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EUROPA ATSISAKO MOKĖT 
AMERIKAI KARO SKOLAS.

HOOVERIS ŠAUKIA VA
DŲ KONFERENCIJĄ.

Svetimos šalys skolingos 
Jungtinėms Valstijoms iš 

viso $11,229,968,706.

Vengrija, Graikija ir ki
tos Europos valstybės pra
nešė Amerikai, kad šį rude
ni jos negalinčios užmokėti 
nuošimčių už savo skolas.

Tuo pačiu laiku Washing- 
tbne gauta pranešimų iš 
Anglijos ir Francuzijos, kad 
jodvi irgi negalėsiančios iš
pildyt savo mokėjimų, ku
rie pripuola 15 gruodžio. 
Abidvi jos prašo Amerikos 
tuos mokėjimus nukelti to
liau, o tuo tarpu užvesti pa
sitarimą apie visų skolų 
klausimą. Jos mat nori, kad 
Amerika visai paliuosuotų 
jas nuo tų skolų.

Gruodžio 15 dieną Ame 
rika turėjo gauti iš Euro
pos valstybių $123,000,000 
už nuošimčius. Anglija turė
jo inešt $95,550,000, Fran 
cuzija $19,261,438, Lenki
ja $3,302,980 ir tt.

Lenkija, Latvija, Estija. 
Lietuva ir kitos jau rugsėjo 
mėnesi pranešė, kad jos ne
gali ši rudeni savo dalių už 
simokėti.

Šitoks europiečių nusista
tymas labai sujudino Ame
rikos spaudą ir visuomenę, 
nes ši šalis yra sukišus la
kai valstybių daugiau kaip 
11 bilionų dolerių. Tai rei
škia arti $100 kiekvienai A- 
merikos gyventojų galvai, 
skaitant aoie 120,000,000 
gyventojų.

Skolų panaikinimui prie
šinga beveik visa spauda ir 
valdžia. Bet ką Amerika ga
lės padaryti, jeigu Europa 
nenorės geruoju mokėti? 
Negalės padaryt nieko. Tai
gi geriau nusileisti ir gauti 
nors kiek, negu negauti nie
ko.

Nenorėdamas vienas toki 
opų klausimą svarstyt, pre
zidentas Hooveris pasišau
kė konferencijon New Yor
ko gubernatorių Rooseveltą 
kuris nuo 4 kovo užims pre 
zidento vietą. Hooveris d? 
pareiškė pageidavimą, kad 
Rooseveltas atsivežtų su sa
vim keliatą kitų žymesnių 
demokratų lyderių.

Rooseveltas pakvietimą 
priėmė, bet pareiškė, kad 
atsakomybę už visą pasko 
lų reikalą vis gi neša viena 
Hooverio valdžia.

Hooveris gi yra tokios 
nuomonės: jeigu Europa 
negali atmokėti Amerikai 
pinigais, tai Amerika galė
tų priimti kitokiais atlygini
mais, pavyzdžiui, rinkomis 
Amerikos fabrikantų pre
kėms. Be to, jeigu Europa 
negali atmokėti Amerikai 
skolų, tai ji privalo suma
žinti savo armijas ir ginkla
vimąsi.

Galutinas žodis šituo 
klausimu priklauso Jungti
nių Valstijų Kongresui, ku
ris susirinks 1 gruodžio.

Šį panedėlį Pittsburge už
sidarė Diamond National 
Bankas su $10,000,000 in
dėlių.

Naujas Kongresas 
Bus Šlapias.

Naujas Jungtinių Valsti
jų Kongresas, kuris susi
rinks kovo mėnesi, didžiu
moje bus “šlapias”. Tai rei
škia, kad prohibicijos Įsta
tymas tikrai bus pakeistas, 
o gal ir visai atšauktas.

Šiais rinkimais buvo iš
rinkta 136 kongresmanai, ir 
12 senatorių. Iš 136 kongre- 
smanų vos tik 7 yra prohi
bicijos šalininkai, o iš 12 
nauju senatorių tik 2 yra 
“sausi.”

Be to, per šiuos rinkimus 
17 valstijų atmetė prohibici
jos įstatymą ir tose valstijo
se vietos valdžia to Įstatymo 
jau nebevykdys.

Chicagos majoras Cermak 
paskelbė, kad Chicagoje 
bravorai jau šiandien gali 
alų daryt ir miesto valdžia 
ne trukdysianti. Chicagos 
miesto taryboj jau yra Įneš
tas projektas ir alaus parda
vinėjimui tvarkyti. Tas pro
jektas siūlo, kad alų galėtų 
pardavinėti visos valgomų
jų daiktų krautuvės, resto
ranai ir aptiekos, tik ne sal
dainių ir aiskrymo parliorai. 
Laisnis alui pardavinėti siū
loma padaryt $1,000.

Kaip Pasaulis Žiuri 
Į Amerikos Rinki

mus.t
Europa ir bendrai visas 

pasaulis džiaugiasi, kad 
Amerikos prezidentu tapo<

Ženmoi Krauio•> *

Pralieį imas.
“Taikos ir nusiginklavimo” 

mieste buržuazija šaudo 
darbininkus.

Ženevos mieste, šveicari- 
laikomas “tai-išrinktas demokratas. Mat, j joj, kur yra 

republikonai buvo įvedę kos ir nusiginklavimo” kon
aukštus muitus užsienio 
prekėms, o demokratai sto
ja už muitų sumažinimą.Va
dinasi, Europos fabrikan
tams vėl gali atsidaryti du- 
rys Į Amerikos rinką. Dėl to 
jie ir džiaugiasi. Londono 
spauda net nustebo, kad 
Rooseveltas laimėjo rinki
mus. Tenai manyta, kad 
Wa?hingtono valdžioje pa
siliks aukštų muitų šalinin
kai republikonai.

Geresnių santikių su A- 
merika dabar tikisi Francu- 
zija, Ispanija, Vokietija, I- 
talija, Japonija ir beveik vi
sos Pietų Amerikos respub
likos. Turbut dėl to Europos 
valstybės atsisakė jau ir 
skolas Amerikai mokėti.

BRAVORUI SUGRIUVUS
LENKIJOJ UŽMUŠTA 

18 ŽMONIŲ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad pereito nedėldienio 
naktį tenai išgriuvo Hader- 
buscho ir Schielės bravoro 
siena ir buvę supilti viršuti
niame aukšte miežiai užbė 
rė šalia bravoro buvusį na 
mą, kur miegojo 30 žmo
nių. Du iš jų buvo užmušti 
sienos griuvimu, o 16 už
troško miežiais užberti.

SOVIETUOSE PALEI
DŽIAMA 30,000 TAR

NAUTOJŲ.
Sovietų valdžia nutarė iki 

15 gruodžio dienai paleisti 
tarp 25,000 ir 30,000 tar
nautojų iš visokių valstybės 
biurų. Apie 5,000 Maskvos 
knygvedžių ir raštininkų 
busią išsiųsta prie žemės u- 
kio darbų. Kitiems bus lei 
sta jieškoti darbo fabrikuo
se, kur trūksta darbininkų. 
Valdžia nori tuo budu su
mažinti savo išlaidas.

4,GG9 BUTLEGERIU REI 
1 KALAUS1Ą ATIDARYTI 

KALĖJIMUS.
Washingtono žiniomis, 

kalėjimuose dabar sėdi apie 
4,000 žmonių už degtinę. 
Visi jie dabar ruošia val
džiai bendrą reikalavimą a 
tidaryt kalėjimus ir paleisti 
juos laisvėn, jeigu Kongre
sas atšauks ar pakeis prohi 
bicijos įstatymą.

IŠ KULKASVAIDŽIO 
NUŽUDĖ MOTERĮ.

Springfield, Mass. — Pe
reitą sąvaitę čia sėdėjo savo 
lutomobiliuje italė Pasąua- 
lina Mirando ir kalbėjosi su 
oažįstamu vyru Fiore. Stai
ga pravažiavo pro šalį kitas 
automobilius ir iš jo pasipy
lė kulkasvaidžio šūviai. Pa 
sąualina Mirando buvo su
varstyta kulipkomis ir ant 
vietos užmušta, žmogžu
džiai pabėgo. Lygiai tokiu 
pat budu buvo užmuštas ir 
jos vyras 10 metų atgal.

ĮMETĖ BOMBĄ 
KAMINAN.

Nevv Yorke ant East Side 
nežinia koks piktadarys 
metė kaminan bombą, kuri 
skrisdama žemyn sprogo ir 
suardė vieną aukštą, sužei- 
sdama 9 žmones.

CHICAGOS PLĖŠIKAI 
KLERKŲ VIETOJ.

Pereitą nedėldienį Chica
goje 3 plėšikai atvyko į Uni
ted Airlines ofisą, suvarė 
klerkus į užpakalinį kamba
rį, tenai juos surišo, užkišo 
burnas, paskui nusiėmė sa 
vo švarkus ir pradėjo šeimi
ninkauti ofise kaip klerkai. 
Ateinantiems žmonėms jie 
teikė visokias informacijas, 
patarimus, ir tuo pačiu laiku 
vis vartė stalčius jieškodami

ferencijos, 
buržuazija 
darbininkų 
taip. Paskutiniu laiku socia
listai susekė valdžioje suk
tybių ir pradėjo kelti jas 
aikštėn. Buržuazija ėmė 
dūkti iš piktumo, kad socia
listai kelia jos šunybes vie
šumon. Pagalios pereitą są
vaitę valdžios agentai su
šaukė mitingą, kad viešai 
pareiškus, jog valdžia yra 
gera” ir “teisinga”. Bet 

kad neisileidus i tą mitingą 
darbininkų, valdžia atgabe
no pulką ginkluotų vaikų iš 
Lozanos ir apstatė jais mi
tingo salę. Susirinkę žmonės 
ėmė piktintis ir kritikuoti 
valdžią, kad "taikos ir nusi
ginklavimo sostinėj” ji nesi
gėdi žvanginti ginklais. Ki
ti pradėjo daryt juokus iš tų 
apsisnarglė jusiu vaikų. Vai
kai užtai supyko ir paleido 
iš kulkasvaidžių tiesiog Į 
darbininkų minią. Dvylika 
žmonių buvo užmušta ir a- 
pie 80 sužeista.

Tai įvyk©* pereitą seredą. 
9 lapkričio. Protestuodami 
prieš šitą kruviną buržuazi
jos darbą, Ženevos sociali
stai paskelbė 24 valandų 
streiką. Streikui pritarė vi
sos darbininkų unijos ir 
mieste sustojo visas judėj: 
mas.

pereitą sąvaitę 
įtaisė baisiausią 
skerdvne. Buvo

Lietuvis Nudure 
Dirbtuvės Užveizdą.

Chicagoje anądien buvo 
toks įvykis: Illinois Pack- 
ing firmos skerdyklon atėjo 
vėlai vakare Antanas Girs
kis, 46 metų amžiaus lietu
vis, ir norėio pradėt dirbti. 
Užveizdą Walker liepė jam 
eit namo. Sako, tu visada 
ateini girtas, todėl mes tavęs 
nenorim: eik namo ir dau
giau negrišk čionai. Po tų 
žodžių Girskis griebė didelį 
peili ir movė užveizdai į vi
durius. Užveizdą krito ne
gyvas. Girskis buvo areš
tuotas ir jau prisipažino 
prie kaltės. Jis yra kilęs iš 
Tauragės apskričio, Kalpo
ku kaimo.

UŽ SOCIALISTUS BALSAVO 
PUSE MIUONO ŽMONIŲ.

APVOGĖ KLEBONĄ.

Leliūnai, Utenos ap. Šio
mis dienomis apvogė Leliū
nų kleboną kanauninką Ma- 
saitį. Vagies klebonijon įlįs
ta per langą. Parinktais rak
tais atrakinta podėliai (pa
dėta buvo keliose vietose), 
pasiimta 18,000 litų pinigų 
ir įvairių auksinių daiktų už 
2,000 litų (tame skaičiuje 
kanauninko žiedą 500 litų 
vertės). Paskui viskas užra
kinta ir atgal per tą patį lan
gą išlįsta.

Kurią dieną apvogė, tik
rai nežinoma, tik mano, 
kad greičiau bus tą dieną, 
kai klebonas buvo išvažia
vęs į Debeikius atlaiduosna.

pinigų. Surankioję 
$400, pabėgo.

apie

PER AUDRAS KUBOJ
ŽUVO 2,500 ŽMONIŲ

Vėliausios žinios iš Ku
bos sako, kad per siautusi 
tenai uraganą pereitą sąvai
tę tenai žuvo nemažiau kaip 
2,500 žmonių. Pakilusi ju
ms banga visiškai sugriovė 
ir nusinešė su savim Santa 
Cruz dėl Sur miestelį. Ka- 
riumenė dabar renka lavo 
nūs ir degina, nes bijomasi, 
kad nekilti} epidemija.

KOMUNISTAI GAVO TIK 
15,410 BALSŲ.

Socialistų kandidatas į New
Yorko majorus gavo 248,- 

425 balsus.
Prezidento rinkimai A- 

merikoje pasibaigė. Musų 
skaitytojai jau žino, kad 
rinkimus laimėjo Roosevel
tas, demokratų partijos 
žmogus.
Washingtono žiniomis, ku 

rios buvo paskelbtos jau ei 
nant šiam “Keleiviui” į 
spaudą, iki 14 lapkričio die
nos buvo suskaityta jau 66,- 
700,600 balsų, paduotų pre
zidento rinkimuose už įvai
rius kandidatus.

Šitie balsai pasiskirstę 
partijomis šiaip:

Demokratų partijos kan
didatas Rooseveltas gavo 
21,115,522 balsu.

Republikonų Hooveris 
gavo 14,960,713 balsų.

Socialistų Norman Tho
mas gavo 557,316 balsų.

Prohhibicininkų Upshaw 
26,839.

Liberty partijos kandida
tas Harvey 21,220.

Komunistų Fosteris 15,-
410.

Socialist-Labor partijos 
kandidatas Reynolds 3,580.

Šitie daviniai tačiau nėra 
galutini. Iš 9,518 balsavimo 
vietų iki šio panedėlio Wa- 
shingtone da negauta žinių.

Morris Hilląuit, socialis
tų kandidatas į New Yorko 
majorus, šiais rinkimais ga
vo 248,425 balsus. Majoru 
tačiau išrinktas demokratas 
O’Brien, gavęs daugiau mi- 
liono balsų.

Kalbėdamas apie rinki
mų pasekmes, drg. Norman

Keleiviui” ; i Thomas pasakė:

PLĖŠIKAI IŠVEŽĖ 
KO SEIFĄ.

Decatur, Ark.— Pereitą 
sąvaitę čia tapo apiplėštas 
bankas. Nakties laiku atva
žiavo troku 6 banditai, su
rišo sargą, įkėlė į troką ban
ko seifą, kuris svėrė 4 to
nus, ir nuvažiavo. Seife bu
vo tiktai apie $4,000 pini
gu-

BAN

IŠMIEGOJO 8 MĖNESIUS 
IR VIS DA MIEGA.

Oak Park, III.— Čia yr? 
jauna mergina vardu Patri- 
cia Maguire, kuri užmige 
pereitą žiemą, išmiegojo 
jau daugiau kaip 8 mėnesius 
ir vis da miega. Jeigu ji pa
bus, tai ji sužinos, kad jai 
miegant Amerikoj buvo iš
rinktas naujas prezidentas, 
praėjo visa vasara, bet ji to 
viso nematė.

ATSIDARO CHEVROLET 
AUTOMOBILIŲ DIRB

TUVĖ.
St. Louis, Mo.— Lapkri

čio 21 d. čia žada atsidaryt 
Chevrolet’o automobilių su
dedamoji dirbtuvė, kuri sto
vėjo uždaryta 4 sąvaites. 
Busią priimta darban 2,000 
senų darbininkų.

SPROGIMAS KASYKLOJ
UŽMUŠĖ 24 ŽMONES.
Anglijoj pereitą subatą 

Įvyko didelis sprogimas an 
glių kasykloj netoli Ashton 
in-Makerfield. Kasykloje 
dirbo apie 100 žmonių ir 
24 jų buvo užmušti.

CHICAGOJE NUSINUO
DIJO JONAS A. RŪKAS.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
nusinuedijo Jonas A. Rū
kas, 46 metų amžiaus lietu
vis, kuris .gyveno po nume 
riu 3036 West 42r.d st. Spė 
jama, kad ii prie to pastū
mėjo nedarbas, r.es ligonis 
senai jau nedirbt ir nieku? 
negalėio susiras?! užsiėmi
mo. Dažnai nusiskųsdavo, 
kad sunku gyventi.

NORI PARDAVINĖTI
VYNĄ KALĖDOMS.

Califomijos vyno augin
tojų sąjunga, kuri sakosi tu
rinti 15,000,000 galionų vy
no, reikalaus, kad susirin 
kęs 1 d. gruodžio Kongre
sas tuojaus leisiu pardavi 
nėt vyną.

KALĖJIME DIRBO NETI 
KRUS PINIGUS.

Baudžiamam C Jorados 
kalėjime, Canon City? de 
tektivai susekė netikrų pini
gų dirbtuvę. įrankiai pini 
gams daryti buvo surasti po 
grindimis kalėjimo hydro 
elektros dirbti? < j.

HONDURO RESPUBLI
KOJ REVOLIUCIJA.

Prieš prezidentą Colind- 
resą kilo revoliucija Hondū
ro respublikoj. Sukilę libe- 
alai nakties laiku užėmė 

San Pedro, Trujillo, La Cei- 
ba ir La Esperanza miestus. 
Jiems vadovauja generolas 
Justo Umana.

AIRIAI SUDEGINO ANG
LIJOS VĖLIAVĄ.

Pereitą sąvaitę Dubline 
airiai įtaisė demonstraciją 
orieš Angliją ir viešai sude
rino Anglijos vėliavą. Tai 
vis tautiniu fanatiku išsišo-£ i
kimai.

Lietuvis Nušovė 
Lenko Pačią.

Laikraščiai praneša, kad 
Shamokin’e, Pa., lietuvis 
Jonas Abromaitis nušovė 
lenko Ferenco pačią ir pašo
vė patį Ferencą. Sakoma, 
kad Abromaitis buvo tą len
kę paviliojęs ir gyvenęs su 
ja nekurį laiką, bet moteris 
jį pametusi ir sugrįžusi prie 
savo vyro. Lietuvis dėl to 
labai supykęs ir nuėjęs jai 
atkeršyt. Užmušęs savo mei
lužę ir sužeidęs jos vyrą 
Abromaitis pabėgęs ir pa
sislėpęs.

RADO 25 GABALUS 
DINAMITO.

Plymoutb, Mass.— Netoli 
nuo šio miesto laukuose ra
sta po lapais paslėpta 25 
gabalai dinamito, kuris bu
vo iau gerokai sumirkęs nuo 
lietaus. Policija mėgina su
sekti, kas jį tenai padėjo ir 
kokiais tikslais.

SPALIO MĖNESY PADA
RYTA TIK 50,270 AUTO

MOBILIŲ.
Per spalių mėnesį Jungti

nėse Valstijose ir Kanadoje 
padaryta iš viso tik 50.270 
automobilių ir trokų. Pernai 
tuo pačiu laiku buvo paga
minta 81,582 automobiliai.

KINIEČIAI UŽMUŠĖ 59 
JAPONUS.

Japonų žinių agentūra 
praneša, kad Tstisiharo 
šiaurėje kiniečiai pasigavo 
59 japonų rinktinę ir visiš
kai ją sunaikino. Rinktinė 
buvo siunčiama japonų gar 
nizonui sustiprinti Tajenše- 
ne.

NIKARAGOJ IŠRINKTAS 
NAUJAS PREZIDENTAS.

Nikaragos prezidento rin
kimus kontroliavo 1,400 
ginkluotų Amerikos jurinin
kų. Išrinktas Juan B. Saca- 
sa ištikimas Wall Streetui 
žmogus.

Aišku, kad mes gavome 
tiktai įsitikinusių socialistų 
jalsus. Minių protesto bal
sai teko Rooseveltui. Prote
stuodamos prieš republiko
nų administraciją, minios 
aalsavo už demokratus.

Daugeliu žvilgsnių so
cialistams yra laimė, kad 
valdžia pateko visiškon de
mokratų partijos kontrolėn. 
Ji neturi jokių principų, jo- 
rios programos. Vienu žo
džiu, demokratai neturi nie- 
<o, išskyrus tiktai norą atsi
sėsti į gerai apmokamas val
džios vietas ir tęsti toliaus 
ą pačią politiką, kurios lai
kėsi Hooverio valdžia. Lai
kydamiesi tos pačios politi
kos, demokratai nesugebės 
svarbiųjų gyvenimo klausi
mų išrišti. Tas atidarys žmo
nėms akis ir parodys, kad iš 
senųjų partijų nėra jokios 
vilties. Jie supras, kad ne
užtenka pakeisti valdžioje 
partiją ar žmogų, bet reikia 
pakeisti pačią ekonominę 
sistemą, šalies išganymas 
gali būt tiktai socialistų 
partijos programoj. Ir todėl 
socialistai dirbs savo darbą 
visa energija ir pasirižimu, 
pakol jų tikslas bus pasiek- 
as.”

Demokratams ištikrųjų 
eko sunki užduotis atlikti. 

Jie kaltino republikonus dėl 
nedarbo ir visų kitų nelai
mių. Lengvatikiai žmonės 
tam patikėjo ir balsavo už 
demokratus. Išrinko netik 
demokratą prezidentą, bet 
davė demokratams didelę 
persvarą Kongrese ir 32 val
stijose pastatė demokratu^

gubernatorius. Taigi de
mokratams dabar prisieina 
parodyt, kad jie yra geres
ni šeimininkai negu jų bro
liai republikonai. Ar jie su
gebės tai parodyti, tai pa
matysime vėliau.

CHEMN1ZE SUŽEISTA 30 
RIAUŠININKŲ.

