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Norėjo Nušaut Rooseveltą, 
Bet Teko Chicagos Majorui.

PERŠAUTAS CHICAGOS 
MAJORAS GALI MIRT.

Šovikas labai gailisi, kad 
“durniai” sugriebė jam už 
rankos ir nedavė preziden

tui pataikyt.

Pereitą sąvaitę Floridoje 
per plauką tik nebuvo už
muštas busimasis Amerikos 
prezidentas Rooseveltas.Sa- 
kant jam tenai prakalbą iš 
automobiliaus, tarp publi
kos ant suolo atsistojo nedi
delis vyrukas ir ištiesęs bliz
gantį revolverį pradėjo šau
dyt per žmonių galvas į 
Rooseveltą. Stovėjusi ant to 
pat suolo tūla moteris su
griebė jam už rankos ir iš
kėlė ją aukštyn. Bet ir iškel
ta ranka šovikas palenkė re
volverį žemyn ir da paleido 
kelis šuvius. Iš viso jis iššo
vė penkis kartus. Tuo tarpu 
prišoko da vienas vyras ir 
taip pat nutvėrė jam už ran
kos. Jie laikė jo ranką su 
ginklu iškėlę aukšty pakol 
pribuvo policija. Publikoje 
pasidarė sumišimas. Roose
velto automobilius tuo tarpu 
šoko visomis jėgomis ir lei
dosi bėgti, bet kažin kas 
ėmė šaukti, kad sustotų, nes 
Roosevelto draugas Cermak 
(Chicagos majoras) esąs 
peršautas. Automobilius su
stojo. Cermakas buvo nu
vežtas ligoninėn. Pasirodė, 
kad be Cermako da 4 žmo
nės yra sužeisti, vienas iš 
jų policmanas. Žmonių buvo 
tokia tiršta minia, kad kiek
vienas suvis kam nors patai
kė, tik nepataikė Roosevel- 
tui, kiniam jie buvo skiria
mi.

šovikas tuoj buvo nuga
bentas kalėjiman ir tenai 
uždarytas. Pasirodė, kad jis 
yra italų tautos, 33 metų am
žiaus, bet mažo ūgio, vos tik 
5 pėdų, ir labai pasišiaušiu- 
siais plaukais. Jis vadinasi 
Giuseppe Zangara, Ameri
koj gyvena da nelabai se
nai, angliškai kalba prastai, 
bet jau turi išsiėmęs šios ša
lies pilietybės popieras.

Iš pradžių buvo manoma, 
kad šovikas yra koks pami
šėlis. Bet daktarai tuojaus jį 
ištyrė ir pripažino, kad jis 
sveiko proto. Tuomet jis bu 
vo pastatytas prieš teismą ir 
paklaustas, ar jis prisipažįs
ta kaltu esąs, ar ne.

“Šiur, aš norėjau Roose 
veltą užmušti!” atsakė jisai 
“Ir labai gaila, kad aš jam 
nepataikiau. Mat, žmonės 
nutvėrė man už rankos ir 
nukreipė šuvius. Durniai!”

Paklaustas, kodėl jis no
rėjo Rooseveltą nušauti, 
Zangara atsakė, kad jis ga
lėtų iššaudyt visus preziden 
tus ir karalius. Jis baisiai 
nekenčiąs turčių ir valdonų. 
Dešimts metų atgal Italijoje 
jis norėjęs nušauti karalių 
Emanuelį. Turėjęs ir revol
verį nusipirkęs, bet neturė
jęs laimės: per žmones ir 
policiją negalėjęs prie kara
liaus prieiti.

Dabar jis ruošęsis prezi
dentą Hooverį šauti, bet pa
matęs iš laikraščių, kad Flo- 
ridon atvažiuoja busimasis

prezidentas Rooseveltas, to
dėl nutaręs jį sunaikinti. 
Žmonės miršta nuo šalčio ir 
bado, o tie dykaduoniai va 
žinėjasi po šiltus kraštus ir 
maudosi saulės spinduliuo
se. Tokių dalykų negalima 
pakęsti, galvoja Zangara. 
Todėl jis nusipirko revolve
rį už $6 ir nusistatė Roose
veltą užmušti.

Už pasikėsinimą ant žmo
gaus gyvybės Floridos įsta 
tymai skiria iki 20 metų ka
lėjimo. Tačiau teisėjas davė 
jam 80 metų kalėjimo, po 
20 metų už 4 pasikėsinimus. 
Del šitokio nuosprendžio 
Zangara pasityčiojo iš tei
sėjo. Sako: “Nebūk toks 
šykštus, duok jau visą šim 
tą metų!”

