmerkė miriop 
Francuzijos karalių Louis’ą 
XVI ir viešai nukilto jam 
galvą, tai nebuvo politinė 
žmogžudystė. Tai buvo mir
ties bausmė žmonių engėjui.

Caro Nikalojaus II sušau
dymas irgi negali būt laiko
ma politine žmogžudyste. 
Čia irgi buvo mirties baus
mė kruvinam liaudies des
potui.

Bet kada rusas emigran
tas Gorgulovas Paryžiuje a- 
nądien nušovė Francuzijos 
prezidentą Dumerą, nušovė 
jį iš pasalų, be jokio teismo, 
tai buvo žmogžudystė. Nors 
šito atentato motivas nėra 
aiškus, bet manoma, kad jis 
turi politinio pobudžio.Tuo- 
met mes sakom, kad tai bu
vo politinė žmogžudystė

Meksikos katalikų kuni
gai nesenai suorganizavo a- 
tentatą ir nužudė vos tik iš
rinktąjį prezidentą Obre- 
goną. Tai irgi buvo politinė 
žmogžudystė, nes jie užmu
šė jį grynai politiniais su
metimais, nenorėdami, kad 
laisvų pažiūrų žmogus val
dytų šalį.

Politinėmis žmogžudystė- 
misypač gausi yra Europos 
istorija.

Francuzijoj politinių žu
dytojų panašų laiko Raval- 
jaką, kuris 1610 metais nu
žudė karalių Henriką IV.

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
• .. lengvinusiame cigarete

kokį kada nors rūkėte’

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lueky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva* - todėl šis

paikus tabakas, jį tinkamai 
sendinus, išnokinąs, perleidžis 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted“

imogas parai y t sį geresnę knyga, pasakytą geresnį pamerksią. ar paiarylą tobilesnins slastus pelėms 
įauJyti rsegn jo kaimynas, o pasistatytą namas miške tankmėje, thtiek pasaulis iki jo Jarą pramins teka.”

RALPH VALDO EMERSON
Ar sis pirenkimjr nrganermri pnStrim ItoM pnsotii uigiria ir priima lucky Strike?

žudytojus. Teisybė, ne men
kesnės vertės yra vienuolis 
domininkonas Klemanas, 
kuris, turėdamas 22 metus 
amžiaus, 1569 m. nužudė 
karalių Henriką III.

Kitas atentatas (pasikėsi
nimas ) buvo padarytas pra
slinkus beveik pusantro šim
to metų. 1757 metais peilio 
smugiu buvo lengvai sužeis
tas francuzu karalius Louis 
XV.

Napoleoną, kai jis dar bu
vo konsulu, kėsinosi nužu
dyti vadinama pragaro ma
šina, kuri buvo užtaisyta 
vienoje Paryžiaus gatvėje, 
kuria turėjo važiuoti Napo
leonas. Pragaro mašina 
sprogo, bet Napoleonas liko 
gyvas, o žuvo tik 6 metų 
mergaitė.

1820 metais Paryžiaus o- 
peros teatre darbininkas Lo
velis durklo smugiu mirtinai 
sužeidė gereogą de Barri.

Viešpataujant Francuzi
joj Liudvikui Pilypui, jį nu
žudyt buvo kėsintųsi net ke
letą kartų. Pats drąsiausias 
buvo korsikiečio Fieči pasi
kėsinimas. Iškilmingos ofi- 
cialinės eisenos metu Fieči 
apšaudė karalių su šeima ir 
jo palydovus net iš 13 šautu
vų, kurie buvo sustatyti jo 
buto languose. Karalius su 
savo vaikais išliko sveikas, 
o buvo sužeisti tik keli jo 
palydovai.

Imperatorių Napoleoną 
III, 1858 m. sausio mėnesio 
14 d. kėsinosi nužudyti ita
las Orsini, kuris metė į im
peratoriaus karietą dvi 
bombas.

1894 m. Lyono mieste 
Kazerio nužudė Francuzijos 
respublikos prezidentą Sadį 
Karno.

Panašų vaizdą matome ir 
kitose valstybėse.

Amerikoje politiniais su
metimais 1865 m. buvo nu
šautas prezidentas Abraham 
Lincoln. Jį nušovė John 
Wilkes Booth, juodveidžių 
vergijos šalininkas, keršyda
mas Lineolnui už tos vergi
jos panaikinimą.

Vėliaus lenkų anarchistas 
Leon Czolgosz nužudė A- 
merikos prezidentą McKin- 
ley. Nuo to laiko prieš anar
chistus yra išleistas įstaty
mas. Anarchistai Jungtinėse 
Valstijose negali gauti pilie
tinių popierių.

Rusijoj kovo mėn. 1 d. 
1881 m. buvo studentų ni
hilistų nužudytas caras A- 
leksandras Il-asis, kuris bu
vo medžiojamas per visą jo 
gyvenimą.

Rugsėjo 10 d. 1898 m. Že
nevoj italas anarchistas nu
žudė Austrijos imperatorie- 
nę Elzbietą. 1900 buvo nu
žudytas Italijos karalius 
Umbertas, o po trijų metų, 
perversmo metu karininkai 
nužudė Serbijos karalių 
Aleksandrą ir jo žmoną 
Drahą. Po penkerių metų— 
1908 m.— anarchistai nu- 

; šovė Portugalijos karalių 
Karlosą ir jo sunų, sosto į- 
pėdinį.

1913 m buvo nužudytas 
graikų karalius Jurgis I.

1914 metų liepos mėnesį 
Sarajeve buvo nužudytas 
Austrijos sosto įpėdinis su 
žmona, šitas atentatas buvo 

! kibirkštis pasauliniam ka- 
rui Įžiebti.
SUSTABDĖ NEW YORKO

MAJORO RINKIMUS.
Vyriausis teismas New 

[ Yorke sustabdė šį rudenį 
majoro rinkimus. Teismo 

i patvarkymu, dabartinis ma- 
Įjoras McKee, kuris užėmė 
i rezignavusio Walkerio vie
tą, turi eiti savo pareigas iki 
1934 metų 1 sausio.

y i
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Kas skaito ir rašo

Taa duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIM AS Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia

Kaip Komuziisiai Daro “Revoliucijas” Filipinų Vėliava New Yorke. i norwood, mass. Skandalai Su Musų Dvasiškais Tėveliais.
OI A 1O1 1___ - *1__ •!____ i

LAWRENCE, MASS. DETROIT, MICH.
Laikraščiai dažnai rašo, 

kad komunistai, tai darbi
ninkų vienybės ardytojai, 
griovikai. Kaip žmogus gy
veni kitam mieste, tai rodos, 
kad kitą sykį ir neteisybė 
rašoma. Tiki ir netiki. Bet 
nuo 1931 m.
streiko iki šiam laikui ko
munistėliai gana atsižymė
jo ir pas mus savo chuliga
niškais darbais. Užpult mi
tingus, išardyt, triukšmą su
kelt, o paskui per savo laik
raščius apšmeižt, išniekinti 
socialistus ir da nesenai bu-

zavo. Ir dėlto darbininkai 
pas juos nėjo. Kur komuni
stai su Kraucevičium laiky
davo susirinkimus, tai žmo
nių ateidavo apie 30(kartais 
ir mitingas neįvykdavo). O 
į sodą sueidavo tūkstančiai 
žmonių, ypač kai kalbėjo 
drg. Mosti, socialistas. Tik 

1 tai kai buvo atvažiavęs To
steris, tai komunistai su
traukė apie 2 tūkstančiu.

Ir kas per pavasario strei
ką pirmiausia bėgo dirbti, 
jei ne komunistai? Komuni
stai I. ir M. Čiuladai i visą 
šapą tik dviese nuėjo dirbt, 
todėl net superintendentas 

O rudenio strei
ke ar ne Zulsa susiorgajii-

Filipinų gyventojai būtinai nori pasiliuosuoti iš po Amerikos 
kapitalo diktatūros ir tuo tiksluveda visokiais budais propagan 
dą. štai, jie turi pasidarę net savo salų vėliavą, kurią atsive
žę į New Yorką rodo amerikiečiams. Kairėj vėliavos pusėj sto
vi Filipinų miesto Manilos majoras, o desinčje — New Yorko 
viešbučio vedėjas.

yusius savo draugus , ,uos Kvale.
kinius — tai jau kasdienine H r

karingas tik darbininkų - ^Lp^dX

iau nadarvs revoliuciia Bet r ei^u ^au aPie l)U>e nu" jau padarys i evoliuciją. Bet - dirbt . nebut b 

kaip čia siautė streikas, tail, . . • , . “
tuoLt jie kėlė “revoliuei. feCS tafjąS“

M > dar

kiaulėm, o pikietų ™ K “S

nai * listas turi krautuvę. Bet kaip
Bimbiniai komunistai so- su bimbukais, ščyraisiais 

cialistus kolioja “socialfaši- komunistais? Kiek jų Law 
stais”, “butlegeriais”, “bur- rence randasi, tai beveik vi-1 apvalė tą vietą ir dabar ji
žųjais”, “darbininkų išdr™ “ ' --x J— ----- •’ • -* ’ *
kais” ir kitokiais epitefc
Taigi pažiūrėsim, kam' tie Į kalbos, jus turėtumėt viską j tarp savęs bimbiniai.Išlindę 
piktžodžiai geriau pritinka, duoti žmonėms už dyką; ta- iš visokių skylių bimbukai 
šiomis dienomis Socialistų da sakytume, kad jus šiur nori tą parką pasisavinti, 
Partijos žmonės čia surengė komunistai, ne buržujai, nes vasaros metu tenai gali
ant gatvės prakalbas ir agi- Bet kai jus to nedarot ir ma dolerių padaryti, o dole- 
tavo, kad darbininkai bai- žmonėms už dyką nieko ne- riai Bimbai labai reikalingi 
suotų už S. P. kandidatus į duodat, tai, broliučiai, jus Taigi ir laitas eina didelis. 
S. V. urėdus. O ką padarė netik buržujai, bet ir veid- „ v - •
komunistėliai? Atėjo jų a- mainiai, melagiai. . ReįlvJ <’a^nai yra ra
nie tuzinas sukėlė triukšmą -i- soma, kad uz doleri komu-Fr išdra "kTsmen^ urakal Pa"ns,me ed®: nistai parduoda savo idėjas,
ir įsarasKe surengtas pi anai | j Komunisto Č. namas |ir tas yra tikra tiesa. Bet

nežiūrint viso jų biznieriš- 
I £° nuo bravoro? Juk polici- Į kūmo, jųkromelis kas diena

t^nai nnhlika o-p Na rac^° Pas galionų I smunka vis žemyn ir žemyn,
buvusioji tenai publika .ge- katil munšainui virti. J. M. G.
rai žino, kad tą chuliganišką „ . ,
darbą atliko komunistai.Na, , “j .komunistas Č. ne
o keno tas mitingas buvo?blįs^ komunistu bettuo oa I CHICAGO, ILL.
Ar milionierių? Ne! Tai pa- bias? ^om1u1mstu’.<, tuo,P? I ... _
prastųjų darbininkų, kurie C1.u nezaMJuozo Adomaicl<>-šerao 10
kovoja už savo geresni bu- nink^ bažnytėlėj ir kartu' -----

• J ® su parapijonais kalba pote

..... . . rius; parapijos piknikuose
Toliaus pažiūrėkim, kaip Lis būdavo, ulevoja su na- 

komunisčių organe “Darbi- bašninku kun. Šleinių, o pa- 
ninkių Balse prirašė J. I skuį rašo į savo kazioną ga- 
Kraueevičius, kurį Bimba Į zįeta ir šmeižia tuos žmo-

šistus” ir

metų mirties sukaktuvių 
paminėjimas.

Rugsėjo 11 d. Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse susi
rinko apie 5,000 žmonių. 
Buvo paruoštas tai dienai

buvo prisiuntęs Lawrence’o Ineš7vadiiraši”jis yra ištiki-1 Programaa. kuris susidėjo iš 
streikieriams organizuoti j moe Rimbai o bažnvčioh ei-1 kalbų, dainų ii muzikos, 
(ištikrųjų, tai draskyt dar- na%k dėl biznio. /r tai ne Programas prasidėjo apie 2 
bininkų streiką). Jam neru-Jveidmainvstė7 vak P° Pietll Pne Juozo-A-
pėjo darbininkų kova bot 3 ciula(la> faktoriaus”
rūpėjo tik pasipinigaut, nes 'paraąĮcos tėvas, turi buėer-L. A Kkmitotn nimrinin 
jis pats pasakė burliokų sve- J np J Fondo Komiteto pirminin

kas p. Grišius. Jis perstatėtainėj: “Aš mažai gaunu al
gos, tik $25, bet antrą sąvai 
tę dar negavau ir neturėsiu 
iš ko gyventi.” Matote, jisl 
gaudavo $25, o ką mes, dar-Į 
bininkai, gavom .stovėdami 
ant streiko? Ir štai ką jis ra
šė 1932 metų “Darbininkių 
Balso” 1-mame numery:

“Bėgyje” penkių su virš 
savaičių, 25,000 audėjų vie
nybė ir pasirižimas kovoti 
prieš nukapojimą 10 nuo-

nę.
4. Ciulada turi grosomę. , ka]bžtj g p R iždo gIobėją 
o ir G. sleivis n Zula turi I p. R Semašką. Semaška, 

ledo biznj. apibudinęs paminklo staty-
7. Dovidonis yra sodinin- mo komiteto darbuotę, pra-

kas.
8. Milvidas 

inžinierius”.
9. Aleksonis užlaiko ko

munistišką “užeigą.”
10. Aleksonis—bučeris. 
ĮL Penkauskas—įvairios

rųšies agentas.

yra mamų
lesė, kad dar trūksta apie 

i$595 pinigų už paminklą 
užmokėti.

Toliau kalbėjo Dr. A. L.
Graičiunas. Jis gan gražią 
prakalbėlę pasakė iš Dėdės 
Šerno gyvenimo, nes juodu 
kadaise buvę draugai. Po to

puikiai pavyko.

Rugsėjo 18 d. įvyko pik
nikas ant M. Medvedzio u- 
kės, Foxboro, Mass. Publi
kos į pikniką privažiavo iš 
visos apielinkės apie 300 y- 
patų. Svečiai visą laiką gra
žiai linksminosi, nes Pupa- 
lagis smagiai grajino tikrai 
lietuviškus šokius. P-nia 
Medvedzienė padėjo pri
ruošti svečiams visokių gar-' 
džių užkandžių.

Svečiams piknikas taip 
patiko, kad net sutemus li
tai nenorėjo skirstytis, tai 
kuopai pritruko užkandžių 
ir skanumynų, bet tečiaus 
kuopai liko gražaus pelno. .

M. Medvedzis yra 131 
kp. narys ir piknikui vietą 
davė dovanai. B. Tumavi- 
čius davė veltui troką nu
vežti norwoodiečius į pik
niką. Todel Medvedziui ir 
Tumavičiui kuopos vardu 
tariame ačiū.

i Musų šv. Jurgio parapi- 
i joj vėl kilo didžiausis skan
dalas, apie kurį “Keleivis”
! jau minėjo pereitame nume
ry. Kunigo Čižausko para- 
pijonka, 26 metų amžiaus 
Veronika Bukantytė, kuri 
nesenai ištekėjo už lenko 
policmano, Edvardo Podol- 
skio, pareikalavo, kad ku
nigas užmokėtų jai $10,000 
“pasogos”. Veronika pri
klauso prie musų šv. Jurgio 
parapijos choro ir nedėldie- 
niais gieda bažnyčioje šven
tas karunkas. Dienomis ji 
dirba banke, kur kun. či- 
žauskas turi savo pinigus 
pasidėjęs.

Sakoma, kad ištekėjusi 
už policmano, Veronika Bu
kantytė • pasisakiusi jam 
draugavusi su kunigu. Taigi

[daug pinigų, kad tik jo ne
muštų ir niekam nieko ne
sakytų. Bet kai A—lis nuė
jęs klebonijon pasiimti pri
žadėtų pinigų, tai kunigas 
taip pat jau turėjęs pasišau
kęs policiją ir paduodamas 
jai tą žmogų pasakęs, jog 
tai esąs “plėšikas.”

Kai bus dėl dabartinio 
skandalo byla, tai parašy
siu “Keleivio” skaitytojams 
daugiau.

“Keleivio” Maikis.

DETROIT, MICH.

