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SOVIETŲ RUSIJA UŽBAIGĖ 
PENKIŲ METU PIANĄ

BET VISAS KRAŠTAS 
NETURI DUONOS.

Tcdėi dabar planuojama 
antra “Piatiletka“, kad 

padidinus maisto 
gamybą.

Iš Maskvos pranešama, 
kad pirmutinis “penkių me
tų planas” jau pabaigtas Į 
ketverius metus.

“Piatiletkos” tikslas buvo 
suindustrinti valstybės ūki, 
prie visų darbų pritaikyti 
mašinas, taip kaip yra Ame
rikoj, o gal net ir pačią A- 
meriką pralenkti.

Sovietų valdžia sako, kad 
šito tikslo ji pasiekusi jau Į 
4 metus. Bet kritikai sako, 
kad tas tikslas nepasiektas. 
Pramonėj daug dalykų pa
gerinta, nors ir tai be galo 
didelėmis darbininkų lėšo
mis ;gi žemės ūkyje nepada
ryta jokio progreso. Žemė 
suvalstybinta, iš smulkių u- 
kių sudaryta didelį valdžios 
dvarai, tačiau fabrikai ne
galėjo aprūpinti tų ūkių 
reikalingais daiktais ir to
dėl progreso čia visai nesi
mato.

Pereitais 1931 metais dėl 
sausros Rusijoj buvo labai 
prastas derlius. Nežiūrint 
to. valdžia pareikalavo iš 
ūkių tokios pat piliavos, 
kaip ir gerais metais. Pasek
mė buvo ta, kad ūkininkams 
pritruko duonos ir jie su
valgė sėklas. Todėl kai atė
jo 1932 metų pavasaris, 2,- 
000,000 hektarų (4,942.000 
akrų) žemės liko neįsėta. 
Gyvuliai taipgi labai suma
žėjo. Ir dėl to dabar visoj 
Rusijoj jaučiamas didelis 
trukumas maisto. Mėsos ir 
sviesto šiandien Rusijoj be
veik visai negalima gauti. 
Nepasitenkinimas kila ly
giai mieste, kaip ir kaime.

Todėl dabartiniu laiku 
valdžia planuoja antrą“Pia- 
tiletką”, kurios tikslas bu
siąs pakelti maisto gamybą 
Rusijoj. Bet kaip Rusija su
silauks ateinančių metų der
liaus, sunku esą Įsivaizduo
ti. Daugelis mano. kad šią 
žiemą vargingesnėse srityse 
bus tikras badas.

PALEIS PROHIBICIJOS 
KALINIUS.

Washingtono valstijos gu
bernatorius Hartley pasakė, 
kad nuo 8 gruodžio jis pa
leisiąs savo valstijoj visus 
kalinius, kurie buvo nuteisti 
kalėjiman dėl prohibicijos 
įstatymo laužymo, nes ren
kant prezidentą tos valsti
jos piliečiai nubalsavo pro- 
hibijos įstatymą atmesti.

VAIKAS NUŽUDĖ 
MOTERĮ.

Charles B. Arnold, 16 
metų amžiaus vaikas, Chi- 
cagos priemiesty nužudė sa
vo pamotės motiną, 60 me
tų amžiaus moterį. Užmušęs 
jis išvilko ją iš kambario Į 
kiemą ir įmetė lavoną šuli- 
nin. Jis buvo žinomas kaipo 
“pavyzdingas vaikas”. Da
bar areštuotas ir prie kaltės 
prisipažino.

Trockis Važiuoja
Kopenhagon.

Kopenhagos (Danijoj) 
i universiteto studentai pa
kvietė Leoną Trockį, kad jis 
atvažiuotų duot jiems kelia
tą paskaitų apie Spalių re
voliuciją, po kurios įsikūrė 
dabartinė Sovietų Rusijos 

j respublika. Pereitą sąvaitę 
į Trockis išplaukė iš Turkijos 
i garlaiviu “Praga”. Sustojus 
garlaiviui Atėnuose, prie- 
plaukon buvo atėję keliatas 
socialistų su Trockiu pasi
kalbėti, bet jis jų neįsileido. 
Paskui buvo atėjęs būrys 
komunistų, kurie sakėsi esą 
Stalino šalininkai ir norį 
Trockini pabaubti. Policija 
juos išvaikė. Bendrai, prie 
laivo policija nieko neprilei
do.

Sustojus garlaiviui Fran
cuzijos uoste Marselėj, jis 
buvo greitai iškeltas kran- 
tan ir nuvežtas į Ljoną. Čia 
jį taipgi policija labai sau
goja. Iš Ljono jis žadėjo vy
kti šią sąvaitę į Kopenhagą. 
Atlikęs paskaitas, jis grį
šiąs Turkijon.

Nuodais Naikins 
Miestus.

Anglų rašytojas John 
Drinkwater sakosi klausęs 
vieno gerai informuoto val
dininko, ar yra kokio pama
to tiems gandas, kad valsty
bės uoliai ruošiasi naujam 
karui ir kad tame kare į 
miestus bus mėtomos iš oro 
bombos su nuodingomis du
jomis ir ligų bakterijomis, 
kurios per vieną naktį galės 
išnaikinti didžiausius mies
tus. Tas valdininkas atsa
kęs. kad tie gandai galį būt 
truputį perdėti, tačiau pasi
ruošimai naujam karui esą 
daromi labai baisus, ir labai 
galimas esąs daiktas, kad 
nėr ateinantį dešimtmetį 
daugelis Europos didmies
čių busią išnaikinta nuodais 
i vieną naktį.

PER SPALIŲ MĖNESI 
AREŠTUOTA 7,769 BUT-

LEGERIAI.
Wasr«ingtono žiniomis, 

nėr spalių mėnesi prohibici- 
ios agentai areštavo 7,769 
žmones, iš kurių 7,043 buvo 
nuteisti už svaigalų biznį. 
Per 4 pastaruosius mėnesius 
’ouvo konfiskuota 4,683 au
tomobiliai ir laivai, 6,468 
degtinės varyklos ir 711 a- 
laus bravorų, kartu su 1,- 
000,000 galionų alaus ir 
500,000 galionų spirito.

NUODINGI GAZAI GAR-
B AR NĖJ UŽMUŠĖ 2 

DARBININKU.
Salem, Mass. — North- 

vestem Leather Co. gar- 
barnėj čia užsinuodijo ir 
mirė nuo nuodingų dujų du 
darbininkai, lenkas Doro- 
žynskis ir franeuzas Bel- 
leau. Kiti darbininkai tuo
met atsisakė eit į tą skyrių 
dirbti ir valdžia jį uždarė, 
pakol bus įtaisyta geresnė 
ventiliacija.

Kapitalistai Sabota- 
žuoįa Valdžios 

Planus.
Kaip žinoma, federalė A- 

merikos valdžia yra pada
riusi su Kanados valdžia 
nlaną suiungti vandens ke
bu Didžiuosius Ežerus su 
jūrėmis, taip kad jūrių lai
vai galėtų eiti tiesiai prie 
Chicagos, Detroito, Cleve- 
’ando ir kitų miestų. Be to, 
nuo Chicagos planuojama 
pravesti vandens kelias ke
liatą šimtų mylių į pietus, 
taip kad iš šalies gilumos 
farmeriai galėtų kraut savo 
produktus tiesiai į laivus. 
Tai butų labai naudingas 
planas farmeriams. Bet jis 
nepatinka gelžkeliu korpo
racijoms. ir jos dabar pra
dėjo vesti labai plačiai pro
pagandą prieš tą planą. Per 
spaudą ir per radio tas pla
nas visaip yra niekinamas ir 
visuomenė prieš jį kursto
ma. Taigi valdžia dabar 
pradėjo tyrinėti, kas duoda 
tam sabotažui pinigų.

Lenkai Su Dancigu
Negali Susitaikyt.
Tarp Dancigo ir Lenkijos 

kilo aštrus kivirčai. Lenkija 
ėmė kaltinti Dancigo vokie
čius, kad jie siunčia sveti
mas prekes Dancigo Kori
dorium į Lenkiją kaip savo 
išdirbinius ir tuo budu pa
kerta Lenkijos pramonę. 
Kad apsisaugoti nuo konku
rencijos, Lenkija apdėjo 
mokesčiais visas prekes, ku
rios tik ateina iš Dancigo. 
Tuomet Dancigo vokiečiai 
pakėlė triukšmą, kad Lenki
ja norinti pasmaugti Danci
go pramonę. Buvo pradėtos 
derybos Ženevoj, bet nutru
ko nesusitarius.

MOTERIS NORĖJO NU 
DURTI PAPENĄ.

Pereitą sąvaitę išėjo aik
štėn, kad Berlyne buvo ke- 
sintasi nužudyt ministeris 
pirmininkas Papen, nes teis
mas užtai nuteisė tūlą Paulą 
Buddę trim mėnesiais kalė
jimo. Iš jos bylos teisme pa
sirodė. kad ji buvo nuvykus 
’ valdžios ramus ir pasakė 
norinti matyt Papeną. Te
nai ją bet gi įtarė ir pašaukė 
Doliciją. Pas suimtą moterį 
rado paslėptą tarp drapanų 
pėdos ilgumo durklą. Iki 
teismo šitas įvykis buvo 
slepiamas.

ROOSEVELTAS PAKEI
SIĄS AMERIKOS POLI

TIKĄ.
Washingtcne kalbama, 

kad užėmęs prezidento vie
ta, Rooseveitas pakeisiąs 
Mos šalies užsienio politiką. 
Hooverio “daktriną” demo
kratai atmesią. Todėl kai 
kurie spėja, kad bus pripa
žinta ir Sovietų valdžia Ru
sijoj.

SUSIGINČIJUS SU ŠEI
MYNA, MOTERIS ATSI

GĖRĖ NUODŲ-
Haverhill, Mass. —Perei

to nedėldienio ryta Thomp 
šonų šeimynoj čia kilo karš
ti ginčai dėl pinigų. Susijau
dinusi jauna Thompsonienė 
sučiupo bonkutę su nuodais 
ir išgėrė juos. Dabar ji guli 
ligoninėj.

Bankai Kontroli uo iav
Darbininku Algas.

gas kontroliuoja ne fabri
kantai, bet bankininkai. 
Wall Streeto piniguočiai. 
Taip sako Amerikos gele
žies darbininku unijos va
das James O’Connell savo 
raporte Amerikos Darbo 
Federaciics konvencijai. -Jisi 
rašo: “Kuomet bankininkai! 
prieina orie įsitikinimo, kad! 
algas reikia ka: ot, jie tuo- 
jauš verčia korporacijas 
mažint darbininku atlygini
mą. Bet kuomet fabrikantai 
mato reikalą algas pakelti 
arba darbo valandas su
trumpinti, tai jie negali to 
padaryti, negavę bankų pri
tarimo. Kadangi prekyba ir 
pramenė nuolatos reikalau
ja iš banktt didelių paskolų, 
tai bankų įtaka ir diktatūra 
ant pramonės kas sykis da
rosi vis didesnė ir didesnė.”

Kėsinosi Susprog
dini Francuzų Prem

jero Traukinį.
Francuzi jo j yra kraštas 

vadinamas Britanija, kuri 
buvo sujungta su Francuzi- 
ja da 1532 metais. Tas kra
štas buvo apgyventas keltų, 
ir keltų kalba yra vietomis 
užsilikusi iki šiai dienai. 
Keltų patriotai visuomet no
rėjo ir nori nuo Francuzijos 
atsiskirti. Francuzai. žino
ma, jų nepaleidžia. Taigi 
pereitą sąvaitę važiuojant 
francuzų premjerui Herrio- 
tui traukiniu per Britaniją, 
ties Ingrandes miesteliu bu
vo išsprogdintas geležinke
lis. Tai buvęs Britanijos au- 
tonomistų darbas. Premjero 
traukinys tačiau nenukentė
jo, nes jis nuėjo kita linija. 
Septyni nužiūrėti asmenys 
buvo areštuoti.

HITLERIS ORGANIZUO
JA VOKIETIJOS VY

RIAUSYBĘ.

Junkerių valdžia su von 
Papenu priešakyje Vokieti
joj sugriuvo. Nauiai vyriau
sybei sudaryti Hindenbur
gas šį panedėli paskyrė fa
šistų vadą Adolfą Hitlerį 
Bet dalykų žinovai mano. 
kad šis darbas Hitleriui ne 
pavyks, nes Hindenburgas 
pareikalavo, kad jo kabinę 
tas turėtų Reichstago di
džiumos pritarimą, o Hitle
riui pritarianti didžiuma 
vargiai atsiras. Jisai kvietė 
i bendrą darbą socialdemo 
kratus, kurie yra antra di
džiausia partija Vokietijos 
parlamente, bet socialdemo
kratai jo pakvietimą atmetė

12,000 ŽMONIŲ SAUGO
JA ANGLŲ PRINCĄ.

Šiaurės Airijon. kuri pa
silieka ištikima Anglijai, 
pereitą sąvaitę atvyko į sve 
čius Anglijos p incas. Bet 
kad Airijos patrijetai nepa
darytų jam kokios kiaulvs 
tės, jį saugoja 12.990 gink
luotų sargų.

ŠUNĖS PIAUNA FARME 
RIŲ AVIS.

New Hampshr’e valstijoj, 
Rochesterio apylinkėj, pe
reitą nedėldienį medžiotojų 
šunė papiovė farmeriams 
kelioliką avių.

Visa Belgija Pavers
ta Viena Tvirtove.
Buv. Belgijos krašto ap

saugos ministeris Crockaert, 
kalbėdamas vienam susirin
kime, pareiškė, kad Belgija 
vykdo platų apsiginklavimo 
darbų planą ir kad po 2—3 
metų, kada tas planas bus 
Įvykdytas, jokia valstybė 
nedrįs Belgijos pulti. Iki 
1933 metų birželio mėn. vi
su pasieniu nuo Maseyko, 
šiaurėj, iki Aldono, pietuose, 
eis viena ištisa linija betoni
nių apkasų ir nuolatinio po
būdžio lauko fortifikacijų. 
Apkasai ir fortifikacijos tu
rės nuolatines įgulas skiria
mas iš nesenai įsteigto spe
cialaus “chasseurs dės Ar- 
dennes” korpuso. Už tos 
pirmos linijos bus taip susi
tvarkyta, kad labai greitu 
laiku bus galima užkirsti 
visus kelius ir sunaikinti tu
nelius. Antrą apsigynimo 

liniją sudarys dabar sumo
derninti Meuse slėnio for
tai. Už tos linijos eis dar 
trečia linija—iš Namuro į 
Antverpeną. Ji bus sujungta 
su Selto grupės fortais, kurie 
bus privalyti iki pat šiaurės 
juros pakrantės.

Hitleris Norėjo Su
imti Hindenburgą?
Berlyno krikščioniškųjų 

sąjungų organas paskelbė 
sensacingus planus, kurie 
neįvyko tik dėl vyriausybės 
apsižiurėjimo.

Dar prieš Papeno kabine
to sudarymą hitlerininkai 
buvę sumanę nuversti Briu- 
ningo kabinetą tokiu budu:

Kai prezidentas Hinden
burgas atvažiuos į Neudeką, 
jį suimti į nelaisvę ir priver
sti, kad pašalintų Briuninga, 
o kabinetą pavestų hitleri
ninkams sudaryti.

Tuos planus sužinojo Vo
kietijos krašto apsaugos mi
nisterija ir įsakė paleisti ir 
nuginkluoti Hitlerio smo
giamuosius burius.

PER AUDRĄ JAPONIJOJ 
ŽUVO APIE 300 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Japonijoj 
siautė baisi audra, kuriai 
perėjus suskaityta 58 lavo
nai ir apie 250 žmonių buvo 
prapuolę be jokios žinios. 
Be to, sugriauta apie 5,000 
namų.

PRIIMS DAUGIAU 
DARBININKŲ.

New York Central gelž
kelio kompanija praneša, 
kad 1 gruodžio ji priim- 
sianti 1,500 darbininkų į sa
vo dirbtuves Indianapoly 
ir East Buffaloj.

DETROITE DARBAI 
SUMAŽĖJO.

Detroito komercijos tary
ba praneša, kad 15 lapkričio 
Detroite dirbo apie 3 nuo
šimčiai mažiau, negu 15 
spalių.

CHICAGOJE VAIKAS '
UŽMUŠĖ 3 ŽMONES.

Chicagoje policija sugavo 
tūlą James’ą Varechą, 17 
metų amžiaus vaikėzą, kuris 
prisipažino policijai užmu
šęs 3 žmones ir papildęs vi
są eilę plėšimu.

Rezignavo SLA. Sekretore 
Petronėle Jurgeliute.

Smarkus Mūšiai Pie
tų Amerikoj.

Prasidėjęs mažais susirė
mimais, karas tarp Bolivijos 
ir Paragvajaus taip įsisiūba
vo, kad dabar jau krinta 
tūkstančiai žmonių.Nors ka
ras ir dabar da nėra oficia
liai paskelbtas, bet žinios iš 
Urugvajaus sako, kad nuo 
to laiko, kaip prasidėjo susi
kirtimai, 6,000 bolivų buvo 
jau užmušta ir 1,500 paim
ta nelaisvėn. Be to, urugva
jiečiai paėmę 21 sunkiųjų 
armotų, 350 kulkasvaidžių, 
9,000 šautuvų, 59 trokus 5 
orlaivius, radio stotį, daugy
bę visokios amunicijos ir 
valgomųjų daiktų.

TUOJ LEISIĄ DARYT 
ALŲ.

Washingtone pranašau
jama, kad visuomenės nusi
statymas už alų pasidarė 
toks stiprus, kad da šis Kon
gresas, kuris susirinks 5 
gruodžio, priimsiąs įstaty
mą. leidžiantį daryt alų. Pir
ma buvo manoma, kad alaus 
reikės laukti iki susirinks 
naujas Kongresas.

BOMBA SUŽEIDĖ 17 
ŽMONIŲ.

Renkant autonominės Ka- 
talonijos seimelį, Barcelo- 
nos miesto gatvėj sprogo 
nežinia keno ir kokiais tik
slais padėta bomba, sužeis- 
dama 17 žmonių. Šiaip rin
kimai buvo labai ramus.
NEWARKE AREŠTUOTI ' 
RINKIMŲ VIRŠININKAI. ,

Newarko mieste, New 
Jersey valstijoj, areštuota 
apie 30 rinkimų viršininkų.• 
Juos kaltina suktybėmis ir, 
balsų vogimu Renkant pre
zidentą. '

PABĖGO 10 KALINIŲ.
Iš Rockinghamo kauntės 

kalėjimo, New Hampshire 
valstijoj, pereitą sąvaitę pa
bėgo 10 kalinių. Jie išpiovė 
lango grotas ir nusileidę nuo 
antro aukšto žemėn nakties 
laiku paspruko. Iki šiol su
gautas tik vienas.

RASTA BOMBA UŽMUŠĖ 
17 ŽMONIŲ.

Iš Šanchajaus pranešama, 
kad sąšlavyne vaikai surado 
granatą. Granata sprogo ir 
17 žmonių buvo užmušta ir 
19 sužeista. Šanchajaus ki
niečių kvartale, dėl kurio 
savo laiku smarkiai kovojo 
įsigrovę japonai ir kiniečiai.

“TINGINIAI” RUSIJOJ 
NEGAUS VALGYT.

Sovietų valdžia pereitą 
sąvaitę įsakė išvyt iš darbo 

i visus “tinginius”, kurie nors 
sykį mėnesį neateina į dar
bą. Be to, tokiems bus at
imtos maisto kortos ir jie 
bus išmesti iš nakvynnamių.

Apie St Lawrence'o upę 
šią sąvaitę siautė didelės 
sniego pūgos. Biauriausis o- 
ras buvo nuo jūrių iki Mon- 
t realo.

BUVO TRIUKŠMINGAS 
TARYBOS POSĖDIS.

Nutarta spausti skolininkus. 
Fašistai atakavo “Tėvynės” 

redaktorių.
Iš New Yorko atėjo žinių, 

kad SLA. Pildomos Tarybos 
posėdy, 19 lapkričio, Cen
tro sekretorė p-lė Jurgeliu- 
tė padavė rezignaciją, aiš- 
kindamosi esanti nuvargusi 
ir norinti pasitraukti, kad 
galėtų pasilsėti. Bet iš šalies 
kalbama, kad rezignacijos 
priežastys esančios daug gi
lesnės, negu nuvargimas. 
Vieni sako, kad p-lė Jurge- 
liutė negalėjusi pakelti už
kulisinių intrigų, kurios yra 
daromos Centre visokių po
litikierių; o kiti spėja, kad 
p-lė Jurgeliute ruošiasi te
kėti. Mums gi rodosi, kad 
daugiausia prie to bus prisi
dėjusios intrigos.

P-lė Jurgeliute pasilik
sianti sekretorės vietoj iki 
Naujų Metų. Naujas sekre
torius da nenumatytas.