Chemnizo mieste, Vokie
tijoj, tarp komunistų ir Hit
lerio nacių (fašistų) įvyko 
karštos muštynės, kuriose 
sužeista 30 žmonių.

DAR KAPOJA ALGAS
Holyoke, Mass.— Ameri

can Writing Paper Co. čia 
paskelbė kirkianti dar 10 
procentų algos savo darbi 
ninkams.

SIŪLO PAIMT KANADĄ 
UŽ SKOLAS.

Anglija yra skolinga A- 
merikai $4,600,000,000, to
dėl Wall Streeto kapitalis
tai pataria Washingtono 
valdžiai paimti už tuos pi
nigus Kanadą iš Anglijos, 
jeigu Anglija nenori ar ne
gali savo skolos atiduoti pi
nigais.

SUSTREIKAVO PIENO 
VEŽIKAI.

Kentucky valstijos šiau
rėj pieno trustas nukapojo 
pieno vežikams 20 nuošim
čių algos. Protestuodami 
prieš tai 1,700 vežikų pa
skelbė streiką ir pieno ne
veža.

Siat.es
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civyskupo’’, dalyvavo mote
rų “Birutės” ir jaunimo 
“Rūtos” atstovai ir keliatas 
pašalių tautininkų. Iš viso, 
16 žmonių.

Tarp kitų dalykų,
das” svarstė ir celibato 
klausimą. Kaip sako proto- 
kolas

“sino-
ANGLIJOJ GREITAI BU

SIĄS SOCIALIZMAS.
Lietuvos ‘•Socialdemok

ratas” yra tos nuomonės, 
kad Anglija, turėdama skai
tlingą ir gerai organizuotą 
proletariatą, bus pirmutinė 
šalis, kur Įvyks socializmas.

Iš istorijos mes žinome, 
kad dabartinė kapitalistinė 
sistema gimė su garo maši
nos išradimu. Nuo to laiko 
pradėjo augti fabrikai, ku
riems reikėjo stambių kapi
talų. Todėl pradėjo kurtis 
milioninės korporacijos, o 
vėliaus ir trustai Taip atsi
rado ir nauja viešpataujanti 
klasė—buržuazija.

Marksas buvo pirmutinis, 
kuris suprato ir išaiškino, 
prie ko tai veda. Kapitaliz
mas augs ir plėtosis, pakol 
bus naujų rinkų, pasakė 
Marksas. Jis nurodė, kad 
prie kapitalizmo išaugs da 
ir kita nauja visuomenės 
klasė—miestų proletariatu 
Spausdama ir išnaudodama 
darbininkus, buržuazija pri
vers juos organizuotis ir 
kovoti prieš išnaudojimą. 
Galų gale šita kova turės pa
sibaigti proletariato perga
le. Tuomet kapitalistinė sis
tema, paremta darbininkų 
išnaudojimu ir privatiniu 
pelnu, bus panaikinta. Fab 
rikai, kasyklos, gelžkeliai ir 
visos kitos stambios Įmonės 
bus paimtos visuomenės 
nuosavybėn ir opeiuojamos 
ne privatiniam pelnui.bet vi
suomenės reikalų patenki
nimui. Tai bus socialistinė 
sistema.

Markso aiškinimu, socia
lizmas visų pirma Įvyks te
nai, kur daugiausia bus iš
sivysčiusi kapitalistinė si
stema ir kur bus geriausia 
organizuota ir stipriausia 
darbininkų klasė.

Nėra abejonės, kad Ang
lija jau yra šitos stadijos 
pasiekusi. Todėl “Socialde
mokratas” ir rašo:

‘•Pasaulinio ūkio krizis. ka
pitalistinio ūkio krizis darosi 
vis gilesnis. Laikinas ir tik kai 
kuriuose pramonės kraštuose 
pagerėjimas, pasireiškęs šią 
vasarą ir sukėlęs buržuazijos 
tarpe džiaugsmingos nuotai
kos. vėl nyksta, kapitalistų vi! 
tys vėl blunka. Kapitalistinė 
ūkio sistema virto chronišku 
ligoniu, ne tik nebepagydomu, 
bet ir einančiu sparčiais žings
niais prie savojo galo.

“Kai buržuaziniam pasauly 
Įsigali vis didesnis nerimas, 
reiškiasi visiškas nesugebėji 
mas ir nežinojimas, kuo reikia 
nuo katastrofos gelbėtis, sočia 
listinis darbininkų pasaulis, 
pradedant šiais metais, rodo 
didėjančio gyvumo, didesnio 
pasitikėjimo savo jėgomis, di
desnio pasiryžimo. Socialisti 
nio proletariato ir mintys ir 
veiklumas vis labiau susimeta 
ties vienu ir vyriausiu uždavi
niu: skubiai ruoštis besiarti
nančiai katastrofai, ruoštis so- «
cialistinės santvarkos Įgyven
dinimui. To pagyvenusio sąjū
džio priešaky stoja viena stip
riausių pasaulio proletariato 
organizacijų — Anglų Darbo 
Partija.

“Tas ryškus Darbo Partijos 
pašokimas prasidėjo po ‘skan 
dališkai pralaimėtų’. kaip 
džiaugdamosi sakė buržuazija, 
paskutinių parlamento rinki
mų. ‘Sugniužusi’ Darbo Par
tija paskutiniame savo kongre
se š. m. spalio mėnesi prašne
ko tokiais žodžiais, kokių jos 
eilėse attirai nesigirdėjo Mak- 
donaldo laikais. To istorinio 
kogreso vyriausią nuotaiką 
charakterizuoja Trevelyano į- 
nešta ir kongreso visais bal
sais priimta rezoliucija, ku
rioj sakoma: busimos darbi

ninkų vyriausybės uždavinys 
privalo būti socialistinės ista- 
tymdavvstės išvystymas; bu
simam parlamente Darbo Par
tija turi laimėti ar kristi, ko
vodama už jos išpažįstamus i- 
dealus. Kad Darbo Partija ga
li greitu laiku vėl grįžti nuga
lėtoja į parlamento sienas, vėl 
sudaryti vyriausybę Anglijai 
valdyti—apie tai kongrese ma
žai kas abejojo.”

Apie to kongreso nutari
mus “Keleivy” jau buvo sa
vo laiku rašyta. Darbiečiai 
nutarė eiti prie socialistinės 
valstybės tuojaus, kaip tik 
Darbo Partija paims savo 
kontrolėn vyriausybę ir par
lamentą. Darbo Partija turi 
jau ir planą Anglijos pra
monei socializuoti.

SOCIALISTAI GINA 
VARGDIENIU REIKA

LUS.
Lietuvos klerikalų “Ry

tas” yra priverstas pripa
žinti, kad socialistai yra ti
kri žmonių ir tautų draugai, 
tuo tarpu kaip nacionalistai 
arba tautininkai yra aršiau
si nevidonai.

Štai ką rašo “Rytas” apie 
vokiečių socialdemokratų 
kovą su savais tautininkais 
dėl susisiekimo su Lietuva:

“Tilžėj pastaruoju laiku tarp 
nacionalistų ir socialistų užsi
degė karšta kova dėl mažojo 
rubežiaus susisiekimo. Pirmie
ji griežtai buvo reikalavę už
daryti sieną ir panaikinti lig- 
šiol galioje buvusią prekybos 
sutartį su Lietuva. Socialistai, 
gindami darbo žmonių ir vidu
rinių luomų interesus, kovoja 
už tai, kad tilžiečiams (kartu 
ir viso pasienio gyventojams 
paliai Nemuną) ir toliau išlik
tų, susisiekimas Lietuvon lig- 
šicl buvusia forma. Dideliame 
protesto mitinge šiose dienose 
tilžiečiai per socialistus pa
siuntė valdžios vietoms rezo
liuciją su reikalavimais neuž
daryti sieną. Iš 15.000 šeimų, 
kurias Tilžė turi. virš 13.000 
šeimų (ne asmenų) perka pro
duktus Lietuvos pusėje.”

Jeigu socialistai pasauli 
valdytų, santikiavimai tarp 
tautų butų tikrai broliški.

Šitą pripažista jau ir ne- 
socialistai. štai ką pasakė 
Vienos darbirtinkų socialde
mokratų susirinkime garsu 
sis Europos rašytojas To
mas Mann, kurio kalbą ci
tuoja “Socialdemokratas'

“Atsitinka pirmą kartą, kac 
aš, buržuazinėj šeimoj gimęs 
ir augęs rašytojas, kalbu so
cialdemokratinei ' darbininkų 
publikai. Aš jaučiu, kad tuo 
prasideda nauja mano gyveni 
mo epocha. Mano išvedžiojimai 
yra niekas kitas, kaip pareiški
mas simpatijų jūsų socialisti
niams siekimams....

“Dvasios žmogus turi pasi
sakyti, kad svarbiausiose Eu 
ropos valstybėse butų daug ge 
riau, jei jose vietoj buržuazi 
nių ar feodalinių vyriausybių 
prie vairo stovėtų darbininkų 
vyriausybės, tatai butų didelis 
žingsnis nužengtas tvarkos 
protingumo ir sanacijos keliu.

Na, 
kai iš

Prie Mano Liktarnes.
Užsižibinęs s:> iiktar- giau, nei mažiau, kaip tik 

nę aš ir vėl pra< iairy- vieno žmogaus minia, 
tis, kas darosi ir., gyveni- Tai yra beveik tas pats, 
mo sutemose. P: kad kaip tas biblijos stebuklas,

yra kur viena silkė buvo pada- 
ati- lyta tarp 300 žydų, ir kiek- 

bom- vienas žydas gavo čielą sil- 
r,d jis kę.„JT ________rm» ,

“Draugui” labai nepatin-

Brooklyno “Vieny-
'padariusi nepa 
dengimą. Visą iš
bardavusi p. V ir. 1. i: 
“parsidavęs soc:. 
dabar ji atranda, 
taitis ištikrųjų y 
konas ir prieš r kr 
tavo nėr “Tėvvr -

“šiuo klausimu daug pasisa
kyta ir išvadoje prieita, kad 
celibatas tėra galimas tik te
orijoj. kurį romiečiai katalikai 
teskelbia, bet ar jie pildo? Ce
libatas neatitinka gamtos nuo
statams ir neigiamai atsiliepia 
į tautinį šeimos auklėjimą. Ir |
kadangi Rnstauš apaštalai. Bloga buv0 k;;: 
paskmant net šv Petro buvo puvo
vedę. o taipgi ir katalikų oaz-;ro- 
nyčics dvasininkai, išskiriant 
gal tik lietuvių R. K. dvasinin
kus, irgi yra vedę. tai L. T. K.
Bažnyčios sinodo suvažiavi
mas vienbalsiai užgiria. kad 
Tautinės Bažnyčios dvasinin
kai gali būti vedę.”

Mišias ir kitas pamaldas 
nutarta laikyti vien tik lie
tuvių kalba.

Išpažintis vieša.

BELGUOS JAUNIMAS ATSISAKO 
EITI KARIUMENĖN.

Jau 350 jaunuolių yra Įteikę 
karo ministeriui savo nusi-

1 statymą prieš militarizmą.

. p. Vi- 
vpubli- 
irs agi- 
;ž Hoo-

Antimilitarizmas Belgijo
je ima reikštis vis labiau ir 
labiau. Atsisakančiųjų eiti 
kareiviais skaičius ima žy- 

ka Ispanijos premjeras Aza- miai didėti. 350 jaunuolių
na. O nepatinka štai kodėl: 
“Azana yra socialistų tar
nas. Jis pareiškė, kad da- 

Vitai- bartinis Ispanijos parlamen- 
”, ir tas yra teisėtas. O ištikro šis 

taip pat bloga, kai ;is dabai- parlamentas nėra parla- 
“republikonas”. Vi u žo- mentas, tik steigiamas £ra- 
džiu, kuo p. Vita i. i - ebutų, što susirinkimas. Jis sustatė 
Į “Tėvynės” rėdai r us jis konstituciją ir turėjo būt pa- 
vistiek netiks. Su.-ū -rijimo leistas. Bet pagaminęs kon- 
organui būtinai ^kalingas stituciją jis ir dabar leidžia 

Įstatymus be gyventojų at- 
siklausimo.”

fašistas redaktorius — tik 
tada Susivienijimą- us lai
mingas ir “Vienybė-' bus 
patekinta.

Bet jeigu jau “Vienybės” 
smetonlaižiams taip rupi

Po “arcivyskupo” Genio-■ Susivienijimo laba.-, tai ko- 
cio, daugiausia “sinode” Į dėl jie neatiduoda Susivie- 
albėjo ir Įnešimų darė p..Rijimui savo skol 

A. B. Strimaitis. Jis jau
drąsiai galėtų būt “vysku-

los

lite-Vienas “Vienybės”
pu." į ratų rašo apie... apie “vie-

--------------- natvės ‘multitudija-.-- Ar ži-
TILŽĖJ IŠDEGUTUOTA not, ką tas aukštos kalbos

LIETUVOS KONSULATO sakinys reiškia? Vienatvė, 
IŠKABA. suprantama, tai vieno žmo-

NaktĮ iš spalių 15 Į 16 d. gaus gyvenimas: bet ką rei-
nežinomi piktadariai ištepė škia “multitudija?- 
Lietuvos konsulato Tilžėje Well, anglai vartoja loti

nų kilmės daiktavardi “mul- 
titude”. Tai yra kaip tik

Matote, Ispanijos premje
ras visai nežino, ką su savo 
parlamentu padaryti. O tuo 
tarpu Chicagos “Draugas” 
viską žino, bet to žinojimo 
niekas stokjardų durnuose 
nepastebi. Kaip gaila, kad 
tokia brangi Dievo dovana 
eina, atsiprašant, niekais!

Raudonas Pipiras.

iškabą. Lietuvos atstovas 
Berlyne Įteikė reicho užsie
nių reikalų ministerijai no- priešingas “vienatvei-’ daly-

jau yra Įteikę krašto apsau
gos ministeriui pareiškimus, 
kad šaukiami atlikti karines 
prievolės jie atsisakysią, nes 
to jiems neleidžianti daryti 
sąžinė.

Šių metų vasarą atsisakė 
eiti kareiviu R. A. Simoens. 
Jo atsisakymas smarkus, 
charakteringas: nuteistas 3 
mėnesius kalėti, jis protesta
vo badavimu. Teisė jį nese
niai. Teisėjai jo paklausė, 
kokio jis esti, kaipo karys, 
laipsnio.Į tai jis atsakė/‘Jo
kio kario laipsnio aš neturiu, 
nes tarnauti kariuomenėje 
esu atsisakęs ir aš ne karei
vis.” Simoens’o motina pa
reiškė teismui visą atsako
mybę prisiimanti sau. “Aš 
auklėjau savo vaikus meilės 
dvasioje ir mokiau juos to, 
kad militarizmas yra kažkas 
žema ir nedoroviška, nes 
verčia žmones —brolius— 
viens kito kraują lieti. Savo 
sunui aš sakydavau: aš be
velyčiau geriau tave mirusi 
matyti karste, nekaip gyvą 
žmogžudiškuose rūbuose 
Sūnūs mane suprato, ir aš

ą, protestuodamas prieš to- kas—jis reiškia didelę dau- 
<Į darbą ir reikalaudamas gybę, nesuskaitomą žmonių 
caltininkus surasti ir nubau- minią. Taigi, “vienatvės 
sti. i ‘multitudija’ ” bus nei dau-

SOVIETUOSE MOKYK
LAS LANKO 17,639,000 

VAIKŲ.
Sovietų radio praneša, 

kad caro Rusijoj 1914-15 
met. pradžios ir vidurinių 
mokyklų buvo 79,000, o per 
15 metų po revoliucijos tas . . .
skaičius išaugo iki 153,000.puo didžiuojuos. 
Carų laikais pradžios mo
kyklas lankė 5,209,000 vai
kų, dabar lanko 17,639,000.

Simoens’o advokatas pa 
citavo iš ministerio—sociali
sto Destree—knygos citatą:

MEDŽIOTOJAS MEDŽIOTAS!
“Gamta saro Žalumoj" — kaip atvaizduota 
garsaus dailininko R. llkinson Fox . . . 
ikrėpta koros tarp Įniršusio bu f falo 
buliaus ir laukinių indijonų medžiotojų, 
kurių ragotines privedė gyvuli prie Įniršu
sio puolimo, ‘'(iamta saro Žalumoj Retai 
Švelni ir L,engra'' — ir žaliai tahnkas 
neturi vietos ei garėtuose.

fOT-

o mūsiškiai nykstu 
“Vienybės” ir “Dir

vos” gardų viauksi, kad so
cializmas ir “intemacionali 
zmas” esą labai kenksmingi 
tautai judėjimai.

NUTARĖ, KAD TAUTI 
NĖS BAŽNYČIOS KUNI 

GAI GALI BŪT VEDĘ.

Tautinė lietuvių katalikų 
bažnyčia, kuriai vadovauja 
“arcivyskupas” Geniotis, 
šiomis dienomis turėjo su
šaukus savo “sinodą” Ne
tvarko mieste. Be paties “ar-

• ’onr . t $32 
rit* A«ne'iį*9 
To,»»r -c Cn

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

perkame puikiausią, patį 
A" A į taikiausią tabaką visame 

pakulyje, bet tas dar neišaiški

na kodėl žmonės visur skaito 

Lnckv Strike lengviausiu ciga

rete. Dalykas tame, kad mes 

niekuomet neužmirštame tei

sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 

šis puikus tabakas, ji tinkamai 

pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Luckv 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It's toasted”. 

Štai kodėl kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodybos gyventojas 

sako, kad Luckies yra tokie 

lengvi cigaretai.

Tt’s toasted"
Tęs pakelis lengvą Lnskies

“Neklausąs sąžinės balso— 
bailys.”

Teismas R. A. Simoens’ui, 
atsisakiusiam atlikti karinę 
prievolę, priteisė 3 mėne
sius kalėjimo. Simoens’as 
kreipėsi Į krašto apsaugos 
ministeri šiais žodžiais:

“Už atsisakymą eiti karei
viu Antverpeno kariuome
nės teismas mane pasmerkė 
3 mėnesius kalėti. Bet aš esu 
Įsitikinęs elgiąsis pagal savo 
ar pagal žmoniškosios vi
suomenės sąžinę. Be to, gi
lią pagalbą savo motinai aš 
laikau svarbesne, negu ra
šytieji šalies Įstatymai, to
dėl šiai neteisingai bausmei 
pasiduoti aš atsisakau. Prieš 
man taikomą smurto meto
dą aš galiu priešintis tik vie
nu: nuo šios dienos aš atsi
sakau nuo visokio maisto, 
vadinas, protestuoju badavi
mu. Laikau pareigą apie tai 
pranešti Jūsų Ekscelencijai, 
ir manau šiuo pareiškimu 
savo pareigą išpildąs.”

Tuo pačiu reikalu tuoj 
parašė krašto apsaugos mi
nisteriui laišką ir Simoens’o 
motina :

“Vakar mano vyresnįjį 
sūnų, už tai, kad klausyda
mas savo sąžinės atsisakė 
tarnauti kariuomenėje, nu
teisė 3 mėnesius karo kalėji
mo. Šitokį savo sunaus elgė
si aš visiškai ir nepakeičia
mai laikau geru. Aš trokštu 
tik vieno: trokštu, kad pri
siimtąją karčią taurę jis iš
gertų visą. Nors ir labai su
skaudo man širdį, kai išvy
dau sukaustytą dviejų žan
darų varomą savo sūnų, ta
rytum jis butų koks aferis
tas, bet sykiu man buvo ir 
smagu, kad jis nepalūžo, 
kad išbuvęs tiek dienų tar
domųjų kalėjime nepasikei
tė vidujiškai. Nei jis, nei aš 
jam skirtos bausmės nepri- 
pažįstam. Beprasmiškas An
tverpeno kariuomenės teis
mo sprendimas,—teismo, 
kuriam aš, tiesą sakant, jo
kios kompetencijos šitokiai 
bylai spręsti nepripažįstu, 
—kitokios reikšmės negali 
turėti, kaip tik tą, kad dar 
kartą iškyla Į aikštę tas šly
kštus šių dienų valdytojų 
dvilypiškumas: viešai jie 
kalba ąpie taiką, ir kaip gra
žiai dar kalba, o tuo tarpu 
slapčia siekia to, kad vėl ga
lėtų skersti tautas. Mano sū
nūs protestuoja badavimu. 
Tuo bud u jam paskelbtasai 
sprendimas yra tas pat, kas 
ir mirties bausmė. Dalykas 
rimtas, pone Ministeri. Da
lyko objektas—žmogaus gy
vybė. Aš kreipiuosi Į Tams
tos sąžinę, kaipo į sąžinę iš- 
prususio žmogaus ir tikinčio 
kataliko, kad gelbėtum mo
tinišką širdį nuo skaudžiau- 
sio bandymo. Manyti mano 
sūnų suglebsiant morališkai, 
neverta,—nei dabar, nei 
niekados. Nuo pat šio mo
mento ir aš ir mano vyras 
visiems esam atviri, ypačiai 
organizacijoms, nes norime 
per mitingus ir viešus susi
rinkimus paveikti gyvu žo
džiu Flandrijos visuomenę, 
norime ją sužadinti. Kad a- 
pie tai sužinotų užsieny, 
mes jau pasirupinom.

“Marie Simeons”.
“Der Kriegsdienstgegner”.

ESTIJOS VYRIAUSYBE
SIUNČIA KURĄ SAVO
ATSTOVYBEI LENIN

GRADE.
Estijos vyriausybė pa

siuntė Leningradan vagoną 
malkų savo atstovybei. Le
ningrade jaučiama didelė 

j kuro stoka ir todėl svetimų
jų valstybių atstovybėms 
igręsia pavojus likti be kuro.

t
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Ii Kas skaito ir rašo ||
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AMERIKC)S LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia
To niekas nepeikia

TRAGINGAS LIETUVIO BEDARBIO 
LIKIMAS.