Policia žmogų nuvežė, o 
kojas paliko. -

Ant Michigan Central ge
ležinkelio bedarbiai čia ima 
sau ledą iš iškrautų vagonų. 
Jau 4-tą vai. ryto vagonai 
būna aptūpti kaip paukš-

jo

.čiais, nei stogų nematyti 
vieną dieną sitas pohcma- Vagonuose randasi gero le
nas atėjęs su Veronika pas do Ąna dįeną garvežys at- 
kun. Čizauską ir atstatęs re-Į ve£ęS pristūmė daugiau va- 
volverj pareika avęs $10,- jgOnų. Nuo didelio sutrenki-

, . . mo nukrito du bedarbiai
Kun. čizauskas tiek pini- nuo sU)gO j vagonų tarpą.

, , _. Pne Lenkas nukrito ant bėgiu,minimo da nebuvo turėję. | dėl davęs jiems $2,oOO o Ii- ui am nupiovė abi koji į 
Fr. Muonskas.jkusius $7 500 buvę sutarta lietuvis ant buferio 

--------------- užmokėti 14 dieną rugsėjo. kė ui jam tik nu_
REDAKCIJOS j Taigi, atėjus tai dienai, laužė; jis nuvežtas ligoni-

ATSAKYM AJ P°Bcmanas Podolskis pa- nėn. Lenkas mirė bevežant,
/Al in/Al.; skambinęs kun. Čižauskui nes daug kraujo nubėgo. Po-

M. č.— Taip, kumštinin- telefonu ir pareikalavęs su- licija nuvežė lavoną, o jo 
kas Šarkis yra kilęs iš lietu- tartos sumos. Kunigas liepęs kojas užmiršo, tai paskui 
vių—jo tėvai vadinasi Žu- jam atvykti į kleboniją, o antrą kart gryžo dėl kojų. 
kauskai ir gyvena Bingham- tuo tarpu pranešęs policijai, Apie mėnuo atgal ten pat 
tone—bet jis nuo lietuvių kad pas jį ateis banditai pi- per pusę pervažiavo 17 me- 
atsiskyręs ir su musų visuo- .nigų reikalauti. Klebonijon tų lenką jaunuolį. Tai jau 
meniniu gyvenimu neturi atvyko keli detektivai ir pa- du paguldė galvąs dėl šalto 
nieko bendra. Lietuviškai j sislėpė. Neužilgo pasirodė ledo. J. Granas,
truputi moka, bet kalba la-; policmanas Podolskis su
bai sunkiai. Namie su žmo-'Veronika Bukantytė ir pa
na kalbasi angliškai, kuri Reikalavo likusių pinigų.Ku- 
lietuviškai visai nemoka, nigas padavė Podolskiuil

Norwood iečiai tokio sma 
gaus ir draugiško pasilinks-

CHICAGO, ILL.
Vaistininkas Tupikaitis
Chicagos neapleidžia.

Aš buvau andai parašę 
kad žinomas chicagiečių 
vaistininkas p. E. Tupikaitis 
išvažiavo su žmona į lytines 
valstijas ir ketina daugiau į 
Chicagą nebegrįžt. Taip pa
rašiau dėl to, kad mane taip 
informavo kiti.

Bet dabar pasirodo, kad 
tai nevisai tiesa. Kad p. Tu
pikaitis buvo išvažiavęs, tai 
faktas, bet Chicagos jisai 
neišsižadėjo. Jis buvo nu
vykęs į rytines valstijas, bu
vo net Bostoną pasiekęs ir 
lipdamas į Bunker Hill sa
kosi netekęs net 3 svarų“vo- 
gos”, tečiaus užbaigęs savo 
vakaciją sugrįžo vėl į Chica
gą ir varo savo bizni po se
novei.

Pirmutinėj savo kores
pondencijoj rašiau, kad jis 
apleidęs Chicagą dėl to. kad 
tas miestas jam buvęs nelai
mingas: bankuose žuvę jo 
visi pinigai ir šiaip jau biz
nis nesisekęs.

Dabar teko patirti, kad 
taip nėra. Biznis p. Tupikai- 
čiui, sakoma, eina neblogai 
ir jis visai dėl jo nesiskun
džia. Bet didžiausia klaida 
buvo turbut tame pasakyme, 
kad p. Tupikaitis išvažiavęs 
m žmona. Nes faktas yra 
toks, kad p. Tupikaitis yra 
da nevedęs ir jokios žmonos 
neturi. Taigi merginos, ku
rios tą žinią perskaičius bu
vo nuliudusios, dabar vėl 
gali savo viltis pakelti.

Teleskopas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA.

Tačiau savo kilmės Šarkis '$100 pinigais, o kitką čekiu. Į Amerikos Lietuvių Dak- 
'De tekti vai tuomet suėmė DrauglJa “M’
Podolskį ir Bukantytę. mmgai P3™"®“ 20 metų 

Ant rytojaus abudu suim- «yĮav!?,o.suki!akt“v^ .. 
tieji buvo naštai nriožl Spalio a-6-7 dieną Šių

neužsigina ir prie kiekvie
nos progos pasisako esąs lie
tuvis.

o,™ 12’ “Veikėjas” B, kaip jo gan gražiai kalbėjo adv. K.
simcių jų algų, bu\ o ardoma paties draugas I. M. sakė, Gucis Paskutini* taip sa-nlS?mva^gTm^ndstreik0 metu gabeno idkant,'vyriausias‘kalbėtojas,

J L?WTence'? buvo drg- P/ Grigaitis, 
varpo r eoeracijos, aociau j munsamą bačkomis. “Naujienų’

Tai čielas komunistiškasstų Partijos, kunigų ir lie 
tuviškų oportunistų Prūsei 
kų-Butkų-Strazdų. Bėgyje 
virš penkių sąvaicių tos vi 
sos spėkos dirbo išsijuosu 
sios naudai American Woo- 
len Co., kuri pereitą metą 
savo pelnus apskaitliavo i- 
ki 14 milionų dolerių

tuzinas. Biznieriai |va.nau-| 
rių rusių. Tiktai rusiškai-ko- 
munistiško vandenėlio iš| 
“Laisvės” sklado čia da ne
matyt. Turbut vietinių ko
munistų “vandenėlis” svei
kesnis — sveikesnis biznio 
atžvilgiu.

Biznis, tai biznis. Pats

redaktorius 
Dr. Grigaitis plačiai išaiški
no šerno nuveiktus kultūros 
darbus lietuvių visuomenei.

Dainavo p. K. Steponavi
čiaus vadovaujamas “Pir
myn” choras. Solo dainavo 
St. Rimkus, pritariant p. J. 
Grušo orkestrui.

Programo vedėjas p. Gri-Ar čia ne melas? Biaure
snės melagystės negali ir Į biznį varyk visais kraštais, o | sius paprašė publiką, kad 
būt! Girdi, Pruseika, Butkus I kitus biznierius plusk, kad kiek išsigalėdama pa- 
ir Strazdas ėję sykiu kom- jie buržujai, tai busi’sąmo- aukotų pinigų paminklo 
pani jai į talką. Ištikrųjų gi I ningas komunistas ir ščyras skolai padengti. Aukų surin 
tų žmonių Lawrence nei ne-Į Bimbos parapijonas. kta $100 su centais. Iš taip
buvo. Niekas jų čia nematė, I Tarp pruseikinių komuni- Į skaitlingos publikos galima 
ir tą gertii žino visi lawren- stų kol kas čia biznierių ne- buvo daugiau tikėtis. Gal 
ciečiai. Tuo tarpu komunis-lmatyt. Tiesa, pruseikiniai j-1 depresija kalta... 
tai tikrai streiką demorali-Įsteigė čia Maple Parką. Jie "

GIBBSTOWN, N. J.
Mirė Juozas Kušleika.

Čia mirė Juozapas Kuš
leika, 76 metų senelis, senas 
šio miestelio gyventojas. Jis 
persiskyrė su šiuom pašau- j 
liu 14 rugsėjo, palikdamas 
savo gyvenimo draugę, kuri 
turi apie tiek pat amžiaus' 
kaip jisai. Iš gailesčio ir ru-' 
pėsčio senelė per šermenis 
susirgo ir negalėjo nei į ka-' 
pus palydėt.

Juozapas Kušleika buvo' 
visų mylimas ir gerbiamas 
kaipo doras ir teisingas se
nelis. Liko nuliūdę 3 sūnus 
ir 2 dukterįs, visi jau suau-, 
gę ir vedę. šermenys atsibu-' 
vo pas sunų Praną. Ilsėkis,] 
seneli, lai tau b; na lengva 
žemelė tautiškose kapinėse 
Philadelphijoj.

Camdenietis.

J. Vituriui.— Maikio tė
vas taria savo generolišką 
ačiū, kad jo neužmiršot

K. Makauskui.— Ačiū už 
laišką ir paramą Maikio tė
vui.

Jos. Šidlauskui.—(l)Lie- 
tuvoje laikas eina beveik 7 
valandom anksčiau kaip 
New Yorke. Todėl kuomet 
Amerikos rytuose saule teka 
apie 6 valandą iš ryto, tai 
Lietuvoje būna jau apie 1 
valandą po pietų. (2) Taip, 
kai Jungtinėse Valstijose 
saulė ateina į pietus, tai ji 
matyt jau visoje šalyje. 
(3) Tarp Amerikos Atlanti
ko ir Pacifiko pakraščių yra 
trijų valandų skirtumas, pa
vyzdžiui, kuomet Bostone, 
New Yorke ir Phladelphijoj 
būna 12 valanda vidudie
nio, tai San Franciscoj, Los 
Anngeles ir Seattle būna tik 
9 valanda ryto. (4) Kuomet 
Amerikoje saulė leidžiasi, 
Lietuvoje būna jau vidur
naktis.

F. Lavinskui. — Įdomi is
torija. Prašome ir daugiau 
žinių, jeigu jų bus.«

pastatyti pnes. . •
teismą. Teisėjas atidėjo by- Lietuvių Auditonum, 
lą ant vėliaus, paleisdamas pLieago, Iii., atsibus s\ eika-
suimtąjį po $5,000 kaucija, r0?.Pa.a‘ , , . ,

1 Lietuviai gydytojai ir den- 
tistai, kas vakaras teiks pa
mokas ir aiškins apie ligas, 
kaip reikia gyventi, kad iš
vengti ligų, ar susirgus greit 
pasigydyti.

Kiek man žinoma, tos pa
mokos bus teikiamos visuo-

Jo moteris, Veronika Bu
kantytė, buvo paleista be jo-1 
kios kaucijos.

Vietos dienraščiai aprašei 
šį skandalą labai plačiai ir] 
sudėjo visų fotografijas.

Detroito bobelės dabar Į 
turi daug kalbu. Yra visokių . , , . , . .. 
istorijų. Vienos jų kaltina menei ^ykai, be jokios jzan- 
kunigą, kad užsiima su mer- p08 m°kesties. 
gomis ir vežioja jas savo au- Šiemet sukako Amer. 
tomobiliuje į rodauzes, o ki- Liet. Daktarų Draugijai ly
tos kaltina merginas ir mo- giai 20 metų. Ką ji nuveikė 
teris. kad jos lenda prie per tąjį laikotarpį visuome- 
“dvasiško tėvelio”. Da ki- nės naudai, skaitančioji 
tos sako, kad klebonija e- laikraščius visuomenė gerai 
santi negeroj vietoj pasta- žino. Bet neprošalį bus jos 
tyta. nuopelnus visuomenės labui

Davatkos aiškina, kad ši- sykis nuo sykio pakartoti ir 
toks skandalas Detroito kie- prisiminti, 
bonijoj jau ne pirmiena. A- Todel kviečiu visuomenę 
nais metais, kaip čia klebo- būtinai per šį mėnesį skaity- 
navo kun. Skrypka, tai irgi ti laikraščius ir tėmyt, idant 
toj pačioj klebonijoj buvęs gerai susipažinti su nuveik- 
“išgvoltavotas”.Parapijonai tais ir veikiamais Amer. 
turėję išnešti jį iš bažnyčios Liet. Daktarų Draugijos 
su visa uniforma. darbais.

O kitą “dūšių ganytoją” Dr-as A. L. Graičiunas, 
parapijonas A—lis radęs vienas iš Komiteto rengia- 
savo lovoj ir pradėjęs muš- mo rengiamos sveikatos pa
ti. Kunigėlis prižadėjęs rodos narys.

WEST HANOVER, MASS.

Mirė Ramanauskų sūnūs.
Pereitą antradienį rugsė- 

Į jo 20 d. mirė Juozo ir Onos 
Ramanauskų 17 metų sūnūs 
Juozapas. Jis lankė aukštą
ją Hanoverio mokyklą ir 
ateinančiais metais butų jau 
baigęs. Mokykloje pasižy
mėjo kaipo geras mokinys. 
Veik 10 sąvaicių išgulėjo 
sunkiose kančiose Brockto- 
no ligoninėje. Tapo palaido
tas rūgs. 23 d. Rocklando 
kapuose. Tėvams didelė 
širdperša netekus išauklėto 

jper tiek metų sunaus, ant
tūrio dėjo daug vilties.

ki » L
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

4 —Gud yvnink, Maike! žegtiojau, išsitraukiau šob- 
—Labas, tėve! lę ir prasidėjo ablava. Zak-
—Sei, Maike, pereita sy- ^tijonas su ražančium. o aš 

iri tu mane sufulinai. ' : su savo zbrajum Ale kaip
' —Kokiu budu? ;sventas Pilypas is Varlemie-

_ ...... „ scio pasakė, uždaryk velniui
■ —Tu sakei, kad jeigu a> duris, tai jis per kaminą iš- 
gerai pagah ošiu, tai supra- dums. Taip ir čia buvo: kaip 
siu, kodėl Dievas negali su- nėrė jg yčino, tai tiek mes ir

varys!

Sentautininkų Skausmas.
(FELJETONAS)

: —Ei, Damijonai! —smarkiai
sušuko Ignas Papliauška j pra
ėjusi pro ji šaligatviu Damijo
ną Kiaulingą.

i —Ko dabar tu šūkauji gatvė
je. lyg kuktelėjęs butum? —pi- ralupį! 
ktai nusispiovęs atšovė Kiaulin- —Storalūpio biesas negriebs; 
ga. jis pats išsisuks iš bėdos. Mums

—Bet ko tu su tokia ištisusia pirmiausiai reikia sužinoti, kur 
fizion mija. lyg motiną parda- dabar yra išvaikytos baltosios 

jVęs?—juokauja apsiseilėjęs Ig- meškutės. Gaila tokių, 
nas. —Tai gerai, aš bėgu pas Sen-

—Dar blogiau... — vos girdi- bemių Kliubo pirmininką Fri- 
mai nusiskundė Kiaulinga. cą Kuktelaitį, o tu skubėk Į

—Kas atsitiko? Gal kokia ne- “Durnybės” bambintoriją ir 
imė? pasakyk Kvailaičiui, kad jis pa-
—Šiur!.. Policija užpuolė Mi- liktų užtektinai vietos savo ga- 

ko Storalūpio užeigą ir... zietoj,—užkamandavo Ignas. —
—Ištikrųjų? O kas atsitiko Senbernių Kliubo vardu parašy- 

su baltojom meškutėm?— ne- sim perkūniškai smarkų protes- 
susilaikydamas teiravosi Ignas, tą prieš tokius nežmoniškus po- 

—Išvaikė, bestijos!... licijos darbus, kaip draskymas
—A. kad-juos perkūnas!—su- prakilnių tautiškų užeigų su 

teikė Ignas, smarkiai suduoda- baltom meškom. Supranti, čia 
mas savo ilgomis rankomis 'per yra svarbus tautos reikalas. Tu. 
šlaunis.— Tokios gražios, mei- Damijonai. pamiklyk savo 
ios meškutės buvo... plunksną. Juk, rodos, Smetona

-Ir Storalūpi Įkišo į džėlą— pripažino tave dvyliktos katego- 
piktai kramtydamas ištyžusį rijos žurnalistu ir visai Ameri- 
galą cigaro pridūrė Kiaulinga. kai gireisi esąs “Durnybės

—Ir Storalūpį?! Tai kaip da- 
rar bus?— karščiuojasi Pap- 
iauška.—Toks Įtekmingas žmo

gus, toks veikėjas, ir džėloj!„.
Jei tokį vyrą Įkišo, tai tu ir aš 
jeveik nieko nereiškiam. Stora- 
upis tiek prezidento ir vice pre

zidento urėdų turėjo, kad ir ro- 
cundos nebežino, ir džėloj...

—Taigi — liūdnai pritarė 
čiaulinga, dar pikčiau kramty

damas cigargali.

Granstryčio Pabalda.

ryti—pritarė lyg iš sapno pa
budęs Ignas ir patraukęs žemyn 
ant pat nosies galo akinius, nu
sišluostė rankove ašarotas akis. 
—Pirmiausiai reikia gelbėti Sto-

durnaktorium. Taigi po biesais 
parodyk, kad mok. rašyt!

Kiaulinga tam pritarė ir abu
du persiskyrė.