Už peršovimą Chicagos 
majoro Cermako, bausmė 
Zangarai da nepriskaityta, 
nes Cermakas yra pavojin
gai sužeistas ir gali da mir
ti. Jeigu jis jnirtų, tai Zan
gara butų teisiamas už 
žmogžudystę.

Advokatų Zangara nepri
siėmė. Kai teisėjas jam pa
sakė, kad jam busiąs paskir
tas gynėjas, italas atsakė: 
kam čia to gynėjo reikia? 
juk esi teisėjas ir gali pada
ryt ką nori.

Japonija Ant Jūrių 
Stipresnė Kaip 

Amerika.
Amerikos Karo Departa

mento sekretorius Adams 
davė Kongresui šitokį Ang
lijos, Japonijos ir Amerikos 
karo laivynų palyginimą:

Šarvuotų mūšio laivų A- 
merika turi 15, Anglija 14, 
Japonija 10.

Orlaiviams vežioti Ame
rika turi 3 laivus, Anglija 6, 
Japonija 4.

Sunkiųjų kreiserių (grei
tųjų karo laivų) Amerika 
turi 9, Anglija 17, Japonija 
12.

Lengvųjų kreiserių Ame
rika turi 10, Anglija 25, Ja
ponija 20.

Naikintojų lyderių Ame
rika neturi nei vieno, Angli
ja turi 16, Japonija 24.

Naikintojų Anglija turi 
pilnai apginkluotų 75, Ja
ponija 80, Amerika 72..

Submarinų Amerika turi 
pilnai paruoštų 42, Anglija 
52, Japonija 62.
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Kongresas Atšaukė !
ProAifei’ci/ą. I

Kongresas nutarė jau at
šaukti prohibicijos įstatymą 
ir pavesti šitą klausimą ga
lutinai išrišti pačioms valsti
joms. Krdangi iš 48 valstijų 
įpie 40 yra prohibicijai 
priešingos, tai gėrimų grą
žinimas jau kaip ir užtik
rintas.

Prohibicijos įstatymo at
šaukimas reiškia, kad Ame
rika grįžta netik prie alaus, 
bet taip pat ir prie degtinės. 
Galimas daiktas, kad sugrįš 
ir saliunai, taip kaip buvo 
seniau.

Washingtono žiniomis, 
jau 15 valstijų pradėjo ruoš
tis Kongreso nutarimą pa
tvirtinti. Galimas esąs daik
tas, kad alus bus legalizuo
tas dar šį mėnesį.

Hitleris Smaugia 
Laikrascms.

“Busime laisvi, arba žūsime 
kovoje”, pareiškė 80,000 
socialdemokratų Berlyne.

Japonija Spiovė į 
Tautų Lygą.

Ruošiasi didžiausiam ant 
puoliui nuo Rusijos karo. 

Tautų Lyga galų gale pa-
Paleidęs Vokietijos par- sisakė prieš Japonijos gro- 

lamentą ir paskelbęs naujus bimo politiką Kinijoj. Japo- 
rinkimus, fašistų erštas Hit-! ni jai aiškiai pasakyta, kad ji 
leris dabar pradėjo uždari- i turi pasitraukti iš Mandžuri- 
nęt opozicijos laikraščius, j<^ ir grąžinti Kinijai visą 
kad negalėtų vesti rinkimi- j užimtą teritoriją.

Depresija Padarė Amerikai 
$180,000,000,000 Nuostolių
SIŪLO IŠTIRTI RUSUOS lTAIPR1^c<įOJ^ATO’

KUBOJ PRASIDEDA 
SUMIŠIMAI.

Santa Clara mieste, Ku
boje, pereitą sąvaitę buvo 
daug triukšmo. Gatvėse pra
dėjo sprogti bombos. Paskui 
tarp komunistų ir kariume- 
nės įvyko susirėmimas. Ka
reiviai pradėjo šaudyt Ko
munistų demonstracija nak
ties laiku buvo išvaikyta.

QUEBEC TURĖJO IŠ
DEGTINĖS $9,300,000 

PELNO.
Iš Montrealo pranešama, 

kad per pereitus 1932 metus 
Kanados provincija Quebec 
padariusi iš degtinės $9,- 
300,000 gryno pelno.

KARAS PIETŲ AME
RIKOJ.