Gyvenimas kaip pasaka.
‘keleiviečiai”, pra-Draugai

nešu jums apie savo nelaimę. 
Hooverio administracijos laikai 
pasiliks mano atminty iki grabo 
lentos. Per du metu dirbau po 2- 
3 dienas i sąvaitę, bet nuo perei
to balandžio eina jau antri me
tai, kaip aš visai paliuosuotas 
iš to pragaro, be kurio negalima 
gyventi. Reiškia, jau antri me
tai kaip esu be darbo, o šeima 
susideda iš 7 galvų, vaikai dar 
mažamečiai. Likau kažin-kam 
priklausąs, bet kam, tai ir pats 
negaliu suprasti.

Metę viską į šalį, mėginome 
išlaikyti nors nameli, kuris bu
vo labai reikalingas ir i kurį 
sudėjom 11 metų triūsą ir viso 
amžiaus uždarbį. Bet velnias pa
ėmė visas musų pastangas 
Kreipėmės į Hooverio R. F. C. 
prašydami pagalbos, bet gavom 
atsakymą, kad tokiems, kaip 
mes, pono Hooverio organizaci
ja pagablos neduoda. Ji skolina 
pinigus tiktai milionieriams ir 
stambioms korporacijoms. O čia 
bankas pradėjo spausti kaip į- 
manydamas, kad atmokėčiau 
paskolą. Namelis buvo gerai už
laikytas ir paskolos buvo likę 
jau nedaug temokėti, dėl to 
matyt, banko ponai ir užsimanė 
jį atimt iš mus.

Aš kreipiausi į teismą. Teis 
mas davė man 30 dienų su ban 
ku atsilygint. Aš tam prieši
nausi. Sakau, juk Hooveris pa
skelbė namų savininkams mora
toriumą. Bankas negali atimti 
namo be šešių mėnesių. Kur gi 
tas moratoriumas, klausiu. Tei
sėjas pataria man tuo reikalu 
tartis su pačiu banku: jis gi. 
teisėjas, duodąs man tik 30 die
nų. taip kaip nustato Michigano 
valstijos įstatymai.

Kreipiuos į banką. Bankas sa
ko, jei nori gyvent, tai mokėk 
mums po $20 rendos. Sutikau.

Bet po 30 dienų konstebelis 
mums praneša, kad butume pa
siruošę namą apleisti, nes jis 
jau turįs iš banko įsakymą išme
sti mus laukan.

Pradėjau prašyt pas banko 
ponus pasigailėjimo, lyg avis pas 
vilkus. Kraustytis neturėjom 
nei kur. nei už ką. Praslinko 
taip 14 dienų. Dvasios prislėgi- 
mas neapsakomas—tartum bu
tume nuteisti mirt.

šių metų spalio 19 dieną vai
kai parbėgo iš mokyklos pietų. 
Susėdome visi valgyt. Vaikai da 
išmetinėja motinai, kad kas sy
kis ji duoda vis prastesnius pie
tus. Tik staiga kaž kas smarkiai 
pasibeldė į duris. Moteris atida
rė. Įnėjo penki žiauriais veidais 
vyrai ir nieko neaiškindami pra
dėjo vilkti laukan pečių su žari
jomis. Aš klausiu, kas jie per 
vieni ir ką jų šitas smurtas rei
škia? Vieton paaiškinimo, ga
vau tik atsakymą, kad viskas 
turi eit laukan—“everything 
out!”

Pradėjau prašyt, kad leiptų 
nors vaikams pavalgyt. Bet 
žiaurus kapitalistų bernas su 
suko piktai: “OutF* Ir griebė 
daiktus nešti laukan. Sako, tu
rėjot užtektinai laiko pavalgyt.

Bet mano moteris jau nebe
iškentė. Pagriebė nuo stalo 
duonraikį peili ir puolė jų tar
pam Kraugerių tarnai kad ir 
žiaurus, .bet nusigando. Konste
belis atkišęs revolverį, o detek- 
tivas mosuodamas “blakdže 
kiu”, išėjo atbuli iš virtuvės 
Tris darbininkai taipgi išbėgo 
laukan.

Aš pats nustebau matydamas 
tokį vargdienės motinos narsu
mą.

Bet vistiek neilgai teko savo 
pastogėj būti. Už pusvalandžio 
pribuvo apie 50 policmanų ir 
musų rakandus vėl pradėjo ver
sti laukan. Mano moterį paėmė 
ir išvežė į policijos nuovadą, o 
mane nuvežė i “VVelfare” (lab

MEKSIKOS KAREIVIAI DIRBA NAUDINGĄ DARBĄ.

darybės) biurą. Kai rakandus 
išvertė laukan, tada mus palei
do ir liepė eit “namo.” Surgįžę 
radom duris jau užrakintas, o 
visi musų rakandai suversti be
tvarkėj ant šaligatvio. Policijos 
pilna gatvė.

Pamačius tokį vaizdą, mano 
moteris apalpo. Saržentas turė
jo šaukti daktarą. O kapitonas 
priėjęs prie manęs ėmė grasinti, 
kad nedrįsčiau nešti rakandų 
atgal į namą.

Aš jam sakau, kam čia laikai 
tiek daug policijos? Juk, sakau, 
banditai gali kokį banką išplėš
ti.

Jis atsako, kad mano rakan
dai jiems esą lygiai brangus, 
kaip Detroito bankai. Aš jį pa
vadinau už tai melagium. Sa
kau, šitie tavo žodžiai yra tiek 
pat verti, kiek ir Hooverio. Tu 
žinai, sakau, kad mano rakan
dų niekas nevogs, bet bijai, kad 
aš nesunesčiau jų atgal į namą, 
kurį bankas mums išplėšė.

Musų baldai išgulėjo atviroj 
padangėj 24 valandas. Aš da pa
stačiau prie jų dvi amerikoniš
kas vėliavas ir prikaliau plaka 
tą su užrašu: “Hands off! This 
is United States civilization!”— 
kas lietuviškai reiškia: “Nekiš
kit rankų! čia Jungtinių Valsti 
jų civilizacija!”

Prie šitokių “iškilmių” Det
roito policija išstovėjo ištisas 24 
valandas. Ir šitokių vaizdų Det
roite yra daug.

Išmesti gatvėn žmonės papra
stai eina policijon ir klausia, 
kur jiems dabar dėtis. Policija 
tokius siunčia į VVelfare biurą. 
O tas biuras taip greitas, kaip 
čerepokas lenktynėse.

Reikia da nepamiršti, kad iš
mestam iš namų žmogui neva
lia automobilium važiuoti. Taigi 
į Welfare biurą reikia pėksčiam 
atmieructi kelias mylias. Biure 
ponai sėdi mielaširdingi. Pasi
gailėjimo žodžių jie jums nesi
gaili. Girdi, labai mums nesma
gu kad su tamsta taip atsitiko. 
Prašom pasi j ieškoti sau tinka
mesnio buto. bet ne brangesnio 
kaip $10 į mėnesį, o mes užmo
kėsime.

Na, buk dabar Salemonu ir 
susirask už $10 “tinkamesnį” 
butą! Bet bėda, kad ir tų 10 do- 
erių kišeniuje nėra. Nors Det
roito mieste pusė butų dabar 
stovi tušti, bet namų savininkai 
reikalauja užmokėt iš kalno, o 
bedarbiams ir visai nenori kam
barių duot. nes iš miesto negali 
rendų iškolektuoti. Jei kuris na
mų savininkas laiko bedarbį, 
tai tik dėl artimo meilės.

Negavęs buto, žmogus eina 
atgal į policiją. Ten klausia, ką 
sakė VVelfare biuras? Kai kas 
atsake, kad tas biuras liepęs su
nešti išmestus rakandus atgal į 
tuščią namą. Tada policijos val
dininkas jau pats piškina į biu
rą ir duoda velnių už tokį pata
rimą. O išmesti rakandai tuo 
tarpu vis dar guli ant šaligat
vio.

Pagalios atvažiuoja miesto 
vežimas, sukrauna jūsų rakan
dus, ir važiuodamas gatvėmis 
dairosi, kur yra tuščias butas. 
Jeigu namų savininkai tokių ra 
kandų niekur neįsileidžia, tai 
miesto vežimas kartais vežioja 
juos per dvi sąvaites, pakol su
randa kokią skylę jiems sukišti.

Socialistinė Meksikos valdžia nutarė pravesti daugiau naujų kelių ir sutaisyti senuosius. 
Prie šito darbo ji pristatė kareivius, čia parodyta meksikiečių kariumenė, “ginkluota” ne 
šautuvais ir gazinėmis bombomis, bet špatais ir badykliais. Ji eina dirbti naudingo darbo.

BALTIMOREJ TEBESTREIKUOJA 
APIE IfiOO RUBSIUVIŲ.

MD.BALTIMORE.

Jie pasirįžę kovot iki per
galės. Nes perilgai jau jie i

Dabar bosai jau negalės 
sauvaliaut, negalės taip len
gvai mokestį mažinti. Todėl

kentėjo ir galinus netekę > ima?‘ k!toki1 Priemonių, 
kantrybės išėjo kovon priel?a™ yisoklas mackilnjicijas, 
savo engėjus. Schoenamano kal- lįk. <l»>bininkai mestų 
Irma buvo policija apsista- i Gedėjau k*? vienas 

eius, kad streikieriai B tolo !l-, uvls . kontrak orius jau 
negalėtų prieiti. Bet darbi- ;sake eisiąs. kiaulių ganyt , 
ninkai policijos nepaisė. Po!nes negalėsiąs ant darbimn-
200^-300 streikieriu ėjo ant ik V. oTVa ®Ut • - •
pikietų. Žinoma, ‘ policija i Bet teltimores siuvėjai,
nenusileisdavo: syki arešte- kad P.k unlJ?J ««a-
vo 127, kitą syki 200 st,.ei_ lybe, nuo unijos nesitraukia,

kieriu. Išviso buvo areštuota bet z,n^n'? zl.n?sn?2 e1’ 
apie 600 streikieriu apie ta-"a,P.,le didesnių laimėjimų.

* - c i *• KoltimAPDC cnnrmoi eito
dirbtuve.

Todėl po 24 valandų atvažiavo 
miesto vežimas, sukrovė musų 
baldus ir nuvežęs į tuščią namą 
sustatė juos. Namas be langų, 
sienos išgriautos, visi įtaisymai 
sugadinti, vienu žodžiu, nėra 
kaip gyventi. Taigi rytojaus 
dieną atmieravau žingsniais 4 
mylias į Welfare biurą ir pra
dėjau skųstis, kaip nežmoniškai 
su mano šeimyna pasielgė.

AKRON, OHIO. jyra atsakomingas. Reiškia, 
Kaip p. A. A. Olis veda • P- 0Iis nesiskaito su nieku. 
SLA. paskolų reikalus. Vėliaus kuopa atsišaukė i 
SLA. 198-tos kp. narys'SLA. 37 seimą, kokis žmo- 

A. Papeika. gyvenantis Ak- gus yra finansų komisijos 
rone, Ohio. norėjo gauti pa-! pirmininkas, ir prašė, kad 
skolą iš SLA. ant nejudo- ,seimas priverstų p. Olį pa 
mos nuosavybės ir pasiuntė siaiškinti. kodėl neatsakinė-
reikalingą aplikaciją Finan- 
sų Komisijos pirmininkui 

■adv. A. A. Oliui. Gavo at- 
ąvaičių

busią pranešta, ar duos pas
kolą, ar ne. Tai buvo 1931 
metų 5 rugsėjo. Praėjo ir 5

Biuro raštininkai simpatingai 
mano skundo išklausė, viską už- sakymą, kad už 2 
sirašė, prižadėjo atvežti anglių
ir atvažiuot pažiūrėt, kokių rei
kia pataisymų.

šitų gerybių tačiau nesulauk- sąvaitės, bet žadėtas prane 
damas, vėl turėjau eiti i biurą Šimas neatėjo. Kadangi tuo 
ir skųstis iš naujo. Tokių žygių tarpu jau buto įvykęs Pil- 
dariau jau keliatą. Kožną sykį domos Tart bos suvažiavi- 
išklauso, viską užsirašo, ir liepia mas, tai Papeika kreipėsi Į 
eit namo. sakydami, kad viskas centro sekre j rę su paklau

simu, kaip yra su ta pasko
la. Centro sekretorė atsakė, 
kad P. Taryba neturi jokios 
rekomendacijos nuo Finan
sų Komisijos šitos paskolos 
reikalu, patarė A. Papeikai 
kreiptis Į p. 01Į su paragini
mu, nes greitu laiku įvyk- 
siąs kitas P. Tarybos suva
žiavimas.

A. Papeika kreipiasi laiš
ku Į p. Oli. kad parūpintų 
rekomendaciją sekančiam 
P. Tarybos suvažiavimui. 
Bet Įvyko ir keli P. Tarybos 
suvažiavimai, o p. Olis jo-

busią “O. K”
Bet iki šiai dienai tie “labda

riai” da neparodė nei akių.
Julius Kudlas.

Paprastai suneša juos ten. kur 
randa butą neužrakintą, arba 
kur patys gali duris atsirakint.

Bet kai ateina vėliau namų 
savininkas ir randa tokį “įna
mį”, tuojaus eina į policiją ir 
reikalauja išmest jį laukan. Ir 
policija vėl turi bedarbi kraus
tyt ant šaligatvio.

Kaip aukščiau sakiau, mano 
rakandai išgulėjo lauke 24 va
landas. Man buvo įsakyta eit į 
VVelfare biurą prašyti pagalbos 
Bet žinodamas, kaip tas biuras 
veikia, aš atsisakiau tenai eiti.

BROOKLYN, N. Y. 
Pastaba.

LSS. 19 kp. susirinkimas, 
Įvykęs š. m. 29 spalių, pada
rė pastabą sklokos organui 
ir vyriausiam jo redaktoriui 
dėl 27 spalių tilpusio strai
psnio, kuriame išskaičiuoja
ma nabašninko Debs’o nuo
pelnai ir sakoma:

“Debsas negali būti Hill 
quit’ų, O’Neal’ų, Thomas’ų 
ir kitu klasinio bendradar 
biavimo šalininkų draugas. 
Todėl, mums rodos, Sociali 
stų Partija nepadoriai elgia 
si naudodama Debs’o var
dą, kad daugiau aukų suko- 
lektavus j dabartinį savo 
rinkimų kampanijos fon
dą.” (Musų pabraukta).

Jeigu Socialistų Partijai 
nepadoru naudoti vardą 
Debs’o, tai kam padoru?

Ar jus manote, kad sklo
kos vadui-redaktoriui pado
ru naudoti Debs’o vardą?

Mes manome, kad ne.
Per dešimtį metų su vir

šum sklokos vadas savo pra
kalbose ir raštuose niekino 
socialistus ir socializmą, kas 
buvo Debs’o idealas, todėl 
naudoti Debs’o vardą jis ne
turi moralės teisės.

Toliaus tame pačiame 
straipsny rašoma:

“Verta pažymėti, jog vie
nu klausimu Debs’o pažiū
ros gerokai supuola su pa 
žiūromis šių dienų oficialių 
komunistų.” (Musų pabrau 
kta).

Tik deja, sklokininkų 
vado—redaktoriaus pažiu 
ros nesupuola ne tik su 
Debs’o pažiūromis, bet nei 
su komunistų pažiūromis

LSS. 19 kp. komitetas: 
Pirm. J. Glaveckas, 
Sekr. A. Žilinskas,
Ižd. P. Tiškevičius.

ja i oficialius laiškus ir ne
grąžina dokumentų. Nuvykę 
i seimą 198-tos kp. delega 
tai laukė, kada bus skaito
mas 198-tos kp. paduotas 
skundas prieš p. Olį. Bei 
skundo seime neskaitė. Ta 
d a 198-tos kp. delegatai 
pradėjo reikalauti,' kad jis 
butų skaitomas. Ponai tau 
tininkai pradėjo aiškinti 
buk tai esąs asmeninis rei 
kalas, neapsimoką ištisai 
skaityti; tik pasakė kelius 
žodžius, iškreipiant dalyką, 
ir atliktas kriukis, o p. Olis 
pradėjo teisintis, kad jis da 
ves atsakymus. Bet kada 
musų delegatai pastebėjo 
kad jis netiesą kalba, tada 
jis nutilo. Vėliaus musu 
delegatai seime asmeniškai 
užklausė p. Olio, kodėl jis 
negrąžino A. Papeikai ti 
dokumentų. Jis atsakė, kac 
dabar perduosiąs, nes turįs 
su savim, tik viešbuty pali 
kęs. Bet užsibaigė ir seimas 
o p. Olis delegatams tų

Baltimorės siuvėjai šitą jau 
gerai supranta ir sako: 
“Kuomet mes neorganizuo
ti, tai tik minia; o kuomet 
organizuoti, tai spėka!”

Lapkričio 12 d. Lietuvių 
svetainėje atsidarė A. C. W. 
of America Unijos Lietuvių 
Skyriaus fėrai. Nors kriau- 
čiai ir suvargę, bet supras
dami unijos svaidą, reikia 
tikėtis, atsilankys į šiuos fė- 
rus ir galės linksmai laiką

Dabar pažvelgkim į tas, 
ką greičiau susitaikė. Jos 
taikėsi viena dėl to, kad 
silpnesnės atsilaikyt prieš 
darbininkus, antra dėlto,
<ad turėjo skubių darbų pa
dalyt. Trečia, jos manė, kad 
darbininkai tik laikinai su
siorganizavo, o vėliaus pa
kriks ir tada vėl bus galima 
numušt mokestį. Taip būda
vo pirma. Bet dabar jau kas praleisti. Pageidaujama,

kios rekomendacijos P. Ta-idokumentų neperdavė ir A. 
rybai nedavė. Tada A. Pa-j 5>Pe’-kai .nesugrąžino iki 
peika pakartotinai laiškais! šiai dienai.
klausė p. Olio. ka jis pada
rė su tais paskolos doku
mentais, bet atsakymo ne
gavo nei ant vieno laiško.

Kadangi tos paskolos rei
kalas buvo žinomas ir SLA. 
198-tai kuopai, tai jos na
riai iškėlė ši klausimą kuo
pos susirinkime ir nutarė iš
nešti protesto rezoliuciją 
prieš p. Oli.
Rezoliucija pasiųsta į SLA. 
organą “Tėvynę’.

Praslinko 4 sąyaitės, bet 
rezoliucija nepasirodė “Tė
vynėje”. Laišku užklausta 
p. Vitaičio. ką padarė su 
198-tos kp. rezoliucija prieš 

Olį. Atsakydamas p. Vi
taitis štai ką rašo: “Rezoliu
ciją prieš p. Oli buvau per
davęs P. Tarybos suvažiavi
mui. P. Taryba patarė atsi
klausti pas i). Oli, ar jis ne
turi kokio pasiteisinimo į 
jam daromus užmetimus. 
Kada pasiunčiau rezoliuciją 
p. Oliui, tai negaunu jokio 
atsakymo. Negrąžina nei re
zoliucijos.*’

Vėliaus 189-ta kp. griež
tai pareikalavo p. Vitaičio, 
kad grąžintu rankraštį. Bet 
p. Vitaitis atsakė, kad jokiu 
budu negalis rankraščio iš
gauti iš p. Olio. Prisiuntė ir 
laiškų kopijas, parodyda
mas kokius laiškus rasė p. 
Oliui reikalaudamas grąžin
ti tą rankrašti, už kurį

kita. Dabar siuvėjai susior
ganizavo ir laikosi vienybėj.

kad atsilankytų ko daugiau
siai. T. M.

Laicrence Darbai ir Lietuvių Veikimas.
Darbai pas mus per mė

nesį laiko paėjo apygeriai, 
ypač karšymo skyriuose, bet 
dabar vėl sumažėjo. Audi
mai kaip tik pasibaigia, tai 
ir leidžia darbininkus na
mo. Washingtono dirbtuvė, 
kone didžiausia Latvrence’c 
mieste, po streiko kaip už
sidarė, tai beveik ir tebesto
vi uždaryta. Ėjo kalbos, kad 
atidalys po 4 liepos, bet ne
atidarė. Tuomet pradėjo 
kalbėti, kad atidarys po La-

šis reikalas SLA. 198-toj 
kuopoj liekasi neužbaigtas 
iki p. Olis nepasiaiškins dėl 
kokios priežasties neatliko 
savo pareigų kaipo finansų 
komisijos pirmininkas. Šis 
reikalas galės sulaukti ir se
kančio SLA. seimo, jei p. 
Olis nenorės skaitytis su 
kuopa. Jis turėtų žinoti, kad 
dabar jau reikalą turi su 
198-ta kuopa, o ne su Papei
ka.

Kuopa nutarė paskelbti šį 
dalyką spaudoje SLA. narių 
ir plačios visuomenės žiniai

Šiam reikalui įgaliota 
198-tos kuopos komisija iki 
dalykas bus galutinai užbai
gtas:

V. T. Neverauskas,
P. Yurgelis,
B. Verseckas.

seika su savo pasekėjais iš 
.Lavvrence’o ir Haverhill’io. 
Vakarienėj Pruseika buvęs 
taip jau žymi “asaba”, kaip 
ir naujasis kunigas, ir buvęs 
parapijonų “labai gerbia
mas.”

Taigi, gerbiamosios Onos 
Draugijos narės, pasiskaity
kit tą ištrauką iš bimbinio 
organo, o žinosit, kaip bim- 
bukai yra teisingi. Jie sako, 
kad vakarienė buvo parapi
jos ir kad buvo kunigas.Juk

bor Day. Ir Labor Day jaujai aiški melagystė. Kad ir 
čia pat, bet neišrodo, kad1 butų kunigas atėjęs, tai kas 
atidarytų. Nors mėnesį kitai čia tokio? Juk ir pas pa- 
darbai buvo pagerėję, ta- J čius bimbukus kas tik ateina 
čiau naujam žmogui darbasir duoda pinigus, tas yra ko- 
gaut buvo labai sunku, ypač šer. Kodėl tad Onoms ne
nemokančiam to darbo.
Daug yra žmonių, ką ne
dirba po metus ir daugiau. 
Tai yra sunki padėtis.