Ką nuveikė Papliauška su 
Kiaulinga —nesužinota, žin ma

MECHANIŠKAS ŽMOGUS.

Štai. mechaniškas “žmogus”, 
kurį'šiomis dienomis užbaigė 
vienas anglų mokslininkas. Jis 
dirbo jį 14 metų ir sudėjo apie 
$18,000 kapitalo, šita įdomi ma
šina gali kalbėti, dainuoti, švil
pauti. jucktis, pasakyti laiką, 
skaityt laikraštį ir šaudyt iš re
volverio. Tai esąs tobuliausis 
“robotas” visame pasaulv. Tik‘ ‘3 _gaila, kad jis negali protauti, o 
atlieka savo operacijas kaip ir 
kiekviena užsukta mašina

t

Romos Katalikų Kunigai 
Nesmagiai Apsidegino.

I

KUN. ŠLEINIS PALAIDO- talikų kun. Dylla lavono ne-
TAS LAVVRENCE. davė ir Čiurlionis parvažia

vo tuščiomis.
Romos a-Rugsėjo 20 dieną South

Bostono “Darbininkas” iš- . ižiurėj kad 
pleškino pirmam puslapy * j; f nieko
rėksmingų antgalviu piane-
Šimą, kad “nezaležninkų

Bet tuo tarpu
wo, kad mi

nėtoji $800 nota nieko ne
verta, nes jos davėjas netu-

, ,. ri jokio turto ir jos sukolek- Šleinis gryzęs pne kaulį- <adinasi g
kų bažnyčios. Jis padavė ir š,einjo .?atsivertimo- blzni„' 
neva paties kun Sleinio ra- nepadarvsi. Ir kaip tik tie 
ąytą ‘dokumentų Kur tarp b^,.^ pamatė> kad pasi„ 
kita ko yra pasakyta. j naudoti negalima, jie tuo- 

“Aš, žemiau pasirašęs, jaus pašaukė telefonu tą pa- 
protiškai visai sveikas, bu- tį graborių Čiurlionį ir pa- 
damas ligos lovoje... atsi- sakė: “Atvažiuok ir pasi
šaukiu iš mano širdies gilu- imk sau Šleinio kūną. Mums 
mos, prašydamas Šventos jis nereikalingas.”
Romos Katalikų Bažnyčios
dovanojimo ir visus tuo: 
kuriuos aš apgaudinėjau, 
raginu grįžti į Katalikų Ba
žnyčią. Jei aš mirčiau, nuo
lankiai prašau palaidot ma
ne Katalikų Bažnyčioje.”

Čiurlionis nuvažiavo iš 
Lawrence’o į Fall River’ą 
antru kartu ir nabašninką 
parsivežė į Lavvrence’o. Vie
tos lietuvių tautinė parapija 
palaidojo jį savo kapinėse.

Dabar “Darbininkas” jauTokį neva “dokumentą' agkj buk k „už. 
velionis pasirasęs prie tūlo ,raudęs.. ,aidoį velionį ka. 
kun. Dyllos. j ,abkų kapinėse. Tai yra

Paskelbęs visus “doku- humbugas. Ne vyskupas už- 
mentus”, “Darbininkas” pa- draudė, bet šleinio $800 no- 
aiškino, kad velionis busiąs ta buvo negera.

SOCIALISTAI KOVOJA 
OKLAHOMOJ.

Oklahomos valstijoj jau . ., . _ „ _. , a ,
tik tiek, kad Mikas Storalūpis. nuo 1928 buržuaziniai .palaidotas Fall River kata- __________

tikieriai neleisdavo socialis-'llk^ . • U7 L*
tams dalyvauti rinkimuose,* Ištikrųjų gi kun. Šleinio M&SKVOS IT Wd.SDlD 
nes tais metais Socialistų kūnas buvo parvežtas I, . .
partija tenai nesurinko 10 Lawrence ą ir palaidotas į gtOIlO l/CTybOS.

pasikvietęs talkon EkstrumpĮ, 
lengvai išsisuko iš bėdos ir po- 
senovei runija savo tautšikoje 
užeigoj jausmų kaitinimo ir vė
dinimo fontaną. Runija tą fon
taną ir po senovei : au išdidžiai

tematėm jį! Tik vuodega li
ko prie sinkos nukirsta, čia 
tai jau, žinoma, mano šob- 
lei unaras. Bet dabar tarp 
mudviejų kilo sporas, ką da- 
ryt su ta vuodega. Aš roka- 
vau, kad ją reikėtų pakabint 
vidury bažnyčios, kaipo 
ženklą! kad šėtonas jau ap
galėtas. Ale zakristijonas 
sako. kad kabinti velnio 
vuodegą Dievo namuose ne
išpuola. Prie to, jis sako. vel
nias da nėra apgalėtas. Nors 
vuodega nukirsta, ale ragai 
nenulaužti. Vot, sako, iška- 
da. kari bedieviai uždarė 
katalikišką universitetą Lie
tuvoj; nusiųstume ją tenai, 
tai klierikai turėtų ką studi 
juot. Ir taip mudviems besi
ginčijant. kažin kas storu 
balsu sušuko: “Get up!” Aš 
oakėliau galvą, ir ar tu ži
nai, Maike, ką aš pama
čiau!

—O

Abu draugai nutilo. Papliauš- prezidentauia ir tfce-preziden 
ka žiurėjo beprasmiai į nepasie- tauja 0 «Durnybėj” idėjų žmo-
kiamą tolį. o Kiaulinga stebėjo nės ant rankų nešioja. 
Įsmeigęs akis į šaligatvį ir vis _Ar meškutės Į
<ramtė galą cigaro. Ką bendros jjjRo storalūpio tautišką užeigą 
nelaimės paliesti frentai tuo mo- sugrįžo?
mentu mąstė, sunku pasakyti. To tikrai nežinau. Galima pri.
5et abiejų \eiduose aiškiai ma- durti tik tiek, kad visi senber- 

tėsi skausmo šešėliai. niai linksmi ir šiaj
—Ot. buvo užeiga! — paga- dienai galvas guldo už Miką Sto- 

iaus prabilo Ignas ir skaniai ralupį.
apsilaižė.— Tikrai tautiška! _____________________
čia ir širdies skausmus galėjai 
nuraminti, ir rūpesčius paskan
dinti... Būdavo, užeisi žmogus, 
nespėsi prie stalo prisėsti, ir 
žiūrėk, graži, maloni balta meš- 
<utė jau prie tavęs slenka ir 
taip maloniai šypsosi

MANO PASTABOS

valdyt šėtono
• —Ar tu galvojai!
• —Jessa.

—Ir nesupratai?
—Nausa!
—Tai negana galvojai.
—0 kaip ilgai reikia gal

vot, Maike. kad suprast Die
vo' galybę?
• —Galvot reikia patol, pa
kol dalykas paaiškės.

—Aš mislinu, kad tir rpa- 
ne fulini. Maike.

—Kas tau duoda pagrin
do šitaip manyt, tėve?

—Ne aš vienas taip mis
linu, vaike. Zakristijonas ir
gi sako, kad tu baikas iš 
seno žmogaus darai.
• —0 ką prie to turi zakri
stijonas?

—.Jis man pamaeijo gal
vot, Maike.
• —0 kodėl tu vienas ne
galvojai?

—0 ką čia vienas pada
rysi. Maike? Juk ir šventas 
raštas sako:

Vienas žodis ne šnekta,
Vienas vyras ne talka;

Kai du stos,
Visados

Daugiau padarys:
Viens pradės,
Kits padės —

Draug toliau
—Taigi turėdamas šitą 

karunką galvoj, aš, Mai
ke, ir numaklenau pas za
kristijoną. Sakau, padėk 
man išgalvot, kodėl ponas 
Dievas bieso nepažaboja. O 
jis vyras cekavas, tuoj ir 
pristojo. Olrait, sako, gal 
vosime. Ale žinai, sako, be 
snapso tokio dalyko neiš
galvosi. Reikia, sako, kelia
tą kleboniškų išgert, kad 
fazumas geriau dirbtų. Iš
gėrėm vieną paintę, ir pra
dėjom galvot. Sukom gal
vas, sukom, ale vistiek nie
kas neišeina. Tada aš jam 
ir sakau: duok šen kitą 
paintę, ba razumas da ne
dirba. Išgėrėm d a vieną, pa
skui da viena ir, rodos, aky
se jau pradėjo dalytis švie
siau. Tik žiūrim, iš aisbak- 
sio išlenda rainiuotas vel
nias. Žiuri tiesiai į mus, rai
to vuodegą ir laižosi. Zakri
stijonas kumšterėjo man jJ? _ «pašonę ir sako: ar matai, jis 
nori tavo dūšios! Nutarėm 
gintis nuo zlyduko. Persi

ką?
—Pamačiau, kad aš džė 

’oj nakvojau ir dabar polic- 
manas šaukia mane i korta

—Už ką?
—O kaip aš galiu žinoti, 

aike, už ką! Pasodino i ar- 
nobilą ir nuvežė iš džėio: 
int sūdo. O tenai stovi airi 
-ė ir laiko katiną be vuode 
?os. Ji rodo pirštu Į mane ir 
;ako, kad pereitą naktį aš 
buvęs girtas ir sukoliečijęs 
ios katiną. Ir už tą demičir 
urėjau užmokėti ant korto 
lenkis dolerius faino. Tai 
matai, Maike, kuo pasibaigė 
‘avo rodą. Jau kokį metą ne 
buvau džėloj buvęs, o dabar 
ir vėl mano rekordai bus 
uspoilinti.

—Čia, tėve, ne mano kal
tė. Aš tau patariau galvot, o 
tu pasigėrei ir pradėjai ka
tinams vuodegas kapoti.

—Juk išsigerti, Maike, 
kai kada reikia.

—Tinkamoj vietoj ir tin
kamu laiku galima truputi 
išgerti, bet ir tai nėra reika
linga. Gi einant dirbti pro
tiško darbo, nuo gėrimo 
kiekvienas turėtų susilaiky
ti.

—Aš, Maike, ant to neso- 
glasnas. Man geriau išsiger
ti, negu protišką darbą dirb
ti.

—Užtai tu, tėve, jau baigi 
savo gyvenimą, o da nieko

Pral. Olšauskas ir kun. 
Šleinis.

Rašydamas apie kun.
kad ir giejnj0 mirti, South Bostono

kiečiausią senbernio širdį gale- “Darbininkas” sake: “Jo
tų suminkštyti. Jei perdaug j- vadinami parapijiečiai labai
kaitai nuo meškutės glamonėji- biogaį apie §jeinį atsiliepia, 
mo—bariukas čia.pat. tik už du- gafco> šleinio buveinė buvu- 
rių—ranka gali pasiekti, čia gi godoms centras. Jeigu 
jausmų užgesinimo fontaną lie- ^jp buvo ir nezaležninkai 
jasi- išlaikė jį 10 metu, tai ir pa-

—\ elnią, jausmų užgesinimo (yg nezaležninkai negeresni. 
fontanai —Smarkiai susuko ne- žmonės palaikydami blogą 
iškentęs Kiaulinga. nutraukda- yj.a didžiausiais kaltinin- 
mas Igno sladžias svajones ir kais.” '
smarkiai trenkdamas į vidurį Na 0 kajp su pralotu 01- 

gatvės jau visai suįrusį galą ei- šaUSku? Juk kunigai žinojo 
garo. Geriau sakyk, jausmų vjSUg jo santikius su Stase 
Uždegimo fontaną- Kalbu iš pra- Ustjanauskiene, ir žinojo 
ktikos... kad jis savo meilužę nužu-

—\ is tiek fontaną—Ignas sa- o bet gi tvlėjo ir kaip ga-
ko.—Būdavo, maloni meškutė Jėdami šita kriminala slėpė, 
glaudžiasi. glaudžiasi, širdis giėpė ir pats “Darbininkas”, 
kaista, kaista ir nors šešto kry- Taigi, imant jo mastu, jis 
>,elio prislėgta, bet pradeda pla- turėtų būt aršesnis da ir UŽ 
sdėti lyg blezdingė ir nejučiomis ų nepralf tąjį pralotą, 
karštis jau čeverykuose...

—Ką dabar tu čia posmuoji, 
lyg jauna panelė pirmąją meilę

i-

procentų visų balsų. Įstaty- tautinėse lietuvių parapijos,
mas sako, kad tokiam ateiti- kapinėse. į Parvžiaus dienraštis“Jbur-
kime partija turi surinkti iš Kaip gi visa tai atsitiko? nal” paskelbė šitokia sensa- 
kalnc 5.000 piliečių parašų, _ . _ . . . _. . lP;įa.
kurie pasižada už ja balsuo- . ^P- ^ai velio- •
ti. Socialistai surinko 5,000 nls b.uvo nuvez-į Tarp Maskvos ir Wa-
reikalaujamų parašų, bet ‘as ! Fa" K.1,vcr1° >«»?«>?. ^‘"gtono prasidėjo dciy- 
politikieiiai vistiek neįsilei- Rct”“ k?«?.,,k'J kun«ai ,bos' etų t?flclalusv ?!?- 
džia iu kandidatu sąrašo. M'.1 -1’? tunPr*LT'ęs • «
Socialistai dabar ketina rei- »2W Pimgų ir notą SSOOsu- joms Svirskis .teikę Amen- 
kalaut sau teisiu teismu. mai-Vadinasi, .s viso $1,000. kos vynausybe. tok. pas.u- 

________ Taigi jie ir sugalvojo pada- lymą:
Kinijos nacionalistų vai- ryt jį “Romos kataliku”, kad “Kamčatka bus suteikta 

džia paskelbė šiomis dieno- galėtų patys jį palaidot ir jo kaip bazė Amerikos orlaivi- 
mis, kad Kinijoj yra 474,- pinigus pasiimti. Ir kada ninkystės organizacijoms. 

‘787,386 gyventojai. Per du Lawrence’o lietuvių grabo-, “Sovietai pripažįsta 1917 
pastaruoju šimtmečiu Kini- rius, Balys Čiurlionis, nu- metų ‘Laisvės Paskolos’ ob- 
jos gyventojų skaičius paki- vyko į Fall River parsivežti ligacijas ir kitų rusiškų 
’lo tiktai 75,000,000. Šleinio kūną, tai Romos ka- skolų amerikiečiams pasiža

dėjimus sumoje 875 milijo-

Pasiskubino.
‘Darbininkas” šventablv-

prisiminus!— neiškentęs Kiau- vai apznaimino visoms savo 
linga subarė Papliait<ka.—Buk davatkoms, kad “nezalež- 
nraktiškas žmogus, o ne svajo- ninku pryčeris” Šleinis prieš 
tojas. i mirtį sugrįžęs prie katalikų

—Bet kad taip saldu prisi- bažnyčios ir palaidotas FaU 
minti Storalūpio užeigos malo- River katalikų kapinėse. O

ištikrųjų šleinis buvo palai
dotas įJaurence’o tautinės 

bet reikia kas nors praktiško ' parapijos kapinėse. Pasis- 
daryti— pasiūlė Kiaulinga. jkubino “Darbininkas” ir pa- 

—Tiesa, reikia kas nors da- melavo.

numai...
—Malonumai, tai malonumai.

Ar nereikėtų ricinos?
naudinga nepadarei nei sau, Chicagos dvasiškių tėvy
nei visuomenei. lių “Draugas” aimanuoja,

—Maike. tu manęs per- kad “šventas tėvas, kaip pa- 
daug nekritikuok. Tu pama- prastai, neturėjo atostogų.” 
tysi, kad iš manęs išeis daj Vaje, vaje, kaip tai bai- 
didelis žmogus. Gali būt, su! Juk nuo sėdėjimo vie- 
kad po Smetonos aš antrą noj vietoj jam gali pasida- 
pleisą užimsiu. Bet dabar aš ryt negerai. Kažin, ar never- 
noriu eit truputį pramigt, ba tetų nusiųsti jam ricinos dėl 
man galvą skauda. palengvinimo?...

—Lik sveikas, tėve. j Eks-Klierikas.

kodėl
ELEKTRIK1NIS

ŠALDYTUVAS

SUTAUPO JUMS 

PINIGŲ

Gal svarbiausia nauda iš elektrikinio šaldytuvo yra šiomis 
dienomis, kada centai atsargiai skaitomi, tai nuolatinis 
taupymas ant valgio. Valgius gailina pirkt didesniu dau
giu ir jie gal būt užlaikomi elektrikiniam šaldytuve švie
žus per kelias dienas. Sausas šaltis suteikia didelį taupy
mą. Valgiai nesugenda—o taupymas valgio yra sutaupy- 
mas pinigu. Dabartinėm žemom kainom ir lengvom iš
lygom galima pirkt bile patikimos išdirbystės elektrikinį
šaldytuvą. Užeikit pas jusą ar- _________________
čiausią pardavėją arba į Ediso
no sandėlį ir sužinokit kas ge
riausia tiks jusu šeimos reika
lavimui. Paklauskit bile kaimy
no kuris turi elektrikinį šaldytu
vą ar grįžtą į senovės metodą!

r m r poškom

c-
C (h>nn
C O M p fl M Y

nu dolerių, 
i “Už tai Sovietų vyriausy
bė turi gauti pripažinimą.