Pildomos Tarybos posė
dis buvęs gana triukšmin
gas. Fašistai puolę ir grąsi- 
nę “Tėvynės” redaktarių, 
kad jis nesilaiko “tautiškos 
linijos”. Šita jų “linija” rei
kalauja plūsti socialistus ir 
garbinti fašistus, o ypač gir
ti fašistų smurtą pereitame 
seime Pittsburghe, kur buvo 
sumindžiota SLA. narių di
džiumos valia ir atmesta vi
suotinu balsavimu išrinkto
ji centro valdyba.

Be to, Pildomos Tarybos 
posėdis pereitą sąvaitę nu
tarė prispirti visus skolinin
kus. kad jie užsimokėtų 
nuošimčius ant duotų jiems 
paskolų, kurie to nepada
rys, uždaryt jų paskolas ir 
parduot jų namus iš varžyti
nių. čia, turbut, teks ir 
“Vienybei” susirūpinti, ant 
kurios namo Susivienijimas 
yra paskolinęs apie $25,000. 
Kiek mums teko girdėti, ant 
to namo jau per keletą metų 
yra nemokėtos miestui tak
sos. Jei tas tiesa, tai SLA. 
paskola yra pavojuje, nes 
miestas gali parduot namą 
už taksas.

Žmonių liežuviai kalba, 
kad Pittsburgho seime p. 
St. Gegužis prižadėjęs “Vie
nybės” nespausti, ir dėl to 
tautininkai atidavę jam sa
vo balsus, kad neįsileidus į 
prezidentus F. J. Bagočiaus. 
“Vienybės” tautininkai la
bai bijojo Bagočiaus, nes 
žinojo, kad šis tuojaus pa
reikalautų atmokėti “morgi- 
čių”, kurio laikas senai jau 
suėjo.

Slaptos “diplomatijos” ir 
intrigų Susivienijime yra 
daug daugiau, negu visuo
menė žino.

PAVOGĖ ORLAIVĮ.
Pereitą sąvaitę Meksikoj 

buvo pavogtas orlaivis, ku
riuo Don Moyle pereitą va
sarą atlėkė iš Sibyro į Alas- 
ką. Orlaivis kaštavo $22,- 
500 ir dabar buvo vartoja
mas prekybos tikslams Mek
sikoje. Policija pradėjo jieš
koti jo po visą Meksiką ir 
Jungtines Valstijas.

f
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LIETUVOS VALDŽIA 
VĖL PRALAIMĖJO.
‘'Lietuvos Žinios” rašo:

PRIE “KRUPNIKO” UŽ 
VILNIŲ “KOVOJA”
"Lietuvos Žinios’’ (nr.

KELEIVIS. SO. BOSTON No. 47, L apkr. 23 d. 1932 m.

MARGUMYNAI. Į NAUJAS KUBOS PASIUNTI
NYS.

Gintaro yra ne vienoj tik kiausia nagai auga iki 30 
Lietuvoj. metų. Po to nagai auga lė-

Musiškiai patriotai daž- čiau. Reikia pastebėti, kad 
nai mėgsta didžiuotis tuo nykščio nagas auga lėčiau-, 

.faktu, kad Lietuvos pajūry siai» o greičiausiai — smilio 
randama gintaro. • na«aL Nagas per 10 dienų 

. paauga 1 milimetru. Nors
"Prieš keletą metų žemės u- -421 rašo, kaip \ilniui.Va- 

kio ministerija griovienei de duoti Sąjungos. karžygiai , 
šuazel-Guffi ir Paslavskiui iš- >u>irinkę anądien Kaune 
kėlė bvla dėl to. kad jie būdami prie krupniko , vedė ko-w " •• * x r*i •

‘Bet gintaras randasi netik

Francuzijos piliečio Gabri.ie- 
liaus de šuazel įgaliotiniais. 
Papilės ir Mirabelio miškuose ‘ 
savavališkai iškirto miško dau
giau. negu turėjo teisę kirsti.

reikalą- įžemės ūkio ministeri•O
vo už iškristą mišką apie 
0)0.000 litų atlyginimo.

“ši byla buvo ilgai spren
džiama. Pagaliau Panevėžio a- 
pvg. teismo prokuroras baudž. 
bylą prieš grovienę šuazelienę 
ir PaslavskĮ nutraukė, o civ. 
jieškini teismas paliko nesvar
stęs.

"žemės ūkio ministerija tuo 
buvo nepatenkinta ir Panevė
žio apygardos teismo nutarimą 
apskundė vyr. tribunolui.

"šuazelių Įgaliotinis adv. še- 
metevskis irgi padavė moty
vuotą skundą vyr. tribonului 
dėl žem. uk. ministerijos skun
do.

“Vyr. tribunolas šiomis die-

l1.-

T. • • • tai ir labai lėtas tempas, betLietuvos pajurv. o ir visuose - „ ■ , , •, • _Baltijos juros'pakraščiuose. zra0«us niekados nes.kirpęs 
Gintaras yra niekas dau- 8“laukęs oO me-
giau. kaip pušų sakai (sma-: Imėtų • me rų r.~
la), subėgę žemėn ir van- ~ .....i • i-v Gyvename sveikiausiojdens nunešti jūron. Išbuvę J '
ilgus metus juru smėly tie ~ gaaynej................
sakai pavirsta gintaru ir j statistikos daviniai aiš- 
dažnai su smiltimis išplau-: ^iai mums rodo. kad žmo- ! 
narni i pakrantes. 'nių sveikata gerėja. Pavyz-
Yra ir dirbtinio gintaro. !net3 Jaj‘.

pirmojo žvilgsnio'netikrasis kotarP>' 13 100 naujagimių

AMERIKOS LIAUDIES NEPRO- 
TAPIMAS.

Vos dvylika metų atgal,
Amerikos žmonės išsirinko 
republikonų partijos politi
kierius kraštui valdyti. Pa
stačius republikonus i val
džios Įstaigas, kiek tai buvo 
džiaugsmo, gyrimosi, kad 
dabar Amerikoj gerbūvis 
bus amžinas, prasti laikai 
pasiliks praeities istorijoj; 
dabar bus jau užtikrintas

' gerbūvis, nes republikonai 
paėmė valdžią Į savo ran
kas.

} Hooveris gyrėsi, kuomet 
tapo išrinktas i prezidentus, 

D-ras Oscar Cintas. kuris šio- kad nuo dabar Amerikos 
mis dienomis atvyko VVashing- žmonės pradės naują gyve-

vą” už Vilnių. Girdi:
“...Spalių 16 d. Kauno mies

to savivaldybės tarnautojų V.
V. S. skyrius šventė savo pir
ma metine švente.* • \ *■

"...Kukli arbatėlė daug kam 
virto visai nekuklia degtinėle 
arba. 'patriotiškai’ tariant, 
krupniku. Arbatėlė, o paskui ir 
šokiai turėjo baigtis 1 vaL, 
kaip tai programoje pažymėta,
tačiau, kai arbatėlė pavirto i uz. iuu^jį gimam pdiuuti- ■ - į-------------------------------------------------
krupniką, kai kuriems, ypač- d a taip pat kcpali ir Rytų Per paskutini dešimtmeti KIEK UŽDIRBA DARBI- kad 
arti skyriaus valdybos stovin- Afrikos dervą. Baltijos ju- medicina kasmet išgelbėja NINKAI. žmonėms
tiems nariams, ūpas taip auk- roj gaunamas gintaras vadi- 40,000 vaikų gyvybių. Bet
štai pakilo, kad nuslūgo vos.nas gedanitas, jis nėra kie- toks. medicinos progiesas žinias net per spaudą, istorijoj nėra buvę. 
septintą valandą ryto. Kaiku-,ta&. Geriausia gintaro rūšis turi ^ii neigiamų pusių, nes kad Marijampolės darbinin-f Hooveris teisybę

o-intara* visai nanaais i tik- likdavo gyvi 41 berniukasgintaras tisai panagu- i tiK meronitė< D-ihar iš žmones praneš naują gyve-
rąjį: tik pro mikroskopą bern;uku lieka <nrvais tonan Kubos reikalus atstovau- nimo ėra, kad ant kiekvie- 
pazvelgus matosi skirtumas. neką gj\ak ti. šeimynos stalo bus viš-
Už tikrąjį gintarų parduo- mergaičių—60. |.. se™ynos stalo Dus vis-

kalakutai ir karveliai; 
per jo administraciją 

taip bus gerai, 
Kai kas leidžia neteisin-! kaip da niekad Amerikos 

vę.
sakė,

jų bent ir patogumas yra Sicilijoj. Savo spindėji-(tuo budu išlieka gyvi ir silp-; j.o vidutinis uždarbis šie- kad bus amerikonams geri 
iš to buvo’ gana geras: nei į mu, spalva ir grožiu jis pra-.nuciai nesveiki vaikai, ku-,}.^ 4—5 jt visai ne-'laikai. Jie buvo. Kaip Hoo- 
darbą nereikėjo eiti; juo pato- i "esą visas kitas gintaro ru-ne padidina neprisitaikan- tjesa- Prie m. halės statybos i veris, taip ir prieš ji buvę 
giau jiems buvo. kad ir eiti jau sis. Labai gražus gintaras; cius prie gyvenimo zmonm> j-i.-_.-_i ____• __... 1----- -1.- ------

o taip blogai buvo, 
kuomet du bilio«ai dolerių 
buvo deficito? Gal manote, 
kad žmonės nemoka tak
sų? Visai ne!

Juk Amerikos preziden
tus nominuoja milionieriai. 
Jiems rupi Įstatyt i prezi
dentus tekj žmogų, kuris 
gintų jų reikalus. Kad pa
siekti Amerikos neprotau
jančią liaudį, reikia pinigų. 
Milionieriai aukauja milio- 
nus propagandai, o kuomet 
praveda savo atstovą i pre
zidentus, jis turi žiūrėti, kad 
butų gerai atlyginta jo rė
mėjams, nes nuo jų priklau
so jo užimta vieta.

Yra sakoma, kad Hoove
rio išrinkimas 1928 metais 
kainavo republikonų parti
jai S 16,000,000. Kaip ponas 
Duffy, demokratu vadas sa- 
ko, tai 24 republikonų rėmė
jai paaukavo $477,000 dėl 
Hooverio propagandos 1928 
metais. Juk tie pinigai rei
kia kaip nors sugražinti 
tiems geriems republikonų 
partijos rėmėjams.

Ponas Andrevv W. Mel
lon, buvusis Amerikos iždi
ninkas, labai “visų myli
mas” žmogus, tiems 24 vy
rams, aukavusiems $477,- 
000 Hooverio propagandai, 
sugrąžino $114,655,279 tak
sų, kurios buk tai “neteisė
tai” buvo iš jų paimtos. Da 

(neviskas: ponas Mellon tar- 
|pe 1923 ir 1931 metų sugrą- 
i žino milionieriams taksų 
$1,200,000,000 ir da davė 
ant kredito pinigais $2,300,- 
000,000, kas sykiu padaro 

į $3,500.000,000. Ar reikia 
stebėtis, kad dabar turime 

; valdžios deficito $2.000,- 
j 000,000? Tam deficitui pa
dengti dabar uždėjo taksas 
ant visko, ir darbininkai 

i pirkdami gyvenimo reikme- 
inis turi sumokėt tą, ką val
džia milionieriams dovano-J .

•JO.
; Dabar Amerikos žmonės 
išsirinko naują šalies admi
nistraciją. Skirtumo jokio 
nebus. Abi partijos, kaip 
republikonų taip ir demok
ratų, atstovauja kapitalistus
ir tik iu interesams tarnau-! . J -Į ja.

i Kuomet Amerikoj yra 
15,000,000 bedarbių, suau
gusių vyrų, galinčių ir no
rinčių dirbti, tuo pačiu laiku 

į Amerikos dirbtuvėse, dir- 
iir 17 metų amžiaus. Prieš 
šitą baisų išnaudojimą jau
nuolių nepakėlė balso Hoo- 

jverio administracija, nepa- 
įkels balso nei Roosevelto 
i administracija, nes juodu a- 
jbudu yra ištikimi kapitalis-
;tų tarnai.

T. J. Kučinskas.

žmonių darbininkui mokėjo 3 litus 
1 per dieną, prie dvasinės Žy-

--------------- jdų bendruomenės pirties —
CFI F.frlNKFI ,|| Į ' 3 lL, Geno ir komp. lentpiu- 

STATYBA. (vėje mokama iki 3,20 lt,

prezidentai, nemelavo gir
damiesi apie Amerikoj bu
simus gerus laikus. Tik bė
da, kad tie geri laikai buvo 
ne darbininkams. Mat, pre
zidentai “gerais ameriko
nais” vadina tik bankierius, 
stambius biznierius ir mili
jonierius. Gerais piliečiais 
vadina tuos, kurie duoda pi
nigų rinkimų propagandom. 
Tiems visuomet gerai.

Per dvyliką metų Hardin
go, Coolidge ir Hooverio 
prezidentavimo šalis turėjo 
$2,000,000,000 deficito. Gal 
jus manot, kad Amerikoje

skaičius.nebegalėjo: patriotizmas ko- randamas taip pat Rumuni- 
jas pakirto.” Sjoj. Be to, gintaras randa

į mas dar Azijoj ir Japonijoj 
tbuvo “kova’Vadinasi,

nomis tuos skundus žiurėjo ir į kur vietoj kraujo, “krupni-Į 
” tekėjo, ir Vilniaus “va-paliko galioje Panevėžio apyg. kas 

teismo nutarimą. duotojai”. "paguldę gal-
”ši byla buvo sukėlus dide-;' *ts » iki i yalandos ryto po 

lio susidomėjimo stambiųjų i Stalais gulėjo.
Amerikiečiai dabar ga

lės daugiau aukų “Vilniui
Lietuvos žemvaldžių tarpe.”

Dabar tie stambus žem
valdžiai galės džiaugtis, nes 
jų sėbras Šuazelis, būdamas 
net svetimos šalies pilietis. 
Lietuvos valdžią “suprovo- 
JO .

Kaip sau norit, iš tos val
džios tikri juokai. Kai ji pa
gauna koki žyduką su ko
munistiniais lapeliais, tai 
tuojaus sujunda visa žval
gyba, renkasi karo teismas, 
ir žydukas baudžiamas ke
liais metais sunkiųjų darbų' 
kalėjimo.

Bet kai francuzai atvažia
vę iškerta Lietuvos mišką, 
tai Lietuvos teismai atranda 
savo valdžią kalta.

Pati valstybė kelia suk
čiams bylas, ir pati save ap
kaltina.

Vos kelios dienos atgal ji 
pralaimėjo bylą su “vilkų” 
vadu Voldemaru, o dabar su 
dvarininku Šuazeliu.

Laimėjęs bylą, Voldema
ras apskundė Lietuvos val
džią ir reikalauja pusės mi- 
liono litų “atlyginimo” už 
padarytus jam “nuostolius”.

Labai galimas daiktas, 
kad ir dvarininkas Šuazelis. 
iškirtęs Lietuvos mišką, da
bar pareikalaus d a “atlygi
nimo”.

Kaip ilgi gali išaugti 
žmogaus nagai?

Ar žinot, kaip ilgi gali iš- 
augt žmogaus nagai, jeigu sija riimdinėJa naujai
jų nekarpvt ir nenulauzt? tatvu gdežinkeli 

Šitą dalyką ilgai tyrinėjot ' -
. .„ šveicarų mokslininkas Diu- į Susisiekimo ministerijaf eina dirbti ir už 3 lt., ir cu-

yaduoti Sąjungai parink- to< įr jįs priėjo labai Įdomių paruošė projektą plačiajam kraus fabrike paprastam 
ti. nes \ įlnius da neatva- išvadų. ' geležinkeliui pastatyti tarp darbininkui moka 40 lietu-

Šį mėnesį baigta sta,_rtį P™ krtU l'amų statybų va- 
Telliai- Kretinga geležim j ^os,meta nemo
kėlio linija. Paskirta komi- keJ? t“-’

dabai- darbininkai uždirba 
15—20 lt per sąvaitę; be
darbiai, kur gauna darbo,

duotas ir “krupniko” da ne
maža reikės.

Yes, mes be Vilniaus ne
nurimsim !!

Pasak to mokslininko,1 Šiaulių ir Biržų, vietoje ligi viškų centų už valandą. A- 
vaikų nagai auga greičiau šiol buvusio siaurojo gele- merikos pinigais tas reiškia 

kaip suaugusiųjų. Smar-’žinkelio. tik 4 centus i valandą.

NAUJI KANDIDATAI I 
Į KUNIGUS.

Mes esam šioje vietoje 
pastebėję^ kad sandarietis 
Strimaitis jau tiek apie “ar
kivyskupo” Geniočio bažny
čią žino. kad drąsiai galėtų 
būti “vvskupas”.

Tokią pastabą mes pada
rėme juokais.

Bet pasirodo, kad New 
Yorko ir Brooklyno tauti
ninkai rucšiasi i “dvasišką 
stoną” ne juokais. Ve, ką 
rašo “Sandara:”

“Kuomet Jonas Liūtas tapo 
dvasiškiu, tai iš karto buvo 
manoma, kad vietos laikraščiai 
ir abelnai visuomenė sukels di
delį triukšmą. Bet atėjo ir pra
ėjo. Kun. Liūtas gieda mišias 
ir niekas jam nepavydi. ‘Vie
nybės' redaktorius labai atsar
gus, ir savo nuomonės nereiš
kia, nes girdėti pašaliais, kad 
irgi esąs kandidatu į kunigus,
taip, kaip ir bendradarbis Klin- 
__ "

Matyt, tautininkai nujau
čia sau galą, kad urmu pra
dėjo eiti į “dvasišką gyveni
mą”, _______ .

TINGINYSTE! TINGINY 
STĖ!

Šitokiu antgalviu senis J.
O. Sirvydas rašo “Vieny- •> •»
bei” iš Lietuvos:

“Atėjo ruduo—lytų sezonas.
Į teismus važinėja beveik kas 
trečias asmuo: tai j ieškovu, 
tai atsakovu, tai liudininku, tai 
'padrąsintoju'. tai paprastu 
žiūrėtojų. Mat. tokie namie | 
‘neturi ką veikti’; ką — bobos 
kasa bulves, ima daržoves, te-Į 
gul jos sau ir dirba; tam da
bar ir 'bobų vasara’. Vyrai pri
valo augštesnės ‘politikos’ žiū
rėti. Nors apskrities miestas 
30 kilometrų atstui. bet jis 
reikia kas sąvaitę aplankyti: 
tai teismuose ‘pasikiauliuoti’ 
su kaimynais, o paskui sątaiką 
sugerti; tai mokesčius inspek
toriui nuvežti (nors galima ir 
paštu nusiųsti), tai inspekto
riams atspirašyti. kad palau
ktų ; tai apie bankus pavaikš
čioti, mažu išmes paskolos; tai 
pirmesnės paskolos atsiprašyti, 
kad palauktų. Vis yra ‘reikalų’, 
vis proga išsigerti,—kad ir iš 
džiaugsmo, jog dabar degtinė 
atpigo.

“O stogai namie kiauri, ba
tų nėra. ratai sulužę, kirvis 
reikia skolinti net pas trečią 
kaimyną... Vis nėra laiko—rei
kia ‘apskritin’ pravažinėti; nė
ra pinigų—reikia apskrities 
traktieriams litukai krauti.”

Bet dėl šitos tinginystės 
p. Sirvydas savo tautiečių 
nekaltina. Priešingai, lietu
vius tinginius jisteisina, o 
kaltina “hdnus-slavus”. Tie 
“hunai-slavai” užkrėtę, mat, 
darbingus musų tautiečius 
“tinginystės sėkla” ir dėl 
to Lietuvos kaimiečiai da
bar nenori dirbti.

Bet kokiais gi “eudais” 
galėjo taip Įvykti, kad ta 
“sėkla” prigijo tik Lietuvos 
vyruose? Kodėl ja neužsi
krėtė Lietuvos moterys?

Pagalios, jeigu tinginystė 
nėra prigimta žmogaus sa
vybė, bet “užkrėsta” yda, 
tai kas ja užkrėtė “hunus- 
slavus?”

KOVA TIES HASTINCS 
—1066 METAIS

no Žalumoj" - kaip
J. Srott If'illiamt . . . 

įkrėpta nenutaldomo įniriimo nor- 
garniu gauja, radoraujanl HUiiamui 
Apgalrtojui. ju nrgaileittiugamo puolime 
ariri augias tia* Hastings. spalių Ilil. 
1066 metais. “Gamta saro Žalumoj 
Retai Stelai ir Lengva"’ — ir žalias 
takakas netari tirtos eigaretuose.

ropr.. in?. 
ri-e Ar,t » M-anTo:»r*n O

puikiausią tabaką 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški

na kodėl žmonės visur skaito 

Lucky Strike lengviansiu ciga- 

retu. Dalykas tame, kad mes 

niekuomet neužmirštame tei
sybės. jog “Gamta savo Žalumoj 

Retai Švelni ir Lengva” - todėl 

šis puikus tabakas, jj tinkamai 

parcndinns. išnokinus, perlei

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

TĘS perkame puikiausią, patį 
1-V A puikiausia tabaka visame

džiamas per pagerinamą Lucky 

Strike valymo procesą, kuris 

žinomas kaip - “It’s toasted”. 