Lietuvių. Ukėsų Kliubas 
turėjo savo metinį balių 8 
spalių. Žmonių buvo pilnu
tėlė salė, kaip senų taip ir 
jaunų. Liko ir pelno. Dabar 
rengiasi prie Naujų Metų. 
Šįmet Kliubas išmoka savo 
nariams pelną ant įdėto ka
pitalo.

Onų Draugija turėjo susi
rengus metinę vakarienę 22 
spalių. Šioj draugijoj pri
klauso taip pat įvairių pa
žiūrų narės. Taigi vakarie 
nėję dalyvavo apie trejetą 
šimtų asmenų. Vakarienė 
buvo gera ir smagi. Draugi
ja ir pelno padarė. Visi va
kariene gėrėjosi, tik bimbu 
kams buvo no good. “Lais
vės” num. 260 tūlas “Pašali
nis” pasakoja, kad buvo va
karienė, bet jis pats nežino 
keno. Spėja, kad tai buvo 
“neprigulmingųjų” parapi
jonų vakarienė surengta, re
gis, priėmimui “naujo” ku
nigo, kuris užėmė vietą nu
sinuodijusio Šleinio. Į šią 
vakarienę atvykę ir L. Pru-

priimt kunigo? Paskui sa
koma, kad buvo atėjęs ir L. 
Pruseika. Na, o kas čia bai
saus? Pruseikiniai atėjo į Ci
nų vakarienę, gi Onos nueis 
į pruseikinių vakarą. Taip 
ir reikia, kad ranka ranką 
mazgotų.

Jeigu bimbukai iš Law- 
rence’o rašydami šmeižia 
Onų Draugiją, tai be abejo 
jie iš visur rašo melagingas 
korespondencijas. Ir kaip 
tokį laikraštį gali darbinin
kai skaityt?

Bimbukai buvo susirengę 
koncertą tai melagių “Lais
vei” paremti. Garsino, kad 
bus Bostono, Lowellio, Ha- 
verhillio ir Nashuos žmonių. 
Bet iš didelio griausmo ma
ža lietaus. Kai suvažiavo vi
sos žmonių “masės”, tai 
kartu su visais aktoriais pa
sidarė apie 50 asmenų. Ir 
pats koncertas buvo visai 
prastas. Pati Menkeleniutė, 
kaipo pagarsėjusi daininin
kė, dainavo visai prastai, 
turbut vėl šaltį turėjo (o gal 
jau taip Italijoj dainuoja). 
Žmonės išėję iš bimbinių 
koncerto spjaudėsi.

J. M. G.
vtooeesosooosoooisaooeoeocoooeoeaooooooooooooooooooooR*

IžVADUOTOJAI TANKIAI 
BŪNA BLOGESNI NEGU 

NIEKAS
NUGA-TONE yra tikras Tonikas 

—tonikas, kuris padaro jus tvirtes
niais. Gydytojas specialistas išvystė 
šia preskripcija ir tūkstančiai šian
dien liudija, kad jis yra labai vertin
gas. Yra tonikų, kurie turi tik vienos 
rųšies veikmę: vidurių, nervų, krau
jo dėl apetito, žarnų ir 1.1. NUGA- 
TONE yra abelnas tonikas Jus ne
galite būti sveiku, jeigu kokia viena 
dalis nes veikaus.

Priimk NUGA-TONE — jums rei
kalingi tik vieni vaistai. Nusipirkite 
dabar už vieną Dolerį, jus gausite 
vieno mėnesio treatmentą byle vais- 
tinyčioj. Kiekvienas butelis parduo
damas su pilna garantija—pinigai 
grąžinami į 20 dienų jeigu busite ne-

J1S J patenkinti.

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

T,alio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

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

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

“Aušros” Knygyne yra šimtai kitų knygų kurias šituo laiku ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigarnyčios, ir 11, irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street Chicago, III.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Rusijoj Organizuoja
mi Latviu Šauliai.c
Kaip yra žinoma, 1918— 

1919 metais vyriausiąją pa
jėga. kuria rėmėsi Leninas 
ir Trockis, buvo latviu ka-

Farmeriams Patarimai
Kaip sodinti vaismedžius, tiek daug neužgauna ir vai-

»> •* utt , . • siu tiek daug nenukrečia.Pereitam Keleivio nu- \ . ..
riuomenės dalys, organizuo- mery buvo aiškinama, kaip šakotąją medžio dali va
tos dar esant caro valdžiai apsaugot sodas žiemai. diname vainiku. Vainiko

Sveikatos Skyrius
Šj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Kovai su vokiečiais.
Latviu šauliai pasižymėjo 

savo narsumu. Rusijos revo
liucijai Įvykus jie subolševi- 
kėjo ir po bolševikų perver
smo tapo tikra Lenino gvar
dija ir nepaprastai žiauriai 
malšino visus sukilimus 
prieš bolševikus.

Nepriklausomai Latvijai 
susikūrus, daug šaulių grižo 
tėvynėn, bet nemaža jų liko 
ir Sovietuose ir dalyvavo 
pilietiniame kare.

Vėliau Sovietų valdžia iš
formavo latvių šaulių dalis.

Dabar vėl nutarta organi
zuoti buv. šaulių sekciją.

Latvių dienraštis "Latvis" 
nurodo, kad buv. latvių šau
lių sekcijos organizavimas 
prieštaraująs Latvijos—So
vietų taikos sutarčiai, rei
kalaujančiai visiško latvių 
šaulių likvidavimo.

Laukiama, kad Latvijos 
vyriausybė tuo klausimu 
padarysianti atitinkamus 
diplomatinius žygius.

saku SKAUSMAS DEŠINIAME 
ŠONE.nabanri DatailbMme a- paprastai paliekamaarg1. p.k ..... .. bet leistina turėti ir

pie ta., kaip ir kada vasa- fį. - -aku š k t 4 buti 
mus medžius sodinti. išdėstytos spiraiiai, norma-

Beveik visi medžiai ge- li?me atstume viena nuo ki
liausia sodinti rudeni. kaip tos. Dažnai tenka matyti, 
tik atvėsta oras ir pasibaigia kad šakos išeina iš vieno 
medžių augimas. Sodint ga- taško. Tai yra didelė yda.
Įima net ir žiemos laiku. Pirmiausia, tokios šakos 
jeigu tik oras būna nešaltas viena kitą spaudžia ir truk
iu žemė neįšalus. Ankstvve- do vystytis, susipina; bet i dešiniame šone. Be abejonės, 
snis sodinimas tačiau gere- svarbiausia, kad medžiui' skausmas šioje kūno dalyje rei- 
snis, nes jau iš rudens me- pilnai užaugus, šita vieta, išp ^ia, kad vienas arba kartais ir 
delis gali prigyti ir lengviau kurios išeina šakos, gali ply-i daugiau iš tų organų, kurie ran- 
išlaikys žiemos šalčius. ;šti, nes šakos ilgos ir sun- į dasi šioje kūno dalyje, yra suge-

Kai dėl parinkimo vietos, kios ir medis jų neišlaiko.’^ arba u«os aPimti- 
tai vaismedžiai gali augti Tas šakų susigrupavimasj Dešiniame vidurių šone mes 
visokioj dirvoj, jei tik nebus pareina nuo to, kad medis turime tulži, kasos galvutę, de- 
perdaug sausa ar perdaug medelyne nenormaliai (pa- šinįji inkstą; didžiosios žarnos 
šlapia. ’ i greitintai) auginamas. Vie- galą. ant kurios kabo appendik-

Jeigu žemė kur labai pra- penkių metų, ji išaugina sas, o moterys dešinįjį ovarą. 
sta. tai reikia iškasti didelę per metus. Pirmais Kadangi čia turime tiek daug
duobę ir išmestos žemės at- metais išaugina stiebą, ki- svarbių organų, tai ir nenuosta- 
<ral neversti bet atvežti <re- mis metais sutvarko vainiką bu, kad skausmas šioje kūno 
resnės, ar bent imaišvtį ge-Pr Paduoda. Faktinai gi dalyje pasitaiko taip dažnai, 
rokai komposto, t. y. supu- • ’ ■ i- j- i " ♦ 1. ’ ’T- ' • Iš tų visų organų, kuriuos
vusių lapų, skiedrų, ar šiaipa a randame šioje kūno dalyje, rim-
t-nUn sitiVčin, galima sutvarkvti ne is vir- ... . .......................KOKIU SlUKsllU. Žinoma, SO- » * — • ciausi pavoju sveikatai ir pačiai

Rašo Dr. J. E. Poška.

Šiuo straipsneliu noriu atkrei
pti tamistų dėmėsi i tai, ką rei
škia skausmas dešiniame šone. 
Gydytojai egzaminuodami ligo
nius randa, kad dauguma li
goniu kenčia nuo skausmų

dui visuomet labiau apsi į šutinių (silpnų, neišsivyzs- •

—Gut mcrrink, Maike! j —Bet dabar, Maike, bus
—Labas, tėve! teisybė. Iki šiol Ameriką
—Na, o kaip tau patinka valdė prabišiai, o dabai- val- 

naujas prezidentas, Maike? dys pijokai. Pirma prabišiai 
Žmonės šneka, kad ant Ka- sodino į džėlą pijokus, o
ledų jau galėsim alų gert. dabar pijokai sodins prabi . .....
Ar tas teisybė? šius. Išleis tokį zakoną. kad tymo projektą įnešė social-

—Kas nori, tėve, tas ge- subatos vakare kožnas pra- demokratų frakcija. Įstaty - 
ria ir dabar; o kas nenori, bišinas turi pasigert. Polici- m.° projekto autoriai paaiš- 
tas ir per Kalėdas negers, ja nueis į auzą ir apžiūrės: kinamame rašte nurodo, 

—Bet aš noriu pasakyt,'jei tik negirtas, tuojaus į ka(1 dabar nelegaliski a- 
Maike, kad naujas prezi- džėlą. o panedėlį iš ryto ant I bortai daromi tūkstančiais 
uentas atidarys saliunus. korto ir tegul užsimoka fai-

—Prezidentas negali to ną į pijokų fondą. Jesar! 
padaryt, tėve. Tai plikiau 
so nuo Kongreso.

—Na, c kaip tu rokuoji

LATVIJOJ LEGALIZUO
JAMI ABORTAI.

Latvijos Seiman įneštas 
įstatymo projektas, kuriuo 
legalizuojami abortai. Įsta

- ’čiusių pumpurų), bet iš vi- gyvybei sukelia staigus appen-
moka užleisti geresnį Že- V“’?“. 10 4'- dikso įdegimas. Jis greit išauga,
mės sklypą. Vieta turi buti:cunnUJ norma^ at" prinoksta ir greit trūksta aplie-
ar visai lygi arba su pasviri- ^a turinčių, pumpurų. . .....................
mu i Dietus i Vainiko sakos neturi būti

t>' - j • i , - išbėgusios, todėl jos kasmet.. Pageidaujama, kad is k , ^e(i„lis į 
siaurės ir vakaru puses butų .... ......genesniems
kokia nors uždanga —trio- trumpinainos.

, medžiams šakos yra prareti
namos.

damas žarnas pūliais, nui kurių 
užsidega vidurių plėvės ir žmo
gus miršta nuo peritonito. Užtai 
pajutus staigų appendikso įde
gimą reikia ko greičiausia pasi
duoti operacijai ir prašalinti 
gyvybei gręsiantį pavojų.

-Ar tai butu teisinga?

ar tas kongresas pazvalys a 
!ų daryt, ar ne?

—Man rodos, kad taip.
—Aš, Maike, irgi taip fi 

geriuoju. Nors aš tau sa
kiau, kad votuosiu už cicili 
stus. ale rąžančių kalbėjau 
kad dimikratai butų išrink 
ti, ba jie stoja už alų.

—Kas tau iš to alaus, tė 
ve, kad tu duonos neturi?

—Nevermai, vaike, ka’ 
bus gero alaus, tai duonos 
nereikės. Musų senos datos 
saliunčikai visi mažai vai 
gydavo, o buvo išsiganę 
kaip lietuviški bekonai. Vi
sai tautai būdavo unaras. 
kaip musų bantenderių su
šaldė išeidavo ant stryto su 
paroda per švento Kazimie 
ro atpuskus. Ar aš ne teisy
bę sakau?

—Tokio daikto, kaip tei 
sybė. pasauly visai nėra, tė
ve. Viskas priklauso nuo to. 
kaip tu į dalykus žiuri.

—Veidiminut, Maike'
Kr gi tu čia dabar nušnekė
jai? Kaip gi tai gali teisy 
bės nebūt ant svieto?

—Jos negali būt dėl to. 
tėve, kad kiekvienas ją su
pranta kitaip. Galime pa
imt kad ir tokį pavyzdį; ka
tinas pagavo pelę ir kamuo
ja ją. Katino supratimu, 
toks sportas yra visai teisin 
gas ir malonus, o pelei tas 
yra didžiausia neteisybė 
Taip yra ir su žmonėmis, tė
ve. Kiekvienas teisybę Iaik< 
tą, kas jam patinka. Pavyz 
džiui, tau rodo-i, kad teisy
bė reikalauja alaus. Bet pro- 
hibicijos šalininkai mano, 
kad teisybė yra jų pusėj.

—Aš tau pasakysiu, Mai
ke, kad tie prabišiai yra 
kreizi žmonės. Tik tu pa- 
mislyk, kiek jie iškados pri
darė! Uždarė bravorus, su
kapojo barus, tūkstančius 
žmonių susodino į džėlą, ki
tus nušovė, o dabar vėl sta
tys bravorus ir darys alų.

—Taigi, taigi, tėve, tas 
kaip tik ir parodo, kad pa
sauly nėra teisybės.

ir dažnai baigiasi moterų 
mirtimi, nes abortus daro ne 
specialistai gydytojai, o 
■‘šundaktariai.’’

Įstatymo projektas lei
džia gydytojams tam tikrais 

prašant.

—Šiur, Maike. tai butv 
teisingas atnagradijimas 
da pirma jie taip darė su pi-1 atvejais, motinai 
iokais. Juk ir man nėr juos J daryti abortu 
įe sykį reikėjo belangė;’ 
nakvoti. Taigi, tegul, besti 
jos, dabar paragauja antrr 
’azdos galo.

—Bet taip nebus, tėve.
—Kodėl nebus?
—Todėl, kad ne visi pro 

hibicininkai yra tikrieji 
blaivininkai. Didžiuma jų 
geria daugiau negru tu. tė
ve. Blaivo

Artimiausioje ateityje a- 
bortų legalizavimo įstaty 
mas bus svarstomas Seime. 
Beveik visos frakcijos pasi
sako už jo priėmimą.

KREUGERIS ESĄS GY
VAS IR GYVENA SO

VIETUOSE.

bos ar kokie nors augšti me 
džiai. j

Aukštaliemenės obelaitės Ko reikia vištoms, kad 
ir kriaušaitės sodinama at-, žiemą dėtų.
stumu 20-25 pėdų viena nuo
kitos. ' . .... inius dėtu, visu pirma __

Kiekviena duobė turėtų kj-a kad'butų"geros pačios yPat!n^ai Pas nutukusias mote-
but apie 4 pėdų pločio ir a- vištos Blogos vištos ir ge- ris* bet liga ka- kada ^alima 

prašalinti su vaistų pagalba. O 
jeigu tulžies pūslėje priauga ak
menukų. tai tuomet jokios gy
duolės jų neprašalina—operaci
ja būtinai reikalinga. Akmenu
kai atsiradę tulžies pūslėje auga 
didyn ir didyn, o jeigu jų nepra-

šalina, tai pūslė, nebegalėdama 
jų išlaikyti, plyšta ir viskas pa
sileidžia ant vidurių.Tuomet jau 
pagalbos nėra!

Nemažai nemalonumų bei 
skausmų dešiniame šone suke
lia didžioji žarna, ypatingai tas 
jos galas, kuris randasi tame 
šone. žmonės tankiai gauna 
bendrą tos žarnos įdegimą, nuo 
kurio ligonis jaučia skausmą ne 
tik dešiniame šone. bet jaučia 
visų vidurių gėlimą ir perdidį 
vidurių Iiuosavimą. Tokiame at
sitikime gydytojo pagalba yra 
būtinai reikalinga.

Pasitaiko ir taip. kad didžio
sios žarnos galas, kuris randa
si šiame šone, labai padidėja, 
arba pasiliuosuoja iš normalės 
vietos, sukeldamas skausmus 
šioje kūno dalyje.

Kasos galvutė ir dešinis ova- 
ras mažiau žmones kankina, 
bet ir tie organai kartais tam
pa ligos apimti.

Apsisaugoti nuo viršminėtų 
pavojų yra galima, žmogus pri
valo pasirinkti ir valgyti tokius 
valgius ir gerti tokius gėrimus, 
kokie tinka jam. o negerti ir ne
valgyti tą. ką jis nori. Susirgus 
nereikia laukti ir dusti ligai įsi
galėti. bet jieškoti pas gydyto
ją pagalbos. Tuomet sutaupysit 
daugiau pinigų ir sveikatos.

jos pavojingas organas 
šone, tai tulžies pus-

Kad vištos žiemą kiauši- ,ė- Tulž»es pūslės įdegimas arba 
r - kataras tankiai pasitaiko.

Antras
dešiniame

pie 2 pėdų gilumo Ber.d-, Hausiai prižiūrimos kiauši- 
rai sakant,duobė tur buti pa-„;n nedės 
kankamai didelė, kad butu, i -i r
gana vietos visoms sakioms -a]toj patalpoj nQrį bbai

šiltai laikyti taip pat nege- 
1 <1.

Vištoms žiemą reikia duo- 
s, ti žvvriaus ar skaldytos ply

tos, kaulų,, anglių ir pelenų

ištiesti. Nekuomet nereikia ~ 
šaknų galų užlenkti, 
jos perdaug ilgos, tai ge-' 
riau aštriu peiliu jų galu: 
nuplauti. Nuplovimas me
džiui nekenks.

Kasant duobes, dirvože- ii maudytis.
SENOVĖS DAINA APIE 

VILNIŲ.
Šiltesnėmis dienomis viš-mis sumetamas i viena pu ..........., . .

Prieš "as reikia kleistisę, o podirvis į kitą. ____
_ sodinant medeli, duobėn ;val:scio^L

_______ Berlyne gauta k Stokhol-. suverčiamas dirvožemis (a-j Lesalas vištoms
prohibicijos a- 710 sensacinė žinia, kad Ivą-’imamosios žemės sluogsnisb, duoti labai įvairus.

Vilniaus miesto žalios brcmos. 
Ten žirgus balnojom. 
Pabainojom ir išjojom, 

galima j vaįgĮęą pristojom.

ore pasi-

rento subatos vakare tu be
veik niekur nerasi, tėve. ir 
todėl priverstino gėrimo į- 
jtatymas bus visai nereika
lingas.

—Kad tu, Maike, vis su
gadini mano planus. Aš jau 
buvau viską išfigeriavęs, o 
tu sakai, kad niekas iš t< 
neišeis. Geriau eik tu savo 
geliais, o aš savo.
—Na. tai lik sveikas, tėve!
—Gud-bai!

LAISVOS MINTYS.
Ar žinot, ką reiškia poli

tinė laisvė, už kurią mes vi
suomet kovojam?

ai yra piliečio teisė kri
tikuoti ir priešintis valdžiai. 
Be tos teisės pilietis negali 
būt laisvas žmogus.

Visų revoliucijų tikslas y- 
ra maž daug tas pats—nai
kinti senovę, griauti sostus 
ir dievus, šluoti šiukšlynan 
visus autoritetus. Vietoj ka
ralių, vietoj “tautos vadų” 
ir kitokių kerėplų, valdžia 
turi būt pačių žmonių ren
kama ir kontroliuojama. li
tą valdžia turi ne valdyti, 
bet tarnauti. Vyriausis ir 
aukščiausis valstybės šei- 
myninkas turi būt ne koks 
iš “aukšto kelmo” kilęs dy
kaduonis, bet darbo žmogus 
—turtų gamintojas.

Sunkiai gimsta naujas 
žmogus, da sunkiau nauja 
valstybės forma. Ir dėi to 
šiandien pasaulį tąso kon
vulsijos.

Bet despotizmo gali buti 
lygiai naujoj, kaip ir senoj 
draugijoj. Pavyzdžiu gali 
buti Sovietų Rusija. Liaudis 
kovojo už laisvę, tačiau lai
svės neturi, nežiūrint kad 
carizmas senai jau nuvers
tas. Mat, visokia valdžia no
ri būt laisva nuo kritikos. 
Dėl to ji ir stengiasi visuo
met siaurinti piliečių lais-

Aukštus kalnus jodydami.as Kreugeris esąs 
ena Sovietų Ru 

į Stokholme einanti laik
•aštį “Vara Nojen"
pėsi kaž kokia įvaro Kreu-|mėglo j duobę dėti negali- no.

e. kad įe tQ, 1?bai nawHnga žie-iSidabro kulkelėms,
mos metu vištininke ant vir- Kaip paleido armotėles,

gj-vas ir
gyvena Sovietų Rusijoj.

dar f F.vte ir vakare duodatos žemės gaiima
, primaišyti komposto, visai grudų. Pietums galima duo- 

. .sutręšusio mėšlo, arba. tie-,ti šutintu bulvių su pelais ar L znkta'ę’ uzm’era^ 
krel-,siog, geros žemės; šviežio sėlenomis ir nugriebto pie-įš',es,as armote‘es- 

. , Į mėšlo į duobę dėti negali- no. i Užkodavo armctėles
zeno bičiule ir pranese. kad ma šviežias mėšlas pradės,
gavusi iš Kreugerio laišką iš kaisti ir užmuš medį.'

armotas riktavom.

sovietų Rusijos . j Sodinant medelį -----
Si žinia šukele Švedijoje met reikia žiūrėti, kad ne- liepusios pasiektų, paka-i Kryžiokų vaiskelio...

sensaciją ir vėl pradėta kai- J pasodįnti jj pergiliai. binti šviežiu runkelių ar ko-Į T v . ,
beti, kad buvę palaidota - - ---------
Kreugerio lėlė iš vaško.

visuo- veliu, kad vištos vos pasis-'Skynė ulytėles

„ . _ _____ lezių______ __ ___
Atsimenant, kad puri že- pustų. Vištos pasišokinėda 

T. . : mė susigulės, medį galima mos juos lesa, dėl to daug;
Kreugerio bičiule žada sodjntj kįek aukščiau že- juda, o judėjimas joms la-i 

horizonto. Sodinant, Kai sveika. Dar ant grindų >
AREŠTAI IR KRATOS 

LIETUVOJ.
Leipalingyje pas Antaną 

Paulėką žvalgyba padarė 
kratą ir radusi užtaisytą re
volverį, šovnių ir 651 atsi
šaukimus, nukreiptus prieš 
esamą valdžią, areštavo jį. 
Paulėkas už sukilimo Aly
tuje organizavimą buvo nu
teistas kalėti iki gyvos gai

paskelbti žinių, kurios nu
svies paslaptingas Krauge
rio mirties aplinkybes.