1 Be to, Rusijos paskolos turi 
būti apmokamos aukso rub- 

i liais. Ir. ant galo, Amerikos 
bankai turį priimti Sovietų 
vekselius normaliniais nuo
šimčiais.

I “Politbiuras paskyrė ypa
tingą komisiją Molotovui 
pirmininkaujant, kuri pri
ruoštų ir organizuotų Ame
rikos politikos ir pramonės 
veikėju ekskursijas i Sovie
tus.”

VORAS PAGAVO 
GYVATĘ.

St. Charles, III. — Prie 
vandentiekio stoties, kuri 
tiekia šiam miestui vandenį, 
žiopla gyvatė įlindo į vora
tinklį. Voras tuojaus ją su
čiupo ir taip ją apipynė šil
kiniais savo siūlais, kad gy- 

, vate išbuvo jo nelaisvėj 24 
dienas ir vis dar negalėjo 
pasiliuosuoti. Iš Chicagos 
buvo atvažiavęs šito įdo
maus dalyko pažiūrėti gam
tos muziejaus vedėjas Wal- 
ter Neeker, kuris tėmijo gy
vatės kovą su voitj per padi
dinanti stiklą. Jis pareiškė, 
kad gyvatė neištruksianti, 
nors ji galėsianti rangytis 
da sąvatię laiko. Voras ją 
taip apraišiojęs savo siūlais, 
taip apipynęs jos galvą, kad 
pasiliuosuoti jai nesą jokios 
vilties. Buvo atvažiavusių 
limozinu ir keliatas puošniai 
pasirėdžiusių“ponių”.Jos su 
pasibaisėjimu atšoko nuo 
voro pinklių ir reikalavo, 
kad kas nors “vargšę gyva
tėlę” paliuosuotų.

i
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Įvairenybes
Taip Amerika Išrodė 200 Metų Atgal

Audėjai Reikalauja 
20 Nuošimčių Pa

kėlimo.

6 Valandų Diena 
Visam Pasauly.

Tarptautinis Darbo Biuras
----------  * gavo tokį italų pasiūlymų.

Konvencija
uz pektine, darbininkų par- sušauktiP ženevoje

tuo. .temimų. Tarptautinę Darbo Konfe- 
Šiomis dienomis New renciją tikslu įvesti visame

Yorke pasibaigė Amerikos pasauly 6 valandų darbo 
audėjų unijos (United Tex- dieną, 
tile Workers) metinė kon- Šitoks pasiūlymas nuste-veneija, kuri tarp kitko pri- w Tarptautinio Darbo 
eme rezoliuciją, kurioj rei- R. v. ,,
kalaujama atstatyti nors pu- Biuro valdybą.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šiomis dienomis sukako 200 metų, kaip pirmutiniai kolonistai apsigyveno Shenandoah 
klonyje, Virginijoj. Tam įvykiui atvaizduoti dabartiniai gyventojai suruošė šitokią sceną. Sa
ko, kad lygiai taip išrodė kolonistai 200 metų atgal.

Estai Nenori Keisti PAJIESKOJIMAI.
Savo Konstitucijos. Pajieškau brolio Stasio (Staskaus)

i’o a-iausKo; gyveno New Yorke ir 
Pagal Estijos konstituciją Bi»;«>F©rt, Conn. Kas žinot apie jį

i ministeris pirmininkas kar- ar J'8 mike powaskas; U1> 
Į tu yra ir valstybės galva. B<,x 16 P»«nt E<iward
Prezidento ten nėra. Visos _ . __ _

' valdymo teisės ten priklauso
parlamentui. Parlamento 
paleidimo klausimą spren
džia tauta visuotiniu balsa
vimu.

Dabar Estijoj atsirado to-

Ont.
Canada.

Juzė Tamulevičiūtė, duktė Vinco, 
pa ieškau dėdės MOTIEJAUS TA
MULEVIČIAUS, Vilniaus gub, Tra
kų apsk., Marcinkonių valse. Mustei- 
kos kaimo, Kabelių parapijos; .girdė
jau ka 1 jis gyvena Chicagoje." Mie
las dėde, prašau atsišaukti, nes aš 
antri metai I- aip atvažiavau iš Lietu
ves ir norėčiau su dėde susirašyt.

kur jis randasi, nialonė- 
busiu dėkinga.

kia konstitucija nepatenkin- f\“rie ži:iot >, . ,,.
T1 , . • i • kitę pranešti, busiu dėkinga. (40)tų. Parlamento vidurio par- j. walent

sę tos algos, kuri per du pa- To Biuro pirmininkas H. 
staruoju metu buvo audė- Butler pareiškė spaudai, 
jams nukapota. kad italų pasiūlymas gali

Unijos vadai aiškina, kad būti pradžia tarptautiniam 
dabar audėjai pradės rei- žygiui toj srityje. Laike pas
kalauti 20 nuoš. pakėlimo, kurinių 4 mėnesių 6 valan- 

Konvencija taipgi priėmė dų darbo dienos klausimas 
rezoliuciją, kurioj pagei- labiau ir labiau virsta tarp- 
daujama, kad Amerikoj bu- tautiniu diskusijų objektu.
tų įkurta nauja politinė par- Iš įvairių šalių ir iš įvairių ...
tija, “kuri atstovautų dir- sričių ateina balsai, kad to- Per 22 metu jis nugalabijo,Gąsdina pavojau ir ramina

Nusižudė Korikas i Vokiečių Militaris- 
Ellis. į tų Taktika.

ginklo pagalba.
Šiomis dienomis

tijes paiTJOŠė konstitucijos ~G Bellcvuc Avė, Montello, Mass.
pakeitimo projektą, kui ia- ! Pajieškau tetulės Kazės Dudaitės 
me buvo numatomas rinktas P° vvru Grigienė; paeina nuo Vidiš-
penkenems metams prezi- veiiO 'chicagoje. Malonėkite atri
dentas ir turėjo būti suma- šaukti arba kurie žino kur randasi,
žintas parlamento narių pr”“u-5eser?^k- 

P. VAIČIŪNAITĖ 
73a Cross St., Somerville, Mass.skaičius iš 100 iki 80.

1 Tautos balsavimo rezul- 
; tatai tačiau davė priešingų

čiaus. Kas žino kur jis randasi, pra
šau pranešti, busiu dideliai dėkin
gas. Arba pats lai atsišaukia, arba 
tiesiog gali pas mane atvažiuoti ir 
kokį laikų pagyventi. (39)

ADOMAS KRALIKAUSKAS 
500 Bostwick Avė., Bridgeport, 

Conn.

, vaisių, negu buvo laukta.
; Prieš tautos balsavimą buvo 
net išleistas įstatymas dėl 
privalomo dalyvavimo bal- 
avime. Tačiau, nežiūrint to, 

kad-jame dalyvavusių rinki
kų procentas pasiekė apie 
9O5£, balsavimas nepraėjo 
konstitucijos pakeitimo 
naudai. Projektas buvo at
mestas.

UOSTŲ DARBININKAI
ATMETĖ 75 CENTŲ 

ALGĄ.
Šio mėnesio 30 dieną pą- 

sibaigia Amerikos uostų 
darbininkų organizacijos 
sutartis su laivų kompanijo
mis, todėl dabar eina dery
bos dėl naujo kontrakto. Pa
gal senąją sutartį laivų kro
vėjai gaudavo po 85c. Į va
landą ir po $1.110 už virš
laikio valandą. Dabar gi 
darbdaviai siūlo tik 75 cen
tus į valandą ir $1 už virš-

bančiųjų masių reikalus ir kia priemonė yra svarbiau- daugiau žmonių, negu kok* 
idealus, ir kurios kandidatai sias ginklas kovai su nedar- nors kitas budelis
negalėtų eiti į valdžią da- bu. Pereitą sąvaitę Londone; Prūsuose buvo vokiečių ka-
bartinių didžiųjų partijų są-! Svarbiausiu uždaviniu y- nusižudė John Ellis, dau-| riumenės manievrai, ku- 
rašais. ’ ra įvedimas darbo valandų ginusia “pagarsėjęs” pašau-Iriuose dalyvavo ir pats Vo-

Rezoliucija ragina visas sutrumpinimo tarptautiniu jy budelis, kuris per 8 pasta- kietijos karo ministeris gen. 
susijungusias darbininkų maštabu, nes tokia reforma injOSįus metus bastėsi sąži- Schleieheris. Manievrams 
organizacijas kurti tokias vienoj ar kitoj šalyje, atsi- nės persekiojimas. I pasibaigus jisai pasakė Ka-
partijas atskirose vietose ir žvelgiant į aštrią konkuren- , nerniautn aerk ' raliaučiuje prakalbą apie _

netUrŽtU pasisekim0‘ le ilu nebegyvų, šalia jigu?Padė‘!pVoUętijoj . į yP*j laikf. Unija’šitą pasiūlymą 
tams (Amenkos Darbo Fe-! Sunkiausia yra tai, kad Įėjo kiminas skustuvas. |tmgąi Rytų Pneijoj. Schlei-'atmetė. Ji sutinka ant 75

nr -k k r jchens, tarp kitko, pareiškė, į centų, bet reikalauja būtinai
... . .. po™.,™..,-. .. 92E™„ kad dabar Vokietijos turi-$1.xo už viršlaikį, ir viršlai
dėtų organizuoti tokią parti- kad šio, jokioj ir jo_ -2 metu n, sakoma, pra tą mos kariumenės kraštui kis turi būt skaitomas kas
ją viso, salyje.----------- - . kfoj srityje „ ^"^'^iųj vSija^Sluri  ̂ V3l3nd,J

įvesta « valandų darbo koks kjtas gąIvažudys. Į«
1 Jo pakartų esą apie 200. ; ijau jjs pareiškė vilties, kad

1923 metų 9 sausio dieną’“be abejojimo kiekvienas

Rytų

Šią sąvaitę 33 -bankų sin
dikatas paskolino New Yor
ko miestui $20,000,000 iki 
13 gruodžio dienai.

1deracijos konvenciją rei- „ j Us klausimas nėra 
kalauti. kad Federacija pra- p|kankamai paruoštas ir

Priimta taip pat rezoliuci
ja, kad Jungtinės Valstijos 
pripažintų Sovietų Rusiją. Tačiau tos rųšies balsai 

nuolat gausėja. Amerikos
Paskutinėmis dienomis 

rytų Kanadoje audros pri-

PARSIDUODA: FARM A 
42 AKERIAI

tinkanti dviem šeimynom, du namai, 
2 kanj garadžius, bamė, 90 pėdu 
paukščiams trioba, dvi penkių akerių 
tabakui pašiūrės, pusė akro asfara- 
$rų, apie 400 vištų, 10 akrų malkoms 
medžių. Namai nauji yra gazas, mie
stelio vanduo, elektriką, gražios prau
stuvės. Prie didelio vieškelio tarp 
Hartfordo ir Springfieldo. Kaina 13,- 
500. Dešimts mailių nuo Hartfordo. 
Gera proga. (40)

H. J. WEIDLICH
Warehou8e Point, Conn.

Čilės Sukilėliai 
Areštuoti.

Padėtis Čili respublikoje 
neaiški. Žinios iš Santiago 
sako, kad generolas Barto-
lome Blanche, kuris anądien ranKas ir sparaesi. jis ture- mone suiinsa ir tociei Kieit- ia: taino4 nnkpntėio nes
s*'

vo, bet praslinkus kelioms 
valandoms ir vėl jon sugrį
žo. Dabar jis pasisakęs val
dysiąs šalį su armijos pagal
ba.

Tuo tarpu kariumenės a- 
viatorių korpuso vadas pulk.
Merino Benitez, kuris įvyk
dė šitą perversmą, išgirdęs 
kad gen. Blanche rezignavo, 
pabėgo į Ovallę, bet federa
linės valdžios kariumenė jį 
sugavo. Federalės valdžios 
karabinieriai taip pat apsu
po 200 aviatorių, dalyvavu
sių sukilime, ir visus juos 
suėmė kartu su 50 orlaivių.
Aviatoriai nakties laiku kė
lė puotą ir džiaugėsi savo 
laimėjimais, kai kareiviai 
juos apsupo. Pajutę pavojų, 
maištininkai metė savo ba
lių ir puolė prie orlaivių, no
rėdami bėgti, bet karabinie
riai pradėjo šaudyt iš kulka- 
svaidžių, ir aviatoriai nedrį
so oran kilti. Visi jie buvo 
suimti. _

Neaiškumas čia tame, kad 
generolas Blanche pasiskel- 
.bė valdysiąs šalį su armijos 
pagalba, ir tuo pačiu laiku 
šita armija arešuoja aviato
rius. kurie įkėlė jį į prezi
dento suolą.

Reikalingi Agentaipramonininkai ir daug kitų jisa‘pako.l ^glij°j m°^eri 9"tpruįs p.avoia“s .va'and.4 darė daug blėdies ukinin šalių pramonės sferų krei- v?rdu Edith Thompson, ku- žinos, kur jo vieta ir kui ir kams jr daržininkams. Buvo 
piasi į Tarpt. Darbo Biurą ",buv? Pamerkta minop kaip Jis tun gintis. Paskui nukrėsta apie 300,000 bač- 
su panašiais siūlymais. uz.nuzudymą savo vyro. Ji ^hleichens pabrėžė kad kų obuolių g ko busi apie 

imlu nasiulvmas d-hs- j3™' kaftu''1.'* ve-1 Vokietijos vyriausybe tun $j;000,000 nuostolio. Be to, r«»i yr,
JSH^n ia,' ???’ pnesinosi,, teisę stiprinti krašto apsau- išlaužyta daug medžiu ir J>»T?
atyaziai tiriamas i. u. niu- klykė, kandžiojo budeliui gą, dėl ko visų vokiečių nuo- anpriP1Jta dai«r trinhu žw- 
re. Pirmą kaitą T. D. B. is- rankas ir spardėsi. Jis ture- monė sutinka ir todėl kiek- taimeri nnVontain noc eli

Pardavinėti
ALIEJAUS PEČIUS
(RANGE OIL BURNERS)

tas administracinės Tarybos vilkti ir per didelę kovą prisidėti prie tos problemos 
posėdis, kuris išimtinai svar- kilpą užmauti. sprendimo. Į vieno spaudos
stys italų pasiūlymą. J Tai buvo tokg biaurus atstovo kTatišimą, kas atsiti-

Tarptautinė darbo konfe- darbas, kad ir žiaurų budeli ktų, jei Rytų Prūsijai grėstų 
rencija, Butlerio nuomone, Ellisą jis sukrėtė. Pakart jis pavojus, Schleieheris atsa- 
galės būti sušaukta per 4 tą moterį pakorė, bet ne už kė, kad vyriausybė tada į- 
mėnesius po jos paskelbimo,' ilgo iš savo “urėdo” rezig- vykdytų visą tai, kas yra rei- 
kad įvairios šalys galėtų ge- navo ir nuo to laiko niekur kalinga kraštui apginti.

ant 
par

duota 40.000. Agentams uždarbis ge
ras. Platesnias žinias suteiksiu per 
laiškų. (40)

P. KRISCHI S
80 Ward Street, Hartford, Conn.

NAUJI KALENDORIA1 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, 652 K. BROADWAY 
S. BOSTON, MASS.

rai pnsiruosti.

Bravorų kompanija. Na- ;

negalėjo rasti ramvbės. j Schleieheris baigė, tikinda- 
Sykį jis mėgino nusišauti ’

. , _ „ 4 ir jį rado sunkiai susižeidu- j™ įtikus, visos priemonės
tional Distillers Pr. lucts gj, su reVolveriu prie šono. *+S1.a "•
Corporation, sustojo moku® Pasvpikos ns nrižadėio noli Pnstalyt0? mra- ius^ividendaysąvfšėrinin- ^SkuVTau^au^ne-' ^ia dabar vokiečių
kams, nes pinigai esą reika-'si|udyti Tačiau įgalėjo "ulitanstų taktika: įbaugini

apginti butų

lingi naujiems planams, sąžinės persekiojimo pakel- 
Turbut nujaučia kad greitu įį, įr dabar jį rado nusižu

džiusi.
Jis yra pakoręs ir airių 

vadą Rogerį Casementą, ku
ris karo metu mėgino suor- 
ganizuot Airijoj sukilimą ir 
gauti airiams vokiečių pa

laiku prohibicija 
šaukta.

bus at-

gyventoji^, kad jiems grę- 
sia didelis pavojus, ir vėl ra
minti, kad ginklas nuo pa
vojaus apsaugos.