Jau 8 mėnesiai tarp Boli
vijos ir Paragvajaus eina 
kivirčai ir kariuomenė užtai 
šaudosi dėl Gran Chaco sie
nos, bet oficialiai karas iki 
šiol da nebuvo paskelbtas. 
Dabar gi Paragvajaus val
džia ruošiasi jau karą pas
kelbti oficialiai ir pradėt 
muštis ištikrųjų. Argentina, 
Čili, Peruviia ir Brazilija ta
riasi apskelbti Bolivijos sie
nų blokadą, kad privertus 
karą baigti. Tuo pačiu laiku 
tarp Kolombijos ir Peruvi- 
įos eina aštrus ginčas dėl 
Leticijos uosto Amazonos u- 
pėj. Kolombija kreipėsi į 
Tautų Lygą, prašydama šitą 
ginčą išspręsti bešališkai. 
Dėl šito ginčo nerimauja ir 
Ekvadoro respublika.

FAŠISTAI IŠVAIKĖ ME
NO MOKYKLĄ.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
gauja fašistų įsiveržė į vals
tybinę meno mokyklą, ketu- 
rius profesorius išmetė gat
vėn, studentus išvaikė ir už
kalė mokyklos duris lento
mis. Paskui jie paaiškino, 
kad padarę taidel to, kad iš 
mokyklos buvęs prašalintas 
už kokį ten prasižengimą 
vienas nenuorama fašistas.

TURĖJO PERDAUG VAI
KŲ, GAVO BOMBĄ.
.Olean, N. Y.— Čia gyve

no tūlas David Stoner. Kai
mynai jo nekentė, nes jis tu
rėjo 8 vaikus. Jis gavo kelia- 
tą anonimiškų laiškų, ku
riais buvo reikalaujama, 
kad jis iš tos vietos išsikrau
stytų. Jis to reikalavimo ne
paklausė, ir aną dieną prie 
jo namų sprogo bomba, ku
ri išvertė visą užpakalinę 
namo sieną. Dabar jau Sto
ner nenoromis turėjo išsi- 
kraustyt.

NORI IŠVYT IŠ JUGO
SLAVUOS VISUS JEZU

JITUS.
Jugoslavijos parlamentan 

Belgrade yra įneštas 56 at
stovų bilius, kuriuo reika
laujama išvyti iš Jugoslavi- 
ios visus Romos katalikų 
jėzujitus.

Amerikos bravorininkų 
draugija praneša, kad pro
hibicijos panaikinimas tuo- 
įau8 duotų kokiems 400,000 
žmonių darbo.

nes propagandos. Pereitą 
sąvaitę Berlyne buvo užda
rytas net klerikališkųjų cen
tristų organas “Germania”, 
užtai kad paragino katali
kus kovoti ”prieš bolševiz
mą, vistiek ar jis butų iš kai
rės, ar iš dešinės”.

Demokratinis “Volksei- 
tung” Breslau mieste tapo 
uždarytas 7 dienoms, o so
cialdemokratų “Volkszei- 
tung” — 5 dienoms. Darbi
ninkų sąvaitraščiai uždaryti 
net iki balandžio mėnesio. 
Centralis socialdemokratų 
organas “Vorwaerts” buvo 
uždarytas jau seniau.

Socialdemokratai organi
zuojasi rimtai kovai prieš ši
tą šlykščią reakciją. Perei
tos sąvaitės pabaigoj Ber
lyne įvyko socialdemokratų 
karin. organizacijos“Reichs- 
banner” suvažiavimas, ku
ris tęsėsi 3 dienas ir paskel
bė cbalsį: ‘^Geriau mirti ko
voje, negu gyventi vergijo
je”.

Suvažiavimui baigianties, C1^‘ 
pereitą nedėidienj Berlyno 
Lustgartene įvyko milžiniš
ka socialdemokratų demon
stracija, kurioj dalyvavo 
80,000 žmonių. Kalbėtojas 
Hoeltermann pareiškė, kad 
respublikos gynėjų gvardija 
“Reichsbanner” yra pasiry
žusi stoti į kovą su vidaus 
priešais ir ginti respubliką 
kiekvienu momentu. “Mes 
busime laisvi, arba žūsime 
kovoje!” sušuko jisai. Ir mi
nia pritarė jam griausmingu 
delnų plojimu.

ANDRELIUNAS AREŠ
TUOTAS JAU 72-RĄ 

KARTĄ.