BULIUS SUSTABDĖ 
TRAUKINĮ.

Brighton, Mass.— Perei- 
a savaite vietos skerdvklont t i «-

vos, bet 1931 m. rugsėjo I reikėjo sustabdyti traukini 
mėn. iš kalėjimo iš’eistas.

Dabar tą pačią dieną poli
cija darė kratą ir pas Paulė
ko kaimynus Vaikšnorus 
Užtiktas kluone Jonas Vaik- 
šnoras pradėjęs į policiją 
šaudyti ir, pasinaudodamas 
nakties tamsa, pabėgęs.

I>abai slaunųs ir vojaunųs 
Musų kareivėliai.
Bėga kraujas ligi kelių 
Šalyj neprieteliu.iVVIikėV. .L/ėll ilill, gnuuiį! 

žiūrima kad šakny? nebūtų vištininke pakreikia piaus- į šita daina, matyt, yra susi- 
susipynrsios, ir kad vieno- tytų šiaudų ar piuvenų ir pa-i dėjusi dar tais laikais, kada 
dai gulėtų į visas puses. Žiu- beria grudų. Vištos visą die- lietuviai kovojo su kryžeiviais, 
rimą eilių tiesumo. Iš pietų ną tada kapstoti ir gimnas- kurie prievarta jiems bruko iš 
pusės statomi kuolai. Juos tikuoja. J Romos atneštą katalikybę,
stato iš nietu dėl to, kad ___ L__________________________________________________________________

mes

savo šešėliu jie apsaugotų 
atėjo traukinys su g>-vuliais. medžio žievę nuo saulė? 
Iškraunant juo? viena? bu- karščio. Tas apsaugoia iau- 
’ius ištruko ir pabėgo. Išė- ną medelį ir nuo kirminų 
jęs ant Boston ir Albany griežikų, kurie nemėgsta še- 
gelžkėlio jis sustojo. Dėl to sėlio.

Lietuvoje sodus sodinant
[Ant galo policija jį nušovė. medeliai parankami aukšti 

ir šakos iš apačios nugenėia- 
mos, nes po aukštesniu me
džiu lengviau yra prieiti ir

IŠ BRAZILIJOS IŠTREM
TI SUKILIMO VADAI.

Brazilijos valdžia išleido žemę įdirbti, 
pranešimą, kad iki pereitos Bet Amerikoj daroma vi
rvaitės iš Brazilijos tapo sai priešingai. Žemės čia yra 

: jau 79 buvusio su- įvalias, todėl sodas, papras-
at’M‘ 9 O7» įtik kilimo vadai. Juos tremia ti, užleidžiamas ir vaisiniai
ATĖMĖ 2,078 LITUS. Europon, daugiausia Por- medžiai šakojami žemai. Iš
Sedos krautuvininko Ka- tugalijon. to yra ta nauda, kad leng-

gano agentui E. Mirkei va
žiuojant vieškeliu, Smilti- Latvių seimo socialinės į- žemų medžių, lengi-iau nu
neš pušyne, nežinomas pik-htatymdavystės komisija imti vaisiai; krisdami že-
tadarys atėmė 2,078 litus ir pavedė vokiečių frakcijos mėn vaisiai taip nesusi- 
peršovė vežiką Sakalauską, atstovui Scholeriui parengti daužo, kaip krisdami nuo 

Policija plėšiko stropiai visuotinio darbo draudimo aukštų medžių, ir, kas svar- 
jieško. | įstatymo projektą. biausia, žemų medžių vėjas

ŽAIOAS UZDEGE ALIEJAUS LAUKUS. vę. Bet piliečiai užtai priva
lo visuomet budėti savo tei
sių sargyboj ir neleisti jo
kiai klikai valdžioje įsigalė
ti.

Per paskutines audras Oklahomos valstijoj žaibas uždegė 
aliejaus laukus, čia parodyta ištolo, kaip dega aliejaus tankai 
ties Okiahoma City.

Ką reiškia dabartinis pa
saulio krizis?

Nieko daugiau, kaip tik 
priešingų gyvenimo srovių 
kovą. Tai yra kova tarp se
nosios valstybės formos ir 
naujų idėjų. Kova tarp re
voliucijos ir reakcijos. Se
noji valstybės forma jau at
gyveno savo amžių ir jos 
vieton veržiasi naujas gyve
nimas. šitas reiškinys tačiau 
nėra naujas. Revoliucijos ei
na jau daugiau kaip šimtą 
metų. Ir su kiekviena revo
liucija būna nuversta vis 
daugiau senovės stabų. Da
bar griaujami paskutiniai.

Laisvas Aras.

»

*
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Ka/imnas Pajuokia 
Hooverį.

Sovietų valdžios pildo- 
Kapitalistų- spauda džiau- mojo komiteto pirmininkas 

giasi, kad šie rinkimai bu- Michailas Kalininas pereitą 
vę labai “ekonomiški.” nedėldienj sakydamas Mas- 
Hooverio agitacijai iki 2 kvoj prakalbą pasakė: “A- 
lapkričio buvę surinkta “tik- menkos prezidentas elgiasi 
tai” §1,938,821.00, o išleis- Lygiai taip, kaip tas beraštis 
ta “tiktai” §1,960,290.00. kaimietis, kuris tikisi, kad 
Vadinasi, arti 2 milionų do- Dievas užaugins jo javus, 
lerių. Hooveris tikisi, kad Dievas

Roosevelto vajui remti i- sugrąžins Amerikai gerbu- 
ki 2 lapkričio buvę sudėta VL nesuprasdamas to, kad
pač4iu7i1aiku°#ši^6ik4ii2.(iouo bartinV , Iš Plataus Pasaulio. Lietu vos Atstatymo Bendrovės Reikalu.

Kiek Kaštavo Rin
kimų Agitacija.

Tuos pinigus sudėjo viso-
ma.

Pirmaeilis Amerikos lakūnas James H. Doolittle 23 lapkričio leisis greiton oro kelionėn 
aplink Ameriką nauju transporto planu, kuri jis vadina “Shellightning.” Prisisodinęs savo or
laivį žmonių, jis tikisi nulėkti 9,000 myiių, padarydamas apskritai po 230 mylių į valandą. Jis 
sako, kad šita jo mašina yra gre’čiausis transportacinis lėktuvas visame pasauly. Jis yra varo
mas 700 arklių jėgos Wright-Cyclone konstrukcijos motoru.

Žinios iš Varšuvos sako, Jau buvo skelbta, kad ši B- 
kių korporacijų viršininkai, LATVIAI SUDAUŽĖ IT A- kad paskutinėmis dienomis vė nori persiorganizuoti, arba 
fabrikantai, bankininkai ir £u ATSTOVYBĖS AUTO- Maskvoje buvo areštuota a- visai likviduotis, jei šėrininkai 
šiaip stambus pinigų maišai. MOBILI pie ^0 žmonių. Visi jie esą taip nuspręstų, bet iki šiol nega-
Dabar laimėjęs kandidatas .. J* w į kaltinami kaip “kontrevo- linti sūdan ti reikalinga balsų
turės savo rėmėjams atsily- Latvijos spauda praneša, Hucionieriai”, kitaip sakant, skaičiaus. negalima buvo turėti 
ginti. ” k.. Ryg°Je> L zdauguvy, jie kritikavo valdžios politi- legalių susirinkimų.

Bet šitos aukos visų išlai- nežinomi asmenys akmeni- į ką visi busią ištremti Sibi- Daba, . ra dedamos visos Da 
dy da. neparodo. Paprastai ™ , -n. _______

una išleista apie dusyk jta]|J šoferis; Lapkričio 16 dieną Dani-at“nančiab metais legal|i
* • _ •v~» i i i •••••• _• ą   . ei teinu Vl'rry Ltiitmc "\7zivxr

Hooverio agitacijai aukų P”®# matyti, uo-
buvo sulinkta $4,911,744.- ,st0 <’aibminkai Vienas jy 
00. o demokratai sakėsi su- PareĄa^avts-. kad šoferi?
rinke Smitho agitacijai $4,-,’"*?*?’.JU0? ! mlest4- . 
088 922 00 1 Šoferis atsisakė, paaiski-

Vėliau gi paaiškėjo, kad ka^ automobilis pri- 
1928 rinkimams republiko- kItalijos atstovybei.
nai išleido Hooverio agita- ^.1H -s ***.viena® s^* 
ei jai iš viso §9,433,604.00, o' s.uk^: . ^le.ko’ <^mokrati-
demokratai už savo Smithą ne]? ?a?.luI?^1IS5‘
agituodami prakišo §7,125,- fa 1 vaikscioti pėsčias .Po 
5U0O ,to vyrai nuėjo į salj, bet

__________ greit grįžę ir pradėję svai
dyti akmenis i automobili. 
Automobilio langai buvo iš-GENEROLAI IR FABRI 

KANTAI PRIEŠ NUSI 
GINKLAVIMĄ.

Francuzų radikalų laikra-Į
štiš “Republiųue” praneša, į BIJO, KAD NEPRASMEG

daužyti ir puolikai pasislė- 
i pė tamsioje gatvėje.

kad tarp karo ministerio 
Boncouro ir francuzų ka-
riuomenės generalinfo in- nukentiyusiam nuo žem& 
spektonaus, gen. Weygan- , ,rvalVi/1-

TŲ VISAS PUSIASALIS.
Prieš kuri laiką smarkiai

drebėjimo graikų Chalkidi- 
kos pusiasaly spalių 23 d.do, kilęs konfliktas. Laik-

raščio žiniomis, gen. Vey- & rĮrebėjimas vė! pasi
gandas priesmasi francuzų K : _j - j 
delegacijos Ženevoj paren
gtam nusiginklavimo pla-

kartojo ir padarė vėl daug 
nuostolių. Žuvo ir daug 
žmonių, nors tikslių skaičiųnui. Jis priešingas bent ko- dar neturima žinovų nu0.

Sncuzynp”Snj“a5imOT,e’ «*> «alimas daiktas’ 
irancuzų puses. Jisai sukėlęs Rad Chalkidikos pusiasalis
prieš šį nusiginklavimą P^- galįs visiškai dingti iš žemės iais nuostoliais.
ria krašto an^au<rps tarvba i Pavirsiau?- Del zinov^
Laikraščio žiniomis. ffen> pranasajimų grai_Rų vairtzia
Veygandą remia pranešu ia« Padėjo rengtis to pusią

salio gyventojus visai iškel
ti.sunkioji pramonė ir jos įta

koj esanti spauda.

20,000 KAZOKŲ SIŪLO 
PATARNAVIMĄ PARA

GVAJUI.
Rusų emigrant-ų kazokų 

pulkininkas Dvoičenko įtei-! 
kė Paragvajaus vyriausybei 
raštą, kuriame praneša, kad 
20,000 kazokų, gyvenančių 
už SSSR sienų, nori daly-j 
vauti kare su Bolivija. Ka
zokai tarnaus Paragvajaus ! 
vyriausybei ta sąlyga, kad 
jie galėtų sudaryt atskirą ka
riuomenės dali su savo va
dovybe. Be to, karui pasi
baigus, kazokams turi buti 
duota žemės Bolivijos pa
sieny, kur jie Įkursią save 
čtanicas ir saugosią Parag-

HAVERHILL, MASS. 
Naujas lietuvis advokatas.

Vilimas Kiaršis.

Haverhillio lietuviai jau
vajaus sienas. Kazokų pa- pradeda susilaukt savų pro 
siūlymas svarstomas Parag- fesionalu iš jaunosios savo 
vajaus generaliniame stabe karto? ‘štai? giomis dieno 
ir, matyt, bus pi įimtas. m!-g £ja atidarė savo ofisjį

. . iaunas musų advokatas, Vi-
LIEPSNOSE ŽUVO 4 Hmas Kiaršis. Tai yra gabus

VAIKAI. |r (’(arb<tus vyras. Ir mokslo
Strcator, III. — Pereitą metu jis visuomet buvo tarp

sąvaitę nakties laiku čia už- pirmutinių studentų 
sidegė plytų darbininko Baigęs advokato mokslu 
Hockingo butas, kuris buvo ir gavęs diplomą, šią vasa 
virš plytų dirbtuvėlės. Ug- rą jis išlaikė valstijos kvoti 
nis kilo iš apačios, todėl gel- mus ir buvo priimtas į advo 
bėtis galima buvo tik per katu luomą su teise vesti by 
vienatinį langą, kuris tame las visuose Massachusetts 
bute buvo. Pats Hockingas valstijos teismuose, 
spėjo su savo žmona per Jo ofisas randasi po nu 
langą išlysti, o keturi jų vai- meriu 148 Merrimack st. 
kai žuvo liepsnose. HaverhillietU

KELEIVIS, SO. BOSTON

GREIČIAVSIS ORLAIVIS PASAULYJE.

partijų atstovai priešinosi Senai jau išsiuntinėtos pakai- 
vyriausybės sumanymams tos (prosies) Bendrovės akci- 
darbininkų labui. ninkams. kurių antrašus turim,

bet ligi šiol gauti atsiliepimai
į laidų, Direktoriatas prašo visų 
akcininkų siųsti savo pamainas 
aukščiau įvardytiems asme
nims, ar tokiems, kurie tikrai 
dalyvaus susirinkime. Pamai
nas, nežiūrint kam duosite, sių-

Iš Buenos Aires prane- .. , ...
ma, kad Argentinos vai- v"c,a ma"yį kad vargIal b“s 

džia nutariusi deportuoti a- ga',nį? .‘1, kvoruma s“da; 
oie 3,700 ateiviy bedarbių,; Todėl‘to ’jk, prašom, kad 
, . i • : VISI akc:n;rkai tumaus nasiiistii

—©t n a ve. 
New York, N. Y.

čigonai. Jų tarpe nemaža y- i
ra ir lietuviu bet dauriauria'MlkaIauskas’ Ba«0CluSg X lenku y’ ClaUglaUSla Kišonas. A. B. Strimaitis. A.
ebą lennų._______ Trečiokas. X. Strumskis, x.}

Prieš japonų valdžią Man- ■ Bukšnaitis. J. N. Varnės ir B. i 
džurijoj sukilo jau beveik J- Schegaus. Komisijos nariai! 
visi vietos gyventojai ir su- šie: J. Ambraziejus, Dr. B. K. j 
sidarė 30,000 ginkluotų ki- Vencius. J. J. Bachunas. Galite I 
niečių armija, kuri užėmė asmenų. Jasų balsai bus tinka-J 
turtingiausia Mandžurijos
dalį. Japonija nebežino ką 
daryti.

sooo90909ooooo99ooooosooeeooooe&960ocsoeooooesoooes600oeoeo9eooeeeeoooooeo6eęf

Tarp Bolivijos ir Parag
vajaus respublikų pietų A- 
merikoje eina jau tikras ka
ras. Pereitą sąvaitę vienam 
mūšy krito 350 bolivų. Jie 
kontratakavo savo priešą, 
bet buvo atremti su dide-

NAUJI 1933

Ispanija ruošiasi uždrau
sti prostituciją, kuri prie 
karaliaus ir kunigų valdžios 
buvo legalizuota.

Maskvoje mirė Stalino 
žmona. Apie jos mirtį esą 
visokių paskalų. Ji buvo vos 
30 metų moteris ir tik nese
nai baigė tekstilės mokyk- 
os kursus.

Visi myli Puikią Muziką. RCA Victor Palinksmins jus 
geriausiai. Per 30 metų Victor pasižymėję geriausiais, 
dabar jie geriausi negu kada. Pas Masilionį tą puikią 
muziką galit įsigyt labai lengvai. Užeikit persitikrini.

Vokiečių vyriausybė iš 
eido naują dekretą, kuriuo 

žiemos sezonui padidinamo? 
bedarbių ir socialinių pen
sininkų pašalpos. Šiam tiks- 
ui iki balandžio 1 d. vyriau
sybė skiria 70 mil. markių.

SIRGO 12 METŲ, 
BET JAU PAGIJO
VARTODAMAS TIKTAI
KAZELLS BOTANICAL 

CO. GYDUOLES.
Ignas Gudauskas. 425 P^eds Avė 

Dayton, Ohio. rašo ta’p:—Sirgau per 
12 metų su kietais viduriais, viskr 
išmėginau bet nebuvo pasekmių. An< 
galo parsitraukiau iš Kazelis Bota- 
nieal Co. baksiu' ą žolių arbatns, tik 
puse jos išvartojus mano viduriai pa
sveiko. Todėl aš rekomenduoju vi
siems ir meldžiu įdėti į laikraščius

Tokių laiškų mes gaunam šimtus 
Musų krautuvėje galima gauti gvd'io 
lių nuo visokių ligų. pavyzdžiui: 
skilvio nemalimo. nenoro valgyti, 
strėnų ir pečių skausmo, patrūkimo 
dusulio!asthma), peršalimo, s’atr=me 
po krutinę, reumatizmo, plaukti slin 
kimo, pleis’ anų, šlapinimo lovoje, nu^ 
nervų—išgąsčio, priemėčio, gebos 
skausmo, ir šimtai kitokiu gyduol ų 
Parašyk nuo ko nori. pasiųsk ’ d'i 
Me« pasiųsime diddj baksa gvd oi’ 
ir vieną baksiuką pridėsime dovanai 
del vyrų ar moterų, ypatingai jaunų 
moterų, kurių veiklumo čia negalima 
minėti Visada rašvk taip:

KAZELLS BOTANICAL CO. 
Herb Sperialist

108 W. BIlOAinVAY 
SO. BOSTON, MASS.

MODELIS RE-81
A Radio-Phonograph Comb nation. 

v th a ten tube Superhoterodyne Cir- 
i :it. “B’’ Amplification, Improved 
Home Recording, Two-Speed bąli

aring turntable for playing both 
;he Standard and Long Playing rec- 
ords. Automatic Vclume Control, 
Mitro Tone Control, Ali new tvpc 
Radiotrons. Radiotrons: 4 RCA-56, 
3 RCA-5S, 2 RCA-46, 1RCA-82.

Naujas puikus modelis ir stebėtinai 
žema kaina.

MODELIS R-76
A ten tube Superheterodyne 
i n au engaging Early Eng- 
lish, vvalnut veneered con- 
sole cabinet. Eųuipped with 
“B" Amplification, Automa
tic Volume Control, Micro 
Tone Control, Triple Grid- 
Super Control and High Ef- 
ficiency Triode Radiotrons, 
Improved 8 inch. Loudspeak- 
er, Rubber-Mounted Chassis 
and Ccndenser.
Radiotrons: 4RCA-56, 3RCA- 

58, 2RCA-46, 1RCA-82.

(ž josu seną rad i o. nežiūrint jo stovio, duodam didžią nuolaidą, tai geriausia da
bai išmainyt savo seną, ant naujo, moderniško. Jus turėsite naujausio ištomą.
RCA Victor ir galėsite gėrėtis puikiais radio programais, už mažą primokėjibalinimo

RCA VICTOR RADIO tikrai yra geriausis. sulyginus jo kainą su gerumu, jam ly
gaus nėra. Užeflrit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyti.

Jeigu reikalaujat tikrai geru Rekordu, žinokite kad pas mas jus rasite didžiau
si pasirinkimą.

Jie- perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilna kaina ju vertės.

GEO. MASIL1ONIS
3~i BR0ADWAY S0. BOSTON, MASS.
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Penkta* Puslapis

PAJ1EŠK.OJIMALJIEŠKOS ALEKSANDRO !
DIDŽIOJO KAPO.

Netrukus į Egiptą išvyks IMr=( 
italų mokslininkų ekspeai- Karaliaus, angliškai varlinas—Peter
cija, kuri mėgins surasti A- £."£• J-s ,kafia.tai «'veno Detroit, , , ’ , ”... . , Mich. Paskutiriu laiku gyveno Ne-leksandro Didžiojo kapą. wark, N. J. Prašau atsišaukti, arba 
Ekspedicija savo darba pra- kurie žin?;.kur jis jandasimaionėiu- 
dės AleksanuriJOJ, kur buvo reikalą kas link palikto turto. Už pra- 
pastatytas mauzoliejus A-

; leksandro Didžiojo palai
kams. Vėliau, kaip mano
ma, didžiojo nukariautojo

nešimą jo t.kro adreso busiu labai dė
kingas. (46)

PETRAS VELYVIS 
50 Ivy Street, Kearney, N. J.

'kūnas buvo perkeltas į Si-___Z?
'vos oazą.