FARMERIV STREIKAS 
z PLEČIASI.

Farmerių “streikas” ap-' 
ėmė jau visas vidurio vaka-1 
rų valstijos Amerikoje. Prie 
“streiko” prisidėjo jau Min- Į 
nesota, Oklahoma, Wiscon-' 
sin, Kansas, Missouri, North' 
Dakota, Illinois, Indiana,1 
Montana, Iowa, Nebraska ir

DIDŽIAUSIAS VANDENS 
REZERVUARAS.

BOLŠEVIKAI IŠVIJO IŠ 
RUSIJOS KANADOS 

RAŠYTOJĄ.
n TV-, ii- Iš Maskvos pranešama,galbą. Del šito sąmokslo jis kad iš Rusijog u išwta 

buvo pakartas kaipo valsty- angly rašvtoja Rhea Cly. 
bes išdavikai ziuiint anglų man, kurj rašinėdavo Lon- 
akimis. Airių akyse jis pa- dono k. Kanados laikraš- 
triotas ir didvyris. čiams. Ji buvusi išvyta dėl

to, kad parašiusi apie Rusi-Turbut ir budelis Ellis
suprato, kad daug žmonių ją’neteisingų žinių. Bolše- 
ps nužudė jisai nekaltų, ir vįkų žvalgybos vice-pirmi- 
turbut dėl to pats pasidarė jjjjjįįag jsakęs jai apleisti 
sau galą. Rusiją į 24 valandas. Ji bu-
5,000 GR,2O S‘nmUeiSVietU0Se

Ohio valstijos pietuose 
jau nuo 7 mėnesių streikavo 
minkštosios anglies kasėjai.

PAGAUTAS LATVIJOS 
SEIMO ATSTOVAS.

Jaunlatgalės srity latvių
Šiomis dienomis 37 unijų pasienio kareiviai vėlai va-
delegatai nutarė 72 balsais kare pastebėjo du vyrus, ku-
prieš 24 streiką baigti ir rie mėgino slaptai pereiti
grįžt darban. Padaryta su Sovietų Rusijos sieną. Pa-
kompanijoms nauja sutartis matę pasienio kareivius, jie
nusatto minimum algą: 38 norėjo pabėgti, bet buvo su-

šitas milžiniškas bokštas da- centai Į valandą krovėjams gauti. Vienas iš jų pasirodė
South Dakota. Farmerių bar >'ra statomas Anglijoj, ne- jr §3 28 į dieną paprastiems esąs latviu seimo komunistų
“pikietai” stovi ant vieške- Great ’iarmouth'o, ir tar- darbininkams. Laikraščiai frakcijos narys Berzinis. Jis
lių ir neleidžia į miestus nei naus kaip vandens rezervuaras, praneša, kad į darbą sugrį- norėjo pabėg i per sieną, bi-
galvijų vežti, nei javų. nei J’8 yra 162 pėdų aukščio ir tai- 20 apie 5,000 mainerių, ku- jodamas, kad artimiausiu
kitokių maisto produktų, pins 784,000 galionų vandens, rje nedirbo jau per 7 mene- laiku seimas ii išduosiąs tei-
pakol nepakils jų kainos. kuriuo naudosis visa apylinkė. sįus> rmui.

' I • *

Yra Didelis Skirtumas
Tarp ESSEM gaminių ir kitu išdirbyseiy mėsos.

Jausdami didelės atsakomybės prieš tūkstan
čius šeimų, kurios per daug metu vartojo ESSEM 
produktus ir visuomet bovo musų prekėmis pa
tenkintos, norim viešai pareikšti štai ką:

“GARANTUOJAME, kad visokios mėsos su 
ESSEM MARKE yra gaminamos iš šviežiausių ir 
geriausių mėsos rūšių, ir tinkamai šios srities 
ekspertu pagal skoni užtaisytos.

“GARANTUOJAME, 1 kad kožna mašina, 
įrankis ir visa dirbtuvė yra užlaikoma griežtoj 
švaroj, sulyg visų higijėnos reikalavimų ir po 
valdžios priežiūra. Kožnas musų darbininkas pri
valo saugot griežtą švarą ir higijeną.

“Virinti ir kepti kumpiai, dešros, frankfur- 
tai, sakesonai ir 25 kitokie gardus ir sveiki val
giai iš mėsos visuomet yra gatavi dėt ant stalo.

“TIKTAI ESSEM GAMINIAI YRA ŠVIEŽI, 
MAISTINGI IR LENGVAI VIRŠKINAMI VAI
KAMS IR SUAUGUSIEMS. Taigi sveikatos dėlei 
turėtumėt reikalauti tiktai ESSEM produktų.“

EsseM Packing Co.

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO ILVIIEŠKOJIMAI.

KARSOKAS, KAZYS, savo laiku 
jryvenęs Waterbury, Conn., dabar ne
va gyvenas Brooklyn, N. Y. Prašoma 
skubiai atsiliepti. Reikalas yra rimtas 
ir svarbus (10-151).

GITMORAS, GATAMORAS, GITT- 
EMORE, PRANAS, gyvenęs Bostone, 
miręs karo lauke. Jo gimimo vieta 
pažymėta “Madiagi, Russia”. Gali bū
ti Nedzingė, Medingėnai, Madeikiai, 
ar tam panaši vieta. Velionies gimi
nės arba pažįstami prašomi atsiliep
ti (10-1536).

KLIMAŠAUSKAS JUOZAS, kilęs 
iš Likėnų kaimo, Truskavos parapi
jos, Amerikon atvykęs gana senai; 
savo laiku gyvenęs Worcester, Mass., 
—dabar apie jį giminės nieko neži
no (10-1828).

GODLEVSKAI ar Gadliauskai, Na
poleono ir Antaninos Kurenkaitės 
Godlevskių sūnus, kilę iš Rankelių 
kaimo, šidlavos vaisė., turėję seserį 
Teodorų. Pajieško giminaitė Viktori
ja Zenkiėne. iš Vilniaus.

ŽEMAITIS. Petras, Juozo ir Uršu
lės sūnus, kilęs iš Kaušių kaimo, Vil
kaviškio vaisė., amžiaus apie 70 m.

PUPINIS, Aleksandras kilęs ii 
Diržų kaimo, Žeimelio vaisė., Šiaulių 
apskr. Amerikon atvykęs 1913 m., iki 
1928 m. gyvenęs Riverside, N. J.

ZAGORSKIS. Julius, Karaliaus s., 
kilęs iš Latoniškių kaimo. Vidžių vala.

MURAšKlENĖ-Mikulibyičiut*, O- 
na, Igno ir Marijonos duktė, gyvenu
si Binghamton, N. Y. ir Nanticoke, 
Pa. pas G. Petrovų ir G. Koryckį.

DRIŽAS, JUOZAS, gimęs 1888 ra. 
Rimdžiunų kaimo, Pašvitinio vaisė,. 
Šiaulių apskr. Iki 1926 m. gyvenęs 
Tacoma, Wash.

PETRAŠKA, Antanas, kilęs iš A- 
nykšėių va'.sė.. Utenos apskr. Ameri-^ 
kon atvykęs 1915 m. ir gyvenęs 266 
Front st.. Brooklvn, N. Y.

JOVARAUSKAS, Jurgis, kilęs ii 
Nau/aimio k . Raudonės v., Raseinių 
apsKr., iki 1907 m gyvenęs “Chuleo” 
ar “Scelco Cimboli” mieste.

RAPALIS, Stasys, Amerikon atvy
kęs 1909 m. iš Palangos miestelio, ir 
apsigyvenęs M t. Carmel, Pa.

BERENT Heinrich, kilęs iš Žeime
lio m., Šiaulių apskr.

GURSKIS, Povylas, Amerikon at
vykęs 1913 m. ir gyvenęs Hay Cock 
Run, Pa.

Jieškomieji arba apie juos kų nors 
žinantieji prašomi atsiliepti į

(onsulate General of Lithuania 
15 Park Row, New York, N. Y.

APSfVEDIMAL
Pajieškau draugės apsivedimui, 41 

metų. ūkininkė arba kuri turi biznį. 
Su pirmu laišku prašau prisiųsti pa
veikslų. (39)

A VOLUN
241 E. 191h St., New York, N. T.

Našlė, pajieškau sau gyvenimui 
draugo, nuo 35 iki 10 metų amžiaus, 
aš noriu kad nevartotų svaiginančių 
gėrimų, nes aš nevartoju. Esu laisvų 
pažiūrų moteris. Kurie norit arčiau 

Į srsipažir.t su manim laišku, meldžiu 
prisiųsti savo paveikslų. Bereikalin
gai prašau nerašinėti.

H. S
331 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

101 Beacon St 
LAVVRENCE, MASS.

2 Bradley St 
WORCESTER, MASS.

Tėmykit federalės inspekcijos tpą 444.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba rašlės be vaikų, nuo 25 iki 35 
metų; aš esu 35 metų ir mylėčiau 
gauti protingų draugę. Malonėkit ar
čiau susipažint per laiškų ir prisiųst 
savo paveikslų. Pareikalavus paveiks
lą sugrąžinsiu.

PAUL P. V, P O. Box 76
East Norvvich, L. I. N. Y.

PARSIDUODA FARMA
38 akeriai, gera stuba 5 rūmų, su 

skiepu, vanduo stuboj ir maudynė; 
prie steito kelio ir ežero. Mokykla 
skersai kelio. Kaina $1,000. Taipgi y- 
ra 2 akeriai su valgomų daiktų krau
tuve Jeigu kas norėtų viskų kartu 
pirkti, kairia $2,500. Daugiau paaiš
kinsiu per laiškų, klauskit pas savi
ninkų. (39)

J. K. YUSHKO 
R. K. 1 White Uload, Midi.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margerio Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba paa 
autorių:

DR- MARGĖMS
3421 Sa. HaMed Street, 

CHICAGO, ILL.

V
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“AŠ ESU JĖZUS KRISTUS”, KURĮ 
ŽYDAI NUKANKINO.

Arba nelaimingas žmogus, 
kuris per dideli tikėjimą iš

ėjo iš proto.

Traku apskrity, Užuguos
ty, gyvena Antanas Naucku- ■ 
nas. Tai vidutinio ūgio, 
juodbruvis, visada apiply-

Ant Bargo Mišios 
Negeros.

Liepos 28 d. mirė mano 
marti Ona Suietienė, našlė, 
Šventežerio kaimo, Seinų

„ „ | apskr. Pra vargo ant Lietu
ms ir alkanas žmogus., vos žemės 69 metus ir 16
Kiekvieną sutiktą žmogų jisĮ(iienū Paiįko sunu Vlada ir 
sulaiko, peržegnoja, vadi-į 2 dukteris _ yfarę Naru_ 
naši, nubaido piktas d\ asias gjenę jr Agotą Lesevičienę, 

Šventežeryje, ir Rožę Mont-ir drąsiai sako:
“Aš esu Jėzus Kristus, 

kuri žydai nukankino.”
Jeigu žmogus klausosi ir 

toliau, jis paima ji už atlapų 
ir išsipasakoja visą savo, 
kaip Kristaus gyvenimą: bet 
jei nesiklauso, tuomet dar 
kartą peržegnoja ir siaubo 
pagautas šnibžda:

“Jis jau pardavęs savo 
dūšią velniui!”

Bėga nuo tokio “be dū
šios” žmogaus ir jieško ki
to. Jieško tol, kol randa, kas 
ji klauso.

Šventadieniais jis ateina Į 
bažnyčią, kryžium krinta 
ant žemės ir karštai mel
džiasi Dievui, kaip jis sako, 
“savo tėvui”. Po pamaldų 
išeina Į šventorių. Čia ji ap
stoja keliolika jaunų vyru
kų, kuriems pasakoja, kaip 
jis vėl atsikėlęs iš numiru
sių.

“Gerbiamieji piliečiai ir 
pilietės”, pradeda jis— “aš

vilienę. Elizabeth. N. J.
Dirbo sunkiai ir vargingai 

gyveno ant 18 margų žemės, 
kaip ir daugelis ūkininkų. 
Pinigų neturėjo, tad gražiai 
katalikiškai palaidot nega
lėjo. Sūnūs ir dukteris pra
šė klebono pabarguot mišias: 
iki rudenio, kol galės par-i 
duot kiek grudų, bet kuni
gas nebargavo.

Man giminaičiai atrašė 
laišką skaudžiai nusiskųs- 
dami. kad turėjo palaidot be 
mišių. O kitą senuką ant ry
tojaus palaidojo su mišioms, 
nes tas turėjo 100 litų užmo
kėti.

Bet visi “protingi” tikin
tieji tai žino, kad “šventos” 
mišios ant bargo butų nege
ros, lyginai kaip laiškas be 
markutės. Amerikoj laiškas 
be markutės neišeina iš pa
što. Lietuvoje tas pats su 
dūšele. Ant bargo pirktos 
mišios dūšelei nieko gero

jums pranešu, kad esu tas nepadarytų, nes kunigo mal-

Laivas Kaipo Stotis Orlaiviams Ant Jūrių.

North German Lloyd laivu kompanija praneša, kad ji skirianti savo garlaivį “Westfalen” 
orlaivių stočiai vidun- jūrių, Šitas garlaivis parodytas šiame paveikslėly. Jis bus apšviestas 
žiburiais, turės reikalingą stogą lėktuvams nusileisti ir bus prikabintas prie ikaro tarp Euro
pos ir Pietų Amerikos. Jame bus kure ir maišto sandėlis, be to. visokių Įrankių ir reikalingų 
orlaiviams dalių. Jis tarnaus daugiausia pašto orlaiviams.

dos, neužmokant pinigų, 
reikšmės neturi.

Antanas Sujeta
Soldiers Home

Los Angeles, Calif.

Gorgulovo Motina 
Areštuota Rusijoj.

pats Jėzus Kristus, kuri žy
dai nukankino. Dabar aš da 
kaitą sugrįžau jums pasaky
ti, kaip viskas buvo, ir vėl 
atsistoti jūsų tikėjimo prie
šaky. Bet ir dabar viso pa
saulio kunigai nori mane 
nukankinti, nes aš esu jiems 
parduotas. Parduotas taip. 

kaip beveik prieš du tūks
tančius metų. Anuomet ma
ne žydai nukankino ant kry-; Bolševikų žvalgy ba Rusi- 
žiaus, paskum Įmetė Į ru- ioj areštavo Varvarą Gorgu- 
sĮ. Aš nuėjau pas Dievą, ku- lovą, 82 metą amžiaus įno
ris man pasakė, kad po dvie- terĮ, kurios sūnūs, Dr. Povi- 
jų tūkstančių metų aš vėl tu- las Gorgulovas, buvo aną- 
rėsiu tapti žmogum, nieko dien nužudytas Paryžiuje už 
nevalgysiu ir negersiu, vėl Francuzijos prezidento nu- 
skelbsiu tikrą Dievo mokslą šovimą. Būdama alkana, se- 
ir mane kunigai vėl nukan- nutė Gorgulova pavogė tru
kins. Man reikia, kad kas puti valdžios javų. Kartu su 
padėtų. Reikia dvylikos a- ja buvo areštuota ir Gorgu- 
paštalu. kurie mane saugo- lovo teta, taip pat sena mo
tų, tuomet aš daug ką gale- teris. Jos gyvena kaime La- 
eiau nuveikti, pasakyčiau, binskaja, Kubanės srity. Už 
kas netrukus Įvyks su musų javų vogimą bolševikų Įsta-; 
kraštu”, ir Lt. tymai baudžia mirtimi, bet)

. Kalbėdamas jis taip susi- šitom moterim, dėl jų labai: 
jaudina, jog visai nepastebi, seno amžiaus, bausmė bu-' 
kaip “auditorija” išsiskirsto sianti sušvelninta. Jos gaus- 
ir jis palieka vienas. 1 gal po 10 metų kalėjimo. I

Tuomet jis eina namo, sė- ( 
da prie stalo ir rašo laikraš-. 
čiui atsišaukimą, Įrodinėda-i 
mas, kad jis tikrai Jėzus 
Kristus. Pabaigoj laiško vi
suomet pažymi, kad kartu Į- 
deda dešimt litų. bet redak
cija jų niekad neranda. Ma- 
tybtas naujas “Kristus” tiki 
stebuklams, mano, kad iš 
nieko gali pasidaryti dešimt 
litų... ' ‘ “D. N.” !

APIE VAIČKAUS 
”HOLLYWOODĄ”.

Jei tik biskį apsimoka— 
kas k: ip moka. taip ir šoka; 
žodžiu, iš šokimo meno 
žmonės neblogai gyvena.