Štai kodėl kiekvieno miesto, 

miestelio ir sodybos gy ventojas 

sako. kad Luckies vra tokie 

lengvi eigaretai.

“It’s toasted”
Tos pekeHs lergvw Lrskies

SUNKI ŪKININKŲ 
BŪKLĖ.

Spalių 19 d. Mažeikiuose 
Įvyko didelis jomarkas. J 
jomarką buvo privažiavę 
daugybė apylinkės ir toli
mųjų valsčių ūkininkų. Jo- 
marke viskas pigu: pavyz
džiui, gerų rugių centneris, 
7—8 lt.; gerų avižų, 4—5 
lit.; žąsys penėtos po 2—3 
litus, ir t.t. Kur tik nepasi
suksi, visur girdima dejavi
mas, kaip išsimokėti skolas, 
mokesčius ir t.t. Ūkininkas, 
pamatęs kiek geriau apsi
rengusi žmogų, prieina ir 
klausia: “Ar tamsta neži
nai, kas bus toliau su mumis 
ūkininkais? Ar valdžia pa
dės mums išbristi iš skolų, 
ar ne.

Dabar jau visiems ūki
ninkams Įteikti žemės mo
kesčio blankai 2-rajam pus
mečiui, bet dar beveik visi 
ūkininkai yra nesumokėję 
1-mojo pusmečio žemės mo
kesčio. Iš tikrųjų, kaime 
vargas su litais.

t
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
AR NEREIKĖTŲ PASIRŪPINTI LIE

TUVIŲ BEDARBIŲ BŪKLE?
PH1LADELPH1A, PA.

Anądien einant man Gi- 
rardo gatve, senutė moteris 
sulaikė manę ir klausia, ar 
aš moku lietuviškai. “Taip,” 
sakau, “o kame dalykas?” 
Jinai sako, eik su manim, 
čia netoli, pamatysi vieną 
nelaimingų žmonių gyveni
mo paveikslą.

Senutė nuvedė mane j 
kiemą, kur pamačiau iš tik
ro apgailėtiną žmogystą. 
Tai buvo lietuvė moteris.

Pradėjau klausinėt, kaip 
ji čionai atsidūrė... Sunku 
buvo ją suprasti, nes jos kal
ba nebuvo nei lietuviška, 
nei angliška; matyt, ji nei 
vienos niekad gerai nemo
kėjo, o dabar iš abiejų kal
bų daro maišatienę. Ji atro
dė jau netoli beprotės... Kie
mo kertėj radau ją sėdint 
ant suirusios kėdės; prie jos 
stovėjo senąs ąžuolinis, taip 
pat jau suiręs stalas, o prie 
jo antra suirusi kėdė. Ant 
stalo buvo sudėti keli seni 
indai, o prie kiemo tvoros 
stovėjo surudijusis pečius. 
Ji pati atrodė mėsinga, rie
bi, bet išvaizda labai suvar
gusi; drapanos ant jos kūno 
apdriskusios. Tai buvo visas 
jos turtas.

Ji atsidūrė čionai, kiek 
man davėsi suprasti, kaipo 
krizio auka. Ji yra vedus ir 
turi vieną 20 metų sūnų; vy
ras gyvenąs kur tai kituose 
“šteituose”. “O kur sūnūs?” 
klausiu jos. “Sūnūs išėjo 
darbo jieškoti ir pareis apie 
kokią 11 vai. nakties”, atsa
kė ji.

Sužinojau, kad ji neteko 
darbo jau apie du metai at
gal ; sūnūs taipogi negali jo
kio užsiėmimo surasti. Visi 
sutaupyti centui senai jau 
išėjo, už butą jau 12 mėne
sy nuoma nemokėta ir savi
ninkas, prisitaikęs kuomet 
sunaus nebuvo namie, už: 
griebė geresnius jos rakan
dus, o sulužusius ir ją pačią 
išmetė ant kiemo. Jau buvo 
kokia 6 valanda vakaro, 
kaip aš ją palikau. Aš siu- 
liausi pranešt apie jos padė
ti miesto Šelpimo Komisijai, 
bet ji atsakė to nenorinti, 
nes bijanti, kad jos nepaim
tų Į pataisos namus. Ir taip 
aš palikau ją, kaip atradau, 
belaukiančią pareinant su
naus.

Šis tragiškas -lietuviškos
šeimvnos vaizdas vra tik «- «/
vienas iš daugelio. Tokių 
šeimynų yra daug, tik ne vi
si jas mato. Klausimas kyla, 
ar nereikėtų pbiladelphiečių 
lietuvių organizacijoms a- 
pie tai pasirūpinti? Nors da
bar po rinkimų yra vilties, 
kad laikai laipsniškai gerės, 
tačiau greito darbų pagerė
jimo negalima laukti. Ar ne
būtų gerai, kad buvusis Vil
niaus Vadavimo Pikniko 
Komitetas taptų užgirtas tų 
organizacijų, kurios prisidė
jo tam darbui, rūpintis ir 
lietuvių bedarbių šelpimu?

Z. Jankauskas

Kulis ragino visus Ameri
kos kupiškėnus laikytis vie
nybėj ir dirbti, kad kuo 
greičiausia galėtume tą 
Liaudies Namą Kupišky pa-' 
statyti.

Clevelando kupiškėnų 
kuopa taip pat kviečia visus 
Kupiškio draugus remti šitą 
darbą netik pritarimu, bet 
ir doleriais. Valdyba.

READ1NG, PA.
Didelis socialistų laimėji

mas.
Lapkričio 8 d. rinkimuose 

socialistų balsai čia paaugo 
dvigubai, ir du socialistai 
išrinkti i Pennsylvanijos le- 
gislaturą—tai drg. Darling- 
ton Hoopes ir Lilith M. 
Wilson. Rinkimų daviniai 
tokie:

Hoopes, soc., 11,828 bal.
Wilson, soc. 11,290 ”
Dippery, rep. 10,278 ”
Kulp, rep. 9,997 ”
Filbert, dem. 8,998 ”
Arndt, dem., 8,463 ”

Į kongresą:
Richardson, dem., 28,058
Rhoods, rep. 21,971
Hofses, soc., 19,401 

Į senatą:
Norton, rep. 26,656
Ringler, dem. 25,768
Williams, soc. 19,556
Tai tiek balsų gauta išvi 

so — mieste ir kauntėj. I- 
mant Readingo miestą ats
kirai, socialistai kongres 
manų rinkimuose gavo 11,- 
296 o buržuazinės partijos 
gavo po apie 9 tūkstančius 
balsų. Senatorių rinkimuo
se socialistai Readingo mie
ste gavo 11,123 balsų: repu 
blikonai, 10,573; demokra 
tai 9,032.

Iš šių skaitlinių aiškiai 
matyt, kad socialistai Rea
dingo mieste užima pirmą 
vietą.

Ant prezidento mieste ir 
kauntėj Hooveris gavo 25,- 
251 balsą, Rooseveltas 28, 
276, o socialistas Norman 
Thomas 15,234.

Readingo mieste Norman 
Thomas gavo beveik lygiai 
balsų su Rooseveltu.

Taigi laikas butų ir kitų 
miestų darbininkams pasekt 
Readingo socialistu pavyz
di..

Socialistų radio progra
ma čia būna kas sekmadie
nis 12:15 po pietų, iš sto
ties WEEU, 830 k. Taigi 
lietuviai darbininkai naudo
kitės ja. Reporteris.

SUDBURY, ONT. 
CANADA

ŠAUTUVAI REIŠKIA “PAGARBĄ”.

šią vasarą kažkur tarp Filipinų ir Kinijos žuvo Amerikos lakūnas Glenn Brophy, kuris 
buvo išlėkęs i? Šanchajaus i Manilą. Filipinuose buvo sudaryta ekspedicija jam jieškoti, bet 
nesuradusi ji nutarė, kad lakūnas bus žuvęs kur nors juroj. Taigi, jo atminčiai pagerbti, eks
pedicijos kareiviai iššovė i orą ir tuo užbaigė savo jieškojimą. Militaristams, mat, šautuvo 
garsas reiškia “pagarbą.”

Kas nieko neveikia 

To niekas

CLEVELAND, OHIO.
Iš kupiškėnų susirinkimo.
Lapkričio 4 d. čia įvyko 

kupiškėnų 2-ros kuopos su
sirinkimas, kur dalyvavo ir 
Centro pirmininkas p. Jonas 
Kulis iš Chicagos. Buvo pa
darytas pranešimas, kad 
Lietuvoje jau susidarė Pa
žangiųjų Kupiškėnų Sąjun
ga iš žymesnių kupiškėnų. 
Susirinkimas sutiko pavesti 
tos sąjungos globai steigia
mą liaudies namą, kur bus 
skaitykla, salė, valgykla ir 
pasaulinių informacijų biu
ras.

Centro pirmininkas p.

Bruožai iš vietos lietuvių
_ •gyvenimo.

Čia randasi nikelio ir va 
rio kasyklos ir dvi didelės 
dirbtu vės,kurios išvalo nike 
Ii ir varį. Seniau čia dirbo 
nemažas skaičius ir lietuvių, 
bet užėjus nedarbui, daugu 
mas “išbitavo” freitais dar 
be jieškoti kitur, čia randa
si nemaža bedarbių. Kurie 
dirba, tai tik dvi-tris dienas 
i sąvaitę. Turi daug liuoso 
laiko, bet laikraščių neskai 
to. Čia pareina tik pora eg 
zempliorių “Keleivio” ir 
“Vilnies”. Daugumas pra 
leidžia ištisas dienas lazdo
mis stumdydami pulruimy 
boles.

Draugai, laikas susiprasti 
ir mest kortų lošimą, bei 
pulruimy su lazdom aplink 
stalus vaikščiojimą.

Aš patarčiau imtis kultu 
rinio darbo, skaityt laikraš
čius bei knygas, lavinti savo 
protą. P.

WATERBURY, CONN. 

Biskutis įdomybių.

Nesenai čia buvusiame S.
A. 4to apskričio suvažia

vime buvo daug juoko. Mat, 
musų vei kiantį Joną dele
gatai buvo pasiklupdę... ir 
norėjo išreikalaut tuos $12, 
tuviuos jis su Mikalausku 
‘prigirdė”. Tačiau, kaip Jo
nas ėmė vergdamas prašytis, 
kad jam dovanotų, o adv.

ukošius dar ėmė gązdinti 
delegatus teismu, tai šie, 
iš vienos pusės gal bijoda
mi, o iš kitos pusės matyda
mi savo tautieti taip susi
griaudinusi, ėmė ir atleido 
Jonui ”nuodėmes”. Paskui, 
Jonas vėl “i-unijo” į pirmi
ninkus. Bet nabagas mažai 
įasekėjų turėjo ir vėl praki
šo. • * *

Kaip kam nedarbo laikais 
yra daug geriaus gyventi, 
negu “gerbūvio” metu. Pa
vyzdžiui, musų Jonas Bart
kus nedirba jau treji metai 
aiko. Ii- pernai kreipėsi Į 

miestą, kad duotų pašalpos, 
tas ir buvo suteikta. Padir
bęs ten keletą sąvaičių, nu
sipirko karą. Dabar jis jau 
tikras “buržujus”: “pėkš- 
čias nevaikščioja ir pinigų 
turi.

Draugė Monkuvienė irgi 
nuėjo buržujų keliu. Ji taip
gi nusipirkusi limonsiną 
laksto po gatves aukas rink
dama “darbininkiškiems 
reikalams”. Jonas Bartkus 
su drauge Monkuviene vi
suomet daugiausiai aukų 
surenka. ♦ ♦ *

Gal norite žinoti, kokius 
“argumentus” komunistai 
vartoja prieš savo oponen
tus? Štai, keli iš tūkstančio: 
Tu “durnius”, “mažiukas 
“monkė”, “sudžiūvęs”, “ne
ėdęs”, “pastipsi tuoj”, “dar
bininkų ėdikas”, “išdavi
kas”, “šnipas”, “kapitalistu 
šuva”, “socialfašistas”,“bur
žuazijos lekajus” ir tt

vavęs jų bankiete ir persta- 
tęs Smetonos atstovą kalbėt. 
Bet tas atstovas vien tik 
“gerbiamam ponui” Chase 
ir kalbėjo, nes lietuvių ten 
buvo nedaug ir jiems atsto
vas nieko nepasakė.

* * *

Na, tai tas didelis triukš
mas, rinkimų diena, jau 
praėjo. Waterbu:io socialis-i

Fiesas Paklausimas Advokatams Oliui 
ir Bagdžiumu-Bordenui.

GRAND RAP1DS, MICH. (kuopas važinėdami agitavo
te narius, kad su jumis ko
operuotų, o jus tikrai tą pas
kolą atgausite, nes kaltinin
kus suradote,—ar tada, kuo
met nuvažiavę į Pittsburgho 
seimą balsavote už išteisini
mą tų žmonių, kuriuos pir
miau jus patys apkaltinot?

Jeigu neteisybę sakėte ta
da, kaip važinėdami po kuo
pas smerkėte prasikaltusius, 
tai kokiu išrokavimu darėte 
kuopoms tokius ekspensus?

Šiaip ar taip—kuopų su
sirinkimuose ar seime—jus 
vienoj vietoj iš tų dviejų ne
silaikėte teisingai. Tai kaip
gi ateityje lietuvių visuome
nė gali pasitikėti tokiais in
teligentais, kurie savo žodį 
pamina po kojų?

S. Naudžius.

Kaip tik po SLA. 36 Sei- 
• mo, kuris Įvyko Chicagoje, 
ir po to garsaus Ažunario- 
Devenio paskolos tyrinėji
mo, per kuri buvo surasta, 
kad 4 Pildomosios Tarybos 
nariai yra kalti tos paskolos 
davime—kaip tik po visų tų 
tyrinėjimų viršminėti advo
katai —A. Olis kaipo finan
sų komisijos pirmininkas, o 
J. Bagdžiunas kaipo Įstatų 
komisijos narys, — lankėsi 
kai kuriose SLA. kuopose 
duodami savo raportus ir a 
gituodami, kad nariai rem
tų juos, o toji, paskola tikrai 
busianti Susivienijimui at- 
jieškota ir grąžinta. Aš pats 
esu gavęs telegramą nuo 
adv. A. Olio, kurioj jis liepė

tai gavo 1,000 balsų, o ko- i sus^ukU SLA. 60 kp. narių 
munistai 67 balsus. Visoje susJrinkimą, ką as, pasitaręs 
Connecticut valstijoj sočia- su keletu kuopos veikėjų, n 
listai gavo 20,073 balsus o Manau. Įvyko mitingas, 
komunistai vos 824 balsus. kuname virsmmėti advoka

Kažin ar ir dabar bimbi-
tai turėjo progos pareikšti 
savo mintį, o ta mintis buvo

niai sakys, kad socialistai tokia, kad jeigu nariai su- 
“išnykę kaip Grigo bitės”, o tartinai su jais kooperuos, 
"visos masės” eina su ko- tai Susivienijimas dėl Ažu- 
munistais? nario-Devenio paskolos ne-

G. J. Kazlauskas turės jokių nuostolių. Jeigu 
------- . , nebusią galima tos paskolos

ičipinct^iT ortor7 D IT Q ii iišjieškoti iš Devenio, tai ke-ISGIKSKIT MUSŲ BALSAI -turi Pildomosios Tarybos
Lietuvos Atstatymo Bendro- kreips dėmesio i musų reikalavi- į nariai turėsią užtai atsakyti, 

vės įgaliota Komisija jau nekar- mus. tai viskas turės likti taip. P° to mitingo da magary- 
tą per laikraščius atsišaukė Į kaip iki šiol buvo. O tada Ben-i čioms vienam restaurane 
visus šios Bendrovės dalininkus drovės palaikymas, valdžiai mo- buvo surengtas bankietas 
(šėrininkus) prašydama visųikesčsių mokėjimas ir kitokios! tiems advokatams. Nors 
priduoti savo tikruosius adre- išlaidos, musų Bendrovės turtą kuopos nariams pasidarė

DETROIT, MICH.

Krizis pakerta organiza
cijas.

Krizis tolyn darosi vis aš
tresnis musų apielinkėje. 
Daugelis lietuvių bedarbių 

gyvena jau apleistuose lau
žuose, kur nėra nei langų, 
nei duių. Žmonės nuskurę, 
alkani ir sušalę—net baugu 
žiūrėt.

Čia yra susitveręs bedar
bių kooperatyvas. Vieni jo 
nariai eina per krautuves iš
maldų prašydami, o kiti 
jieško darbo pas farmerius. 
Padirbę kokią dieną-kitą, 
gauna atlyginti supuvusiom 
morkom, kurių Lietuvoj ir 
kiaulė neėstų, o čia suvargęs 
žmogus paima ir da ačiū pa
sako. Tai aukso šalis, Ame
rika!

šitokia padėtis pradeda 
jau atsiliepti ir musų orga
nizacijose, nes žmonės ne
turi iš ko duoklių užsimokė
ti. Štai, 6 lapkričio buvo S. 
LA. 352 kuopos susirinki
mas. Įnešta sumanymas pa
duoti Centrui prašymas, kad 
duotų kuopai paskolą narių 
duoklėm apmokėti, nes 
daug jau išsibraukė, o toliau 
ir daugiau išsibrauks. Bet 
tūli sandariečiai pakėlė 
prieš tai triukšmą.

Gėda tokiems triukšma-

pusėtinai didelių išlaidų 
samdant svetainę, šaukiant 
narius ir keliant puotą, bet

sus. Tie adresai reikalingi iš- visai sunaikins, 
siuntinėjimui Bendrovės stovio 
paaiškinimų ir įgaliojimo blan
kų surinkti reikalingą skaičiui Nenorėdami to prisileisti —i visgi tikėjomės, kad tuodu 
balsų sudaryt^^endrovės susi- padarykime bent kartą išmin-j vyrai nemainys savo priža-
rinkimą, kad jame butų galima tingą darbą: priduokite mums do ir dirbs dėl organizacijos
sutvarkyti Bendrovės reikalai, savo tikrus adresus bent kuriam ! labo. Bet musų apsirikta.
Bendrovė savo knygose turi da- žemiau pasirašiusiųjų Komisi- j Kaip tik p. Olis pasiekė
lininkų adresus, bet jie įrašyti jos narių, arba centrui. Komisi- jClevelandą, op. Bagdžiu- 
dar prieš penkioliką metų. ar ja gavus adresus, išsiuntinės. nas, rodos, WilkesbaiTlUS, 
kiek vėliau. Per tą laiką daug reikalingas informacijas, dvi į- 
dalininkų persikėlę apsigyveno i galiojimo blankas, ir kartu pa- 
kitur. Kiti mirę ir savo akcijas aiškinimus Bendrovės stovio. A- 
palikę savo turto paveldėtojams, j bidvi blankas turėsite išpildyti,
kurių adresai mums irgi nežino- jose Įrašydami savo ir savo Įga- M sakę. Mums keistai at- 
mi. Taip vienų; taip ir kitų ad-' liotinių vardus, pavardes, akci- 
resai mums šiandien būtinai jų numerius ir jų kiekį, ir nusi-

Atsidarykime akis!

tuojaus užsidarė savo bur
nas ir nuo to laiko daugiau 
šiuom klausimu niekur ne
buvo girdėti kad juodu bu

yra reikalingi aukščiau mi-. neškite pas Viešąjį Notarą (No- 
nėtam tikslui. Reikalas čia la- i tary Public) ir duokite Notarui 
bai svarbus. Mums reikia kuo • blankas paliduyti. Tuomet blan- 
didžiausio skaičiaus balsų. Įvyk- ’ kas siųskite by vienam žemiau 
dvti legališką Bendrovės susi-į pasirašiusiųjų Komisijos narių, 
rinkimą. Visuotinas susirinki-i arba centran, arba įduokite jas 
mas gali įvykti tik dalyvaujant Į savo Įgaliotiniams, kurie asme-

rodė, kad tie musų advoka
tai, kurie pirmiau taip kar
štai narius agitavo už pas
kolos atgavimą, dabar taip 
urnai nutilo. Musų kuopa da 
raminosi, sakydama, kad 
juodu veikiausiai tą dalyką 
iškels 37 Seime, Pittsbur-

51% visų dalininkų balsų, ar da
lininkams patiems asmeniškai 
susirinkime dalyvaujant, ar sa
vo balsus pavedant kitiems, ku
rie susirinkime dalyvauja.

Padarykime išmintingą 
darbą.

Legališki šitos Bendrovės su
sirinkimai mėginta sušaukti jau 
ne vieną kartą, bet vis nesusi
rinkdavo reikalingas skaičius 
balsų. Užtat musų Bendrovės 
turtas, kurį mes sudėjome, ny
ko ir nyksta. Ir galutinai jis su
nyks, jei mes ir šį kartą nepa
sistengsime legališko susirinki
mo įvykdyti.