APSIVEDIMAI-
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės gyvenančios Amerikoj, 
pageidaujama, kad butą Amerikos 
pilietė. Aš esu ne senai atvažiavęs iš 
Lietuvos Esu 30 metų. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir ant pareikalavi
mo grąžinsiu paveikslą. (46)

L RANČIUS 
15 Sandwich St.,

E. Windsor, Ont. Canada

Našlė ar mergina (ne gyvanašlė),

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Juozui Degučiui. —Mai
kio tėvas siunčia tamstai ge
nerolišką savo ačiū už laiš
ką ir natarimnc n v- . wa8Ie ar merKlna (ne gyvanašle/,1F gCrUS p&tHFlTilUS, O y kurį nuobodauja ir mano apsivesti, 
patingai už 2 doleriu. lai atsišaukia prisiųsdama savo pa-

, veikslą. Gali buti apie 45 metą, vi-
Oraugei Matuliauskienei. dutinio ūgio ir svorio. Geistina, kad 

Knres- butų mandagaus budo, rimta, laisva rvu co jr protjng-a_ Gerai butų kad įr turtosiųsti bi vienam čion paminėtų _ Ačiū UŽ Žinias
mai perstatyti susirinkimui. įpondencija gera. *

Vienas iš svarbiausių dalykų, Adelei Dirvelis. — “Re
tai tas, kad nei vieno akcininko view of Revievvs” straips- 
neliktų neatstovaujamo busian-nįs apie Normaną Thomasą 
čiame metiniame susirinkime. , labai įdomus. Ačiū UŽ pri-

Direktorių valdybai reikia 'duntimą. 
žinoti nevėliau šių metų 1 gruo- Lukšių Juozui. — Kores- 
džio, ar bus vilties tokį kvorumą
sudaryti, ar gal Direktorių Val- 

kitų, specialių 
gali reikalau- 
kad sudarius

legalį posėdį ir kvorumą.

kiek turėtų. Prašau kad apgavikės, 
bažnytinės ir munšainierkos neraši- 
nėtų. Paveikslą, kuri pareikalavus, 
sugrąžinsiu ir atsakymą duosiu kiek
vienai per laišką. (46)

J. Z. P. O. Box 4
Evergreen Park, IU^

GERA FARMA.
60 akerių geros žemės, 7 ruimų 

namas, rakandai, barnė, 5 karvės, 
arkliai, įrankiai, vežimai; arti prie 
miesto. Kaina už viską $1,800. Įmo-

pondenciją gavome, bet da
nespėjome peržiūrėti.

_ n . n, • t kėt $1000, likusieji ant lengvu numo-
S. Barzui. — Straipsnelis kėjimų. (48)

bus geras, ačiū. t 51RS evans

Kaimynui— Paminėsime
Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

sekančiame numery. Ačiū, FARMA IR PIENO BIZNIS 
Taigi kad išvengus didelių iš- kad pabrėžėt. t ANT PARDAVIMO.

M.. . .v. . tj- • 9 kambarių stuba su visais įtaisy-. Vensk&ICIUL— Juesim mals. Netoli “depot” ir mokyklų. Prie 
kitą Sykį. šteito kelio. 11 akrų geros žemės, 10

“ J g* karvių, 2 arkliai, 200 vištų, 70 vaisi-
A. ŠlUgžd&i. ---  Ačiū llž nių medžių. Pienui vežiot trokas Pie-

no biznis gerai išdirbtas, yra. 150 ko- pinigUS ii gerus linkėjimus, šlamenu. Galima daryt gerą biznį. 
Avinėliui. — Tamstos ei-

bet jos parašytos ne pagal 
eiliavimo taisykles. Ištaisyti 
gi eiles ne lengva ir redakci
ja neturi tam laiko.

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

JONAS KERDIEJUS,

Noriu važiuot į Lietuvą, parduosiu 
viską už $8,000. Atvažiuokit pama- 

lėse yra labai gražių minčių, tyt. (45)
WILLIAM POPALASKY 

286 Lincoln st. No. Abington, Mass. 
Tel. Rockland 80iW

. PARSIDUODA GERA 
FARMA

I laibai gražioj vietoj, vidury mieste
lio I.unenburg, Mass.. 8 ruimų stuba, 
bamč. vištinyčia ir kiti reikalingi j- 

• rankiai. gyvuiių nėra; 24 akeriai že- 
' mės. bet savininkas parduos ir dau- 
' giau žemės jegiu kas norės. (46) 

FELIX KACHNOWICZ 
55 llovrard St. Lunenburg, Mass.

C52 E. BROADVVAY 
S. BOSTON, MASS.

VICTOR RADIO
“Keleivis” darbo žmoniy 
gas. patarkit skaityt jį kick- 

; vienam lietuviai darbininkui.

Dylcai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 

ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (50)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irring Avė.. Oesfc.

CHICAGO. ’LL.

IBSiOiBIDiaNH

Chas. B.
Knchaaskas & Sw

GRABORICS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
.JAM LAIDOTUVĖSE, 
laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošiant nuo $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHACSKAS 

637 So. Paca Street
KALTI MORE, MD.

Įsitėmykit telefoną South 0083

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rūšies smulkiu# 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedir.ių, įvairius praneši
mus. jiardavimus, pirkimus, skai
tomo po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e. 
už žodį. išskiriant pajieškojinras 
spsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, mi 
kaina 50c.
Už pajieškejimus giminių 
draugų skaitome po te. už šodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimaž su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilpti}, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
283 BROADWAY,

SO. BOSTON,



Saitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

DYKADUONIŲ UŽSIĖMIMAS.

Ateinant žiemos sezonui. Amerikos dykaduoniai pradeda važiuoti iš šiaurės į pietus, kur 
nėra žiemos, štai, Californijos pajurys jau atsidaro maudymosi sezonas. Suvažiavusios bur
žuazijos moterys tenai jau maudosi ir linksminasi.

JUODVARNIAI NORI SUSISUKTI
LIZDĄ KLIUBO SALĖJ.

U LYNNO PADANGĖS. '
. .. . . . ... KUR PASIDĖS LIETU 

Čia atsibaladojo kažin i> vos GYVENTOJAI, 
kur mažiukas juodvarniu-

NORTH DAKOTOJ DAUGYBE SNIEGO
Z3

HILLS1DE, N. J.

Lietuvių Darbininkų Pašel
pinės Draugijos Vakarienė.

SEATTLE, WASH.
Madeleckų sukaktuvėse bu 

vo 300 svečių.
t (t a Jurgis Madeleckas, senasluHpkllClO 6 fl. DHjj* mu> , • *•r šio miesto gyventojas, sio-buvo LDPD. suruošta vaka

rienė, Į kurią atsilankė ir 
keliatas miesto politikierių. 
Buvo ir kontrasto, pavyz
džiui, arkivyskupas Genio
tis ir kunigas Kelmelis, vie
nas prieš Romą. kitas už 
Romą.

Vakarienė buvo labai ge
rai paruošta. Buvo keptų vi
ščiukų, dešrų, grybų ir Įvai
rių daržovių. Hillsidietės 
moterys yra geros šeiminin
kės. Jos kiekvienam paren
gimui nesigaili pridėti savo 
triūso nei laiko.

Dar nebaigus valgyt, pir
mininkas J. Adomaitis per
statė kalbėt miesto politi- 
kierį p. Thompsoną. Bet a- 
pie politiką jis nieko nekal
bėjo, tik pagyrė lietuvių va
karienę. Sekantis kalbėtojas 
buvo arkiv. Geniotis. Po jc 
perstatė kalbėt kun. Kelme
li; šis kalbėdamas ižeidinė 
jo ark. Genioti. Pabaigoje 
kalbėjo p. Bačius. Jo kalba 
visiems patiko. Po to prasi
dėjo šokiai. Šoko jauni ir 
suaugę. Visi linksminosi la
bai gražiai ir padoriai.

Pulvi*.

mis dienomis su savo žmona 
Barbora minėjo 36 metų sa
vo vestuvių sukaktuves.Tam 
tikslui buvo paimta salė ir 
sukviesti netik vietos, bet ir 
aplinkiniai lietuviai. Taigi 
malonu buvo matyt, kaip 
prie stalų susėdo apie 300 
žmonių ir valgydami ska
niai paruoštus valgius visi 
kanu džiaugėsi ir linkėjo 
Madeleckams laimingai su
silaukti da kitų tokių sukak
tuvių.

Po vakarienės prasidėjo 
šokiai, o “Kauno Orkestrą” 
griežė lietuviškus šokius be 
pasilsio.

Jurgis Madeleckas čia 
vra plačiai žinomas veikė
jas. Jis jau apie 30 metų čia 
darbuojasi SLA. kuopoj ir 
įpie 30 metų veikia D.L.K.

i Į negu kitur. Neužtenka, kad 
j Į jie paėmė 50 ir 75c Įžangos, 
‘ ’ bet dar ir kolektavo ir par

davinėjo. Vietinių žmonių 
buvo labai mažai; daugiau
siai buvo iš Patersono ir 
Brooklyno. Patersoniečiai 
vra veiklus žmonės. Jie lan
kosi i visokius parengimus. 
Sako: ”Mes visur atsilan- 
kom, jieškodami ką geres
nio.” Pat*.

Duųuesne, Pa. — Spalių 
30 d. pas H. Kušleiką buvo 
pažymėtinos krikštynos. 
Valgė, gėrė, baliavojo kaip 
ir paprastai geruose laikuo
se, apie bedarbę ir kitokius 
sunkumus ant valandėlės 
buvo pamiršta.Bet daugiau
siai pasižymėjo tai kūmai: 
kūmas svėrė tik 350 svaru, o 
kurna—360 svarų. Tai tik
rai graži pora. Tokių lietu
vių nedaug randasi musu a- 
pielinkėje, tuomi krikštynos 
daugiausiai ir skyrėsi nuo 
paprastų krikštynų.

Linkėjantis.

kas. Nebuvo vietos apsistoti 
pas lietuvius, tai apsistojo 

pas airius. Lietuviškos da
vatkos apie tai išgirdusios. 
tuojaus sumanė mišias už- 
rirkt. Bet už ką? Atsiminė, 
tad metai atgal mirė laisva
manis P. Z., taigi nutarė "a- 
pieravot” tas mišias už jo 
dūšią.

Davatkos nunešė dešimti 
nę ant mišių ir manė, kad 
kunigėlis melsis už Petro 
dūšią lietuviškai. Bet airių 
bažnyčioj lietuviškai neva
lia. Davatkos nusiminė. Sa
ko, lietuvių Dievas airišių 
talbos gal nesuprato ir de
šimtinė nuėjo velniop.

Kad jau su mišiomis taip 
nepavyko, tai davatkos su 
kitais brostvininkais nuta
rė suruošti puotą L. U. Kliu
bo salėj ir papenėt savo 
juodvamiuką lietuviškomis 
dešromis. Bet kad tas balius 
pigiau atsieitų, nutarė pa
kviesti prie jo prisidėt ir pa
ti Kliubą.

Nuėjęs Į sekanti Kliubo 
susirinkimą žiuriu, kad štor- 
ninkai sėdi susirinkę. Ma
niau, kad jie atėjo pranešti 
mums kokią gerą naujieną, 
gal šolderiai atpigo, ar kas. 
Bet apsirikauMusų štornin- 
kai susirinko agituoti, kad 
Kliubas prisidėtų prie to ba
liaus. Mat, jie galės parduot 
tam baliui dešrų. Ir Kliubo 
pirmininkas tuojaus pasida
vė tai agitacijai. Tai ką, esą. 
reikia jau prisidėt. Čia nesą 
kas nei balsuoti.

Draugai kliubiečiai, ne 
miegokit, bet lankykitės i 
surinkimus ir ginkit kliubo 
reikalus, nes kai juodvarniai 
susuks ant musų namo liz
dą, tai nusikratyt jų bus 
sunku. Fanatikai nemiega 
nei naktimis.

Suvalkietis.

Lietuvos gyventojų kas
met priauga apie 30 tuks
iančių žmonių, nes gimsta 
daugiau, negu miršta. Šie
met per pirmus 8 mėnesius 
priaugo apie 20 tūkstančių 
gyventojų.

23 KOMUNISTŲ BYLA.
Laprikčio 17 d. Kariuo

menės teismo išvažiuojamo
ji sesija Marijampolėje 
spręs didelę Suvalkijos ko
munistų bylą. Kaltinama 23 
žmonės.

SUĖMĖ ŽMOGŲ ANT
HOOVERIO KELIO.

Wisconsino valstijoj po
licija suėmė juodveidĮ ant 
gelžkelio, kuriuo turėjo eiti 
Hooverio traukinys pereitą 
sąvaitę. Policija mano, kad 
tas juodveidis norėjo išar
dyti gelžkeli.

ATJAUNINIMO
L

MEISTRAS.

D-ras Helan Jaworski. kuris 
gyvena Paryžiuje.sakosi išradęs 
naują būdą jauninti senus žmo
nes. Seniaus šituo amatu buvo 
pagarsėjęs d-ras Voronovas, 
kuris jaunindavo senius įskie
pydamas jiems jaunų beždžio
nių liaukas. Tas būdas reikala
vo sunkios operacijos. Jawors- 
kio išrastas būdas yra daug len
gvesnis :jis jaunina senius įleis
damas Į jų gyslas jaunų žmonių 

Jis

KOMUNISTŲ PROKLA 
MACUOS.

Papilė. Šių metų 18 spalių
geležinkelio linijoje rasta 

Gedimino Draugijoj, kurios ' primėtyta komunistinės lite-

No. 46, Lapkr. 16 d. 1932 m.

Šis paveikslėlis parodo vaikus North Dakotos valstijoj sta
tant diedą iš sniego. Paskutinėmis dienomis tenai tiek prisni
go, kad mokyklos turėjo užsidaryti. Tuo tarpu apie Bostoną gė
lės žydi.

LATVIAI PAGROBĖ IR 
KONFISKAVO LIETU 

VIŲ AVIS.

Obelių valsčiuje, prie pat
Latvijos sienos, ganėsi Kre- 
ščionių kaimo ūkininko Pa
girio pulkas avių. Jų dalis 
perėjo per sieną i Latvijos 
pusę. Latvijos gyventojas 
Bakšys, turėdamas asmeni
šką pyktį ant pil. Pagirio, 
pastebėjęs dalį avių savame 
lauke, perbėgo į Lietuvos 
pusę ir pagrobęs visas avis 
nusivarė pas save į gurbą, o 
vėliau perdavė Latvijos pa
sienio sargybiniui Sakalau
skui, kuris avis pristatė Į 
Pasubatės latvių punktą ir 
pranešė, kad avis sulaikęs 
kaipo bontrabandą. Muitinė 
avis konfiskavo ir spalių 
mėn. 6 d. Eglaitėje pardavė 
iš varžytinių. Pagirys buvo 
paėmęs tas avis ganiavon iš 
septynių mažažemių ūkinin
kų. Pasienio policijos rajo
no viršininkas tuo reikalu 
pravedė kvotą. Nukentėju

sieji labai pasipiktinę tokiu 
latvių elgesiu.

APIPLĖŠĖ.

Papilė. Masių kaimo ūki
ninkas Šukys grįžęs iš lauko 
užėjo daržinėn. Ten jį už
puolė du asmens ir pradėjo 
mušti. Šukys mušamas įbė- 
go į kambarį. Piktadariai 
kartu su juo įsibrovė į tro
bą ir grąsindami peiliais at
ėmė iš jo 10 metrų milo. Nu
statyta, kad plėšimą padarė 
J. Daunys ir Kl. Kirlevskis. 
Jie abu sulaikyti.

Nebrangus Vafista*
Apsaugojo Vyrui Darbą

‘ Mato vyra* kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinamo. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į dieną, tuojau* 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expelleris 
jį išgydė.”

A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLEfi

DETROIT, MICH.

SLA. nariai neužmiršta 
Pittsburgho seimo.

Spalių 2 d. lietuvių svetai
nėj Įvyko SLA. 352 kp. su
sirinkimas. šioje kuopoje 
kivirčai sumažėjo, ?gal būt 
dėl to, kad adv. Uvikas, ku
ris labai negražiai elgdavo
si kuopos susirinkimuose, 
dabar Į susirinkimus neatei
na.

Iš finansų raštininko ra
porto paaiškėjo, kad per 
vieną mėnesi, rodosi, net 20 
narių už nemokėjimą duok
lių tapo suspenduota. Vie
na, tai bedarbė labai slegia 
daugelį narių, o antra, tai 
fašistų smurtas 37-tame S. 
L. A. seime sukėlė nariuose 
pasipiktinimą ir dabar daug 
narių apleidžia organizaci
ją

Spalių 8 d. Detroito ko
munistai buvo surengę de
monstraciją. Bet vos tik ke
li tūkstančiai žmonių, dau
giausia ateivių tipai ir kele
tas juodukų, maršavo. Ka
dangi komunistai šlykščiau
siu budu šmeižia socialistus 
ir kitas darbininkų grupes, 
užtai darbo masės ir šalina
si nuo komunistų. Jų plepa
lai apie revoliuciją darbi
ninkams jau nusibodo.

Drapokas.

labar jis yra pirmininku
Nors lietuvių kolonija čia 

neskaitlinga, yra tik apie 
100 lietuvių, tačiau viešuose 
parengimuose jie visuomet 
susirenka i krūvą ir gražiai 
susitaiko.

Prieš rinkimus visi 
bavomės, kad musų vientau
tis Kazys Kriaučiūnas, kuris 
iki šiol buvo King County 
Superior Teismo teisėjas, 
pasiliktų toj vietoj ir ant 
.oliaus. Jam čia labai gera 
rietą, o mums, lietuviams, 
garbė.

Nedarbas yra aštriai jau-

raturos—proklamacijų spa 
lių revoliucijai paminėti.

MAGIŠKAS DIVONĖLIS

{vairumas yra gyvenimo priesko
nis, sulig senų priežodžių. Radio pa
silinksminimuose įvairumas taip pat 

• yra prieskoniu. Pažymėtina, kad daug 
įvairumo suteikia Lucky Strike ra- 

’ dio valandoje.
Šios programos Magiškas divonė

lis tris kartus į sąvaitę atneša per 
visas Jungtines Valstijas milijonams 
namų, pasaulio geriausių orkestrų 
muziką. Be šių garsių orkestrų muzi
kos. antradienių vakarais Magiškas 
divonėlis atneša radio klausytojams 
garsių bylų dramatizacijas,- išspręstų 
United States Department of .Justice 
agentų. Kiekvienas šis dramos per
statymas yra tikras apsakymas pa
siremiant United States Bureau of 
Investigation dokumentais. Aiškiai 

Mamas ir pas mus. Užsida- suprantama, kad pavardės čia pavar-
'.IUS Čia kdiatui bankų, nu- Ketvirtadienių vakarais, Magiškas 
kentėjo ir daugumas musų Divonėlis atneša dainų mylėtojams

AKI balsus Evelyn Herbert ir Robert Hol-
.leiUv 1U. A. Kalvaitis. liday, kurie padainuoja iš operečių

______________ nepamirštamų dainų, šie gerai žino-
NiVtl/ARIf N I dainininkai su žavinčiais savo bal-lvE.VvAI\K, PI. J. 1 sais, išneša radio klausytojus iš kas-

“N. G.” komunistų komiška d’OTini” darbu padubo i romansų ša-
operete ir Šokiai. j Todėl aišku, kad Lucky Strike iš-

Tan H TiiroinčiP dirbėjai kurie rengia šias'programas.O u. durgmeje Sve deda visas pastangas duoti radio 
tainėje, vietos ir apielinkės klausytojams puikiausius radio pasi-
Icnmiinktai ctatė tnin vadi linksminimus Lygiai kaip jie neap- Komumsiai statė taip \acn- Įenkia nieko neatlikę savo pastango- 
namą operetę. Lošimas ir se, suteikt rūkytojams puikesnį, gry
čia inavimas: hmm nphlno-ass nesn», ir tikrai lengvą cigaretą. aamavima. DU\O neoioga. . Lucky Strike išdirbėjai, gaminime 

šio populiaraus užsirukymo, naudo- 
' ja vien tik puikiausi tabaką. Bet šis 
jdar neišaiškina, kodėl žmonės visur 

baigoje “Lyros choras” SU-'šioje šalyje pripažįsta Lucky Strike
dainavo trpipta dainplin ir !tikrai len?rviu cigaretu O tas būna aainato trejetą namelių ir 'dėlto kad kaįp tas rinktinis tabakas 

yra tinkamai pasendintas ir išnokin- 
jis perleidžiamas per pagerinan-

Jauna mergaitė ir vaikas 
oko komiškus šokius ir pa

baigė “Internacionalu”. Po
to kalbėjo “Naujosios Ga-!^s’ „ar.Aii

J . į tj spraginimo procesą, {imant vartoji-
UVnėS Čvfas Butkus, bet JO ma ir ultra-violetinių spindulių, nes 
kalbos beveik niekas nesi-|^^
klausė. Kiek nugirdau, JIS būna švelni ir lengva. Luckies nesi- 
atakavo bimbinius, vadin- j žaI°* tabako> nes i'e yra sPra 
damas juos “žmonių mul
kintojais.”

Kiek man teko kalbėt, vi
si rimtesnieji žmonės Sako:
“Mokslas ir rimtas nusista
tymas yra geriausis gyveni
mo būdas”. Ištikrųjų taip 
yra. Pas komunistus yra di
desnis žmonių išnaudojimas

ginti
Spraginimo procesas buvo išras

tas išimtinai dėl Lucky Strike ir joks 
kitas cigaretas jo neturi štai kodėl 
Lucky Strike ir yra visų skaitoma 
tikrai lengvais cigaretais.

Todėl ir nenuostabu, kad Magiškas 
Divonėlis atneša jums tokias malo
nias radio programas Tokie puikus 
cigaretai užsitarnauja geriausių ra
dio pasilinksminimų ir Luckies išdir
bėjai nuolatai stengiasi duoti jums 
ant radio geriausius paslinksminimus 
kokius tik gali gauti. (Adv.)

PASISAVINO 16,000 
KNYGŲ.