Andai po parodos būdas 
Vaičkus steigė Hellywoodus; 
ir dėl šito Hollywoodo 
jaunos moterys pabludo...

Dėlei filmų ir dėl kinų 
daug suardome šeimynų; 
ponios metė savo vaikus 
ir pas Vaičkų krėtė baikas...

Baigę mokslus Hollywoode 
visi vaikščioja nuliūdę; 
jei negaus, matai, vaidinti, 
ruošiasi nusiskandinti...

Vaičkus, žmogus linksmo budo. 
maža vieno Hollywoodo!
Tarė: ponios, viskas baigta: 
sugalvojau kitą daiktą—

Velnias traukė mano kinus; 
gal ką kitą pamėginus?... 
Dabar, matot, krizės laikas, 
pamokysim šokti vaikus.

Kam jie veltui žvirblius gaudo, 
bus visiems iš aito nauda;

turiu vėl gražaus aš laiko— 
duokit, ponia, savo vaiką...

Taip kalbėjo dėdė Vaičkus 
apie chiopcus ir mergaičkas, 
nes kai žmogus turi laiko, 
jis vis sukas apie vaiką...

Lietuvoj, matai, kas šoka, 
kartais ir aukštai užšoka... 
Tat dėl šito nutarimo 
reikia karšto pritarimo.

Musų žmogus yra lėtas, 
tat išgelbės gal baletas; 
jei pas žmogų nėr judrumo, 
ką kalbėt apie grudrumą?..

Ši satyra apie Vaičkų tilpo 
“Lietuvos Žiniose.” Vaičkus yra 
labai mažo ūgio, bet didelių am
bicijų, “Peterburgo Imperatoriš
kojo Teatro”, artistas. Jis nese
nai iš Amerikos parvažiavo į Lie
tuvą ir mėgino įkurti tenai judo
mųjų paveikslų studiją, kaip yra 
Amerikos artistų kolonijoj Hol- 
lvwoode, Californijoj.

Toronto Komfašistiškiems Šmeižikams.
TORONTO, ONT. .girdžiu pirmą kartą iš kom-

Tulas komfašistas, pasira-1 Ja^stinės Laisvės . Gal 
šęs Augustinu K., “Laisvės” ^ut- Panašus gaivalai ir boi- 
175 nr. statu sau klausimą:!kotov? V <ial’ar boikotuoja 
Kas tie per vieni du pilo

tai?” ir daro savotišką iš
vadą. Štai, dalis mane lie
čiančio išvedžiojimo:

Frenzelis pirmas “Pilo
tas”, kuris Lietuvoj buvo at
viras žvalgybininkas ir dar
bininkų profesinių s-gų 
draskytojas. Tai tas pats p.
Frenzelis, kuris ant Juoza
pavičiaus prospekto buvo 
koperatyve “Parama” par
davėju ir dėl jo žiauraus el
gesio darbininkai, gyvenę 
toj apylinkėj, boikotavo pa
tį kooperatyvą. Tai tas pats 
Pilotas”, kuris vėliau buvoŽalios gamtos pavojingumas

švST ,<X.ištikė?as tarnas buržuazijai
niekas geriau nesupranta, kaip Ame- parsidaVUSlO V 1. Požėlos,
rikos pionieriai. Jieškodami sau lais- viflsus reikalu minint Pl’io vės. plaukė tie drąsas pionieriai iš VlOaUS 1 eiKdlU IIllIllMet IO.
Europos į naują šalį, turtingą žalio-; VlSU komfaŠistU “perlų” 
mis medžiagomis, bet eia jų lauke pa- v ~ 1 T.
vojai iš visų pusių. Kaip tie užsigru- as čia nekartosiu, nes gaila 
dinę asmens sutiko pavojus ir išaugi- laikraščio VietOS.
no didžias galimybes šioje salyje, tai . T, t •
vienas iš įdomiausių istorijos lapų pa- i Kad AUgUStinUS K. LietU-
saulyje yra.žinomas ir dabar. VOje bUVO atviras Žvalgvbl-

Amerikoje, šie pirmieji gyventojai . . * . , *1-
rado daugybę jiems nepažįstamų au- hinKHS, tHl paFOuO.JO p&tlCS 
galu. vienas iš tų augalų buvo taku nežinojimas net kurioj “Pa-
gaudavo daug pasitenkinimo rukyda- l‘ama kl'HUtUVej HS tatna- 
mi tabako lapus. Kuomet šie sėsliai j va„ nes jįg dauweli minimo 
patys pabandė rūkyti tabako lapus, . . . • i -
jie irgi gavo daug pasitenkinimo iš koperatVVO tamaUtOJU Seke,
kvapsnių durnų. Žinoma, jie rūkė ža- todėl jam SUmiŠO atmintis 
lia tabaką, nes tik tokio teturėjo. ~ J , ....Geriausia butų, kad jis pri

sipažintų, kad jis mane atsi-
Šiandieną, suprantama nėra reika

lo rūkyti žalio tabako. Lucky Strike 
cigaretu išdirbėjai pripažino, jog ža
lias tabakas neturi vietos cigaretuose 
ir todėl dėl Lucky Strike buvo išras-' žįrba 
ta spraginimo procesas, kur yra var
tojama ir ultra-violetiniai spinduliai.
Iš priežasties to, žalios tabako nesi
randa Luckies’e, todėl jie lengviausi 
cigaretai kada kokius rūkėte.

Lucky Strike išdirbėjai perką tik grižęs i II nuovadą iš ten jau 
puikiausi tabaką, žinovai pirkliai, di- ° 1 * - - - -
tižiausiose pasaulio prekyvietėse nuo.
latai jieško jūsų Luckiams geriausio 
naminio ir turkiško tabako. Be to, di
deli pagerinimai buvo padaryti taba
ke, tinkamai jį auginant, taip kad ta
bakas supirktas Luckiams yra daug 
aukštesnės rųšies, negu tas, kurį pir
mieji sėsliai vartojo. Bet tas dar ne
išaiškina, kodėl žmonės visur pripa
žįsta Lucky Strike kaipo lengviausį 
cigaretę.

Dideli pagerinimai buvo padaryta 
tabako gamyboje, o Luckies išdirbėjai 
niekada nepamiršta tiesos, jog Gamta 
savo žalumoj retai švelni ir lengva.
Ir todėl puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus ir išnokinus, yra perlei
džiamas per pagerinantį ir vienintelį 
Lucky Strike valymo procesą, kuris 
yra apibrėžtas žodžiais “It’s Toasted”.
Spraginimo procesas priduoda malo
nų lengvumą, kurio neturi joks kitas 
cigaretas.

i nes minimos bendrovės val- 
dybon buvo išrinkti du so
cialdemokratai draugai, K. 
Bielinis ir V. Galinis, o nei 
vieno kemfašisto, taigi dėl 
tų sumetimų gal būt jie ir 
kursto nesusipratusius dar
bininkus; bet bendrovei tas 
boikotas tiek pavojingas, 
kaip kad pernykštis sniegas.

Kas link ištikimybės bu
vusiai demokratinei vyriau
sybei, kuri buvo pastatyta 
teisėtai visos liaudies išrink
tų seimo atstovų, manau, nė
ra jokio prasižengimo. To
kiai vyriausybei bučiau išti
kimas ir dabar, jeigu ji Lie
tuvoje butų. Taigi, “Lais
vės” peckelis, Augustinas 
K., padarei savos biografi
jos apžvalgą, tik bereikalin
gai ją nori man primesti. 
Gali ramiai sau dirbti pri
prastą provokatoriaus dar
bą, nes gauni už tai maskvi- 
nių senvičių. Toronto lietu
viams jau laikas suprasti, 
kas tie per typai, kurie uo
liai organizuoja “Literatur- 
kas”. Bangos chorą ir kitas 
komfašistų jačeikas.

A. Frenzelis.

mena iš L. S. J. S-gos “Žie- 
arba L.S.D.P. Kauno 

kuopos susirinkimų, nes j'is 
dažnai juos lankydavo kai
po policijos atstovas, bet

PripAžinta Pirmaeilė Šokikė.

ATKASĖ 10,000 METŲ 
KAPĄ.

Pennsylvanijoj, Washing- 
tono apskrity, netoli Pitts
burgho, prie Monongahelos 
upės atkasta 10,000 metų 
kapas, kuriame rasta 49 kū
nai. Vienas vyras yra arti 8 
pėdų ūgio. tuo tarpu kai mu
sų laikais 6 pėdų žmogus 
skaitosi beveik milžinu. Vie
nai moteriškei į dantis Į- 
sprausta geležis. Lavonai 
buvo suguldyti eilėmis, vie
na eilė ant kitos, išviso 11 
tokių eilių. Eilės atskirtos 
viena nuo kitos akmenų 
sluogsniais. Paskui visa šita 
krūva apipilta žemėmis ir 
padarytas kalnelis. Netoli 
kapo rasta titnago kirvių, 
meškos ilčių ir kitokių Įran
kių. Tie žmonės gyveno 10,- 
000 metų atgal.

žydelkaitė Patricia Bowman yra pripažinta pirmaeilė šokikė 
Nėw Yorke. Ji šoks Tarptautinės Muzikos Salėj, čia ji parodyta 
šokant vėliausį savo šokį.

PRASTAS BIZNIS.

Pirkėjas.—Ale gi jus ir sar
matos neturit taip brangiai lup
ti už duoną!!...

Krautuvninkas. — ifcas čia 
per brangumas' Jei tamsta ži
notum. kiek kaštuoja miltai, 
mielės, darbas ir kiti dalykai, tai 
pamatytum, kad iš tos duonos 
netiktai nėra jokio pelno, bet 
reikia iš savo ki-eniaus pridėt.

Pirkėjas. — Bet jeigu jus pri- 
dedat iš kišeniaus, tai iš ko jus 
galit gyventi?

Krautuvninkas. — Na. ma
tai, tamsta, aš trputį uždirbu 
ant popieros. i kurią vynioju 
duona...

LAKŪNO KAPAS.

Nesenai žuvo Brazilijos lakū
nas Santos Dumond. Dabar Rio 
de Janeiro mieste jam pastaty
tas šitas kapas ir palaidotos jo 
liekanos.

išeidavo civyliais rūbais, ir 
eidavo organizuoti kuopi
ninkus ant Ma^ų g-vės. 
Toks prisipažinimas atatik- 
tų tikrenybei.

Kas link profesinių s-gų 
draskymo, tai geriau butų 
kad tamsta nurodytum, ko
kią būtent aš sudraskiau. 
Kad aš esu prisidėjęs prie 
kelių prof. s-gų Įkūrimo, tai 
galima matyti iš notaro Ba
rausko knygų, ir iš Kauno 
aps. viršininko Įst. reg. sk.

Kas link kokių tai darbi
ninkų boikotavimo kopera- 
tvvą “Parama”, tai galiu pa
reikšti sekančiai. Minimas 
koperatyvas yra Kauno gy
ventojų prekybos Įstaiga, ir 
jos krautuvėse patarnavimas 
yra mandagus, rūpestingas, 
ir dėl to koperatyvas per tą 
trumpą laiką — nuo 1919 m. 
iki 1930 —spėjo Įsteigti 18 
didelių krautuvių su mo
derniška kepykla, ir daro 
milijonines apyvartas metų 
bėgyje. Apie koki ten dar
bininkų “boikotavimą” aš

PER SLAUGĖS KLAIDĄ
NUMARINTI 3 LIGO

NIAI.
Cincinnati, Ohio. — Šio

mis dienomis Longview 
State Hospital’y čia Įvyko 
nelaimė. Jauna mergina 
slaugė neišskaitė gerai dak
taro parašytos formulės ir 
uždavė trims loginėms mig
domųjų vaistų po 2 gramu, 
vietoj 2 granų. Pasekmė bu
vo tokia, kad visos tris ligo
nės užmimo ant amžių.

DR. J. NARCUS
13 MASKVOS IR KAUNO J 

Specialistas slaptą ir kroniškų ligą
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—11.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

i* ' I
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PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
So. Boston, Mass.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovė* Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio fermata, tari 271 punlapj. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—8125. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 

deri’'arba “Money Orderi

283 BROADWAY

gali
Adresuokit sekančiai:

SO. BOSTON, MASS.

-įr
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KAS GIRDĖTILIETUVOJE
(Nuo notų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

r
Naujas “Sveikatmiestis Nevv Yorko Mieste. Studijuoja Prieškarines Skolas.

PRAGARO MAŠINA VAGONE
Didelis sprogimas einančia* 

me traukinyje.

Ties Vilkaviškiu anądien 
įvyko smarkus sprogimas 
traukinyje, kuris ėjo iš Kau
no į Virbali.

Sprogimo istorija esanti 
tokia. Konduktorius Jonas 
Vitkauskas gavo iš pašto 
kokį ten siuntini, nežinia ke
no jam prisiųstą. Neturė
damas laiko ji namo parsi
nešti, Vitkauskas pasiėmė ji 
su savim Į tarnybini vagoną, 
manydamas atplėšt einant 
traukiniui.

Iki Vilkaviškio Vitkaus
kas peržiūrinėjo keleivių bi
lietus. Išeinant traukiniui iš 
Vilkaviškio, Vitkauskas nu
ėjo į tarnybinį traukinį, kur 
buvo jo paliktas tasai siun
tinys, ir norėjo ji dabar at
plėšti.

Bet vos tik jis pradėjo tą 
siuntini plėšti, tuojaus spro
go pragaro mašina, kuri bu
vo tame siuntiny paslėpta.

Sprogimas buvo toks smar
kus, kad vagono langų stik
lai buvo nunešti už kokio 
100 metrą. Suolai visi su 
daužyti į šipulius. Pats Vit
kauskas visas buvo apdras 
kytas, dešinė koja nutrauk
ta, išmuštos akys, išplėštas 
pilvas ir sunaikintos abidvi 
rankos. Vagonas nuo spro
gimo užsidegė.

Traukinys tuoj buvo su
stabdytas, degantis vagonas 
užgesintas ir Vitkauskas tuo 
pačiu vagonu greitai nusių
stas atgal į Vilkaviški. Bet 
pakelėj jis mirė.

Toliau įvykį aiškinant 
svarbu buvo nustatyti ko
kiais sumetimais Vitkaus
kas nužudytas. Politinių mo
tyvų nerandama, nes Vit
kauskas politikon visai ne- 
sikišdavęs. Prieita išvados, 
kad Vitkauskas, greičiausia, 
busiąs nužudytas keršto su
metimais. Antai, prieš po
rą metų Vitkauskas tarnau
damas nesugvvenęs su kitais 
geležinkeliečiais: vieni ki
tus šmeiždavę, bylinėjęsis, 
buvę daug intrigų. Pagaliau 
peniai Vitkauskas geležin
kelių valdybos buvęs ir iš 
tarnybos atleistas; vėliau 
priimtas Kaune.

Manoma, kad tie jo as
meniški priešai, suvesdami 
sąskaitas, ir busią Vitkaus
kui “pyrago” pasiuntę.

Bet pažymėtina, kad Vit
kauskas lyg tą viską nujau
sdamas, vengė siuntinio: 
nesiskubino iš pašto išsiimti, 
paskui išsiėmęs nežiūrėjo, 
nesidomėjo, pagaliau ve
žėsi traukiniu ir tik vargais 
negalais privertė pažiūrėti, 
kas jam siunčiama. Kol kas 
piktadariai nesusekti, bet 
kriminalinė policija atsidė
jusi jų jieško.

APVOGĖ ŠV. ANTANĄ.
Žmonės jau išgudrėjo ir 

sunku juos apvogti, nes tuoj 
kelia riksmą ir šaukia polici
ją. Todėl Lietuvos pilietis 
Antanas Čarneckis nutarė 
gyvų žmonių nejudint. Jis 
“aptaisė” šv. Antaną Kre
tingos bažnyčioje.

Kretingoje kas metai į- 
vyksta didieji ”Pareinku- 
lio” atlaidai. Čarneckis tai 
žinojo, buvo buvęs šioje ba- Į 
žnyeioje ir matęs šv. Antano, 
altorių, ant kurio yra sudė
ta, pamaldžių žmonių paau
kota, auksinių ir sidabrinių 
daiktų. Turėdamas tam tik
rą planą, prieš paminėtus 
atlaidus jis atvyko į Kretin
gos vienuolyną, pasisakė e- 
sąs Klaipėdos kat. bažnyčios 
zakristijonas ir padėjo vie
nuoliams puošti altorius. Pa
sinaudojęs proga, jis nuo šv. 
Antano altoriaus “neju
čiom” pasiėmė auksinį kry
želį, auksinę brošką su bri- 
Iijanto akele ir tris auksinius 
žiedus. Po to “zakristijo
nas” dingo. Policija čarnec- 
kį surado Klaipėdoje; pa
vogtus daiktus pas jį rado ir 
grąžino Kretingos vienuoly
nui. Čarneckis gi uždarytas 
kalėjiman.