Kurdami Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę mes sudėjome savo 
pinigais $392,080 sumą. Iš tos 
sumos šiandien turime: Lietu-

Nesenai Waterburio lie
tuviški smetonininkai turė
jo suruošę taip vadinamą 

rankų darbo parodą” Nu
ėjau ir aš pasižiūrėti tų 
“grožybių”. Pora lietuviškų 
kultuvių, pelėms gaudyti
sląstelės, žvirbliams augint’ V°J akcijų už $47.o<hi , Amerikoj 
klėtka, pora medinių kry-į akcijų už $20,000 ir savo namą 
Žiu ir Lietuvos fašistiško liz- už $95,000. Viso Lietuvos At- 
do albumas, kur visu Smeto- Statymo Bendrovės turtas šian- 
nos “ricierių” pikčieriai su-'dien vertas—pagal Bendrovės 
lipinta J atskaitą (raporta i—? 162.000.

Ta ‘Paroda” reneė non’ Taigi’ del da,ininku nerangumo, 
o. • , ... rp del to kad jie nepridavė savoStanislovaitienė, Tareiliute , . . ..’ balsų sudaryti visuotiną susi

rinkimą ir tam susirinkime per-ir Lukošius. Nežinau ko- 
kiems tikslams jie reikale- t¥ark ti 
vo » lietuvių, kūne atstUn- &ndrovii, „ 
ke tos n parodos paajžiu- 
reti, kad pasirašytų jų kny
goje. Stanislovaitienė per 
“Tėvynę” gyrėsi, kad “ger
biamas ponas” Chase daly- priduos savo adresų

Jei dalininkai ir si 
taip nerangus, jei j it

reikalus. 
;au sudilo

kartą bus 
mums ne- 

ir neat-

niškai galės dalyvauti susirinki
me. Įgaliotiniai galės susirinki
me jūsų vardu balsuot, ir tokiu 
budu prieisime prie tvarkos. Jei 
nebus kitokios išeities, jei pasi
rodys. kad Bendrovės jau nega
lima atstatyti į reikalingas vė
žes. kad ji neštų kokį pelną, ta
da bus galima Bendrovę likvi
duoti. parduodant jos turtą, ir 
gautus pinigus išdalinti šėrinin- 
kams. Tuom mes neleisime Ben
drovei patekti į skolininkų ran
kas ir dar šiek tiek pinigų gau
sime.

šėrininkai Amerikoj ir Lietu
voj išgirskit šį musų balsą. Pa
dėkite mums sutvarkyti Bend
rovės reikalus!

Turime tik menką pradžią.
Iki šiol šėrininkai komisijai 

yra atsiuntę savo įgaliojimų už 
arti 5.000 šėrų. Kad sudarius 
kvorumą susirinkime, yra rei
kalinga atstovaujamų šėrų arti 
20.000. Taigi iki šiol turime tik 
vieną ketvirtadalį užtikrintų 
balsų. Laiko liko jau mažai, nes 
po Naujų Metų turi įvykt susi
rinkimas.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Įgaliota Komisija:

Juozas J. Račiūnas.
Sodus, Mich.

Dr. B. K. Vencius,
499 Grand St. Brooklvn. N. Y. 

J. A. Ambraziejus,
168 Grand St. Brooklvn. N. Y.

. . , _ . . dariams. Kai Centro ponai
ge, ir lauke to seimo su jie-, tūkstančius, tai tie

k38 -1 ]SeJ°' ' sandariečiai nuvažiavę į sei- 
Pittsburgho Seime jiedu ne- ma kaltininkus išteisina, o 
tik neiske e aikštėn tyrinę- kai reikia keliatą dolerių
jimo rezultatų, netik nerei- bedarbiu duoklėms apmo- 
kalavo nubausti tuos Pildo
mosios Tarybos narius, ku
riuos tyrinėjant surado kal
tais, bet, kaip tik atbulai, 
jiedu balsavo už tą rezoliu
ciją, kuri paliuosavo prasi
kaltėlius!

Taigi čia ir yra tas viešas

keti, tai jie priešinasi. Yra 
narių, ką įmokėjo į Susivie
nijimą jau po $100 ir dau
giau, bet dabar neturi iš ko 
mokėti. Jeigu neduot jiems 
paramos, tai jie bus išbrau
kti ir jų viskas žus—nei pi
nigų, nei organizacijos i 

paklausimas: kada jus, ger-Koks gi čia butų fraternali- 
biamieji, taip veidmainia- zmas, kokia brolybė?
vot? Ar tuo syk, kaip po! Žiurkiemio Šliuptarnis.

NAUJI KALENDORIA11933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR.

JONAS KERDIEJUS,
KLAUSKITE IR GAUSIT

652 E. BROADWAY 
S. BOSTON, M4

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

I-alio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 poslapių už $4.00 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdarytas, už........................................... $.T5c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

411 puslapių, už .............................................................. $1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. už.......... $4 00

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

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

Klausimai ir Atsakymai Art’,Sįkiaižn"?
Kada i&važiavimas kenkia šia svetimtaučiu studentu, 

pilietybės gavimui. 2,800 ,randasi N-v orke ii
1,710 Californijoj.Klausimas. — Pereitais 

metais išvykau Lietuvon,v 7
turėdamas su savim sugry- 
žimo leidimą. Išbuvau net 
dešimti mėnesių. Turiu pir
mas popieras nuo 1926 m. ir 
gatavas prašyti pilnos pilie
tystės. Ar tas mano išbuvi
mas Lietuvoje kenks piliety- 
stės prašymui?

Atsakymas.—Taip, kenks. 
Nes reikalaujamas penkių 
metų nuolatinis gyvenimas 
Suv. Valstijose prieš pada
vimą pilietystės peticijos 
buvo pertrauktas. Išbuvi
mas daugiau kaip šešių mė
nesių gimtinėj šalyj auto
matiškai atima teisę tapti 
piliečiu ir ateivis turi išnau- 
jo nustatyt penkių metų re- 
zidenciia.

Atsisakymas nuo titulo.

Klausimas.— Ar tituluo
tus ateivis pameta tą titulą 
tapdamas Amerikos pilie
čiu. ar gali titulą nešiotis?

Atsakymas.— Tapdamas 
Amerikos piliečiu ateivis ti
tulo nustoja. Yra atsitikimų, 
kad ateiviams buvo atimta 
pilietybė, kuomet jie vis da 
vadinosi “grafais”, “baro-

Kaip gauti pilietiškų 
popierų kepija?

Klausimas. — Praneškite 
man kaip galiu gauti pilieti
škų popierų kopiją? Origi
nalas su kitais daiktais nuo 
manęs pavogta.

Atsakyme.— Reikia gauti 
iš Natūralizacijos Biure 
blanką, vadinamą “Form 
2600”, ir ją išpildžius pasių
sti pas District Director of 
Naturalization. Svarbu at
sakyti i visus klausinius aiš 
kiai. Ypatingai svarbu nu
rodyti pavogtųjų popieti; 
numeri, kurią dieną ir ko
kiam mieste jos buvo išim
tos. Aplikaciją reikia pasi
rašyti pas notarą, su prie
saika. Be to, reikia pridėti 
dvi savo fotografijas, nuim
tas neseniau kaip 30 dienų 
atgal, ir pridėti už $10 mo
ney orderi, išrašytą vardu 
Commissioner of immigra- 
tion, Washington, D. C.

FLIS.

—Tegul bus pagarbintas, nyeios gerovę. Aš pamisli- 
Maike! r.au, kad čia geras patari-

—Labas rytas, tėve! Kas mas, ir visų pirma pastara- najs” ar kitokiais 
nauja pas tave? ! vijau tave atversti prie ti- * - —_-----

—Apie naujienas, Maike, dėjimo. Ale kaip matau, tai 
aš tau vėliau papasakosiu, o tu daugiau žinai apie tiKėji-

Studcntams kaucija.
-------- --------- ------------------ , „ . _ . . , . Klausimas. — Ar ateiviai
dabar aš noriu, kad tu persi-i negu as aigi Pas^'x įleisti i Suv. Valstijas kaipo 
žegnotum. jtu man, Kodėl Draugo ga- stV(Įentaj privalo užsistatyti

—O kam to reikia? i?1®*3 tolP neapgalvotai ia- kauciją, kad jie čionais ne-
—Nevarmai, kam reikia, Ptau p3sakysiu. tė- pasiii^5 nelegaliskai? 

tik žegnokis ii dac oi. ; kad “Draugas” rašo la- Atsakymas.—N<
—Aš nenoriu žegnotis. bai apgalvotai. Jis rašo. kad gieso Aktas duožegnotis 

-Kodėl nenori?
apgalvotai, 

katalikams gręsia

Naujas Kon- 
duoda imigra 

dideli? c^os autoritetams teisę su- 
reikalauti—Todėl kad rėra reika- Pav°j,JS «’ visi jie turi JŲ nuožiūrą, įouei, Ka nei a ie,Kd _ -_________________ rmn tvotinm Ctuf

lo.
—Matai, Maike, jau ti 

savo dūšią velniui parda
vei. Jau žegnotis nemata' 
reikalo.

—Tėve, aš nesuprantu, a 
pie ką tu čia dabar šneki.A» 
negavai kur išsigerti?

—Ne, Maike, aš visai tre- 
zvas.

—Tai kodėl tu pradėja: 
rupinits apie mano dūšią?

—Aš tą darau iš pašauki 
mo, Maike.

—O kas tave prie to pa
šaukė. tėve?

—Mano sumenė.
—Turbut norėjai pasakyt 

sąžinė?
—Tu gali sakyt kaip nori. 

Maike. o aš sakau kaip aš 
noriu. Ir aš noriu tau išviro- 
zyt, Maike. kad tu prieš ma
ne perdaug nesisprečytum. 
ba aš dabar esu apaštalas.

—O ką tas reiškia?
—Tas reiškia. Maike, kad 

aš dabar einu ginti katalikų 
tikėjimą.

—Ginti tikėjimą? O kas 
jį užpuolė?

—Bedieviai.
—Bet tai kunigų reikalas, 

tėve. Juk tu ne kunigas. Ta
ve kiekvienas bedievis su
kritikuos ir tu nežinosi ka 
atsakyt. Vietoj auginti, tu 
daugiau tikėjimą iklampin 
si. Pavyzdžiui, koks laisva
manis paklaus tave, kur yra 
vieškelis i dangų, na. ir ką 
tu jam galėsi atsakyti?

spiestis apie bažnyčią. O RP° svetimų studentų S500 
kaip tik jie tenai susispies. užstato. Tokis užstatas gva- 
;ai “Draugo” redaktorius rantuoja, kad imigrantas y- 
kunigas pakiš jiems samti ^?Ra ^’^e __ p^ndentas R 
la.nosėn ir pasakys, kad ko- ^a(J isvyks is sios šalies, 
vai su tais išsvajotais baž- ’Ka’P užbaigs savo
tyčios priešais reikia pini- mokslus, aroa kuomet issi- 
rų. Vadinasi, visas tų rašy- oaigs laikas, kuriam jis ilei 
irų tikslas yra biznis.

—Tfiu! kad tu suburbė
■stas.

Fiiietystės darodymas 
rinkimu laiku.

ai to nesupratau! ! KUui:mM._Ar „aturali-
—tu daug ko nesupran-jzuota_ pi]jetis turf kožną

n, ie\e. _ -iki su ?avim neštis pilietvs-
—Na, tai aciu, Maike, kad į pOpjeras kuomet eina

tu taip gražiai man šitą biz- 
ni išklumočijai. Eisiu ir savo 
kumui apie tai pasakyti, ba 
jis rigi jau
talus rašyki

um! O aš. kaip durnas, vi-i

Tarp Rusijos Komu- 
nistų Eina Atkakli

Kova.
Musų skaitvtojai jau žino. 

kad šiomis dienomis iš ko
munistų partijos Rusijoj bu
vo išmesta 20 žymiu veikė
jų, jų tarpe net tokie ko

munizmo šulai, kaip Zinov- 
jevas ir Kamenevas.

Visi jie pašalinti už tai. 
kad bandę slaptai sukurti 
“buržuazinę kulokišką” or
ganizaciją kapitalizmui ir 
buožijai sovietuose atstatv- 
ti.

Vokiečių laikraščių kores
pondentai praneša iš Mas
kvos. kad išmestoji iš ko
munistų partijos opozicinin- 
kų grupė vedusi agitaciją 
lapeliais ir knygelėmis.

Valdžia dabar vadina sa- 
įvo cpozicininkus “kontrevo- 
liucionieriais.” Bet opozi- 
cininkai savo knygelėse aiš
kina, kad pats Stalinas yra 
kontrevoliucionierius ir jo 
politika esanti kenksminga 
socializmo idėjai. Dabartinė 
Sovietų valdžios politika e-
anti tikrai kontrevoliucinė

Spėja: Dievo, Peklcs nėra.
Kiti sako: dangus yra...
Kas patvirtins jų buvimą? 
Aišku, nėr to sutvėrimo.
Kur. kaip velniai perdalinti? 
Angelai ar susodinti?...
Stątus? Tai ant ko jie stovi? 
Kokiais rūbais apsimovę?
9 gai nuogi? Taip netinkaI 
Nes pagundas imtu “menką”. 
‘Drabužiniu" juk ten nėra?
Tur būt keista šventu sfera!
Gal kaip siiteės bačkoj būna. 
Ar ju skaičius nepražuna?
Jei visi sparnais skrajoja— 
Kur jie tuomet atsistoja?...
Kunigai daugiausiai žino; 
Kelius šuoliais mums tik mina. 
Sirgt prisėjus. siekt reik dangų. 
Dėt jie eit Į ten nerangus.
Daktaro pagalbos šaukia. 
Išsitempę, susiraukę—
Trokšta ko greičiau pagyti,
9 ne danguje skraidyti!!...
temėj purvus lieka bristi. 
Kišenhis vargdienių knisti! 
Dangų liaudžiai skiria, teikia. 
Patiems “laimės” tos nereikia.
Jie ir turčiai tautas ėda; 
Veidmainiaut tokiems ne gėda; 
Eg'jistiškai vilioja.
Jgnorantus išnaudoja...
Viešpatauja “saumylizmas”, 
Religinis hipokrizmas!
Dar pasauly nėr šviesybės, 
Siaučia pranašai tamsybės!
Klerikalai — celibatai.
Ir visokie pluotokratai,
avo naudai viską daro. 

Sparčiai žmones skurdan varo.
Bedarbiais minias padaro, 
Daugeli ka’ėt nuvaro.
Kitus dirbt “senais” išranda: 
Lauk už durų. niokt i sprandą!
Duris fabriko uždaro—
Verk, vargdieni'Turčiams gera! 
Sotus jie, šiltai, šilkuose, 
ir lėbauja viešbučiuose!...

Sveikatos Skyrius
Ši skyrių veda

AMERIKOS LIETl'VIV DAKTARŲ »K VI GIJA.

ŠEIMOS GYDYTOJO SVARBA

Dr.
Rašo

Aleksandras J. Jovaišas.

Klysta ligonis, kuris, turėda
mas taip vadinamą šeimynos 

i gydytoją ir žinodamas, kad gy
dytojas yra teisingas, doras ir 
atsakantis profesijonalas, ne
paveda į jo rankas sveikatos ap
saugojimo. bet Įtiki i svetinius 
dievaičius!

Dažnai kiekvienam gydytojui 
panašus atsitikimai tenka ma
tyti.—šešios savaitės atgal. — 
sako ligonis, — pagavau šalti, 

į Pradėjau sausai kosėti. Gėriau 
j karštos arbatos, kaitinausi va- 
i noj. ėmiau aspiriną, bet nieko 
negelbėjo. Dabar greitai pailstu.

Gydytojas padaro tyrinėjimą. 
Pabaigęs sako:

—Tamsta turi širdies ligą. 
širdis labai nusilpusi ir nebedir
ba reguliariai. Turi labai ramiai 
užsilaikyti ir vartoti vaistus, 
jeigu nori apsisaugoti nuo dide-

«;sUOtl
Atsakymas. — Popierų

jis rigi jau rikiavosi j apaš- Pai0^?mč> reikalaujamai Opozicionieriai skelbę, 
balus rašvtis. j ūktai nuo naujų piliečių, j-a^ dabartiniai ekonomi

niai sunkumai, maisto stol kucmct jie eina pirmu kartu 
užsiregistruoti. Syki ju-

dos neatsisako gelbėti ligonį. 
Jam svarbiau, kad ligonis svei
katą atgautų, negu ligonio tur
tas. Jisai atjaučia žmogaus eko
nomišką padėtį; jisai nežada 
stebuklų, bet apsimia sąžiniškai 
gydyti ir jeigu ligonio padėji
mas yra toks kad reikalas yra 
kreiptis pas tokios ligos specia
listą, tai jis, šeimynos gydyto
jas, niekados neatsisako tai pa
daryti ir šaukia tokį gydytoją, 
kuris yra pripažintas visų gydy
tojų, kaipo specialistas ir ku
ris duoda teisingą patarnavimą.

Kįla klausimas:— Kas per 
skirtumas tarpe taip vadinamo 
profesoriaus ir specialisto?

Skirtumas yra didelis..
Profesorius tai yra garbės ti

tulas. kuris yra duodamas bile 
kokios rųšies universiteto mo
kytojui. kuris yra pasižymėjęs 
mokslu, mokytojavimu.

Iš to lengva suprasti, kad 
šiokis-tokis svetimtautis “dak
tarėlis“, kuris per laikraščius 
arba asmeniškai garsinasi “pro
fesorium”. apgaudinėja visuo
menę. kad ją išnaudotų. Aišku, 
kad toks "daktarėlis” negali 
teisingai patarnauti savo pa
cientams. Jisai yra parazitas, 
kuris naudojasi žmogaus nelai
me ir jo sunkiai uždirbtu skati
ku.

Specialistas gi yra žmogus, 
baigęs bendrą medicinos moks
lą ir gavęs liudijimus, arba dip
lomą, iš pripažinto universiteto, 
nusiskiria mokslo šaką ir mol:i-« 
naši joj tol, kol tampa pripažin
tas kaipo visiškai žinantis tą 
mokslo šaką ir gauna tam tik
rus paliudijimus iš pripažinto 
universiteto. Toks studijavimas 
vadinasi “Postgraduate Study” 
ir ima daug laiko ir lėšų. nes 
tarpe gydytojų yra pripažinta, 
kad norint tapti aukščiausios 
rūšies specialistu, reikia ne tik 
studijuoti Amerikoj, bet kartais 
kelis metus ir Europoje. Iš to 
matome, kad nelengva yra tap
ti specialistu. Ir tas. kuris tam
pa specialistu, yra žmogus ger
biamas, ir pripažintas ne tik 
gydytojų, bet ir visų apsišvietu
sių žmonių. Jis užima garbingą 
vietą ne tik savo profesijoje, bet 
ir universitetuose, kaipo moky
tojas. Toks žmogus niekados ne- 
sigarsina per laikraščius, arba 
asmeniškai, kaipo “profesorius”. 
Jo nuveikti darbai garsina jį.

Tat. jeigu šeimynos gydyto
jas permato, kad ligonis yra pa
vojingam padėjime ir numato 
reikalą kreiptis prie specialisto, 
jisai šaukia tokį profesijonalą. 
kuris yra tos vienos ligos spe
cialistas bet ne “profesorius ”, 
kuris visas ligas pagydo, neat
sižvelgiant. ar jos pagydomos 
ar ne. bile tik ligonis dar turi 
pinigų.

Gerbiamieji tautiečiai! Sau
gokitės išnaudotojų ir pasitar
kite su savo šeimynos gydytoju 
sveikatos reikale. Jis yra j ūsų 
geriausias ir teisingiausias 
draugas, kuris jūsų nelaimės 
valandoj užjaučia jūsų vargus 
ir nori juos palengvinti.

—Negalimas dalykas, kad 
tai butų širdies liga!—sako !i- 
g-nis. —Per visą gyvenimą sun
kiai dirbau, niekados nesirgau. 
Duok vaistų nuo šalčio.

Tarėjęs namo neklauso gydy
tojo Įsakymų. Jaučiasi silpnes
nis.

—Važiuosiu pas profesorių.— 
sako ligonis.

Juo nuomone, profesorius, tai 
vra svetimtautis gydytojas, ku
ris save statos stebuklingu žmo
gum. Jam išgydyti neišgydomas 
’igas tai kaip niekas. Tiktai rei
kia turėti pinigu Be pinigų nė- 
*a nei stebuklu!

“Profesorius“ savo ofise pa
daro visus laboratorijos ir X- 
spindulių paveikslus, ar tai rei
kalingi ar ne, už kuriuos žmo
gelis noroms-nenoroms turi už
mokėt didelę pinigu sumą. nes 
;š to “profesorius” taipgi pelną 
semia. Pasako ligoniui, kad li
ga išgydoma, ir tik jisai vienas 
tegalįs išgydyti.

Ligonis sutinka gydytis pas 
“profesorių”, sakydamas:

—Tiek jau pinigų išleidęs, tu
riu bandyti toliau.

Pabaigia savo sutaupytus pi
nigus. sveikata neina ge
ryn. “Profesorius”, negaudamas 
užmokesčio, atsisako toliau gy
dyti. žmogelis, netekęs pinigu ir 
sveikatos, nustoja vilties pa
sveikti ir nebesigydo. Tokiu bu
du ifttęsęs ligą, dėl netinkamo 
gydymo, ne tik pats pakliūva Į 
didelę nelaimę, bet sukelia dide
li ekonomišką vargą sau ir sa
vo šeimynai.