Viešas Bostono knygynas
duoda knvgas skaitvt vi- , T- «•, - . *
siems be jokio užstato. Rei- .. . . . .. ,., , . x-i i j . . ziuot ir Amerikon savo išradimąkalaujama tik, kad po 1U . .
dienų knyga butų sugrązm- ______________________
ta. Kas negrąžina, tam už-: 
dedama pabauda: po 2 cen
tu už kiekvieną praleistą 
dieną po dviejų sąvaičių lai-; 
ko. Bet yra žmonių, kurie 
nesirūpina knygas grąžinti.
Pastaruoju laiku nesugrą
žintų knygų skaičius pasie
kė 20,000. Knygyno vedėjas 
manė, kad žmonės nenori 
mokėti pabaudų, kurių susi
dėjo jau apie §35,000 suma.
Todėl jisai paskelbė vienos 
sąvaitės “moratoriumą” — 
kas tos sąvaitės bėgiu su
grąžins užvilktą knygą, tam 
pabaudos nebus. Per sąvai
tę sugrąžinta tik apie 4.000 
knygų, o apie 16,000 knygų 
taip ir pasilieka negrąžintų.

Vienas tikras būdas
prašalint kosulius irV TVsalėtus.

Neatleidžiami kosuliai ir šalčiai 
oriveda prie pavojingų nesmagumų.
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Creomulsion, tai švelninantis Kreoso
tas kuris yra priimnus vartoti. Creo
mulsion yra naujas medikališkas at
radimas kuris veikia dvigubai: jis pa
lengvina ir gydo įdegusią plėvę ir: 
sulaiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotas! 
yra pripažintas aukštu medicinos au- i 
toritetų kaipo vienas iš geriausiai gy- ' 
dančių vaistų nuo neatleidžiamų ko- ' 
šulių ir kitokių gerklės skausmų ■
Creomulsion sudėtinė Driskai tant1 
Kreosotą, turi ir kitų gydančiu ele-• 
mentų kurie palengvina ir gydo už
nuodytas plėves ir prašalina tą erzi
nimą ir įdegimą, kuomet Kreosotas 
nueina j vidurius, persigeria į krau
ją, atakuoja tas vietas kur liga susi- 
stovėjus ir sulaiko gemalų augimą.

Creomulsion yra garantuotas už
ganėdinantis gydymas neatleidžian- 
čių kosulių ir šalčių, bronchitinio du
sulio, bronchitis ir kitokių kvėpuoja
mų organų ligų, ir yra labai geras 
atgaivinti sistemą po šalčio ar flu.
Pinigus sugrąžina jeigu kosulys ar 
šaltis, nežiūrint kaip užsisenėjęs, ne
palengvės po vartojimo, kaip nurodyta 
Paklausk’te pas savo aptiėkininką.

(Adv.)

D-ras J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų moterų ir vyrų. kraujo ir odos. 
Elektriką ir WM> gydoma jei reikalas.

261 HANOVER STREET BOSTON. MASS.
Tel. C'apitol 2257 Highlands 3315

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

VISOKIUS

PAUZDINIUS
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
V1ZIT KORTELES

“Keleivio” Spaustuvė padaro ir kitokius 
spauzdinius pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
padarome gražiai, greitai ir labai prieina
momis kainomis.

Draugijos, kurios daro kokius nors parengi
mus, duokit spaudos darbus padaryt mums. 
Jie bus gražiai padaryti, prieinama kaina.

Per 25 metus “Keleivio” Spaustuvė pasižy
mi savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas mus.

KELEIVIO SPAUSTUVE 
253 Broadvray

SOUTH BOSTON, MASS.

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iž Lietuvos Laikraščių.)

Seniausis Medis Amerikoje.

UZ SU BADYMĄ ŽMOGAUS, METAI 
KALĖJIMO.

Ginčo prasidėjo dėl pane 
lės pirty, o pasibaigė 

teisine.
Šiomis dienomis Panevė

žio kalėjiman tapo uždary
tas visiems metams K. Kati
levičius, kuriį dėl panelės 
pavojingai peiliu subadė 
berną St. Šulcą.

Šita kruvina drama buvo 
da pereitais metais Lukonių 
kaime, Subačiaus valsčiuje. 
Per Kalėdų šventes tenai 
pas ūkininką Karaziją buvo

ŠAKIŲ MIESTAS VAN 
DENY.

Nors apie šakius nėra 
nei žymesnio upelio, nei e- 
žero, bet išrodo, kad Šakiai 
kaip ir esą tarp ežerų. Da
bar lietaus nestingant, vi
soms baloms ir žemumoms 
pritvinus, vandens plotai 
vos akimis užmatomi. Bu- 

1 tų, rodos, gražu, bet tas gra
žumas labai nepakenčiamas 
ir varginęs kiekvieną čia e-

CircleviUės miestely, Ohio valstijoj, yra :<xbai sena vinkšna (guoba)— taip sena. kad dau
gelis mano, jog ji yra seniausis medis visoj Amerikoj. Todėl gamtos mėgėjai įkūrė fondą ir 
renka aukas, kad apsaugojus ją nuo sunaikiiManoma, kad tinkamai prižiūrint, šis medis 
gali gyventi dar koki šimtą metų. Jo šakos ra taip plačios, kad po jomis gali sutilpti tūks
tančiai žmonių.

KAIP BUVO NUŠAUTAS J. KARĖTA.
SAVAS PRIEŠ SAVAJĮ. j ‘‘KeJ«vy” buvo jau trum- 

* Įpai rašyta, kad susipykus 
į dėlArba Panevėžio viešbučių 

savininkų karas.
Kada biznieriams tenka

merginos, netoli Seme
liškių eigulys Sindoravičius 
nušovė girininką J. Karėtą.

kovoti už būvį, tai jų skel-i Dabar apie šitą kruviną į- 
biamas obalsis, “savas pas! vyki Lietuvos laikraščiai

vakaruškos. Vakaruškose Į saptį žmogų. Pratekąs Lie- 
buvo ir tūlas š., iš Kauno i soties upelis neturi bent 
atvažiavęs. Kaip miesčionis,! didesnio vandens puo- 
gražiau apsirengęs, jis, ži- !’mo dėl labai išsi vingia vil
noms geriau merginoms pa
tiko. Užtai gi kaimo bernai 
pradėjo griežti prieš ji dan
timis.

Kaunietis išsivedė šokti 
vieną kaimo panelę, kurią 
mylėjo beimąs St. Šulcas. 
Pašokęs su ja, kaunietis išsi
vedė ją pasivaikščiot ir abu
du nuėjo Į tamsią pirtį.

To jau užteko. Šulcas pa
sikvietė porą savo draugų, 
pasiėmė kuolus ir nuėjo i 
pirtį miesčionišką kavalie
rių “pamokinti.” Užklupę 
tenai tą svečią patamsy su 
mergina, kaimo bernai tuo
jaus pradėjo jį kuolais vai
šinti. Kilo triukšmas, riks
mas.

Atbėgo kiti vakarušnin- 
kai ir besimušančius per
skyrė.

Tuomet kauniečio gimi
naitis Katilevičius nutarė 
Šulcui atkeršyt už tas muš
tynes. Ir tą patį vakarą pa
stojęs jam kelią patamsy su
badė jį peiliu. Padarė dvi 
žaizdas nugaroj, perdūrė 
krutinę ir plaučius, taip kad 
Šulco gyvybei gręsė pavo
jus.

Taigi dėl to subadymo 
dabar buvo Katilevičiaus 
byla Panevėžio apygardos 
teisme.

Tardomas K. Katilevičius 
prisipažino sužalojęs Šulcą, 
bet aiškinosi, kad taip pada
ręs gindamasis.

Teismas pripažino jį nu
sikaltusį ir nuteisė metams 
kalėjimo. Be to, K. Katilevi
čius turi mokėt teismo išlai
das, St. Šulčiui padarytus 
nuostolius ir už sutrukdytą 
darbą (Šulcas gulėjo dau
giau kaip 5 mėn. ligoninėj) 
viso 328 lit. Taip pat kiek
vieni metai Katilevičius tu
rės mokėti Šulcui, kaipo nu
stojusiam 30fč darbingumo, 
po 130 litų.
TAI BENTKRIKŠTYNOS.

Vilkijos valse., Virbaliu- 
nų km. pas pil. Pr. P. buvo 
krikštynos. Žinoma, pa
gerbdami naujai į pasaulį 
atėjusį svečią, visi dalyvavę 
krikštynose gerokai “išme
tė” cukrinės. Svečiams ge
rokai įsigėrus, prasidėjo 
“draugiškas atsiskaitymas 
Į darbą buvo paleisti ne tik 
įvairus stikliniai indai, bet 
ir peiliai.

Ypatingai nukentėjo pil 
J. P., kuriam net gydytoją 
teko pasikviesti. Ant ryto
jaus linksmus krikštynauto- 
jus aplankė policija ir sura
šė protokolą

DAVATKOS MOKYKLAS 
NORI TVARKYTI.

Kelios sąvaitės atgal Vaš
kų mokytojas, tvarkydamas 
mokyklą, kelis centimetrus 
į šalį pastūmėjo kryžių, nes 
vytį negalėjo tinkamai pa
kabinti. Iškilo baisus pasi
piktinimas. Davatkos sukėlė 
triukšmą, susirinko toj pa

sios vagos; be to, užverstas 
purvu ir sąnašomis, todėl 
po kiekvieno lietaus labai 

plačiai išsilieja. Pasidariu
sios didelės ir gilios balos 
niekuomet ir vasaros saus
roms esant neišdžiųsta. Šis 
nenormalumas labai neigia
mai atsiliepia į patį miesto 
tvarkymą ir gražinimą. Ša
kių miestas ir taip jau yra 
slėningoje vietoje, o vande
niui nenutekant, visuomet 
esti baloje. Ta bala metų 
metais užteršiama visokio
mis miesto atmatomis. Oras 
visuomet drėgnas ir nesvei
kas. Dabar, rudens laiku, ir 
purvynai vos išbrendami.

PABĖGO APSIVOGĘS 
TAUTININKAS.

Spalių mėn. 2 d. su eks
kursija į Latviją išvažiavo 
Zarasų apskr. ligoninės fel
čeris ūkio vedėjas J. Macu
levičius ir iki šio laiko ne
grįžo.

Važiavusieji su juo pasa
koja, kad jis iš autobuso iš- 
sėdęs ties Daugpiliu ir sakęs 
turįs reikalų Daugpilyje ir 
perspėjęs, kad grįžtant jo 
nejieškotų, nes jis grįšiąs 
sekančią dieną.

Iš to matyti, kad jis jau 
buvo išanksto sumanęs ne
begrįžti.

Paviršutiniškai patikrinus 
ligoninės ūkio knygas, ras- 
:a išeikvota pinigų apie 3,- 
700 litų.

Privačių skolų girdėtis ir
gi nemažai palikęs.

Policija daro žygius šį 
tautininką sulaikyti.

SAULĖ LEIDOS, BUVO
KOVA, NET LANGAI 

BYRĖJO...
Spalių mėn. 13 d., saulei 

leidžiantis, 6 naujokai kau
liukas Juozas, Ginevičius 
Vincas ir Kavaliauskas A- 
dolfas iš vienos pusės ir Zil- 
bergas Vladas, Terekas An
tanas ir Petrauskas Antanas 
iš kitos, grįždami iš Zarasų 
būdami gerokai įgėrę, susi- 
piko ir pradėjo “kariauti”.

Zilbergas, Terekas ir Pe- 
traukas, “priešų” puolimo 
neišlaikydami, leidosi bėg-

Meiliška Drama 
Sedoje.

Nuskandinta svetima 
žmona.

Sedoje paslaptingai kaž 
kur dingo batsiuvio Gint- 
vainio žmona. Tuojau kilo 
įtarimas, kari Gintvainienė 
bus nužudyta dailidės Mic
kaus. Mickus su Gintvainie
nė sugyveno jau kelinti me
tai. Gintvainis žmonos lais
vės nevaržė.

Mickus šiomis
ti, o nugalėtojai — vytis. Vniuamienę iss vez-
Ties Bartašiškių vienk., ma-:11. • P^kuti-
tydami, kad negalės paspru- ;?1U lai£u J1".Klaipėdoje dir- 
kti, užbėgo pas vienk. savi-iį^ G>ntvai®ne nesutiko, 
ninką Boguševičiu Antana i ^a<!a. t' kartu
namus ir pranešė; kad jjįį: nusiskandinti.
užpuolę nežinomi asmenys, i Prieš įvykdant, susitari- 
Boguševičius išėjęs pasižiu- gerokai pasigėrė deg- 
rėti, “užpuolikus” jau rado tinės ir nuėJt ant Sedos kle- 
kieme, kurie buvo apsigink-

SKANDALAS DIEVO
BAIMINGOJ ŠEIMOJ.
Vaškai. Iki šių metų Vaš

kų bažnyčia neturėjo var
pų. Šią vasarą dievobaimin
gi žmonės Pažemeckas ir 
Garliauskas nupirko varpą. 
Varpu pirmą kart suskam
binus, davatkėlės meldėsi 
su ašaromis, keldamos į pa
danges aukotojų vardą. 
Spalių 19 d. iškilo didelis 
skandalas. Mat, antstolio į- 
sakymu paskelbtos Garliau- 

•skio (varpo pirkėjo) turtui 
dienomis j varžytinės. Atgabenęs savo

lavę pagaliais ir akmenimis. 
Jam pareikalavus nuo jo na
mų atsitraukti ir perspėjus, 
kad jeigu neklausys — šau
siąs, pastarieji pradėjo jį 
mėtyti pagaliais. Tuomet jis 
iššovė iš revolverio į aukštį 
ir matydamas, kad neatsi
traukia, pradėjo šaudyti į 
juos ir dviem šūviais patai
kė nauj. Pauliukui Juozui.

Pastarieji po to dar labiau 
įpyko ir, puolę pagaliais ir 
akmenimis, išdaužė Bogu- 
ševičiaus namų langus.

Sužeistasis Pauliukas at
gabentas į Zarasų ligoninę, 
žaizda sunki, bet gyvybei 
nepavojinga.

Pauliukas tiek buvo įsi 
smaginęs, kad nežiūrint su 
žeidimo, dar ilgą laiką ir Ii 
goninėj dainavo.

NUTEISĖ ŽMOGŽUDŽIUS
Jau buvo rašyta “Kelei

vy”, kaip pereitų metų gruo
džio 10 d. patėvis Zdanavi
čius su savo dviem sunais 
užmušė Joną Skinskį, Gude
lių kaime, Pajevonio vai. 
Dabar iš Lietuvos rašo J. 
Griunui į Detroitą, kad Ma
rijampolės teismas nuteisė 
tėvą 8 metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo, o abu sunu po 
6 metus, čia sakoma, kad 
daug ir pinigai pagelbėjo, 
nes Zdanavičiuj turėjo gerą 
advokatą pasiėmęs už 1,200 
lt. Jeigu ne pinigai, tai butų 
gavę po daugiau.

J. Griunas.

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Patrūkimo seno ar 
naujo. Didelio ar Mažo. ir Jus busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams

Parankom?.

Gaukit Dykai Ištyrimui
Kiekvienas patrukęs vyras ar mo

teris turi tuojaus rašyt pas W. S 
Rice, 56-E Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot vis? amžių pritaikytoj?. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik-

PLĖŠIKAS DVARO 
ŠIAUDUOSE.

Policija sužinojo, kad 
prie Rokiškio stoties Šalen- 
sko dvaro šiauduose slepia
mi senai jieškomas plėšikas 
Vaičiulis. Nuo spalių 12 iki 
15 dd. policija su šauliais 
šiaudus saugojo, bet plėšike 
nesurado, išskyrus urvus ir 
maisto likučius.

Čioj mokykloj ir priėmė ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai
on’prtJi rP7n1inniin kurio b’ra stebėtinas daiktas gydymui pa- gnezią rezoliuciją, KUI lą trukimo. Rašykite tuojaus W. S Rice, 
nusiuntė klebonui. Ine, 56-E Main Street, Adams, N. Y.

, vyki _______ __ _____
savaip', eina velniop. KovaiDraneša šitokių smulkme- 
už būvį kelia naują obalsį—įnų;
toi nrmč cotroii”

Karėta buvęs gavęs 1700 
lt. valdininkų algoms ap
mokėti. Tuo pat metu Karė
ta gavo kvietimą ir į vestu
ves. Eigulys Sindoravičius 
pasisiūlė Karėtą į vestuves 
nuvežti.

Grįžtant iš vestuvių, ku
rios buvo Žvaičių km., be 
Karėtos važiavo dar Kare- 
tienė ir p. Ališauskaitė. Pa
kelėj Sindoravičius pradėjo 
užkabinėti moteris, kurias 
užstojo Karėta. Tada Sindo
ravičius apsikabino Karėtą 
ir, ištraukęs revolverį, mirti
nai jį peršovė. Peršautas 
Karėta iš vežimo iškrito. 
Karetienė suprato, kad Sin
doravičius taikosi nušauti ir 
ją su Ališauskaite, pradėjo 
bėgti. Sindoravičius į bė
gančias moteris ėmė šaudy- 
;i, tačiau buvo tamsu ir ne
pataikė.

Paskui Sindoravičius iš
kratęs Karėtos kišenes ir iš
ėmęs pinigus. Iškratęs kiše
nes, Sindoravičius vėl vijos 
pasprukusias moteris norė- 
lamas jas nužudyti ir pa
liepti nusikaltimo pėdsakas. 
Nepavijęs moterų, Sindora- 
ričius pririšo arklį ir sugrį
žo į vestuves, kur pakėlė 
skandalą. Vestuvininkai jį 
ipkulė, nuginklavo ir išme
tė lauk.

Karetienė su Ališauskaite 
Semeliškes pasiekė apie 2 
vai. ryto ir pranešė policijai.

Sindoravičius tuo tai-pu 
nuėjo į artimiausią kaimą 
ir prašė ūkininką, kad jį 
palydėtų į Semeliškes; gir
di pakelėj juos užpuolę plė
šikai ir girininką nušovę, o 
o jis pasprukęs.

Atėjęs miestelin, Sindo
ravičius buvo suimtas.

Aplinkiniai ūkininkai jau 
anksčiau prašė atatinkamas 
įstaigas, kad Sindoravičiui 
neduotų leidimo ginklo lai
kyti, bet valdžia žmonių 
balso neklauso.

Karėta paliko žmoną ir 2 
mėnesių sūnų.

tai “savas prieš savaji
Taip dabar yra Panevėžy, 

kur viešbučių savininkai ve
da tarp savęs atkaklų karą.

’i Netoli stoties yra keli vie
šbučiai. Šie viešbučiai tu
ri “labai gerą” vardą, ku
riam be ko kita patarnauja 
ir ta aplinkybė, kad gali 

įgauti veislinių blakių, blu
sų ir k... šie viešbučiai iki 

į šiai dienai gyveno bičiuliš
kai, tik šiomis dienomis tas 
jų bičiuliškumas pasireiškė 
itin smarkiai. “Panevėžio” 
viešbučio įgula pradėjo 
daužyti “Šešupės” viešbučio 
langus. “Šešupės” įgula pa
sišaukė policiją.

Atvykusi policija, triukš
madariams surašė po proto
kolą, o nukentėjusius nusi
vedė daboklėn.

norėjo Gintvainienę išsivež- • karves, jaučius ir arklius į 
Vaškus varžytynėms, Gar-

bono tilto, kur Gingtvainie- 
nė Mickaus, kaip spėjama, 
juvo nuskandinta Varduvos 
upėje.

Darant skrodimą, ant 
kaklo buvo pastebėtos pirš
tų spaudimo žymės, iš kur 
aiškėja, kari Mickus prie
varta Gntvainienę nuskan
dinęs.

Skenduolė palaidota 
katalikų kapinėse, mat 
•’asta jokių škaplierių.

Mickus areštuotas ir
kernas Sedos valsčiaus savi
valdybės daboklėje.

ne
ne-

lai-

liauskas kėlė skandalą, kad 
jį apgavo, nes jis už varpą 
užmokėjęs, o kunigai jam 
negražinę vekselių, kuriais 
dabar jieško ir jo turtą iš 
varžytinių parduoda. Pikti 
liežuviai visaip plaka. Žino
ma, čia gal reikės ir proku
ratūrai įsikišti. Be to, da
vatkų nerštą sujudino nau-i 
jas įvykis: mat, tąpačią die-į 
ną kažkas išsuko varpo šir
dį. Davatkos kaltina Gar- 
liauską.

LIETUVOS MIŠKAS EIS’ 
PIETŲ AMERIKĄ.

Susidarius visai eilei sun
kumų išvežti musų miške 
medžiagą į artimesnes Eu 
ropos valstybės, dabar tiria 
ma galimumai gabenti miš 
mo medžiagą į Pietų Ameri
ką—Argentiną ir Braziliją 
Sako, kad į tuos kraštus bu
sią galima išvežti ir kai ku
rių produktų — konservų, 
žąstaukių ir kit.

KALĖDŲ EKSKURSIJA

! LIETUVĄ
'RENČIA LIET. LAIV. AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE.

AMERIKftS 
ŪMIA

ĮDOMIOS VESTUVĖS

Rokiškio bažnyčioj susi
tuokė su medine koja karo 
invalidas S. Šniaka. Jauno
ji taipg be kojos ir eina net
•opomis. Ką darysi—meilėj 
Muselė mažytė ir ta birbia, 
3 žmogus prieš gamtą nesi- 
oriešinsi.

NUBAUDĖ NEPILNAME 
TĮ KOMUNISTĄ.

Kauno ap. teismas Kėdai
niuose nagrinėjo Anupro 
Macevičiaus bylą, kuris kai-' 
tintas slėpęs komunistinę ii-j 
teraturą ir priklausęs Lietu-, 
vos komunistų partijai. Ma-- 
cevičius nubaustas 4 me
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo. Kaip nepilnamečiui, • 
teismas sumažino bausmę 
vienu trečdaliu. Macevičius 
kilęs iš Krakių m.

YRA DAUG VILKŲ.

Duokiškis, šią vasarą jau 
kelintam ukinin. vilkai iš
plauna avis. Žmonės matė 
apylinkėj vilkę su vilkiukais 
austančią. Rugsėjo 11 d. 
-urengta didelė medžioklė 
vilkams šaudvti.

PAVOGĖ KARVĘ.
Papilė. Šių metų 18 spalių 

naktį Eglesių dvare iš nera
kintos kūtės pavogta B. But
kuvienės karvė 120 litų ver
tės.