New Yorke nesenai buvo užbaigta milžiniška ligoninė, kuri susideda iš daugelio triobų. tu
ri nuosavą Įmonę elektrai gaminti, turi mokyklų, visokių dirbtuvių, sandėlių ir kitokiu departa
mentų. Pastatymas šitos įstaigos kaštavo $30,000,000. Jai prižiūrėti reikia 1,436 žmonių. Ji 
stovi tarp 68-tos ir 71-mos gatvių, prie pat East River. ir sudaro lyg ir atskirą miestą. Todėl
ją ir vadina “sveikatmieseiu” (“City of Health’’).
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Vienų pinigai bankuose žu-
DIRBA KULIAMAS jvo, kitiems tartai liko. Ar 

MAŠINAS. S negalima to išlyginti?
Radviliškio gyventojas p. Į Lietuvoj daugelis nejudo- 

Pekarskis. turįs nemažą me-jmų turtų yra apsunkintų 
chaninę dirbtuvę, .šiomis prieškarinėmis skolomis: 
dienomis galutinai baigė į Vilniaus žemės banko, bajo-
pats savo jėgomis gaminti 
dvi kuliamąsias mašinas.

Mašinos, anot žinovų žo
džių, busią daug patogesnės 
ir patvaresnės negu kad už
sienio, ir be to jų kainos že
mesnės iki 50 nuošimčiu.

ru banko ir kt. Antai, kaiC 7

kurie Kauno piliečiai prieš 
karą gavę iš kurio nore ban
ko gerą paskolą, pasistatė 
namus. Paskui užėjo karas 
ir tiems bankams paskolų li- 

jgi šios dienos nereikia grą-
--------------- _ ižinti. Žemių savininkų irgi

PEILIU NUDURĖ į yra daug prieškariniams
MOTERĮ. ; bankams prasiskolinusių.

Šiomis dienomis netoli nuo Bet yra nemaža ir tokių 
Meškučių miestelio, Šiaulių žmonių kurie prieš karą į 
apskričio, vežime rasta gu-;tuos bankus buvo padėję sa
linti negyva šiauliškė pilietė.Y® sutaupąs. Tie tai nieko 
Elena Valančienė, 43 metų! shndien neturi. Vadinasi, 
amžiaus moteris. Moteries' -vra.atsiradę viemems didelė
galva rasta apsukta skara, o 
krutinėję—gili žaizda pei
liu, iš žaizdos vežime pribė
gę daug kraujo.

ŠVEICARIJOJ AREŠTUO
TAS ŽYDŲ BANKO DI
REKTORIUS IR ATGA

BENTAS KAUNAN.

Pieš kurį laiką spaudoje 
buvo rašyta, kad Kauno žy
dų banko direktorius ir vice
direktorius broliai Sobolevi- 
čiai išvykę į užsienį. Vėliau 
išaiškinta, kad Sobolevičiai 
to banko pasisavinę daugiau 
kaip pusę milijono litų. Di
rektoriams išvykus į užsie
nį, bankelis buvo likviduo
tas. Sobolevičiai pirmiausia 
buvo apsigyvenę Latvijoj,

ŠVENTIEMS ĮSIMETĖ 
REUMATIZMAS I KOJAS

Kulių bažnytkiemy, Kre
tingos apskričio, vadinamo- • brikui 
je rinkoje ant aukšto stulpo1 
stovi su dvylika langelių 
klėtka. Anksčiau visuose

MAŠINA NUTRAUKĖ
DARBININKUI KOJĄ.
Slepsčių kaime, Biržų ap

skrity, kuliant javus darbi- 
Venslavui Adolfui

VAGYS ATVYKSTA IŠ 
LATVIJOS LIETUVON IR 

ČIA VAGIA ARKLIUS.
Bilių apskrity paskutiniu 

metu buvo keletas arklių va
gysčių. Buvo nustatyta, kadmašina pagavo koją ir ją pa ve(iami

nutraukė. Nelaimingasis t . M T . . ,... Q1 1policija ark.
langeliuose stovėjo dvylika 3n^on^e°kukiam tuoiau liavagius' savo PiIiečiuS’ su‘ 
apaštalu bet iie uradėie ligoninę kur ja uojau _m-, Q arkijus grąžino nu-
griuvinėti, tadJ klebonas iš- • kentėjusiems piliečiams.

... .ši pagalba nieko jam nebe-
ir padėjęs saugoti.: pajėjo ir Venslavas po va- 

landos mirė.

KAI “PONIA” UŽKLUPO 
“PONĄ” SU “PANELE”.

Į vieną Kauno kavinę atė-- bet čia jie jautė pavojų. Ta 
jo apyžilis .ponas ir jauna’da persikėlė Lenkijon ir ten 
panelė. Užsisakė po stiklinę' įsigiję didelius turtus. Bu- 
kavos ir gabalą torto. ' darni tokie turtuoliai, pradė-

Vos tik juodu pradėjo’ jo šiemet važinėtis po kuror- 
šnekučiuoti, į kavinę Įbėgo.tus; nuvyko ir į Šveicariją, 
pagyvenus ponia. Iš jos ka- Bet Šveicarų policija, buda- 
ringos minos buvo galima ma Įspėta Lietuvos krimina- 
spręsti, kad čia turės kas linės policijos, vieną Sobo- 
nors įvykti: ir ištikrųjų, pa- levičių Lozanoje suėmė. Ki- 
mačius apyžilį poną, ji šoko tas Sobolevičius tebesislap- 
prie jo, griebė už plaukų ir sto kitoje Europos valstybė-

ėmęs
Vietos komikai sako, esą ' 
apaštalams į kojas Įsimetęs 
reumatizmas, dėlto jie atsi
sakę stovėti.

AGURKAI KAŠTAVO 
30,000 LITŲ.

KAUNE TUOJAUS BUS
PRADĖTAS STATYTI 

KALIOŠŲ FABRIKAS.
Teko sužinoti, kad Lat

vijos pilietis Dovydas Šra- 
gė, jau turįs kaliošų fabri
kus Lodziuje ir Rygoje, nu
tarė ir Kaune, Veršvuose,

DĖL SKURDO ŽUDOSI.
Negalėdamas pakelti me

džiaginio skurdo, Radviliš
ky pasikorė Br. šarbunas, 
25 metų amž. vyras.

Del tokios pat priežasties 
Radviliškio turgavietėj tūla 
P. atsigėrė nuodų.

Kėdainių žydai šįmet už
sodino didelius žemės plotus 
agurkais, manydami pada- pastatyti kaliošų fabriką.

pradėjo kulti, šaukdama, 
kam jis valkiojas su kitomis 
moterimis.

Vyras ištruko iš piktosios 
žmonos nagų ir palikęs 
skrybėlę movė pro duris.

ŽYDAI VĖL IMA BĖGTI 
IŠ LIETUVOS.

Iki šiol sistematingai kri
tusi emigracija, nuo rugpiu
čio mėn. vėl pradėjo augti. 
Rugpiučio mėn. iš Lietuvos 
emigravo virš 100 žmonių. 
Dabar tik rugsėjo pradžia, o 
kandidatų emigruoti jau ar
ti šimto. Vien į Palestiną š.- 
m. žada išvykti apie 60 žmo
nių. Daugiausai emigruoja 
žydai ir į kitas šalis.

BUTĖNAS DAINUOS TIK 
ATSKIROSE OPEROSE.

Kaip žinia, pereitame se
zone iš Lietuvos valstybės Į 
teatro buvo atleista daug! 
dainininkų, tų tarpe ir du a- į 
merikiečiai: Babravičius iri 
Butėnas. Babravičius jau at- Į 
važiavo Amerikon (dabar; 
jis New Yorke), o Butėnas, 
buvo padavęs švietimo mi
nisterijai prašymą, kad jį 
priimtų atgal. Dabar prane
šama, kad nuolatinio darbo 
Butėnas negauna, tačiau jį 
kvies atskiroms operoms, 
kai bus reikalo. Tai reiškia, 
kad tik už atskiras operas 
jis gaus ir mokėti. Nuolati
nės algos negaus. Taigi ne
lengva bus gyventi, nes ir 
nuolatinę algą gaudami ar
tistai vos pragyvena.

SUGRĮŽĘS IŠ RUSIJOS 
PERŠOVĖ POLICININKĄ.

Dusetų pil. Eišvidis, nese
nai sugrįžęs iš SSR., kad at 
liktų kareiviavimo prievolę, 
truputį pasilinksminęs iššo
vęs į orą. Tą išgirdęs, polici
ninkas norėjęs iš jo revolve
ri atimti. P. Eišvidis nenorė
jo atiduoti, bet atimant tą 
revolverį kažkokiu budu jis 
iššovęs ir kulka įstrigusi po
licininko rankon po oda.

je. Suimtasis Sobolevičius 
pargabentas i Lietuvą.

SMERTELNAS
KAS.”

GRIE-

Šiaulių mergaičių gimna
zijos ir mokytojų seminari
jos kapelionas kun. Raščiu
kas uždraudė abiejų šių mo
kyklų auklėtiniams pirktis 
knygas ir rekalingas mokslo 
priemones Kultūros švieti
mo draugijos knygyne, nes 
knygynas esąs bedieviškas 
ir pirkti tenai knygas esąs 
“smertelnas griekas.”

“Bartasis švedu laivynas”
Išplaukimai iš Nevv Yorko:

M.L. “KUNGSHOLM”, Spalių 13 
M. I.. “GRIPSHOLM" lapkričio 3 
S S.“DROTTNINGHOLM”gruod. 2 
M. L. “GRIPSHOLM" gruod. 8 
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu lietuvių kalboje 
gaunamas pas musų agentus arba

raštinėj:
Svredish American Line

10 STATE ST. BOSTON. MASS. 
21 STATE ST. NEW YORK, N. Y.SVEIKATA

TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, FizMogijos Ir Hygienos.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokių dalykų, kokių pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
So. Boston, Ma

ryti iš jų gerą biznį. Bet a 
gurkai šįmet Lietuvoje la
bai užderėjo ir jų kaina taip 
nukrito, kad ir už darbą ne
užsimokėjo. Kėdainių žydai 
sako, kad šitas agurkų biz
nis šią vasarą jiems kaštavo 
5Q,000 litų, tai yra, jie turė
jo tiek nuostolių.

TREČIA PRAGARO 
MAŠINA.

Rugsėjo 12 d. kelio re
monto darbininkas Buškevi
čius Alytuje gavo siuntinį, 
su spgrostama medžiaga. 
Tai jau trečias panašus siun
tinys.

I3mw8w{ tSSSBT iflHK

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais juru laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės

Į 232 Boyfeton St., Boston. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD

skriauda, o kitiems dovanai 
turtas liko. Dabar Lietuvos 
ryriausybė tą painų klausi
mą nori kaip nore sutvarky
ti. Finansų ministeris pave
dė finansų ministerijos juri
skonsultui p. Indrišiunui su
rinkti žinias, kiek Lietuvos 
piliečių nejudomi turtai yra 
praskolinti prieškariniams 
bankams, o be to, kiek Lie
tuvos piliečiai prieškari
niuose bankuose buvo pasi
dėję indėlių ir kiek buvo 
pirkę paskolos lakštų. Mat, 
vyriausybei esą įdomu žino
ti, ar prieškarinių skolų su
reguliavimo klausimas vals
tybės iždui duotų pelno ar 
nuostolio.

Bet kai tik vyriausybė 
pradėjo tą klausimą .studi
juoti, juodoji birža tuojau 
pradėjo prieškarinių bankų 
paskolos lakštus in indėlių 
knygutes supirkinėti ir net 
kaimyninėse valstybėse — 
Latvijos ir Lenkijoj.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad | riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
kiekvienas kultūringas žmogus Į Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba-: 
tik tuo atveju turės pilnos tei- las-Girdaitis, Bagdonas ir dau- 
sės nešioti tą vardą, jei jis seks ; gelis kitu.
kultūros ir' mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą toki Įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkama vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną tokį tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu-

“Kultura” nuo 1931 metų j 
tampa pažangiosios lietuvių mo-! 
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra-į 
šyto jai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa-1 
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— • 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. Į 
Taigi, “Kultūra” talpina rie tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip "Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai-

liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra i 
gausiai ir paikiai iliustruotas! 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį anK**“^us žurnalus, bet jie 
dideliais 64 puslapių storumo turėt«’ pagaliau, sužinoti, kad 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros”«plačiai rašo ir apie
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą- Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso-

Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu: "Kuttura” Žurnalas,
Aušras aL 15, Šiauliai, Lithuania
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LIETUVA SULAIKĖ IŠ
LATVIJOS ĮVEŽTĄ 

DRUSKĄ.

Latviai yra pasistatę ma
lūną stambiai druskai malti. 
Neva tame malūne sumaltos 
druskos latviai atvežė trans
portą Lietuvon, bet buvo į- 
tarta, kad ta druska yra iš 
Lenkijos. Kol kas dabar su
sirašinėjamą su atatinkamo
mis latvių įstaigomis.

Patyrimas Yra
Per 30 metų praktikos, suradau raistus, kurie yra tikrai ge

riausi nuo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su

teiks stebėtiną palengvinimą.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys į lovą. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistą save namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
namus už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirink i m oose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

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

Tai gražiausia ir tartingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

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

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



Aštunta* Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON i
No. 39, Rugsėjo 28 d. 1932

Vietinės Žinios 7?

KOMUNISTŲ REVOLIU
CIJOS VIRSTA JO- 

MARKA1S.

Pruseika piknike nieko ne
užsiminė apie darbininkų 

reikalus.
Pereitą nedėldieni May

narde Įvyko komunistų pik
nikas “Naujosios Gadynės* 
naudai. Jo surengimu dau 
giausia pasirūpino Worces- 
terio pruseikiniai komunis
tai. Dalinai prisidėjo kitų 
Massachusetts miestų ko 
munistai (“sklokininkai”) 
iš Bostono, Lavvrence’o 
Nonvoodo. Kadangi diene 
pasitaikė graži, tai žmonių 
suvažiavo nemažai. Galėjo 
buti^ipie 200 automobilių— 
apie 1,500 žmonių. Įžanga 
buvo po 25c kiekvienam, 
taipgi buvo daroma visokis 
kitas “komunistinis biznis”, 
tad galima spręsti, kad pel
no liks.

Pruseika, jau pasenęs ii 
nuplikęs, visą laiką darba
vosi, rinkdamas aukas bei 
prenuiheratas savo laikraš
čiui. Savo prakalboje jis gy* 
rėsi, kad sklokininkai esą 
pilnai užkariavę Brooklyną. 
New Jersey, Chicagą ir Phi 
ladelphiją. Massachusetts 
valstijoj buvę labiausia atsi
likę, bet šiame piknike pasi
rodę, kad ir čia jie “stiprus” 
ir “skaitlingi.”

Visa jo kalba sukosi vien 
tik apie “kovą su bimbiz- 
mu”, maldaujant vis finan
sinės paramos tai kovai. A- 
pie darbininkų streikus, re
voliucijas ir kapitalizmą vi
siškai neprisiminė, tartum 
šitie dalykai jau atgyveno 
savo laikus ir dabar jau nie
kam nėra svarbus. Klausy
tojai tik stebėjosi girdėda
mi tokią sausą prakalbą iš 
taip labai “didelio revoliu- 
cionierio”, kuris dar visai 
nesenai pranašavo pasauli
nę revoliuciją ir Sovietus 
Amerikoje. Todėl Pruseikos 
kalba nesukėlė jokio entu
ziazmo publikoje. Laike jo 
kalbos žmonės pradėjo gar
siai šnekučiuotis tarp savęs 
ir Pruseikos prakalbos visai 
neklausė. Po prakalbų kaip 
paprastai sekė aukų rinki
mas.

Muzikalę programo dali 
pildė dainininkai iš Brook
lyno—vyrų oktetas “Ufa”, 
bostonietis Banlis, viena šo
kikė iš Lavvrence’o ir magi- 
kas J. Račiūnas iš Brookly
no. Oktetas sudainavo ne
blogai. bet dainos buvo pa
prastos, lengvutės, kūnas 
bile kas gali taip sudainuoti. 
Tik imant domėn tai, kad 
dainininkai atvažiavo eks
kursiniu traukiniu nakčia, 
nei kiek nemiegoję, nuvar
gę,—negalima daugiau iš jų
nei reikalauti.%

Magikas Račiūnas yra 
jaunas vyrukas ir gana su- 
gabiai darė visokius triksus. 
Tai buvo geriausis progra
mo numeris. Publika domė
josi magiko triksais, bet 
sykiu ir juokavo, kad Pru
seika jau pradeda net ma- 
giką vartoti kaulijimui pi
nigų. Sako, jis turėtų Įsigyti 
dar porą beždžionių ir pa
daryti tikrą cirką, tuomet 
dar daugiau galėtų žioplius 
išnaudoti.