Daug tokių ir panašių atsiti
kimų būna musų tautiečių tar
pe.

šeimynos gydytojas nieką-

Geria. šoka. būvis brangus.—
9 šašams “dumpuose” dangus! 
Rojus čia milijonieriams, 
Gadynė politikieriams!
Bet ateis ir giedrus rytas! 
Grius surėdymas jau šitas. 
Tamsa žus! Jau matos šviesa 
Darbo žmonės suras tiesą!...
Nereiks sekt “dangaus vadovų”. 
Spjaut ar.t pragaro žinovų!... 
Apšvietos daugiau igysim, 
Farizėjus išnaikysim.
-už'bės mums skaisti diena, 
Tiesa bus visiems tik viena! 
Nyks “balvonai” ir dievaičiai. 
Godus sukčiai ir “ponaičiai”.
Čia žmonių bus rėdą teisi, 
Būdams sukčium — nepraeisi. 
Perkupčiai tiesos ims žūti. 
Kiiošioriai. bažnyčios puti.
Raketeriai, barbarizmas, 
Prietarai, melai, velnizmas,
Jau paseno, turės nykti,
Meilė artimo ims dygti.

Autoriss Nežinemas.

ka ir prasidėjęs badas esąs 
su visišku 

lepasisekimu kolektivizuoti 
žemės uki. Esą, kolchozai 
galutinai suardė Sovietų e-

įkonominĮ gyvenimą.
| Prekių stoka ir gamybos 
trukumai esą Stalino biuro-

Reikalauja Bedarbiu vardas jau būna bai- tami)riai 5Usiėi
Apdraudimo. 'uot<Y’ .grasau Įtrauk-I npn;5i„v,.m„ t,

f tas, daugiau popierų paro-
Amcrikcs Darbo Federacija' dymo nereikalaujama, 

remia socialistu planą.
Ši panedėlį Cincinnati 

mieste atsidarė Amerikos 
Darbo Federacijos metinė 
konvencija. Duodama kon
vencijai savo raportą, Pil
domoji Taryba rekomenda
vo reikalauti visoj šaly ap
draudimo darbininkų nuo 
ledarbo. Tai yra pirmutinis 
itsitil imas Amerikos darbi
ninkų istorijoj, kad Darbo 
Federacijos valdyba statytu 
šitokį reikalavimo. Iki šiol 
ji vis būdavo priešinga so
cialistams, kuomet šie tokį 
reikalavimą
Matvt. dabartinis

Svetimtaučiai studentai 
Suv. Valstijose.

K rusimas.— Ar negalite kratiško aparato netinka- 
man paaiškinti apie naujas mumc padariniai.
: pguiiaeija.*, kuries (irau- Onozicija norėjusi atviru 
dzia svetimtaučiams stu- budu šiuos klausi
dertams užsiimti kokiu nors NEW YORKAS NAKTIES LAIKU.

pasiulydavo.
. ___ ----- --------- lis krizis ir

. Pac rai^ Maike. šito, j milionai žmonių be darbo Į-
tai aš ir nepamislinau.

—Matai, tėve, norėtum 
būti apaštalu, o dar nežinai, 
kur yra Dievo karalystė!

—Na, tai pasakyk man, 
Maike, kodėl kunigų gazie- 
ta “Draugas” taip durnai 
parašė?

—Ką parašė?
—Na gi, sako. visi buki

me apaštalais. Sako, Rusi
joj', Meksikoj ir španijoj 
bedieviai pradėjo griauti 
šventą katai;v” tikėjimą, 
tai mes visi tumu eiti ir iš 
visos sylos faituotis už baž-

tikino Federacijos vadus, 
kad socialistų reikalavimas 
darbininkų apdraudimo yra 
būtinas dalykas.

Tačiau Federacijos pla
nas truputį skiriasi nuo so
cialistų plano. Socialistai 
reikalauja, kad darbininkai 
butų apdraudžiami valdžios 
ir pramonės lėšomis, o Fe
deracijos pildomoji taryba 
rekomenduoja, kad apdrau
dimą neštų viena tik pramo
nė. Darbininkams, žinoma, 
nedaro skirtumo, keno lėšo
mis jie bus apdrausti.

9 « nramonės gamybos raciona-
jih. Valstijose. lizavimas Įvedant koncesijų

Atsakymas.— Svetimtau- sistema, t. y. pritraukiant 
čiai studentai dabar gali užsienių kapitala. 
dirbti teki darbą, kokis ap- Kai atvirti budu negalima 
mokės už kambarį ir maistą, buvo šių reikalavimų iškelti 
bet negali dirbti už pinigus, pačioje partiioie. opozmiia 
ir negali užsidirbti nors da- nutarusi išleisti i partijos 
ų pinigų už savo mokslą už- narius ir darbininkus atitir- 
mokėti. Jie negali dirbti kamus atsišaukimus ir išai- 
krautuvėse ir panašiose vie- skinti, kad Stalino biurokra- 
:ose savaitės pabaigoje už tai veda Sovietų tvarką prie 
pinigus, ir negali dirbti va- sueriuvimo.
kacijos laiku. Dešinioji opozicija at«to-

Amerikoj yra apie 10,000 vagianti valstiečių reikalus 
svetimtaučių studentų. Iš tų, ir ginanti juos nuo fciure-
įpie 5,000 yra nekvotinių kratų išnaudojimo.
';alių — kaio Kanados, Mek- Dešinioji opozicija suda- 
ikos ir Pietinės Amerikos riusi komunistų oartiioi ag- 

respublikų, ir jų tos “ne rarine frakciją, buvusi labai 
darbo” reguliacijos nepa’ie- populiariška valstiečiuose, 
čia. Yra apie 1,300 chinie- Stalino represijos nesunai- 
čių, 1,000 japoniečių, 500 kinsiančios agrarinės opozi- 
rusų, 400 vokiečių, 200 ita- cijos, nes už jos pečių ste
lų studentų ir t.t. Daugiau- vinti valstiečių vis? masė.

i'aip išrodo New Y'orko miestas nakties laiku. Paveikslėlis 
padarytas žiūrint iš Amerikos Radio Korp racijos triobi- io 
20-tojo aukšto.

GIRTUOKLIAMS
“ALLELIUJA.”

Rokiškis. Atpigus degti
nei, padaugėjo ir girtuoklių 
Dabar girtuokliai džiaugias, 
kad degtinė pigesnė už vy
ną. Tai jau, sako, dabar ger
sime degtinę. Sako, pager- 
sim gero gėrimėlio, visas 
“kriziaus” bėdas užmiršim. 
Šventvakarį ir pirmadienio 
vakare tik ir girdėt rėkavi
mai girtuoklių važiuojančių 
į namus. Tokių girtuoklių 
rokiškėnuos labai daug yra. 
Dauguma ukius patys par
davė už degtinės paskolas ir 
keletas j ui yra aprašyta an- 
t tolio.
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Įvairenybes
Kas Dabar Vadovaus Sugrąžino Judošiaus 

Republikonams? j Grašius.
Jų politikieriams ateina ilga Talinas. Spalių 28 d. va-Į 

gavėnia. kare estų parlamente įvyko j
Amerikoje yra įsi

paprotys, kad šalies prezi
dentas visuomet 
tis savo partijos 
statymai duoda jam teisę .
skirti federalinius teisėjus, ^lnus? įtiaukti į savo tarny- 
pašto viršininkus, visus ka- V1^n? komunistą, kaipo 
Įlinkio •stcviu^ )•* vrovoK^toi iii. R.s<|, sitsm
kiaskomisijas. Vis tai ?ra komunistui , buvę pasiūlyta

nepaprastas incidentas. Ko
munistų atstovas Kroos pa-'

KELEIVIS, SO. BOSTON

KUR KALINIAI KOVOJO UŽ LAISVĘ.

Šiame paveikslėly parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Kanados baudžiamas kalėjimas 
Qucbec*o provincijoj, dega padegtas anądien sukilusių kalinių. (2) Vokiečių kara laivas “Karl- 
sruhe”, atėjęs anądien Philadelphijos uostan. (3) Skulptorius George L. Ganiere baigia kalti 
rtovyią reiškiančią “Floridos Dvasią”, kuri bus išstatyta pasaulinėj parodoj Chicagoje atei- 
nar.čia's metais.

Sušaudė Gengsterių PAJIEŠKOJIMAI. 
Rašytoją. i . ---------

* “ Pajieškau dėdės C. Pšigocko, jis
Nevv Yorko gengsteris pa.-ina ii Lietuvos Šventežerio vals

čiaus, Seinų apskr. ilgas laikas kaip 
vena Amerikoje, apie 27 m. Jeigu 

dėde esi gyva', prašau atsišaukti. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kite man pranešti busiu dideliai dė
kingas. . (49)

J. MARKAUSKAS 
79 Euciid Avė. Toronto, Ont.

Canada

“politiški džiabai”. ku
riuos prezidentas dalija tik 
savo partijos politikieriams, 
o pirmoj eilėj tiems, kurie 
rinkimų metu daugiausia vž 
jį agitavo. Dėl te jis ir vra 
vyriausis savo partijos “bo-

įr pinigų, kuriuos šis prie 
mes. Tačiau jis priėmęs pi
nigus tik tam, kad galėtų ši
tuos pinigus sugrąžinti par
lamentui. Šiuos žodžius tar
damas, Kroos metė tuos Ju-

pirmininkui ant stalo. 
Buržuazijos atstovai la

bai Įsižeidė, kad komunistas 
taip negražiai numaskavo 

partijoj. Demokratų lyderis W valdžios judošiškus_ pia- 
iki šiol skaitėsi Al. Smithas, “1L\ lr prašalino jį užtai 6

sas.
Bet kaip tik piliečiai iš

meta ji iš prezidento sosto, 
jo autoritetas susmunka ir

došiaus grašius parlamento Kanadoj Suimta Pi
nigu Dirbėjų Kom

panija.
Ontario provincijoj, Ka-

• Francis Fabrizio, kuris jau t' 
dusyk sėdėjo Sing Sing ka
lėjime, nutarė parašyt kny
gą apie gengsterių gyveni- 

imą ir visą Nevv Yorko pože
mio pasaulį. Toj knygoj jis 
planavo išvardyt visus di
džiuosius gengsterius ir jų 
santikius su politikieriais. 
Tą knygą jis tikėjosi par
duoti ir gauti už ją daug pi
nigų. Vieną jos dalį jis jau 
parašė ir šį panedėlį savo 
name Brooklyne skaitė ją 
vienam knygų leidėjui. Ten 

i pat sėdėjo taipgi jo motina, 
į tėvas, sesuo ir brolis. Be
skaitant jam pirmutinį tos 
knygos skyrių, staiga pabar
škino kas į duris ir Įnėjo 
trys žiaurios išvaizdos vy
rai : “Mes esam detektivai”!

kuris 1928 metais buvo jų 
kandidatu į prezidentus.Bet 
dabar Smitho žvaigždė jau 
užgeso. Nuo šiol demokratu 
oficialus “bosas” skaitosi 
Rooseveltas.

Dabar kila klausimas, 
kas turės vadovauti repub
likonams? Iki šiol jų saulė 
buvo Hooveris. Jis pats ir 
savo kandidatūrą šitiems 
rinkimams pastatė, o parti
jos konvencija tik patvirti
no. Bet rinkimuose jis buvo 
sumuštas ir čia pasibaigė 
Hooverio vadovybė.Tarp re- 
nublikonų dabar pasireiškė 
3 srovės: viena norėtų savo 
lyderiu turėti Coolidg’ą.Tai 
daugiausia reakcinis ’ ele
mentas. Iš priešingo sparno 
norima statyt senatorių Bo- 
rah, o pats vidurys daugiau 
simpatizuoja jaunesniems 
republikonams, kaip sena 
torius Capper.

nadoj. paskutiniais laikais 
pasirodė d augybė netikrų Skurdą"
popierinių pinigų. Daugiau- Dl. Vengvynovski piane- 

ir 1 . še, kad Lvove jis žino atsiti-

fSZKL A^uoia f
ščius. no/nz Armijų

Lvove šiomis dienomis į- Šiomis dienomis Nevv 
vyko skaitlingas Lenkijos Yorke įvyko veteranų susi-’bį 3 nepažįstam? vyrai pa- 
daktarų suvažiavimas su ti- rinkimas, ’ kur buvo kalba-j ^įebė jį žiauriai ir išvilko 723 Main st 
kslu aptarti beaugantį '------ —-1-- --------------- -—-1“'

Pajieškau savo vyro Vinco Hoff- 
rnano, jis mane apleido 6 d. liepos,

JŲ
parlamento posėdžiams.
SOVIETUOSE SVARAS sia buvo ^-dolerinių _
BULVIŲ 60 KAPEIKŲ. į dolerinių. Pagalios, Kitchi-i dairai‘gatvėse
Tarp diplomatinio korpu- ne_ri° miestely ^po-ieija suę- laikraščius pardavinėja, 

so ir užsienio k.cresponden- ' Daugybė daktarų yra, kurie
cento neU2(Jirba 

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad Lenkijoj gydytojų tar-

tų Maskvoj ivvko audringu nigus tenai platino. Tie, ma
scenų su so'vi'etu vyriausybės l-vt' ?e.ral Pr,?ę,.rt' lsdave lr 
organais. ' tų Pin'SM dirbėjus, nes pe-

Nesenai sovietų valdžia
išleido ukazą, kad užsienių 
diplomatai ir koresponden
tai galės pirkti Rusijoj mai

ta

reitą sąvaitę Toronto mieste! pe yra vietomis tokia kon 
policija jau SUėmė V1S3 tų u ’ ;:9 inopolicija jau suėmė visą tų 
pinigų spaustuvę ir kelis 
meisterius. Tam darbui va
dovavęs tūlas Herbert Cul- 
len. profesionalas klišių 

prieš tam ukazui įsigalio- -Jbbėjas. Policija mano, kad 
jant prie valdžios ' maisto dabar.J1 tal.™tl savo rankose 
sandėlių prisirinko ilgiau- jau visą pmigų dirbėjų or- 
sios uodegos automobilių ir ?anizaciją.
žmonių, diplomatų ir kores
pondentų, atvykusių už so ~ 
vietų pinigus maisto nusi
pirkti. į Jeruzalėj buvo sustreika-

Po audringų scenų, jiems vę žydų mokyklų mokytojai 
buvo leista pirkti ir toliau už ir kelias dienas jas pikieta- 
sovietų rublius, bet mokant‘vo, kad streiklaužiai neuž-

tą tik uz savo užsienių va- 
- liūtą. Pereitą antradienį

STREIKAS ŽYDŲ MOKY
KLOSE PASIBAIGĖ.

4 metus, pakol sekanti par- , 
tijos konvencija apsirinks. a^>ei 
sau kandidatą sekantiems LAUKINĖS KIAULĖS UŽ- 
prezidento linkimams. i PUOLA ŽMONĖS.

Tuo tarpu visiems repub- RockpOrt Mass. _ žmo_ 
likonų politikieriams bus 1 rgg ^ia pradėjo skųstis, kad 
n}et.ai gavėnios. Tukstan- jje buvo užpulti laukinių 

Rooseveltas įsmes is kiaulių, kurių keli šimtai da- 
riebiai apmokamų ir aukštų bar ja’Ksto p0 Dogtovvn 
urėdų, o į jų vietas susodins ęommon parka Todėl poli- 
savo sėbrus. ’cijcs viršininkas ragina vie-

~ tos vyriausvbę suruošti me-
' S džiokl? ant kiauliM ir iš’

LIERIUM PO LOVA. šaudvt jas, o mėsą atiduoti 
Šiomis dienomis Rygoje bedarbiams.

buvo juokingas įvykis. Pas _______
vieną tarnaitę pradėjo lan- KALIOŠŲ FABRIKAS, 
kytis studentas V. Vieną Veršvuose netoli Kauno 
naktį, gulint jam su tarnai- pradėta statyt kaliošų fab- 
te vienoj lovoj, į duris pra- rikas. 
dėjo belstis šeimininkas. Fabrikas suteiksiąs darbo 
Studentas strikt iš lovos ir 800 darbininkų ir be kaliošų 
po lova. Tarnaitė atsikėlus gaminsiąs dar įvairius gu- 
atidarė duris. Pasirodė, kad mir.ius dirbinius.
už durų buvo girtas ponas. ----------------------------- ---------
Jis liepia tarnaitei eit gulti 
su ponia, nes šiąnakt ji e- 
sar.ti labai nerviška. Bet 
kartu su ponu Įlindo tarnai
tės kambarin ponios šuo.
Truputį pauostęs ir pasišo
vęs po lova puolęs tarnaitės 
kavalierių. Šis gindamasis 
nuo šuns įspyręs jam koja.
Šuo dar daugiau Įpykęs.
Šeimininkas panoręs pažiū
rėti, ką šuo loja po lova. Tuo 
momentu kavalierius ėmė 
lįsti laukan. šeimininkas 
pamatęs svetimą žmogų, 
rėkdamas: “žmogžudys,
žmogžudys” nubėgęs į savo 
kabinetą revolverio. Stu
dentas apklausinėtas buvo 
išleistas, o tarnaitė neteko 
vietos.

džia norąjo užsivilkusių al
gų išmokėjimą paskirstyti 5 
metams. Mokytojai tam pa
sipriešino ir išėjo streikuok 
Galų gale susitaikė, kad se
nos algos butų išmokėtos 
per tris ateinančius metus. 
Matyt, ir žydų tėvynėj nėra 
pinigų.

MOTERŲ GALVOS
ŠULINIUOSE.♦

Bulgarijoj viename kai
me darbininkai bevalydam 
aulinį štraukė moters galvą 
Pranešus policijai rasta d ai 
/iena galva. Tai butą jaunų 
mergaičių galvos, įmestos 
)*rieš kelis mėnesius. Prieš 
netus kitame šuliny taip pat 
ruvo rasta moters galva. Vi 
ą policija sumobilizuota iš
irti baisią žmogžudystę.

Milionieriaus Sūnūs Plauja Indus.

kurencija, jog vienas gydy
tojas “vagia” pacientus ki
tam gydytojui stačiai iš 
laukiamojo kambario.

ŽYDAI IŠ LIETUVOS IŠ
SIKELS AMERIKON.
Amerikos ir Lietuvos žy

dų spauda paskelbė sensa
cingą vieno Amerikos žydo 
milijonieriaus sumanymą.

Nesenai Amerikoje buvu
si laivų savininkų konferen
cija. Konferencijoj paaiškė
ję, kad didžiausias laivu sa
vininkas esąs Elezaras Hol
vey, kilęs iš Kauno žydas, 
Slabados rabinų seminari
jos auklėtinis, prieš 35 me- 
:us nuvykęs iš Kauno į A- 
neriką.

Taigi, tas Holvey prašąs 
Amerikos vyriausybę leidi- 
no, visus nepriklausomos 
Lietuvos žydus pervežti Į 
Ameriką. Holvey žydus per
ėsiąs savo laivais.

Kaune, Baranausko gat
vėj (Žak kalne) du broliu 
ėmė kirviais kapotis. Vie
nas brolis su dviem kinio
žaizdom nugaroj ir viena 
kaktoj atėjo ligi Laisvė?, 
alėjos ir čia apalpęs krito.

Amerikos tabakos karaliam Alberto Guggenheimo sūnūs 
buvo priverstas eit j restoraną puodų plauti, nes jo tėvo turtų 
globėjai atsisakė jam duoti daužiau pinigu, o jis baisiai daug ju 
išleidžia.

ii eit su mumis”, pridūrė jis 1929 metais, tada mes gyvenome 158 
rodydamas į knygos rašyto- buvo
ia. Fabrizio nenorėjo eit, gyvenęs 721 Main St, Benvvood, w 

” *'ibar, girdėjau kad jis vadinas 
Lodzicsky ir gyvena po num.

ma, kad reikia organizuoti dnni* Knridnriirip naši- apie •>> žino ką nors’ ar jis yra *y- - • • vir v- iUZ nun3- n-OllOOllUje pasi- ar mi maionėkite pranešti
nauią eiseną } Washmgtoną.! ^0 4 šūviai ir Fabrizio Už tiktas žinias visokiais budais
Kalbėtojai aiškina, kad ši- krito negyvas. O tariamieji sten^iuos atsilyginti. (48)
tokie susirinkimai esą laiko-! “detektivai” dingo. Taip „n
mi jau pc visą Ameriką ir New Yorko gengsteriai ap-
greitu laiku prasidėsiąs; įdirba su savo priešais, 
naujas Washingtono auguli

MARTA HOFFMAN 
350 Hazel Street, Wilkes Barre, Pa.

mas. Viena veteranų divizi
ja jau iškeliavusi iš Califor- 
nijes į Washingtoną. Vete
ranus norima sutraukti į 
Washingtoną apie 5 gruo
džio, kuomet susirinks Kon-

VOKIETIJOS FINANSIŠ 
KOJI PADĖTIS PRIE 

BANKROTO.
Bayrischer Kurier”

Kua. Šleinio Drau
gas Išteisintas.