{heumatism

TlVMmS KSllASiUBTOVBpcrSVKBUt
S. S. ••DROTTNINGHOLM” 

Išplaukia iš New Yorko
GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. VI. P. 

Mučinskas. švedų Amerikos Lini
jos. Centro raštinės Amerikoje, 
Lietuv. Skyriaus vedėjas. Jis sten
gsis padaryti k<Cionę pilnų įdomy
bių, apie kurių visiems bus malo
nu prisiminti. Gauk brošiūrėles: 
‘•Bendros Informacijos Kelionėje j 
Klaipėdų” ir “Kalėdų Ekskursija”. 
Gaunamos pas agentus arba: 
Swedish American Line 

10 STATE ST. BOSTON, MASS.

i

! UETDVA
—PATOGUS—

Kalėdiniai Išplaukimai 
Iš NEW YORKO 

Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Gruodžio 8 Gruodžio 16

Puikus geležinkeliu susisiekima
is BREMERHAVEN i

LIETUVĄ
Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki
mai žinomais Lloyd Kabin Laivais 
BERLIN STl’TTGART

GEN. von STEl’BEN DKF.SPEN

'Informacijų kreipkitės į vietinius ag'-; a

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST., - BOSTON

MES prašome kiekvieną šio laikraš
čio skaitytoją. kuris turi Reumatini 

Karštį. Raumenų skaudėjimus. Lumbago 
ar Podagrą. parašyti mums paduodant 
savo vardą ir adresą, kad meg kiekvienam 

— galėtumėm pasiųsti
bandymui Vieno Do
lerio Bonką musų 
Reumatiniu Gyd u o- 
lių. Mes norime savo 
kastais įtikinti kiek
vieną kenčiantį ką 
Ku h n’s Rheumatie 
Fever Remedy atliks. 
Mes esame tame tik
ri ir norime, kad 
kiekvienas kenčiantis 
nuo Reumatizmo ži
notų ir butų tikras

tame. Nebandykite išvilioti Reumatizmą 
per kojas ar odą su plasteriais ir pai
niais metaliniais įtaisais. Nebandykite 
iškrapštyti ji su linimentais. elektra, ar 
magnetizmu. Nebandykite išsikalbėti su 
įsikalbėjimo mokslais. Jum turite ji išva
ryti lauk. Jis yra sistemoje ir iš ten jąs 
turite ji varyti.

Kaip tik tą. mes manome. Kuhn's Gy
duolės ir atliks ir štai kodėl jos turėtų 
pašalinti Reumatinį Karštį, Raumenų 
skaudėjimus. Neuralgiją ar Podagrą. Reu
matizmas turi Išnykti. jeigu jus norite 
pasiliuosnoti nuo skausmu ir kentėjimu. 
Musų gyduolės turėtų pašalinti aštrius, 
diegiančius skausmus, kurčius raumenų 
skaudėjimus ir karštas, drebančius su 
tinusius sąnarius.

$1.00 BONKA UŽ 25c
Mes norime, kad jus išbandytumėt 

Kuhn’s Rheumatie Fever Remedy ir pa
tys sužinotumėt, kaip tūkstančiai jau 
sužinojo, kad Reumatizmas gali būti pa
šalintas. Viskas ką mes prašome tai tei
singo išbandymo. Jeigu jus rasite pagelbą 
nuo jūsų negaliavimų užsisakykite dau
giau tęsiniui gydymo*. Jei g n nepagelbės, t no 
ir nžsibaigs. Mes nesiunčiame mažos sem- 
pelio plikutės nopersko didumo ir ne. 
turinčios praktiškos vertės, bet regi iii ai i o 
didumo bonką. pardavinėjamą aptiekose 
po vieną dolerį, ši bonka yra sunki ir 
mes turime mokėti Dėdei Ramui už jos 
atnešimą pas jūsų duris. 4ųs turite pri
siųsti mums centus apmokėjimui per 
siuntimo. dėžutės ir supakavtmo ir ši 
pilno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojaus pas njs ta jums dykai, viską ap
mokant. Nieko nereikės mokėti priimant 
ar vėliaus.

KI HN BURBT CO.. DEPT. B. W. 
TSSS Mihraukee Avenue, Chicago. UI.

SVEIKATA
TAI DIDELfeS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

Kas skaitys tą knyga, 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, i

Knyga 340 puslapiu, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2-50 

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mass.
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ietinės Žinios
Už “patriotizmą” gavo 2 

mėnesiu kalėjimo.
Švenčiant karo paliaubų 

dieną South Bostono gatvė
mis pereitą sąvaitę maršavo

— kareiviai su vėliavomis. Ant
apie Moteris ant grindų negyva, Broadvay šaligatvio stovėjo

o vyras lovoj serga.

Continental Banko viršinin
kas kaltinamas suktybėmis.

Tūlas laikas atgal Bosto
ne užsidarė Continental Na
tional Bankas, kur nemaža 
ir lietuvių turėjo sav centus 
pasidėję. Dabar pasirodo,- , , x , Vijosi apie porą mylių. Lėktinas Simmons. Kareiviu pa- Kad tame banke \ra ouvę _ni_ o0 mvlin va.

Policijos užkurta* įšoko į į siekia griebt už sprando, va- 
prudą. i gis nėrė į prūdą. Bet vanduo

Netoli nuo Lynno, trafiko bu' ° .t"P,šSlta8’, k?l‘!fa! 
policmanas aną rytį pašte- "plaukiant j u nutarė Beita 1 
bėjo vogtą automobilių ir krant« lr Pasl<luotl 
pradėjo motorciklium vytis. Taxi nukrito nuo tilto.

Važiuojant aną rytą tak- 
sikabui per Chelsea tiltą,

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėlio mis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE. MASS.

“Darbininko” pasaka 
Gendrolių.

“Darbimnka 
jis suradęs, ar 
parodęs, tilpusią
and Tradesman
žinią, jog žinomas cvum n iš lovos atsikelti, o jo - . , „ .
Bostono lietuviams laiva- na ?u|į neton jo ant grindų: pures šalin! v ėliava eina! ; 
korčių agentas p. N. Gend- - ””---- --------- 1
rolius padavęs bankrotų tei-

mirusi jau 4 dienas atgal. Vienam vyrui šita patriotiš-
Per tas 4 dienas ligonis ne- ka 

smui prašymą pripažinti ji, gavo nieko nei gert, nei vai- tv

i -i— m dų žemyn į prieplauką. Ve-
Bostono miesto tarnauto-^' „Matydamas, žikas tačiau stebėtinu budu

ta komanda nusibodo ir jis jai prieš rinkimus buvo ver-:tačiau' kad PoIi<;n>anas P™! išliko visai sveikas, 
yčia kepurės nenusiėmė, o čiami pirkti demokratų kan-

Gendrolį, bankrotu ir pa- gVt ir negalėjo niekam pra- da daugiau ją ant ausų už- didato Roosevelto medali- •
liuosuoti ji nuo skolų. nešti apie savo žmonos mir- sitraukė. Patriotas Simmons kus. Iš viso Curley pardavė •

Padavęs šita žinia. “Dar- n „u.,,. —4: užtai kirto iam i aki Kilo iiems 22,000 medaliku ir !___ apie_______________
Padavęs šitą žimąK “Dar- tį Dabar policija nuvežė ji užtai kirto jam i aki. Kilo 

bininkas” priduria nuo sa- liesto ligoninėn, o moteri triukšmas ir policmanas 
vęs šitokią pastabą: (palaidojo. Taip baigiasi smarkų patriotą areštavo.

“Nikodemas Gendrolis y- vargdienių gyvenimas. Ant rytojaus South Bostono
teisme teisėjas Dowd už to
ki “patriotizmą” nuteisė 
Simmonsą dviem mėnesiam 
kalėjimo ant Briedžiu Sa
los.

jiems 22,000 medaliku 
surinko apie $5,010.

ra senas biznierius ir gerai
žinomas ‘Keleivio’ redakci-! Uždaryto banko viršininkai 
jai. Pastaroji apie si įvyki; skelbia bankrutą. 
da nieko neparašė, nes jis; .... . . , „ _
yra stambus'socialistų šu-' N,elabal ,^nal Srk®,b5

» i bankrutą uždaryto Meciford; ___________
šita pastaba visai netei-i^nKt banko ' prezidentas yiii ruošiasi į Babravičiaus 

singa. Gendrolius niekad ^ckmght. Dabar gitą pati koncertą.
prie socialistu nėra prigulė- >' ’STto“ Savo .. Ateinantį nedėldienį jau

išgirsime artistą Babravičių.

Vežikai Gabriei ir Harri-' ' 
shoff buvo nubausti Roxbu- i 
rio teisme po $5 užtai, kad I 
pergreitai varė savo arklį. Į 
Bet teismas nekuomet nenu- i 
baudžia fabrikanto. kad j 
pergreitai varo darbininką.

Linksmas ŠURUM-BURUM Vakaras
RENGIA DORCHESTERIO S. L. A. 359 KUOPA 

— SUBATOJE —
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Nuo 7:30 vai. vakare

Eastern Star Temple
8 Virginia Street, prie Uphams CornOr. Dorchester

Lietuviški šokiai, gardus užkandžiai ir gėrimai Įžanga 40c.
Visus apielinkės lietuvius kviečiame atsilankyt.

KOMITETAS

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUM.MER STREET, 

LAMBENCE, MASS.

LIETUVYS

OPTO3IETRISTAS

jęs ir niekad nebuvo jų "su- , , .............
las.” Jis buvo ir yra sanda- ‘bankruto peticijoj ji 
riečių orijentacijos žmogus, kad žmonėms 

“Darbininkas” tvirtina,
kad p. Gendrolius yra gerai 
žinomas “Keleivio” redak
cijai. Mums yra žinomas ne 
vien tik p. Gendrolius, o vi- : kalėjime,
si žymesni South Bostono: Brightono policijos nuo- 
lietuviai biznieriai ir prof e-' vadoj pereitą nedėldienį 
sionalai. Mums taip pat yraj kėsinosi pasidaryt sau galą 
gerai žinomas “Darbinin-Į tūlas Palmer, kuris buvo a- 
ko” štabas ir South Bostono * reštuotas už girtybę. Jis išsi- 
parapijos klebonas. Bet ar Į ėmė iš burnos dirbtinius sa- 
tai reiškia, kad visi jie so-'vo dantis ir pradėjo jais 
cialistai? jgnaibyt savo gerklę. Jeigu

Bet padėkim sau, kad p. į policmanas nebūtų užėjęs.

$2.081,520. o turto 
tai $22,981.

jis skolingas:Jis, parodys, kaip ir ką jie 
irto turis tik- • dabar dainuoja Lietuvos o- 

į pero j. Kaune. Todėl visi So. 
•Bostono lietuviai ruošiasi jo

Kėsinosi perkąsti sau gerkle1 koncertan, kuris įvyks atei
nančio nedėldienio vakarą 
Lietuvių Salėj.

Šitame koncerte taip pat 
dalyvaus garsi Amerikos 
lietuvių pianistė, p-lė Emili
ja Tataroniutė, ir plačiai ži
nomas radio artistas smuiki
ninkas, J. Gavatsos, kuris 
griežia Amerikos publikai iš 
radio stoties WAAB.

GRANDĮ J OŽIŠKAS

ARTISTO BABRAVIČIAUS

KONCERTAS
20 LAPKRlClONOVEMBER, 1932

7:30 valandą, Nedėldienio vakare,

South Bostono Lietuvių Salėj
RENGIA MASSAt HI SETTS LSS. VI RAJONAS 

Dalyvaus taipgi p-’ė TATARONIUTĖ ir kiti artistai.

Gendrolius buvo socialistas 
ir kad privatinis jo biznis, 
pastatytas kapitalistiniais 
pagrindais, priėjo prie ban
kroto. Kuo čia butų kaltas 
“Keleivis” ar socializmas? 

Juk panašių bankrotų Ame
rikoje kas diena įvyksta po 
keliasdešimts. Nelabai se
nai subankrutavo labai ka
talikiška O'ConnelFio fir
ma, kuri nunešė visokiems 
kardinolams, vyskupams ir 
paprastiems kunigams apie 
$2,000,000. Tai juk truputį 
daugiau, negu tie $5,000, 
kuriuos Gendrolius skolin
gas savo kreditoriams. O 
mes tačiau nesakėm, kad 
dėl to milioninio švindelio 
katalikybė yra kalta. Tai y 
ra paprastas kapitalistinio 
biznio reiškinys.

girtuoklis butų 
save mirtinai.

‘uzgrauzes

Curley išleidęs $20,000 agi
tacijai už Rooseveltą.

Žmonės, kurie sekė de
mokratų vajų per preziden
to rinkimus, sako, kad Bos
tono majoras Curley išlei
dęs agitacijai už Rooseveltą 
nemažiau kaip $20,000 iš 
avo kišeniaus. Spėjama 

kad už šitą pasitamavimą 
Rooseveitas dabar duos jarr. 
kokio nors ministerio vietą
savo kabinete.

Senukė nuėjo į svečius ir 
sudegė.

D-ras Kapočius jau priima 
pacijentus.

Dentistui Kapočiui buvo 
užeista ranka automobi- 

liaus nelaimėj ir nekurį lai
ką jis negalėjo taisyti dan 
tų. Bet dabar jis jau pasvei 
ko ir vėl priima pacijentus

Ties South Stationu pe
reitą sąvaitę trokas užmušė 
South Bostono moterį. Mrs. 
Norą Hayes.

parsiduodaTbučernė
Galima daryt gerą bizni. Vieta ap

gyventa lietuviais ir amerikonais. 
Galima matyt bile laiku.

345 E. 8th Street. So. Boston.
I AUTOMOBILISTAI

Au-ij

Chuliganai daužo langus.
Dorchesterio policija pra 

dėjo gaudyt chuliganus, ku
rie naktimis daužo krautu
vių ir dirbtuvių langus. Ka
tilų dirbtuvėj ant Dewar ir 
Auckland gatvių išdaužyta 
200 langų.

Cambridge’aus lietuvių 
šventė.

Lietuvos Sūnų Draugystė 
vėl rengiasi prie savo meti
nio baliaus Padėkavonės 
dienoje. Tą dieną Cam- 
bridge’uje įsigyveno tikra 
lietuvių šventė, nes čia susi
renka ne vien vietiniai, bet; 
suvažiuoja ir iš gana tolimų 
miestelių lietuviai, ir užpil
do net dvi gana dideles sve
taines.

Sakoma, kad šįmet Liet. 
Sūnų balius busiąs dar pra
šmatnesnis. Orkestrą groj’isį 
garsiausia visoje apielinkė- 
je. Todėl visi susirinkime 24 
lapkričio į Cyprus svetainę 
pasilinksminti ir bent ku
riam laikui pamiršti tuos 
visus vargus. J. A. V.

Lynne pereitą subatą bu- Į Taisome visu išdirbysčiu 
vo toks įvykis: senukė vardu tomobilius. Sutaisom Ignition? 
Elibazeth Libby nuėjo pas ir Generatorius. Ištaisome su 
savo dukterį į svečius ir at- i lankstytus fenderius ir bodies 
sistojus prie virtuvės pe-; ir apipentiname. Darbas gva- 
Čiaus pradėjo šildytis. Dūk-į rantuojamas ir kaina pigiausia 
tė tuo tarpu išėjo. Sugrįžus ; Vieta vadinasi (-)
vėliaus ji rado savo motiną • STEVE’S REPAIR SHOP 
šalia pečiaus jau nebegyvą.Į 565 Eighth st. So.Boston. Mass 
Jos drapanos buvo sudegu- į Tel. So. Boston 2351-R 
sios ir seunkė mirtis nuo ap- į Sterve Janeliunas, savininkas 
degimo. Matyt, besišildyda- j pirmiau buvęs Broadvay Ga 
ma jinai apalpo ir sukniu- i ra?e vedėjas.
bus ant pečiaus užsidegė.

R M. ŽIDŽIUNAS
SPAUDOS REIKMENŲ SANDĖLIS 
Typewriteriai, Sieniniai Kalendoriai. 
Kalėdų Atvirutes. Įvairus Darbai

Kalėjime sužeistas prie 
darbo žmogus negali gaut iš 
draudimo kompanijos atly- Greitas patarnavimas Žemos kainos, 
ginimo. Taip nusprendė 
Mass. vyriausis teismas tu 
lo Greeno byloje.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik 
tus. radios, gramofonus

315 E St
ir rekordus ,

prie Broadway So. Boston į J
________________ i t

27-tas
Metinis BALIUS
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MĖSŲ KRAUTUVĖ 
IR GROSERŠTORIS.

Visokie valgomi daiktai musų 
krautuvėje šviežus ir geros rųšies, 
kainos prieinamiausios. Užeikite per
sitikrinti arba galite užsisakyti per 
telefoną—So. Boston 1891-J.

KAROLIS URBONAS (49) 
828 E. 5-th Street. South Boston

KURIEMS REIKALINGA 
Surast atvažiavimo laika* ir

laivo vardas.
Mano žinioje yra atvažiavimo 

rekordai nuo 1895 iki 1915 me
tų buvusio agento Juliaus Rot- 
tembergo, Bostone ir daugelio 
kitų buvusių agentų.

Kurie neatmenat atvažiavimo 
dienos Į Ameriką ir laivo var
do aš padėsiu surast, nes pada
riau sutarti su Hamburgo ir 
Bremeno Įstaigomis.

Norintiems važiuot į Lietuvą 
ar kitus kraštus

Mes sudarome ir gaunam iš 
Valdžios {staigų visus reikalin
gus dokumentus. Nedaro skirtu
mo kur jus gyvenate, reikalus 
sutvarkom per laiškus arba at
sikreipus į mus ypatiškai.

Parduodam laivakortes ant 
visų laivų. Įvairias informacijas 
suteikiam dykai. Reikale kreip
kitės ypatiškai arba laišku.

K. SIDABRAS
342 Broadway, So.Boston, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias praras.

Daro visas legalias dokamaaAaa
317 E STREET, 
(Kampas Broadnray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonu: Sonth Dsstsn 27SS 

Namų: TaftoC 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA I

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapeliu, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimu ir 
teisingas patarimu. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT. (Reg. Aptiekorius)
100 DORCHESTER STREET

Kampu Broadtray 
SOUTn BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

I
»i 
» *

Išegzaminuoju akis, pnskirio 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broaduay, So. Boston. Mass.

TeL University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

H

TeL So. Botos. 266*. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik ausitaroa.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisu “Keleivio” name 

251 BROADVAY, tarp C ir D M. 
SO. BOSTON, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbu geru, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pu mus.

VIKTOR VAITAIT1S 
415 Old Celony Avė..

SO. BOSTON. MASS.
: So. Rneton S777.

! Jei Nori Nupentyt J 
\Ar Pataisyt Namą ♦

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopierraojo. } 

Gausite gerą darbą ir pigiai } 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) * 

11 Ticknor SL, So. Boston, Mi 
Tel. So. Boston 1396-M.

RENGIA CAMBRIDGE-AUS LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
KETVERGE, PADĖKAVONĖS—THANKSGIVING DAY.

24 d. Lapkričio-November, 1932
Prasidės 4 vai. po pietų it tęsis iki vėlai nakties.

CYPRUS SALĖJE
40 PROSPECT STREET CAMBRIDGE. MASS.

i i i i i
Lietuviai! Kurie norite pamokinti* 
savo berniukus ar mergaites mu-1 
tikos, pradėkite leisti dabar. Mo- { 
kinu savo studijoj, taipgi einu ir j t 
namus. Namie esu vakarais ir J 
sekmadieniais. Telefonas South J 
Boston 1263-J. •
VALENT. PALTANAVIČU TĖ * 

912 E. Broadvay S. Boston. Mass.}

Muzikos Mokykla
GERBIAMIEJI:
Visiems yra Kerai žinoma, kad LIETUVOS SUNŲ DRAU

GYSTĖ visados surengia puikus balius, šįmet viskas yra ren
giama daug puikiau Skanių valgių ir gėrimų bus pakankamai.

ORKESTRĄ GERIAUSIA VISOJE APIELINKĖJE
Bert Otri s and His Musical Reviewers Iš Brockton,

įžanga: Vyrams—5»c.; Moterims—35c.

Seni ir jauni visi busite patenkinti. Kviečiame atsilankyti.
KOMITET AS.

s .x4x.-x x x ,xx x x x x „

Juczą Babravičių verta išgirsti kiekvienam lietuviui, nes 
daugiau tokių dainininkų musų liaudis neturi. Jis buvo Mas
kvos Operos artistu, dainavo Rusijos carui, dainavo bolševi
kams, dainavo Graikijos karaliaus rūmuose, dainavo Angli
jos lordams, o dabar atvažiavęs iš Lietuvos Valstybinės Ope
ros dainuos mums South Bostone.
Prie artisto Babravičiaus pianu skambins Radcliffe Kolegiją 
baigiusi muzikos mokytoja p-lė Emilija Tataroniutė. Ame
rikos turčiai meka jai didelius pinigus už vieną lekciją jų 
dukterims. Gi šiame koncerte mes galėsime ją pamatyti ir 
išgirsti už tą pati Įžangos bilietą.
Vienu žodžiu tariant, čia nebus paprastas koncertas, bet iš
kilminga dailės šventė, kurioj demonstruos didžiausi musų 
talentai, tikrieji dainos ir muzikos meno artistai.
Be to da smuiku grieš garsus Amerikos smuikininkas.

Taigi neužmirškite Lapkričio 20 dienos.
Kaip 7:30 vakare visi jau bukite

DIDŽIOJ LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
E ir Silver gatvių kertėj, Sonth Bostone.

Į/.angos kaina: 75c., 50c.; vaikams iki 14 metų amž. 25c,
. Visus maloniai kviečia,

RENGIMO KOMISIJA.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofise valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
494 EAST BROADWAT SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradau vaistus, 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 i lovą. Tada gali būt pasekmės blogos. Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

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

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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