Iš šalies žiūrint Į tą visą 
Bimbos ir Pruseikos jomar- 
ką, pikta ir gaila darosi, kac 
šiandien darbininkų spėkos 
.vra skaldomos dėl asmeniš
kų vadovybės ambicijų ir 
vietoje auklėti darbo klesu 
kovai prieš plėšrųjį kapita
lizmą, dabar ji dar labiau 
demoralizuojama bimbiš- 
kais ir pruseikiškais “prin
cipais.” Bedarbis.

Bomai užpuolė ir apiplėšė 
lietuvį.

Pereito nedėldieno naktį 
South Bostone bomai už
puolė lietuvį Joną Dobilą 
ant B ir 6 streeto keitės ir 
atėmė iš jo laikrodėlį, pini
gus ir raktus. Dar buvo ga- 
na anksti, apie 10 valandą, 
ir žmonių matėsi gatvėse, 
aet plėšikai kaip alkani 
žvėrys nepaisė nei žmonių 
nei ankstyvo laiko. Jie pa
griebė Dobilą iš užpakalio, 
suvalydami savo nagus jam j 
* akis, kad neįsitėmytų jų J 
išvaizdos, ir pradėjo laužti j 
jam sprandą. Dobilas ėmė 
įrašyt, kad jo nežalotų. Sa- 
co, imkit ką tik rasite pas 
manę. tik nesužeiskit. Tuo- j 
met vienas jų, aukšto ūgio 
ir tvirto sudėjimo, iškraustė 
iš kišenių viską ir prasišali
no. Ant Dobilo veido taip ir! 
pasiliko bomų pirštų ants- 
oaudos; visa kakta ir poa
kiai pilni mėlynų ženklų.

Patartina lietuviams ven
gti bomais apstotų gatvių ir 
vėlokai pavieniai nevaikš
čioti, nes tai ne pirmas toks 
atsitikimas šioje apielinkėj.

Plėšikams doleris ne 
pinigas.

Vienoj valgykloj ant Tre- 
mont streeto įėjo du revol
veriais ginkluoti plėšikai ir 
iepė savininkui pakelti ran

kas aukštyn. Savininkas at
siduso ir sako:

“Ištikrųjų, vyrai, jums 
visai neapsimoka tai daryti 
čionai, nes šiuo sykiu nera
sit užtektinai pinigų nei ga
zolinui.” Jis atidarė registe- 
rį ir parodė $1.00.

“Aišku, kad mums čia ne- ’ 
apsimoka”, atsakė plėšikai 
ir neėmę to dolerio prasiša
lino.

Navy Yarde statys du 
karo laivu.

Bostono Navy Yarde pla
nuojama statyti du karo lai
vai, vadinami naikintojais. 
Jie bus po 1,500 tonų sunku
mo, 334 pėdų ilgio ir bus ap
ginkluoti 5 colių kanuolė- 
mis. Darbas užimsiąs apie 
27 mėnesius laiko. Tas reiš 
kia, kad esamiems 1,500 
darbininkų Navy Yarde 
darbo bus užtektinai ir busią 
priimta da naujų darbinin
kų, apie sausio mėnesį, kuo
met statymas šių laivų pra
sidėsiąs.

Sužeistas Walteris Sa
dauskas.

Lynne susikūlus automo
biliui su troku, tapo sunkiai 
sužeistas Walteris Sadaus
kas. Jis važiavo troku ir ap
virto, kuomet taxi automo 
bilius atsimušė į troką. Su 
Sadausku sykiu važiavo dai 
vienas vyras ir jiedu abu bu
vo troko prislėgti. Sadausko 
gyvybei gręsia pavojus.

Ruošia Lietuvių Aviacijos 
Dieną.

Mus prašo pranešti, kad 
SLA. jaunuolių kuopos iš 
Nonvoodo ir Jamaica Plain 
ruošia Bostone “Lietuvių 
Aviacijos Dieną” 9 spalių. 
Iškilmėse dalyvausią lakū
nai Darijus ir Girėnas.

3 puikus kambariai ir 
maudynė.

Apšildomi štymo šiluma, 
visi naujausi įtaisymai. La
bai parankus mažai šeimy
nai arba pavieniams. Ma 
tyt galima bile laiku. “Ke
leivio” name, 253 Broadway 
So. Bostone.

Kapitalistinė spauda skel
bia, kad darbai pagerėjo vi
soj Naujoj Anglijoj.

Victor Radio
TURIME DIDELI STARĄ NAUJAUSIŲ VICTOR 
RADIO, TODĖL PARDUODAM STEBĖTINAI PI

GIAI. PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!
TIKRA NAUJENYBĖ

Eight Tube Superheterodyne Console. 
New Type Radiotrons.
Automatic Votume Control.
Tone Control.
Radiotrons: 3 RCA-58, 3 KCA-56,

1 RCA-247, 1 IK-280.
Height, 38% inch.; width, 23 inch.; 

depth, 11% inch.

l’UIKLS .MODELIS

Ten Tube Superheterodyne.
“B" Anųtlification.
AH Ne* Type Radiotrons. 
Automatic Votume Control.
Tone Control.
Height 20 inch.; width, 14% inch.; 

depth. 11% inch.
Radiotrons: 4 RCA-36, 3 RCA-58, 

2 RCA-46, 1 RCA-82.

Lietuvių M. Žinyčios 
praneš imat

šokiai. Subatoj, October-Spa- 
lių 1, 1932, įvyks pirmutiniai 
Lietuvių M. Žinyčios tautiški 
šokiai. Įžanga žema. Prašome 
ateiti.

į Lietuvių kalbos mokykla at
sidarys pėtnyčioj, September 30 
d., š. m. Bus mokinama lietuvių 
kalba ir rašyba. Pamokos prasi
dės 4:15 vai. po pietų. Tėvai sių
skit* savo vaikus, kuriuos atsa
kančiai mokys.

| Ateities žiedo Choras pradės 
savo praktikas po vadovystės p- 
lės V. Paltanavičaitės, ketverge, 
September 29, š. m. Vaikai turi 
būt nemažesni 10 metų amžiaus, 
kurie galėtų prigulėti prie cho
ro. Pamokų valandos nuo 7:15 
vai. vak.

Gedulą. Lietuvių M. Žinyčioje 
įvyks nepaprastos prakalbos 
prieš lenkų užgrobimą Vilniaus. 
Gedulą įvyks nedėlioj, Oct.-Spal. 
9, š. m. 7:30 vai. vak. Turėsime 
daug svečių kalbėtojų.

B. F. Kubilius, Ministeris.

Atėjęs iš jūrių vienas žve
jų laivas praneša, kad žu
vaujant ant jo buvo nusilei 
dęs didelis aras.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaudos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniaia 
nuo IV iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman si.)

CAMBRIDGE, MASSt

DR. G. L. KILLORY
6V Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų 
ir Nervų Ligų.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėlioni, nuo 10 J’yt. iki 1.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1V7 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Didžiausią nuolaidą duodam už jusų seną radio, nežiūrint jo stovio, tai 
dabar geriausias laikas IŠMAINYT JUSŲ SENĄ RADIO ANT NAUJO, 
MODERNIŠKO.
Už mažą primokėjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo radio ir .galėsite gė
rėtis puikiais radio programais.
RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir gerumu, nėra 
lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyt.
Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas mus jus rasite 
didžiausį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilna kainą jų vertės.

GEO. MASILI0NIS
377 BR0ADWAY S0. BOSTON, MASS.

East Somervillėj įvyko 
katastrofa ant Boston & 
Maine gelžkelio. Trįs prekių 
vagonai buvo nuversti nuo 
bėgių.

ANT RENDOS 
6 kambariai, visi įtaisymai. Netoli

Union Sųuare. Tik $20 į mėnesį. Te
lef onuokit; Univ. 3819-W.
55 M'ebster avė. Somerville, Mi

ANT RENDOS 
Ofisu' buveinė. 3 rūmai ant Broad-

way, tarp F ir Dorchester Sts. Labai 
žema renda. Klauskite:

C H. THORNTON 
459 Broad«ay, So. Boston, Mat

Tel. So. Bostoe 1830

j Muzikos Mokykla j

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
te sugražinu šviesa tinkama
is ik u.

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

Garrett’as prašo, kad jį 
paleistų iš kalėjimo.

Oliver B. Garrett, buvęs 
policistas ir butlegerių “per
sekiotojas”, kaip žinia, da
bar sėdi kalėjime. Už pra
turtėjimą kyšiais ir nemokė
jimą savo nusikaltimų pa
slėpti jis buvo nuteistas 2 
metams į pataisas namus. 
Iki šiol Garrett’as jau iška
lėjo 16 mėnesių ir šiomis 
dienomis jis padavė prašy
mą. kad jam likusį laiką do
vanotų ir paleistų i laisvę. 
Manoma, tačiaus, kad jo 
prašymas bus atmestas.

Garrett’o skandalas, ku
ris iškilo pradžioje pereitų 
metų, iškėlė aikštėn polici
jos graftą. pašalino nuo vie
tos policijos komisionierių 
H. Wilson'ą ir Suffolk 
kauntei kaštavo $100,000 
teismų lėšomis. Taigi politi
kieriai šio nemalonumo ne
gali taip greit pamiršti. Pa
žymėtina. kad ir dabar Gar- 
rett’ui nėra taip bloga ant 
Deer Island. Jis ten turi 
lengvą darbą kaipo priep- 
’aukos užveizda, gyvena at
skiram namely ir turi du šu
nis. Tik viena bėda, kad 
tenai nėra iš ko kyšių imti 
ir degtinės vogti.

Apiplėšė South Bostono Ugnagesių inžinas susikūlė 
krautuvę. į su gatvekariu.

Du ginkluoti plėšikai pe- East Bostone šį panedėlį 
reitą sąvaitę užpuolė valgo- ugnagesių mašina lėkdama i 
mųjų daiktų krautuvę po prie gaisro susikūlė su gat- 
numeriu 58 Hst., paėmė iš vėkariu. Nors visas gatvėka-’ 
stalčiaus $15 ir pabėgo au- rio priešakis buvo supiškin- 
tomobiliuje, kuris taip pat tas, vienok motormanas išli !

• Lietuviai! Kurie norite pamokinti' 
I savo berniukus ar mergaites
• zikos, pradėkite leisti dabar. Mo- ! 
{ kinu savo studijoj, taipgi einu ir į
I namus. Namie esu vakarais ir j
• sekmadieniais. Telefonas South J 
I Boston 1963-J.
{ VALENT. PALTANAVIČIUT*
• 912 E. Broadvvay S. Bouton, Mass. j

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė., j
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

buvo vogtas.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

TeL So. Boeton 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nao 2 iki 9 vak.

! ko gyvas, tik sužeistas. Be Panlu<Ki„ ,aivalortea aat
tO dar O pasazienai buvo SU- sudarau dokumentus ir persiančiu 

pinigus į visas dalis svieto.
įvairias informacijas suteikia dy

kai. Kreipkitės reikalui esant ypati
škai ar per laiškų.

K. SIDABRAS
342 W. BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.

Šį panedėlį banditai iš-į žeisti.
plėšė Jamaica Plain valgo-i ---------------
mųjų daiktų krautuvę, nu-, Šiomis dienomis į Bosto- 
sinešdami $155. i ną privežta labai daug žu-

-------------- j vieš, ypač makrėlių. Dabar
Ristynės-Kumštynės-Dainos ji pigb todėl patartina ja

Pasikalbėjimas-Juokai 
Pypkių Kūrenimas 
(Smoke—Talk)

Rengia South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija. Penktadieny, 

RUGSĖJO-SEPT. 30 D.. 1932 
Pradžia 7:3# valandą vakare 

NUOSAVIAM NAME 
Kamp E ir Silver Sts.. So. Boston ' 
Dainuos “Gabijos” Vyru Choras ir i 

zerai žinomas dainininkas p. Paura.:

naudotis.

OVERKOTŲ PIKNIKAS
Rengia Sandaros 33 kuopa, 

Norwood. Mass.
NEDĖLIOJ. SPALIO OCT. 2, 1932

Buvusioj Aliuko Farmoj
NORWOOD, MASS.

Pikinikas prasidės 10 vai. ryte.
Pikniko programas: Koris turės y- 

patingiausį overkotą, tas gaus dova- 
Taipgi juokų "pakrėsti” angliškai yra ną. Virvės traukimas Bostoniečių su 
užkviestas as komikas. Bus trys Norwoodiečiais. Polkos šokimo kon- 
poros kumštynės ir viena pora risty- testas. Pirma ir antra dovana laimė- 
nės. i tojams. Risis Nonvoodo druuoliai.

Ši pramos?, išimtinai tik dėl vyrų.“ Kalbės “Rimbo” Redaktorius K. J. 
įžanga 35 -ntai. {domus vakaras.

kuriame visa musų vyrija yra kvie
čiama dalyvauti.

Kviečia KOMITETAS.

Pakeltas tūlų politikierių 
triukšmas, kad daugelis be
darbių gauna iš miesto “be 
reikalo” pašalpą, pasirodo 
niekuo nepamatuotas. Jei 
bedarbis turi namelį ir gau
na pašalpą, tai nereiškia, 
kad ji jam “nereikalinga”. 
Namo sienų žmogus su vai
kais negrauš. Kas neturi! 
nuosavų namų, tiems šian-; 
dien daug geriau, nes išlai-i 
ių jokių neturi. i

Po numeriu 279 Pearl st, 
Cambridge, plėšikai užpuo
lė krautuvę, surišo savinin
ką, užkimšo jam burną ir 
pavogę $30 pabėgo.

Paulauskas
KELRODIS: Atvažiavę į Norvvoodą

iš Walpole St. imkite po dešine Wil- 
son St. ir davažiuosite pikniko vietą.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aš’rias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą iš: yrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso vai jpdna; 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712.
496 EAST BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

JSISTEIGKITE GERĄ

CARLSON 
Aliejaus1 Pečių

PARANKUS,PIGUS. UŽTIKRIN
TAS ŠVARA IR SVEIKATA.

nėra durnų, suodžių, pelenų, nė 
dulkių. Sutaupo darbo ir valymo. 
11 metų vartojamas, tvirtai pada
rytas ir nekomplikuotas. Niekad 
neužges ir nereikia taisymo. Pilna 
gvarancija. Užeikit ypatiškai per
sitikrinti į musų dirbtuvę, arba 
pareikalaukite kataliogo. _

CARLSON BROS. TOOL & MACHINE CO. Ine.
15 B Street, So. Boston, Mass. Tel. so. Boston 3239

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik ausitarua.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

391 BBOADWAY, tarp C ir D et. 
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa, 

Daro visos legalias dekuoMuta 
317 E STREET, 
(Kampas Brondvruy) 

SOUTH BOSTON. MASS.
Telefonas: South Besto

Namą: Talbot 7474.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Mes užlaikome visokią Vaistą ir 
Gyduolių. Nuo Patrakime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Masu aptie
koje geriausias patamavimaa ir 
teisingas patarimas. Vaistas na- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekoriae) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telef

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jas Kapok 

GERIAUSI LIETUVIAI
MECHANIKAI.

Taisė

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitšo ir gausit 
patenkinantį pntatnavlmą.

Taisymo ir demonstravime 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas B. Eight StrroL 

SOUTH BOSTON. MAM.

R. M. ŽIDŽ1UNAS
Drokoojamos Mašinėlės visų išdirbis- 
čių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaodos. rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus.
315 E St. prie Broadway So. Boston 

K. Šidlausko Aptiekos Name.

lei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriuoja. 

Gausite gerą darbą ir pigiaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Ticknor SL, So. Boston, T 
Tel. So. Boeton 1396-M.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jueą Senas Aptiekorios toj pačioj
violoj per pastaruosius 26 metu, 
ir ašra sąryšy su bile kita aptieka 

šviežios Šaknys iš 
ves ir visados šviežias Dieles 

galima gauti pas:
DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

pasirengęs jums pati
166 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto 
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTI 
SERVICE
•ai FILLING STATIO1 
Taipgi Geriansia Taisymo Vieta

Jeigu norite, kad Jusų autome 
bilius ilgai laikytų, duokit patai 
syt mums. Darbas geras, kain 
prieinama . Jeigu norite, kad jus 
karas gerai trauktų, imkite gazo 
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Celony Ave^

EO. BOSTON. MASS.
TaMtoaa: So. Baataa 9777.