John J. Turėk, 18 metų 
amžiaus vyrukas, kuris bu
vo areštuotas ir kaltinamas 
kun. Šleinio nužudymu, pe
reitą sąvaitę buvo paliuo- 
suotas, nes grand jury nera
do prieš jį jokio įrodymo, 

ra- Turekas buvo su kun. Šlei-

Pajieškau Pranės Karbanavičiutė^ 
iš Suvalkų gubernijos, Keturvalaki;’ 
parapijos, Paršinskų kaimo. Prašau 
atsisaukt, tariu svaibų reikalą.

ANDRIUS MITRIKAVICIA 
89 Thomas St , Rochester, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės mer

ginos r.uo 25 metų amžiaus, aš turiu 
savo farmų. Pageidaujama, kad butų 
protinga ir graži. Norėčiau susipa
žint tik su toms, kurios gyvena Ka
nadoje. Prašau rašyt ir prisiųskit sa
vo paveikslų.

JOHN KOLOSKY 
St. Alberta, Altą, Canada.

GERA FARMA.
60 akerių geros 

namas, rakandai,

šo, kad Vokietijos finansinė nju susidraugavęs ir Šleinis 
padėtis dabar yra tokia blo- „.irdamas Fall Rivero ligo-
ga ka’p niekuomet dar ne- „inėj išsireiškė( kad Turėk _____  _ ________ _
1R OUVę. v RidZIR \ 1331 neOC- iRm nuodu Bet ps- ar^hai, įrankiai, vežimai) arti prie
Žinanti, kur imti pinigų. Kl.*: 1.™J 1:.. miesto. Kaina už viską $1,800. jmo-

Šiandien Vokietija turin
ti jau tris ketvirtadalius mi-

i likti kun. šleinio laiškai liū
di ia, kad jis pats nusinuo-

lijardo markių deficito; be 
to, miestų deficitas siekia 
pusę milijardo. Valdžia da
ro kasdien naujų skolų, ku
rios siekia šimtus milijonų, i 

Padėtis buvusi

DŽIAZAS APIMA 
SOVIETUS.

Vos Europoj nuskambėjo 
širmieji džiazo garsai. So
vietų Rusija stojo piestu 
irieš šią kapitalistinio pa
saulio muziką. Tango ir 
fokstrotai buvo apšaukti 
kontrrevoliuciniais šokiais, 
euriuos buvo užd rausta šok- 
;i net sovietų diplomatams 
įžsieniuose. Ir Maskvos pa
silinksminimai niekad ne
girdėjo džiazo, šią muziką j 
visiškai ignoravo ir sovietų! 
•adiofonai. Bet dabar sovie- Į 
;ų valdžia .pasidavė džiazui.! 
Tau girdėti sovietų didės-1 
niuose miestuose, restora-; 
nuošė džiazo muzika, ką y-\ 
oač pabrėžia skelbimai ir a- į 
fišos. Muzikos instrumentų Į 
krautuvėse pasirodžiusios 
užsienių plokštelės —tango 
ir fokstrotai.

Šias plokštelei krautuvė-' 
se grobte išgrobia. Plokšte- * 
lių savininkai yra laukiami 
svečiai kiekvienuose namuo
se, kur yra patefonas. Mas
kvoj jaunieji, ir komsomol- 
.cai, galvoja apie# pasišoki
mą, kur griežia džiazo mu
zika.

TIKRAS TONIKAS.
Beveik kiekvier.;. . 

rieji viduramžių, 
dant bvt' pilr-»i 

buvo seniai patirt 
specialisto, kuris 
bandė surasti pr < ’ 
jisai galėtų pasit 
ją jisai pavadino 
šiandien ji yra v te
tuksiančius žmo- i, 
vaistininkų su pilu 
sinis treatnier.tas

dijęs.

žemes,
barnė,

7 ruimų 
5 karvės,

miesto.
kėt $1000, likusieji ant lengvą numo- 
kėjimų (48)

MRS. EVANS
Box 184. Saratoga Springs. N. Y.

FARMA IR PIENO BIZNIS 
ANT PARDAVIMO.

9 kambarių stuba su visais įtaisy
mais. Netoli “depot“ ir mokyklą. Prie 
šteito kelio. 11 akrų geros žemės, 10 
karvių, 2 arkliai, 200 vištų, 70 vaisi
nių medžių. Pienui vežiot trokas. Pie
no biznis gerai išdirbtas, yra 150 ko- 

PprŠail- Numerių. Galima daryt gerą biznį. 
. Noriu važiuot i Lietuvą, parduosiu

tas vaikas pnes mirtį paša- viską už $8,000. Atvažiuokit pama- 
kė, kad jis ėjęs plėšt, nes jo WILI1AM POpai asky<45) 
tėvai neturėję iš ko gyventi. 286 Lincoln «♦. No. Abington, m<

NUŠOVĖ JAUNĄ 
PLĖŠIKĄ.

Buffalo. N. Y.— Pereitą 
slepiama'policija čia nušovė 

ligi rinkimų, bet po rinkimų James ą Ingramą, 15 metų
atsibudimas busiąs baisus. ^uris užpuolęs plėšė

______ " kiniečiu skalbyklą.
VILNIEČIŲ KONGRESAS.

Ateinančių 1933 m. sau
sio mėn. 3—5 d.d. šaukia
mas Nepriklausomoj Lietu
voj gyvenančių vilniečių Į 
kongresas. Kongresui orga
nizuoti komitetan įeis po du 
atstovu iš vilniečių sąjun
gos, vilniečių studentų “Vil
nijos” ir Vilniaus lietuvių 
jaunimo sąjungos “Ąžuolo.”

Dykai!
Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 

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

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.. Desk. 

CHICAGO. TLL.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

Tel. Rockland 891W

Chas. B.
i Kuchaoskas & Son

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokią 

kapinių.
Pagrabns paruošiant nuo $75 

iki prakilniausią. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CIIAS. B. KLCHAUSKAS 

6.57 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD. 

Jsitėmykit telefoną South 00834.!..

mač parieku- 
-auja toniką 
škiems Tai 
o gydytojaus 
■s tirinėjo ir 
ą ant kurios 
a preskrinci- 
\ TONE. ir 

vartotas per 
parduodamas 
•intija. Mėne- 

ną Dolerį.

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį". Adresuokit sekančiai:

2S3 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokio# rūšies smulkiu* pasi- 
garsiniraus, kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneii- 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
to n? po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
telis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirma sykį skaitome po 2c. 
cž žr.dj, išskiriant pajieŠkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, miuimum 
kainu 50c.
Už pajie.-kojiiuua giminią arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę iaiikraftį, 
už pa jieškojinius giminią ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajiežkojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klaurti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar- 
bn pajieškojin-.as greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MAJM.

1



Šešta* Pusiapis KELEIVIS, SO.
nrrr . r m-n—gancgsas

BOSTON

ATSAKYMAS L.L.R. CHORO NARIUI. IS KUPIŠKĖNŲ DARBUOTĖS. Nauji Rūmai Kongresmanams Gyventi.
NORWOOD, MASS. i voras, taigi kazioniems ko-

“Keleivio” Nr. 42 buvo! munistams jis tik ir tinka, 
aprašyta musų miestelio! Choro narys sako: “Mes 
bimbinių komunistų darbai,' neisime i Maskvą”. Kodėl
jųjų principai ir politika. Tą 
kritiką pamatęs vienas bim- 
bininkas Įpuolė desperaci- 
jon ir isteriškai šaukia apie
‘kazionus socialistus”. Ištik- 

njjų gi ne socialistai yra 
“kazioni”, bet bimbiniai 
komunistai priklauso Rusi
jos Stalino kaznačeistvai.

“Keleivy” buvo pasakyta 
taip: “Prirodykit, bimbi
niai, faktais, kada ir kur so
cialistai yra prisiekę būti iš
tikimais kunigijai bei kapi
talistams?”

Ant šito klausimo choro 
narys tyli užsičiaupęs, kaip 
vandens i burną priėmęs. 
Kad nukreipti dalyką nuo 
tikrojo klausime, “Laisvės” 
korespondentas užveda tuš
čią ginčą. Esą, Noruoodo 
socialistai, Pakarklis ir Pra
tašius, kiek metų atgal ėmę 
bažnyčioj šliubą pas kuni
gą, o tas girdi, ii- reiškia pri- 
siekimą kunigijai.

Jeigu šliubo ėmimas, pas 
bimbininkus skaitosi prisie
ks būt ištikimais kunigijai, 
tai juk patys dabartiniai 
bimbininkai didžiumoje to
kią prisieką yra sudėję pas 
kunigus. Pavyzdžiui, South 
Bostono Kazlauskas, kuris 
vadovavo raudonąją bliovi- 
kų gvardiją Pruseikos pra
kalbose So. Bostone, būda
mas komunistų partijoj ėmė 
šliubą bažnyčioj pas kuni
gą. Pagal choro nario Logi
ką išeina, kad ir Kazlauskas 
yra “prisiekęs būt ištikimu 
kunigijai.”

Lietuves komunistų parti
jos nariai veik visi ima šliu
bus pas kunigus. Tokiu bu
du Norvvoodo komunistams 
pritiktų sulošti komediją a- 
pie savo draugus —“Suiro 
komunistų nervai”. Apie 
“porą” Nonvoodo socialistų 
neapsimoka “turbacytis”.

Dar daugiau. Pereitais 
metais Bimba, išsigandęs, 
per “Laisvę" pradėjo rašyt, 
kad komunistus iš ALDLD. 
Draugijos Nevvarke, N. J., 
viliojus kunigas Geniotis ir 
prirašąs i“nezaležninkų”pa- 
rapiją. Pusė bimbinių komu
nistų Nevarke meldžiasi 
kun. Geniočio bažnyčioj 
(žiūrėk “Naująją Gadynę” 
spalių 13, š. m.).

Tai šitaip musų bimbiniai 
broliai “nuprogresave”. Gi 
choro narys apsilenkia su 
teisybe, sakydamas, buk 
“Keleivio” korespondentas 
noris Žambą ir Kasparą ap
šauki skebais. Visai ne. Pi
lietis nurodė tik faktą, kad 
Knygyno unija nutarė eit 
i streiką, bet bimbininkai 
Zaruba ir Kasparas, kurie 
dirba tame departamente, 
atsisakė unijos klausyt. Va-, 
dinasi, bimbininkai taikosi 
prie aplinkybių, jie yra o- 
portunistai. “Laisvė” diena 
dienon skelbia, kad jos pa
sekėjai visur einą pirmuti
niai, mušasi su policija, o 
reikalui esant jie pasirengę 
net ir numirt. T as pats Kas
paras važiavo Į So. Bostoną 
pruseikiųių komunistų pra
kalbose lermą kelt, kaip ti
kras “revoliucionierius,”bet 
nuo streiko bėga. Komunis
tų organizatorius Naujajai 
Anglijai, Grybas, dirbtuvėj 
pabaigęs savo darbą, eina 
ant kito, išlieja geleži per 
porą valandų, kur pirmiau: 
darbininkas gaudavo mokė
ti už 8 valandas.

Ačiū “Laisvės” korespon- 
dentui už patarimą, bet so-J 
cialistai narzano vandeniu 
ir Maldeno stebuklingais ( 
kapais pasinaudot nenori. ■ 
Narzano vanduo yra kazio-' 
nas komunistų tėvynės ta-

neisite? Juk komunistai vi
sados sau stiprybę semia iš 
Maskvos. Juk dėlto ir Miza- 
la tenai važiavo. O čia aš da 
paduosiu keliatą ištraukų iš 
pačios “Laisvės”, kur Nali- 
vaika piešia Stalino karaly
stės Maskvos rojų. Štai ką 
jis rašo:

“Už mano naują kepurę 
palikta sena, ir da per maža 
dėl mano puodynės: o už 
overkautą nepalikta nieko.” 
“Jeigu neturi pinigų, tai ei
nam pro vidun pamatyt, kas 
ten dedasi.” “ 'Tegu juos 
velniai!’ mandagiai atsa
kiau jam. Laikrodėlio nete
kau gatvekaryj, o čia einant 
galiu nustoti ir pinigų. > 
Sovietu darbininkam?

Kvietimas.

Laikraščius skaitančiai 
Amerikos lietuvių visuome
nei yra žinoma, kad Kupiš
kėnai pasiryžo Įsigyti Lais
vas Kapines ir pasistatyti 
Liaudies namą, kuriame i- 
rengtas bus knygynas ii 
skaitykla.

Nežinau, kiek Liaudies 
namo reikalui yra jau suko- 
lektuota pinigų, nes tuo rū
pinasi Bendras Kupiškėnų 
kliubas Amerikoje po vado
vyste p. Jono Kulio.

Laisvų kapinių reikalu 
rūpinasi žemiaus pasirašęs 
ir tam tikslui jau sukolek- 
tuota ir pasiųsta Lietuvon 
-SI 18.50 Etinės Kultūros 
Draugijos Kupiškio skyriui. 
"Naujienose” Nr. 251 š. m. 

galėjote, gerbiamieji auko
tojai Laisvų Kapų reikalui, 
pastebėti gerbiamo D-ro Jo
no šliupo laišką, kuriame 

kad Kupiškė-

aukoti tam tikslui kas kiek 
gali. Vieni siųskite knygas, 
kiti aukokite pinigais—se
kančiu adresu:

Petras Vaitiekūnas, pirm. 
Et. Kult Draugijos. Mairo
nio gatvė 16, Kupiškis—Li- 
thuania.

ŠĮ kvietimą rašau Įsitiki
nęs, kad neapsivilsiu ir pir
mas tam tikslui aukoju 810. 

D-ras A. L. Graičiunas,
3310 So. Halsted St., 

Chicago. III.

No. 47, Lapkr. 23 d. 1932 m.

Šitie rūmai buvo dabar pastatyti Washingtone kongresmanams gyventi, čia jie turės ir savo 
ofisus.

sį »užtikrina,
metą trūksta mėsos, sviesto, j nams Lietuvoje bus duotas 
tačiaus čia galima nusipirk- Į leidimas Įsisteigti sau Lais- 
ti, kaip mums, turistams J vas kapines — so far so 
kiek norima. Mums ne vie- good!
nas pasakė: ‘Jus valgykite. Bet štai, kapai reikalingi 
mes pakentėsime; mums mirusiems, kurie atsiskiria 
reikalinga jūsų valiuta!’ Ma- nuo musų ant visados. Gy- 
tau, prie vieno kampo sėdi vieji ir priaugantis jauni- 
moteris su rankose liuliuo- mas pasilieka. Reikia jie 
Įamu vaiku ar mergaite, nes pritraukti ir įrašyti Į eiles 
giliau nežiūrėjau, ir prašo: kovoto jų-veikėjų,’Į eiles E- 
Duokite kapeiką!’Kaip kas tinės Kultūros Draugijos 
jai duoda.” (Žiūrėk “Lais-į narių, kad galėtų nešti švy- 
vės” 246-254 numerius š. • tari šviesos Į tamsią lietu- 
m.). vio stubelę.

Na, sakykite, skaitytojai.1 Dvi galingos jėgos, ku- 
ar ne puikus tas Sovietų Są- j rios sutriuškina tamsybę ir 
jungos “rojus” darbinin- {prietarus, tai (1) atsilanky- 
kams? Komunistas Nalivai-.mas i teikiamas paskaitas ir 
ka iš Maskvos perbėgo' (2) knygų skaitymas. 
Brooklynan be kepurės, be; Seniau, kai kurie negud- 
□ verkauto ir be laikrodėlio, j riaį nuprotaudavo: girdi, 
Rusijos darbininkam mėsos j kai visi lietuviai apsišvies. 
nėra, o turistams, tokiems į _kas kiaules beliuobs. 
kaip Naliyaika, pintyniųj šiandien kitas lapas isto- 
baldų fabnkantėliams, ko- rijos atverstas,—nūdien ir 
misarai pasakė: 'kiaules nemokša nemoka

“Jus valgykite, o Rusijos ; paiiuobti. 
darbininkai pakentėsT” į Todėl kas nevelija lietu-

Vienas iš šlykščiausių da-’vių tautos dvasiai mirti, tas 
lykų Maskvoje yra tas, kad i privalo skaityti knygas ir 
darbininkės moterys sėdi*kitus atsidėjusiai raginti 
ant gatvių su liūliuojamais į prie knygų skaitymo, 
kūdikiais ant rankų ir prašo; Knygos yra kelrodis žmo- 
is praeivių kapeikų. gaus gyvenime; knygos pa-

Komunistai mulkindami KalP žmQn®s gyvena,
lietuvius darbininkus paša- tvarkosi kituose kraštuose, 
koja, kad Rusijos darbinin- Žodžiu sakant, knygos yra 
kai yra šalies turto valdo- kalnas ant kuno žmogus 
nai. Kas matė turtų valdo- užlipęs mato visą pasaulį, 
nūs ant gatvių ubagaujant? ^at0 laimingus ir nelaimin-
Ar komisarų pačios sėdi ant 
gatvių? Ar ubagauja tokie,

gus zmones. Mato klaidas, 
trukumus, kurie stabdo pro-

kaip Angarietis, Kapsukas, • gerbūvi.
Stalinas? Ne! Jie sėdi pui
kiuose rūmuose ir gardžiai 
valgo.

Etinės Kultūros Draugi 
jos Kupiškio skyrius ir stvė
rėsi steigti Paskaitų-Pamo-

Laikas Choro nariui ir vi- • kų ir Knygyno Fondą. Jis 
siems komunistams prare-J meldžia amerikiečius geros 
gėt. Pilietis, ‘.valios lietuvius ir lietuves

Aparatas Turtams Saugot.

šitas elektriškas aparatas buvo Įtaisytas šiomis dienomis val
džios sandėly, Washingtone. Dieną ir naktį prie aparato sėdi vie
nas policmanas. Aparatas jam parodo, kas dedasi visam sandė
ly: kur sargai stovi, kur jie vaikščioja, arba kur jų nėra. San
dėlis yra baisiai didelis triobėsys, turi daug aukštų viršuj, daug 
skyrių po žeme, ir šitas aparatas parodo, kas kur dedasi.

W1LKES BARRE PA. 
Po rinkimų.

Luzernės kauntėj prezi
dento linkimuose laimėjo 
demokratai, o Į kongresą ir 
senatą laimėjo republiko
nai.

Rezultatai tokie:
Rooseveltas, 60,975 balsų
Hooveris, 52,672
Thomas, soc., 1,943
Fosteris, kom. 176
Į Kongresą buvo daugiau- 

giausia agituojama už de
mokratą John J. Casey, ku
ris ėjo dviejų partijų sąra
šais—demokratų ir sociali
stų, bet pralaimėjo. Rezul
tatai tokie:

Turpens, rep., 57,377 bal.
Casey, dem. 54,049 ”
Casey, soc. 1,601 ”
Reikia pastebėti,, jog ko

munistai taip nusigy veno, 
kad nei dviejų šimtų balsų 
nesurinko, kuomet socialis
tai gavo beveik du tūkstan
čiu. O D. M. Šolomskas 
prieš rinkimus važinėjo po 
šią apielinkę aiškindamas, 
kad susipratę darbininkai 
turi balsuoti tik už komunis
tas.

1924 metais “draugas” 
Fosteris gavo šioj apylinkėj 
88 balsus, o šįmet 176. Jei
gu komunistai ir toliau taip 
progresuos, tai Amerikos 
darbininkai nesulauks So
vietų valdžios šioje šalyje 
nei už tūkstančio metų.

St Žukauskas.

SCRANTON, PA.
Daugiau įdomauja apie 

Velnią, negu apie Dievą.
Romos katalikų bažny

čioj buvo surengtos 40 va
landų pamaldos. Moterėlės 
ėjo būriais. Nuvykau ir aš 
pasižvalgyt, sakau, gal bus 
kas nepaprasta. Bet nebuvo 
nieko nauja. Pamokslinin 
kas nukalbėjo labai papras
tai. Choras taipgi labai pa
prastai dainavo. Tai kogi 
tamsios davatkėlės tenai 
taip grūdosi?

Išrodo, kad jas traukia te
nai velnias. Rymiokas kuni
gas visuomet moka savo pa
rapijonus įbauginti velnio 
ragais. Be velnių neapsieina 
beveik nei vienas pamoks
las. Dėl to davatkos ir bėga 
tenai. Nors žmonių patar
lė sako, “Vaikeli, bijok Die
vo,” bet davatkos Dievo ne
bijo ir jos juo neidomauja. 
Štai, čia yra tautinė parapi
ja, kur pamokslai būna 
daug geresni ir choras dai
nuoja daug geriau, tačiau 
žmonės nelabai tenai renka
si, nes kunigas nekalba apie 
velnius. Neutralus.

PAKLIUVO PO TRAUKI
NIU.

Kauno pilietis L. Sprin- 
dys važiavo truakiniu stovė
damas ant stabdžių. Ties Ši
lutės gatve iškišo galvą, už
kliuvo už stulpo ir iškrito; 
krisdamas atsimušė Į kitą 
stulpą ir kojas pakišo po 
traukiniu. Kojos sutriuškin
tos.

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nušalėtų. 

Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mulsion sujungia 7 geriausias pa- 
gelbas žinomas modemiškam moks- 

Ar lui. Stiprus bet nepavojingas Priim. 
ugnis kur kiltų, ar kas pajudintų kurias duris, policmanas čia uTkinS^iu££ns"%mStUpinS j£ 
viską mato. kaip veidrody, ir j kiekvieną vietą jis gali akies gu bile kosuly* ar šaltis, nežiūrint
mirksny sušaukt sargus iš viso triobėsio. kaip ilgai 

to jant Creomuls!
nepalengvės, var

iom (Adv)

SUGAVO ŽIAURŲ 
PLĖŠIKĄ.

Šiaulių policija gavo ži
nių, kad Šiauliuose nežino
mas pilietis turi daug pinigų 
ir su įtartinais asmenimis 
girtauja. Spalių 27 d. jis bu
vo sulaikytas aludėje. Pa
aiškėjo, kad jis yra plėšikas 
Kondalievas Ribakovas, 34 
metu amžiaus Sidarų kai
mo gyventojas. Pas jį rado 
563 lt. ir 22 dolerius.

Išaiškinta, kad Ribakovas 
spalių 18 d. ant vieškelio 
Renava—Seda užpuolė va
žiuojančius Sedos gyvento
jus Julijaną Sakalauską,ku- 
riam peršovė ranką, ir Eliją 
Mirkusą, iš kurio atėmę 2,- 
087 lt., kurių tarpe buvo do
lerių ir keletą vekselių. Ri
bakovas kaltu prisipažino.

Ryšy su šiuo įvykiu Se
dos policija sulaikė Ribako- 
vo giminaitį Ilarinovą Bli- 
novą iš Bruslės km., Sėdos 
valse., kuris Ribakovui nu
rodė apiplėšti Mirkusą. A- 
bu sulaikyti ir perduoti tei
smo tardytojui.

Ribakovas buvo anksčiau 
nubaustas iki gyvos galvos 
kalėti, bet vėliau jam baus
mę sušvelnino. Jis yra žiau
rus. Kaip jo kaimynai sako, 
pastebėjęs ant sienos musę, 
ją sprakčiu užmušdamas sa 
kydavo: “Eh, musę sunkiau 
užmušti kaip žmogų!”

NUBAUDĖ AFERISTĄ 
STUDENTĄ.

Kauno I nuovados taikos 
teisėjas sprendė dvi buv. 
studento Miko Šimkaus bau
džiamas bylas. Vienoj jis 
kaltinamas, kad pasivadi
nęs kavalerijos štabo rašt
vedžiu, apgavo vieną ponią, 
o antroj už šunadvokatavi- 
mą. Dabar jis sėdi kalėjime 
už kitas aferas, padarytas 
Panevėžio apskrity. ŠĮ kartą 
teisėjas ji nubaudė 6 mėne
sius paprasto kalėjimo.

I! įeumatism

TI<TS prašome kiekvieną *io laikraš- 
±V«L čio skaitytoją. kuris tnri Reumatinį 
Karštį. Raumenų skaudėjimus. Lumbago 
ar Podagrą, parašyti manu paduodant 
savo vardą ir adresą, kad me* kiekvienam 

galėtumėm nasiljs t i 
bandymui Vieno Do
lerio Bonką musų 
Reumatinių Gyd u o- 
lią. Mes norime savo 
kaštais įtikinti kiek
vieną kenčiantį ką 
K u h n’s Rheumatie 
Fever Remedy atliks. 
Mes esame tame tik
ri ir norime, kad 
kiekvienas kenčiantis 
nuo Reumatizmo ži
notų ir batų tikras

tame. Nebandykite Išvilioti Reumatizmą 
per kojas ar odą su Dlasteriais ir pai
niais metaliniais įtaikai*. Nebandykite 
iškrapštyti jį su linimentais. elektra, ar 
magnetizmu. Nebandykite išsikalbėti su 
įsikalbėjimo mokslais. Jąn turite jj įva
ryti įsuk. Jis yra sistemoje ir iš ten jtp 
turite M varyti.

Kaip tik tą. mes manome. Kuhn’s Gy 
dueries ir atliks ir štai kodėl jos turčtų 
pašalinti Reumatinį Karštį. Raumenų 
skaudėjimus. Neuralgiją ar Podagrą. Rs 
msfirmss turi Išnykti, jeigu jus norite 
pasilinosnoti nuo skausmų ir kentėjimų. 
Musų gyduolės turėtų pašalinti aštrius, 
diegiančius skausmus, kurčius raumenų 
skaudėjimus ir karštus, drebančius su 
tinusius sąnarius.

$1.00 BONKA UŽ 25c
norim*, kad jų, i*banciytnm£t 

Kuhn's Rheumatic Prvrr Romedy ir pa- 
tya sužinotumėt. kaip tūkstantiai jau 
«u žinojo. kad Reumatizmas rali būti pa
salintas. Viskas ką mes prašomo tai tni- 
sitiro i-bandymo. Joiru jiįs rasite patrolbą 
nuo justj ncraliavimu užsisakykite dau
giau tęsimai rrdymos. Mca ncpasrlbės. two 
ir ažsihatts. Mes nesiandiame mažos setn- 
polio pledkutfs nopt-rsko didumo tr ne
turinčios praktiškos vertos, bet rrrniiario 
didumo bonka. pardavinėjama aptiekose 
po viena doleri. Si bonka rra snnki ir 
mes turime mokėti Dėdei Šamui už jos 
atnešima P»» justj daria. Sąa turite pri
siųsti mums 35 rentos apmokėjimui per
siuntimo. dėžutės ir supakavimo ir ši 
ptlno didumo Vieno Dolerio Bonka bus 
tuojaus pasiusta jums dykai. viską ap
mokant. Nieko nereikės mokžti priimant 
ar vėliaus.

srirv REMEDY CO.. 
1055 Miln-snkrr Avenor,

s. w.
Chlrato, IR.

KIEK MAŽEIKIŲ PILIE
ČIAI SUVALGĖ KAČIŲ IR

ŠUNŲ?
Dešrų fabrikantas areštuo
tas ir nubaustas 300 litų.

Šiomis dienomis Mažei
kiuose buvo sugautas Otto 
Ilteris savo dešrų dirbtuvėj 
bedirbantis iš nestampuotos 
mėsos dešras. Sužinota, kad 
jis toki biznį varo jau senai. 
Teismas ji nubaudė užtai 
300 litų.

Mažeikių visuomenė da
bar domisi klausimu, kiek 
Ilteris sušėrė jai kačių ir šu
nų?

BRILIJANTU KONTRO 
BANDA IŠ LATVIJOS.
Policija sugavo Joniškio 

gyventoją Mendeli Abram- 
soną vežant iš Latvijos kon- 
trobandos keliu 4 brangius 
žiedus su brilijantais ir 20 
paprastų auksinių žiedų 6,- 
000 litų vertės.

LAIMĖJO NOBELIO 
DOVANA.

las Adrian, kuris kartu su pro
fesorium Sherringtonu iš Ox-

UŽPUOLĖ NAKČIA VA
ŽIUOJANTĮ IR ATĖMĖ 53 

LITUS.
Šiaulių policijai pranešta, 

kad spalių 24 d. 1 vai. naktį 
ant vieškelio Šaukėnai—
Kurtavėnai, važiuojant ru
sui Laurencijui Jasinovui i 
Šiaulius, ji užpuolė du jau
ni vyrukai, kinių vienas 
smogė jam kažkokiu daiktu* 
i veidą, ir, nustvėręs už j
plaukų, atvertė jį aukštel- Cambridge universiteto (Ap
ninką, o antrasis tuo tarpu' sdijoj) profesorius Edgar Doug-
ištraukė jam iš kišeniaus pi 
niginę, kurioj buvo 53 litai.
Paskui plėšikai nuvilko nuo fordo universiteto laimėjo No- 
Jasinovo kailinukus ir pasi- j belio dovana už savo nuopelnus 
šalino. ■medicinos mokslui šiais metais.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

Apie Uieva. Velnių. Dangų ir Praga
rų. Paraše Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naik’ntojas. 72 pus
lapių ..........................................  25c.
“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė.— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina _____ 15c.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje- Kaina...............................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose 

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.................25c.
švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Žingsnis Prie šviesos.Vieno akto vaiz

delis ir monologas Našlaitė. Parašė
K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Mass. 

į 1914 m., pusi. 23.............. .... .............10c.
! “Salomėja“, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename.
akte, parašyta garsaus anglų rašti-1 
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.......................................... 25c.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 

nės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips-1 
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................25c.
Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny

goj telpa daugybė naujų, labai gra
žių ir juokingų monologų ir deklama-! 
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m.............. 25c.

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

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

t Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir parno- 
į nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c. 
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m., pusi. 63 .............  25c.
Paparčio Žieda3 ir keturios kitos apy

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

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

Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. ..................20c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki- 
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4> Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32......................... 10c.
Biblija Satyroje.— Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................ ?1.O0
Kaip Senovės žmonės Persistatydavo

Sau žemę.— I^abai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis- yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
K a,bos.”Pa rašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimas suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Paraše D-ras G-mus. 
Kaina............................................. 15c.
Piršlys Suvadžiotojas. Vieno veiksmo

Komedija. Parašė Ben. Ramšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.

KELEIVIS
253 Broadvray South Boston, Mau.
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KAS GIRDEI! LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iž Lietuvos Laikraižių.)

VOKIEČIU VAININKAS AMERIKOS KAREIVIUI.

MOTERŲ KALĖJIMAS LIETUVOJE.
Zarasų kalėjime kali vie

nos moterys. Ir dėl to Žara 
sų kalėjimas vadinamas 
moterų kalėjimu, čia jau y 
ra apie 100 motei-ų iš i va i 
rių Lietuvos vietų, Įvairiau
siomis bausmėmis. Yra tu
rinčių 15 metų kalėti. Yra 
nuteistų iki gyvos galvos.

Zarasuose specialiai mo
terims kalėjimas yra ne nuc 
seniai. Tai padaras pasku
tinio kalėjimų pertvarkymo. 
Sakoma, kad būdamos vi
sam kalėjime vienos mote
rys esti kur kas ramesnės 
klusnesnės ir darbštesnės.

Zarasų kalėjime kalinės 
moterys nesėdi be darbo. 
Jos dirba Įvairiausius dar 
bus kalėjimo sienose ir už 
jų. Darbas verda ameriko
nišku tempu. Čia kalinčios 
moterys audžia, mezga, 
skalbia ir t.t. Audžia Įvai
rias juostas, kaklaraiščius ir 
kitką. Mezga kepuraites, 
nertinius ii- kitus Įvairius 
mezginius. Ir tie visi gami
niai turi dideli pasisekimą 
vietos ir net tolimiausių vie
tų rinkose.

Zarasų kalėjimas yra pir
mas motetų kalėjimas Lie
tuvoje. Čia kali daugelio 
sensacijų moterys. Pav.. yra 
daug motetų žmogžudžių, 
nužudžiusių savo vyrus, 
meilužių žmonas bei savo 
vaikus. Yra motetų padegė
jų, kurias čia kaliniai vadi
na “gaisrininkėmis”. Yra ir 
politinių. Jos daugumoj ko
munistinės ir lenkų šnipės.

Zarasų kalėjimas garsus 
dar tuo kad iš jo anais me
tais pabėgo kelios moterys 
politinės, jų tarpe ir kau
nietė Chodosaitė, išpiauda

NETIKĖTAI UŽKLUPO 3
BROLIUS PLĖŠIKUS.
Lygumų valsčiuje, Juk- 

įaičių miške vietos gyven
tojai pastebėjo slampinė
jant tris Įtartinus vyrus. 
Tuojau pranešė Lygumų gi
rininkui Brazauskui, kuris 
■mesi Įtartinuosius sulaiky
ti. Susivadino kelis eigulius 
ir Jiaip apylinkės gyvento
jus ir nuėjo i mišką. Nepa- 
ųstamieji, pamatę ateinant 
□uri vyrų, pasileido bėgti. 
Vyrai vytis. Nepažįstamie
ji, bebėgdami, ėmė šaudyti

besivejančius iš šautuvo. 
Girininkas paleido tada ke
is šuvius iš revolverio ir du 
bėgančius pašovė. Trečia
jam pavyko pasprukti. Pa-
šautieji pasirodė esą bro- 
iai Gasparas ir Mikas Mar
tinaičiai, Žagarės miestelio. 
Gasparui peršauta koja, Mi
kui — ranka. Pasprukusis 

buvo jų trečiasis brolis Juo
zas. Jie visi trys naktį iš 
25 j 26 d. spalių Kuliavų 
bažnytkaimy, Pakruojaus 
valse., apiplėšė krautuvę ir 
buvo atsinešę Į Juknaičių 
mišką savo grobį pasidalin
ti. Gasparas su Miku spalių 
27 d. surišti atvežti Į Šiau
lius ir paguldyti i sunk. dar
bų kalėjimo ligoninę, o Juo
zas jieškomas.

Nėra pasauly didesnės veidmainybės, kaip Valstybių diplomatija. Štai, kapitonas Wass- 
ner, buvusis Vokietijos nardomojo laivyno vadas karo metu ir skandinęs Amerikos laivus, 
šiomis dienomis atvyko Washingtcnan ir, kad parodžius šios šalies žmonėms savo “simpatiją”, 
padeda ant Amerikos nežinomojo kareivio kapo vaininką.

UŽ PIEMENUKO KANKINIMĄ
SESI MĖNESIAI KALĖJIMO.

! VIENMARŠKINĖ MOTE

AREŠTAVO “JO DIDE
NYBĘ CAREVIČIŲ.”
Spalių 27 d. Šiauliuose 

policijos tapo sulaikytas 
pernai po Lietuvą gastrolia
vęs, buvęs ištremtas ir vėl 
kažkokiu budu čia pakliu
vęs, “Jo Didenybė’’ “carai- 
tis Aleksiejus”. “Caraitis”
Lietuvai, matyt, labai pa

mos lango grotas. Tai pir-Slankus pasidarė, nes turi su 
mas atsitikimas Lietuvos Į savim Vilniaus pasą, ku
kalėjimų istorijoj, kad mo
terys taip sumaniai pabėg
tų.’

PERTVARKOMOS PRA
DŽIOS MOKYKLOS.
Nuo šių mokslo metų pra

džios, mokyklos yra per 
tvarkomos ta prasme, kad 
pradžios mokyklos kursas 
pratęsiamas dvejais metais, 
kuriais bus dėstomas gam
tos mokslas žemės ūkio 
kryptimi.

riam Įlipinęs savo fotografi
ją. Pasas iš “caraičio” atim
tas, o pats “Jo Didenybė” 
laikomas daboklėje, iš kur, 
tur būt, vėl bus tremiamas 
lauk iš Lietuvos. Paklaus
tas, ko valkiojasi po pasau
lį, “caraitis” aiškinasi ren
kąs medžiagą ir tiriąs sąly
gas monarchijos grąžinimui.

RIS ŠIAULIŲ GATVĖJ.
Uždaryto Nurokų banko in

dėlininkai eina iš proto.
Šiomis dienomis Šiauliuo

se kėsinosi nusižudyti Julė 
Krikščiūnienė, 40 metų am
žiaus moteris.

Paaiškėjo keletas smulk
menų. Jos vyras paprastas 
kirpėjas. Krikščiūnienė bu
vo labai taupi ir iš vyro už
darbio sutaupė 21,000 litų, 
kuriuos padėjo Nurokų ban
kan. Pernai ji ragino savo 
vyrą pasiimti pinigus iš ban
ko, bet tas vis vilkino. Įvy
kus banko krachui, Krikš
čiūnienė pasidąrė nenorma
li ir dažnai minėjo Nurokus. 
Kairiais ji prikalbėdavo vi
sokių nesąmonių. Sykį ji pa
ėmusi iš kirpyklos skustuvą 
norėjo pasipiauti, bet neuž
teko drąsos.

Spalių 18 d. paėmusi sub- 
limato skiedinio ji išgėrė, ir 
tuoj buvo nugabenta ligoni 
nęn. kur ji visai pamišo. Li
goninėje ji draskėsi, šaukė 
ir kada jos niekas nesaugo
jo, iššoko vienmarškinė pro 
langą ir bėgo gatve. Bet Vi 
šinskio gatvėje ji sulaikyta 
ir atgal atgabenta ligoni
nėn. Kaip teko girdėti, kad 
Šiauliuose ir daugiau Nuro
kų indėlininkų pamišo.

KAIP DIRBA CUKRAUS 
FABRIKAS.

Cukraus fabrikui šiemet 
tenka dirbti labai intensy
viai. Kiekvieną dieną dabar 
fabrikas pagamina po 1,200 
maišų (maiše 200 svarų)

UŽPUOLIMAS
KELIO.

ANT

Grįžtant anądien Stumb- 
riškių kaimo ūkininkui K. 
iš Panevėžio turgaus namo, 
ant kelio jį užpuolė du kiti 
ūkininkai ir ištraukę iš ra-

cukraus Statant fabriką bujtų pradėjo mušt Bet muša. 
vo žiūrėta, kad fabi įkas j . mas ję ištruko ir pasileido

IĮ; i bėgti; užpuolikai vijosi bet
" nebesugavo. Grįžę atgal sė-

Vaikas buvo taip mušamas, 
kad kėsinosi nusižudyt.

Šiomis dienomis Panevė
žio apygardos teismas pa
smerkė Kurklių valsčiaus, 
Lipkuvos vienkiemio ūki
ninką Stasį Steikuną ir jo 
du broliu šešiems mėne
siams kalėjimo, tačiau nuo 
bausmės atleido, jeigu per 
du metu daugiau neprasi
žengs.

Steikunai buvo nuteisti 
už žvėrišką kankinimą pie
menuko.

Pereitų metų rudeni pas 
ūkininką Stasį Steikuną 
prapuolė iš spintos 40 litų. 
Steikunas Įtarė, kad pinigus 
saėmė piemuo P. Mackevi
čius, bet trūkstant Įrodymų, 
policijai nepranešė. Apie 
lapkričio mėn. iš spintos i 
dingo vėl 100 litų.

St. Steikunas pasikvietęs 
du savo brolius nusiviliojo 
Mackevičių į klojimą ir čia 
ėmė jį žiauriai odiniu bizū
nu kapoti. Mackevičius kan
kinimo nepakęsdamas pa
sakė, kad eisiąs atnešti pa
slėptų pinigų. Tuo jis norė-

LIETUVIŲ TEATRAS 
RYGOJ.

Š. m. spalių 9 d. buvo ati
dalytas lietuvių teatras Ry
goj. Tą dieną buvo suvai
dinta Inčiuros 
norio Duktė.”

pjesė “Sava-

DRE SULAIKYTAS VANDUO.

šita fotografija buvo nutrau
kta bėgant vandeniui iš krano. 
Tai parodo, kaip greitai fotogra
fijos aparatas nuima paveikslą,

ŠELPS EMIGRANTUS.
Daugelis emigrantų, išva

žiavusių i Pietų Ameriką, 
dėl ten įsigalėjusio krizio 
pateko į labai sunkią ekono
minę būtį. Kai kurių jų liki
mas tiesiog baisus: jie netu
ri ne tik darbo, bet nė ko 
pavalgyti ir apsirengti. To
kių reikalingų pagalbos ir 
norinčių grįžti atgal į tėvy
nę yra keli tūkstančiai.

Šitų nelaimingųjų likimu 
pagaliau susirūpinta ir Lie
tuvoje. Būtinai jos reikalin
giems, pirmoj eilėj našlai
čiams, ligotiems ir su kitais 
stambiais defektais. bus 
duodamos pašalpos, kad jie 
galėtų sugrįžti į Lietuvą. 
Pašalpų klausimas dabar y- 
ra minist kabinete.

SURAŠINĖS GYVULIUS.
Klaipėdos krašto direkto

rija šiomis dienomis paskel
bė, kad gruodžio mėnesį bu
siąs gyvulių surašinėjimas- 
suskaitymas. Gautosios ži
nios bus naudojamos statis
tiškai.

Geriančias m
sako Bortai* Pam

“Metų metus mane kankino reuma- 
twm». Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Eapclleri ir nusipirkau jo bon
ką. Pirmas išsitepimas juoeni mo- 
mentaUai suteikė palengvinimą. 15-' 
naudojas jo vieną įninką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.’’

J. G.
Buffalo, X. Y.

PAIN-EKPELLER

maišų. Praplėtus fabriką 
dabar jo normali produkci
ja turėtų būti po 1,000 mai
šų į dieną, tačiau tenka ga
minti po 1,200 maišų, nes 
šiemet yra labai daug run
kelių. Normaliai dabartinis 
fabrikas galėtų apdirbti 
5,000 hektarų runkelių, gi 
šiemet visoj Lietuvoj cukri
niais runkeliais apsodinta 
5,300 ha plotas. Be to, per
nai ir šiemet cukrinių run
kelių derlius yra rekordinis. 
Vidutiniškai šiemet 1 hek
taras davė 400 centnerių, o 
vietomis net iki 700 centne
rių. - ia-

Pernai cukraus fabrikas 
pagamino 66,000 maišų cu
kraus, t. y. vieną ketvirtada
li viso Lietuvoj suvartojamo 
cukraus, o šiemet numato-

do vežiman ir nuvažiavo. 
Pilietis K. atbėgo Panevėžin 
ir pasiskundė policijai, kuri 
sekančią dieną užpuolikus 
surado, arklį, kurį rado Ža
liojoj girioj, grąžino nuken
tėjusiam. Užpuolikai pasi
rodė esą Vilkapiuvių k. gy 
ventojai Ramaškevičius ir 
Ališauskas, kuriems sura 
sytas protokolas.

NUBAUDĖ EMIGRACI
JOS BIURO VEDĖJĄ.
Kauno 1 nuovados taikos 

teisėjas nagrinėjo “Ham
burgo, Amerikos linijos 
vedėjo Vyt. C. bylą ir jį nu
baudė 1,000 litų arba 6 sa
vaitėms arešto už nesilaiky- 

,mą emigracijos įstatų V€-
ma pagaminti 140.00 maišų,1 žinf Uetuv^^piliečilS A- 
kas duos nemažiau' pusės merikorL v. C. gynė piris. 
viso suvartojamo cukraus, advokatas Robinzonas

Šiuo metu į fabriką kas
dien pristatoma po 120 va
gonų runkelių. Kadangi cu
kraus fabrikas negalės iš 
karto suimti visu? nuo laukų' 
nuimtus runkelius, tai bus 
visoj Lietuvoj įsteigti 7 pri
ėmimo punktai Įvairiose ge- 

stotyse. iš kur 
bus gabenami Į 

pareikalavi-

kaltino policijos atstovas.

PASVEIKINK SAVUO
SIUS KALĖDŲ ŠVEN
TĖMS—ASMENIŠKAI !

Lietuvių Laiva
korčių Agentų 
Sąjunga Ameri
koje, gruodžio 2 
dieną š. m., ren 
gia Kalėdų Eks
kursiją i Lietuvą 
(per Klaipėdą). 
Baltas kaip gul
bė, švedų Ameri
kos Linijos popu
liarus laivas S. S.

VI. Mučinskas . . DROTTNING- 
HOLM”Js NewYorko išplauks 3 
vai. po pietų, iš Halifax išplauks 
gruodžio 4 dieną. Tai ir mušt 
broliams kanadiečiams bus gera 
proga dalyvauti skaitlingoj lie
tuvių Kalėdų Ekskursijoj.

Pažymėtina, kad ekskursiją 
vadovaus švedų Amerikos Lini
jos Centralinės raštinės Ameri
koje, lietuvių skyriaus vedėjas 
p. Vladas P. Mučinskas. Jis eks- 
kursininkus palydės iki Klaipė
dos ir Kaun<

jo išvengti tolimesnio kan
kinimo ir ištrukęs bėgo nu
siskandinti. Vieno piemenio 
Steikunai paleist nesutiko, 
n su jais kartu jis nėjo. Ta
da jam užmetė kailinius ant 
galvos, galvą prispaudė prie 
žemės ir pradėjo mušti to
jau.

Pusiau užtroškęs Macke
vičius iš užverstų ant gal
vos kailinių kišenės išsi
traukė peilį ir persipiovė 
sau gerklę. Tada Steikunai 
nustojo ji kankinę ir pasis
kubino nuvežti Į ligoninę.

Čia ir paaiškėjo jų žvėri
škas elgesys su nelaimingu 
piemenuku.

Svarbu Tėvam*, Mo
kytojams ir Vaikam* 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

celiomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
Žodis“!

“Vaiką Žodis“ Įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras Įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių, visokių rankdarbių, pavy
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimu kaip moky
kloje vaikų teatrą Įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
reikaliukus.

“Vaiką Žodis“ eina reguliariai 
kas dvi sąvaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
tus už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do- 
’erio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
rante vaikams suteikt šventėms 
laug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo
jaus “Vaiką žodį“.

“VAIKŲ ŽODIS“
Kalną g-vė 15, Kaunas, 

Lithuania.

MEDŽIOTOJAS NUSIša 
VĖ.

Griaužių kaime, Biržų 
apskrity, šiomis dienomis 
nusišovė ūkininkas Petras ležinkelio 
Gružas. Jis buvo išėjęs me- runkeliai 
džioti ir užmušė zuikį. Pa-'fabriką pagal 
reidamas namo norėjo šau-’mą. 
tuvą paslėpti pirty už kros
nies. Bekišdamas ji tenai, 
matyt, sudavė kur nors gai
dį ir šautuvas iššovė. Visas 
šūvis pataikė Bružui į pilvą'

KATASTROFOJ SUDAU 
ŽYTI DU VAGONAI.
Radvilišky Įvyko katas

trofa. Dėl nežinomos prie-
ir išdraskė vidurius. Jis ten žasties keli vagonai buvo 
pat ir mirė. Žmonės rado nuėję nuo bėgių ir garvežiui 
negyvą zuikį ir medžiotoją, stumiant buvo sutriuškinti.

7 ™ j LIETUVA
" —PATOGUS—

Kalėdiniai Išplaukimai
Iš NEW YORKO- 

Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Gruodžio 8 Gruod/io H

Puikus geležinkeliu susisiekimas
Ii BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Taipgi reguliariai savaitiniai išplauki
mai žinomais Lloyd Kabin Laivais 
BERLIN STUTTGART

GEN. von STEUBEN DRE51)E\

Informacijų kreipkitės Į vietinius agentu- i u

NORTH GERMAN LLOYD
232 BOYLSTON ST., - BOSTON

M

VISOKIUS

PAUZDINIUS
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT 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 SPAUSTUVĖ 
253 Broadvray

SOUTH BOSTON, MASS.

i



A * tuntas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 47, LnpLr. 23 d. 1932 m.

ietinės Žinios
Kėsinosi nunuodyt 4 teisė- Dorchesteriečių vakaras 

jus ir prokurorą. pavyko gerai.
Middlesex apygardos tei- ^Pkijėio 19 d buvo S.

Ek Cam- L* kuopos taip vadi-

BABRAVIČIAUS KON
CERTAS PAVYKO

GERAI.

tas sutiko. Koncertas pas 
juos bus turbut apie Kalė
das.

Publikos buvo daug ir dai- ! Bedarbių demonstracija, 
nos jai labai patiko. i ši panedėlį Boston Com- 

mon sode susirinko bu:-vsPereita nedėldieni South ...... . .
Bostono Lietuviu salėj ivy- ^<į“b‘Ų: k”'le o'^mzuoja 
ko artisto Babravičiaus “Alkanųjų Eiseną i Wasb- 
koncertas. kuri rengė Lietu- ‘P?“™ . ateinanti menesi, 
vių Socialistu Sąjungos VI Susinnkimas buvo ramus ir _
Rajonas. Nežiūrint kad ta pakctja jo ne.rakd_e. etPa’įėjus tikram laikui, rei 
vakara buvo keliūtas kitu skul bedarbiai nuėjo ar dę- k'aiauti 
oramogu. publikos orisirin- gracija pne City Hali ii i , kad
ko pilnutėlė salė. Privažia- Parake, kad ji nori matyt į J!assachusete

Liet. Atstatymo B-vės 
ierininkams.

Kaip jau buvo laikraš
čiuose skelbiama. Lietuvos
Atstatymo Bendrovė eina smo rūmuose namcg šunim-burum. Pats
prie likvidacijos. Yra deda- bndge’iuje šį panedeų pa- pavadinimas pasako, kad 

■mos visos pastangos su mu- >tefcėta keistas dalykas. gaj būt kas nors nepapras- 
sų spaudos pagelba surinkti prieš pat atsidarant teismo to. Nors oras pasitaikė blo- 
visų šėrininkų pakaitas posėdžiams, dženitorius tu- gas, didelis vėjas su lietum 
(proxies), bet iki šiol, kiek asuočius luzbonus) daugelį sulaikė namieje, bet
žinoma, tiktai apie desimta .... <f-uovlu 7 nežiūrint ir bloeo oro žmo-daik teatrič-inkė Prikiš ži PnPlle genamojo vandens nežiūrint n oiogo oi o, zmo da teatsisau^e Keikia zi- Ą teisėjams ir prokurorui. niW pnsinnko gana daug ir 
nori kad senmnkai, kurie Bet dirgįelėjęs j *iena ąsuo. visi smagiai pasilinksmino.J
neatsisauks ir neuzsiregL- ... i ,1 Jaunuoliu muzika nuikiaitransmo nanin ant-An Jis pastebėjo įtartinų bal- jaunuolių muziKa puiKiai tiuo> savo naujų antrašų, - «J;,Glr.j Pažir pagneze. Užkandžiais ireineabejotinai likvidavus miltelių pripilta. Kaziu- fb
Bendrovę nieko negaus * kltus ^ocius-ten Patenkino

Užkandžiais irgi 
svečiai. Reikia

u" taCnat ManJ'l-kad pagirt jaunuolius, kurie lai- 
i neturės legalės teisės pra- - fcut į tuoj k, sunaudoja geriems tiks-

ku’ ’el_ pranešė apie ui policijai, lams, o pne progos ir senius 
aosau^oti Teifme tE0' Pastatyta gink- pąĮmkstmna. Pertraukos 

: ‘ luoti sargai, o rastus asuo-
čiuose miltelius paėmė ištir-

KONCERTAS, PRAKAL
BOS IR ŠOKIAI.

Rengia SLA. 188 kuopa, 
subatoje, lapkričio 26, 1932, 
Liet. M. Žinyčioj, 4th ir At
lantic Sts., So. Boston. Pra
džia 7:30 vakare.

Kalbės adv. F. J. Bago
čius ir K. J. Paulauskas. 
Dainuos J. Bulskis, S. Pau
ra ir kiti. Pianu skambins 
V. Paltanavičiutė. Po kon
certo šokiai iki vėlumos. 
Prašome visus ateiti.

Rengėjau

Tek I’ortcr 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomi.s ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiurėjimss ir vaisiai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Secl’ay Sqnare, Ruoni 22 

BOSTON Telef. Lafayetta 2371 
arba Somerset 2944-J 

Specialistas kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

šėrininkus,vo svečiu net iš Lavvrence’o. m<j01^- Delegacija is Ojvra šaukiamas šėrininkų su- . . .. , .,
kitu miestu. zm0?.n» V«vo >Iei?a į W>-išrinkimas ‘-Sandaros” sve ū 'al--’-'Jos chemikas.Norvvoodo ir

Pasirodžius p. i»ui«vi- ma 
čiui ant pagrindų, publika naj 
pasveikino ii karštai suplo- nanti 
dama delnais. Artistas pa- pintų
dėkoto už toki simpatinga žimus. Majoras išklausė, ta-' - ri
in nripmima ir narpiSkp kad - • i ~ j-- rr m likvidavus norėsite savoJO priėmimą ir pareiškė. kart ciau nieko nepnzadejo. Ta-; v,- ; daIvvaukit šia-

labai malonu būti vėl da susirinkę apie Citv Hali! -
mylimais bostonie- k-nmnnUtai nradčin daiJ{Ve-;'Uf^inkin;-e’° Jer?pat1’

įskai dalyvauti negalite, tai 
I tuojaus susižinokit su Mass. 
į šėrininkų Atstovybės na-

kurios publikai taip patiko. Slanc,1 >m on their feeti iriais, parašydami vienam
kad ji nesiliovė plojus, pa- Cu,le-v: Curle-v! 
kol jis nesugrįžo jų pakaito- When do vve eat? 
ti bent kelis kartus.

Reikia tačiau pastebėti

dekoio 
jo P 
jam
su savo 
čiais.

Ši kaną 
'.urėjo daug

Babra vi
ro ofisą ir padavė reikalavi 327 E St.. South Bos-

parengimų:

pę S40 iš registerio pabėgo.
*

da susirinkę apie Citv Hali ■ 
bostonie- komunistai pradėjo dai- • * 1 * ’

nuot:
p. Babravičius Stand ’em on their heads! 
naujų dainų,

arba kitam 
šiušiems.

žemiau pasira-

Curley, tai miesto majoro t Lietuv. Atst. B-vės Mass 
pavardė. Pradėjus jiems Atstovybė:

kad musu žmonėms geriau- dainuot šitą dainą, policija j 
da patinka linksmos dva- demonstrantus išvaikė, 
sios ir greito tempo dainos. ---------------

Svetimom kalbom p. Ba- Vakarėlis Pitttsburgho Uni- 
bravičius ŠĮ svkį visai nedai- versiteto Lietuvių Kamba- 
navo. Nors jis davė keliatą r*° nau^ai.
arijų iš garsių pasaulinių o- Pittsburgho lietuviai nori! 
perų, bet jos visos buvo lie- ištaisyti naujame Pittsburg-

Adv. F. J. Bagočius, pirm. 
253 W. Broadvvay,

So. Boston, Mass.
K. J. Paulauskas, sekr., 

256 W. Third St,
So. Boston, Mass.

Pas) linksmins im.

laiku pasakė po trumpą 
prakalbėlę B. Kubilius ir K. 
Paulauskas. Vakaras baigė
si vėlai vakare ir visi išsis
kirstė smagiam upe. Dau
giau, dorchesteriečiai, tokių

Rep. B.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Masu angly a duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenę.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St, Boaton.
Tei. Hubbard 2030

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SU.MMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

Rezignavo Harvardo Uni
versiteto prezidentas.

Šį panedėlį Harvardo uni- 
monvvealth avė. taxi užmu- versitete kilo didelė sensaci- 
šė Marią Manning. 25 metu ja, kada pasklydo žinia, jog 
moterį. Policija, areštavo prezidentas Dr. A. Law- 
vežiką ir kaltina užmušė jy- rence Lowell padavė rezig- 

ĮSte. naciją, ir kad universiteto
---------------globėjai tą rezignaciją pri

ėmė. Jo tarnyba tačiau pasi
baigs ateinančių metų birže
lio mėnesy, kuomet baigiasi 
universiteto akademiniai 

| metai. Lovvellis išbuvo šitos 
mokslo įstaigos pirmininku

. . TX1. . |23 metus, ir dabar turi jautuvių Piliečių Draugija, ket- 7g metus’amžiaus.
ketverge, , ________
LAPKRIČIO 24 D., 1932 i Pereitą sąvaitę Massa-

Pereita subata ant Com-'

THANKSGIV1NG DAY

Balius
Rengia So. Bostono Lie-

Lapkričio 24 d., ketverge, j Lietuvių Salėje, E ii- Silver chusetts valstijoj automobi-
ruviu vertime. Net kauka-. ho Universitete lietuvių bus balius Lietuvių Sunv sts., South Bostone, šokiai
ziečių “Kazbeka” jis sūdai-i liaudies kambari. Tam tiks-jDrstės Cambridge. Lietuvių 
navo lietuviškai. į lui reikalingi pinigai ir pitts- ** ' “

Be p. Babravičiaus dai- • burghiečiai prašo paramos.
iu, koncerte smuiku griežė Prijausdama šitam jųnų
graikų smuikininkas Gavat- 
sos. o pianu skambino p-lė 
E. Tataroniutė.

Atsižvelgiant į dabartini 
krizį, įžanga buvo padarvta 
nebrangi, todėl pelno labai 
daug nepadaryta: bet užta; 
visi buvo patenkinti. Viena? 
žmogus koncertui pasibai 
gus pasakė: “Ot, šitoks kon 
certas. tai kas kita! Aš nesi
gailėčiau už jį 5 dolerių!”

Atvažiavę iš Lavvrence’c 
piliečių kliubo atstovai pa
kvietė artistą Babravičių 
sudainuoti vieną koncertą ii 
pas juos Lavvrence. Artis

darbui, SLA. 365 jaunimo 
kuopa iš Jamaica Plain ren
gia “Whist Party” 30 lap
kričio, trečiadienio vakare Į pect Street 
kaip 7:30. Visi yra maloniai 
prašomi atsilankyti ir pa
remti šitą gražų jaunuoliu 
sumanymą. Bus progų lai
mėti gražių dovanų. Vaka
rėlis įvyks South Bostono 
sandariečių kambary.

nuo 7 iki 12 nakties. Pra
tarme tą dieną būna tikra šom visus atsilankyt ir link- 
šventė. Seni ir jauni visi mai vakarą praleisti, 
ruošiasi pasilinksmint. Su- į Bus gera muzika. Jauni- 
važiuoja daug iš aplinkinių mas nepamirškit atsilankyt, 
miestelių svečių. Balius bus nes čia jums geriausia proga 
ant Cypnis salės. 40 Pros- Į gražiai pasilinksminti.

Kviečia Komitetas.

liai užmušė 31 asmenį.

R. M. ŽIDŽ1UNAS
SPAUDOS REIKMENŲ SANDĖLIS 
Typewriteriai, Sieniniai Kalendoriai. 
Kalėdų Atvirutės. Įvairus Darbai. 
Greitas patarnavimas. Žemos kainos.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 
us. radios, gramofonus ir rekordus.
315 E St. prie Broadway So. Boaton

NAUJI 1933 VICTŪR RADIO

MĖSŲ KRAUTUVĖ 
IR GROSERŠTORIS.

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

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

KURIEMS REIKALINGA 
Surast atvažiavimo laikas 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 Įstaigų 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.

OPTOMET RISTAS
LIETUVYS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis aūtiesinu i 
ir ambiyopiškose (aklose) aky- J 
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 2 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, O. D. J 
447 Broadway, So. Boston, Mau. i

i

Tei. Univereity 9466 ji 
i!

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVfe DENTISTfc 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Mass&chusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

H

Tei. So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.

Chickering Piano kom- 
oanija nupirko Roxbuiyje; 
oianų dirbtuvę iš W. Lee į 
White. Dirbtuvė miesto yra i 
.aksuota $187,800.

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.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro visas legalios dokai

Seredcmis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

Mėsingi, minkšti jauni kalakutai 
nuo geriausių kalakutų farmų. 
Geresni ir už pereitų metų kala
kutus. Užsisakykit iš anksto bile 
kuriam A & P Štore — išvengkit

apsigavimų.
iS% pigiau už pereitų metų kainų

Oysteriai Priesk®niui pante 21c
R«*1P« PAUKŠTIENAI pak. Qc
5JC1I s pRIESKONIAI

Stickney’.S,”^! 14'

RKEYS

sv 27-

PUIKUS, VIETINIAI IŠ MASSACHUSETTS

Ančiukai
Žąsy

svaras

GRAŽIAI NUPENĖTOS—ŽALUMYNAIS

svaras

ŠVIEŽIAI UŽMUŠTOS— PARINKTOS—KEPIMUI

Vištos o sv ir 
dnucri^’J
svaras 2? 3%_4% sv.

2V 

21‘ 

2T
Šviežios Kamės eastern cut svaras 12^

v įsa ar puse
Paršiena Kepimui jaunų paršiukų 15c
Švieži Šolderiai svaras *

Veršio Šlaunis PIENU PENĖT Visa ar pusė svaras 19c

A & P-MEAT M AR KEIS

į e 'U Q

ri

S

MODELIS R-76
A ten tube Superheterodyne 
i n an engaging Early Eng- 
iish, walnut veneered con- 
sole cabinet. Equipped with 
“B” Amplification, Automa
tic Voiume Control, Micro 
Tone Control, Triple Grid- 
Puper Control and High Ef- 
ficiency Triode Radiotrons, 
Iniproved 8 inch. Loudspeak- 
er, Rubber-Mounted Chassis 
and Condenser.
Radiotrons: 4RCA-56,3RCA- 

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

317 E STREET, 
(Kaupas Broadiray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefoaas: South Boston S7SS

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broaduay 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tek So. Boston 2629, 2173 ir 2799

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILL1NG STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITA1TIS 
413 Old Celony Avė..

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boaton ųTTT.

į Jei Nori Nupentyt 
\Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopieriooja. 

Gausite gerų darbų ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) j 

11 Ticknor St— So. Boston, Mas*, i
Tei. So. Boston 1396-M. Į

MODELIS RE-8I
A Radio-Phonograph Combination. 

wi:h a t?n tube Superhcterodyne Cir
cuit, ‘•B" Amplification. Improved 
Home Recording. Two-Speed ball- 
beaiing turntable for playingr both 
the Standard and Long Playing rec- 
ords. Automatic Voiume Cor.trol, 
Micro Tone Control, Ali new tvpe 
Radiotrons. Radiotrons: 4 RCA-56, 
3 RCA-58, 2 RCA-46, 1RCA-82.

Naujas puikus modelis ir stebėtinai 
žema kaina.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X.Ray 
aparatų ištyrimai vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:36 vak. TeL S. B. 2712.
4M EAST BROADWAT SOUTH BOSTON. MASS.

Vi ja«u seną radio. nežiūrint jo stovio, duodam didžią nuolaidą, tai geriausia da
bar išmainyt savo seną. ant naujo, moderniško. Jus turėsite naujausio ištomą.
RCA Victor ir galėsite gėrėtis puikiais radio programais, už mažą primokėjibuHnimo

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

Jeigu reikalau jat tikrai gerą Rekordu, žinokite kad pas mus jus rasite didžiau
si pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame piiną kainą jn vertės.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradau vaistas, kurie yra tikrai ge

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

teiks stebėtinų palengvinimų.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

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

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiančiame jums j 
namas ai >1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

t