Worcestery šį panedėlį 
policija atvedė teisman Juo
zą Andreliuną, kuris buvo 
suimtas už girtybę. Tai buvo 
jau 72-ras jo areštas. Jis 
buvo jau tiek prie teismo 
pripratęs, kad pamatęs šį 
panedėlį teisėją, ištolo pa
sveikino jį: “Heilo, judge!” 
Teisėjas nubaudė jį 4 mė
nesiais kalėjimo.

POLICIJA GAUDO 
"RAGANĄ”.

Los Angeles mieste 
raumeninga moteris, kuri 
prisivilioja svetimus vaikus 
ir paskui skaudžiai juos nu
plaka rykštėmis. Pastaruoju 
laiku ji nuplakusi apie tuzi
ną vaikų. Žmonės praminė 
ją “ragana”. Iki šiol polici 
ja negali jos sučiupti.

yra

UŽMUŠĖ ŽMONĄ IR 
PATS NUSIŠOVĖ.

Naticko miestely, netoli 
Bostono, šį panedėlį įvyko 
kruvina tragedija. Valgant 
pusryčius Horace Nichols 
susiginčijo su žmona, atsike
li nuo stalo, paėmė revolve
rį ir trim šūviais ją užmušė. 
Paskui pats nusišovė.

Japonija į tai
pasakė, kad ji netik nepasi
trauksianti iš užimtų vietų, 
bet turinti da daugiau Kini
jos žemių užimti, kad leng
viau butų išlaikyti jau užim
tuosius plotus. Ir tuo pačiu 
laiku japonai pastatė kinie
čiams ultimatumą, reikalau
janti pasitraukti iš tūlų mie
stų, kitaip, jų armija pradė
sianti tuos miestus bombar- KUNIGAS PABĖGO IŠ 
duoti. KALĖJIMO.

Žinios iš Tokio sako, kad, Lawrence, Mass.— Perei- 
laponai dabar yra pasinio- tą subatą iš Essex apskričio

BŪKLĘ.
Paskutinėmis dienomis 

Amerikoje prasidėjo stipri 
agitacija už pripažinimą 
Sovietų valdžios. Todėl se- 

spiovė ir natorius King padarė įne
šimą, kad Kongresas paskir
tų komisiją, kuri turėtų nu
važiuoti Rusijon ir ištirti te
nai dalykus. Jeigu pasiro
dys, kad iš tokio pripažini
mo gali būti Amerikai nau
dos, tuomet galima busią 
kalbėti apie Sovietų pripa
žinimą.

šę tekiam ofensyvui, kokio 
nuo karo su Rusija da nebu
vę

kalėjimo pabėgo kun. Lafa
yette Fairbrother. Jis pri
mušė kalėjimo sargą, paskui

Kiniečiai sakosi turj su-’perjipO per sieną ir dingo, 
traukę 226,000 savo . karei- jįg gedėjo kalėjime už mo
viu Jenolo provincijoj, kurią ^ris. Tūlas laikas atgal jisai 
japonai dabar . nori užimti, £ja paviliojo tūlą Angelinę 
ir sakosi kovosią iki pasku- Brian, 8 vaikų motiną, ir pa- 
tinio žmogaus. Bet japonų foėgo su ja į New Yorką. Vė- 
generolai sako, kad šitą ki- ■ jjaU jjg buvo tenai su ta mo- 
niečių armiją jie lengvai su- į teriške suimtas ir pargaben- 
naikinsią su 50,000 savo ka- tas į Lavvrence’ą. Dabar jis 
reivių, nes vienas japonas įuvo nuteistas kalėti 6 mė- 
reiškiąs tiek, kiek 10 kinie- nesiūs.

UŽSIDARĖ JAU 320 
BANKŲ.

Nuo Naujų Metų iki perei
tos sąvaitės pabaigos Jung
tinėse Valstijose užsidarė

KUBOJE REGISTRUOJA
MI SVETIMŠALIAI.

Kubos diktatorius Ma- 
chado užsimanė suregis
truoti visus svetimšalius. Jei 
kas iki 28 vasario neužsire
gistruos, bus baudžiamasjau 320 bankų su $175,884,

000 indelių. Pereitą sąvaitę j nuo $5 iki $30. Kuboj išviso 
buvo 23 užsidarymai, o są-Įgyvena apie 500,000 sve- 
vaitė prieš tai —45. į timšalių.

Rumunijos Sostinėj 
Tikras Karas.

Darbininkai užima valstybi
nes gelžkelio dirbtuves.

Iš Rumunijos sostinės Bu
karešto pranešama, kad pe
reitą sąvaitę tenai tarp bur
žuazinės valdžios ir organi
zuotų darbininkų įvyko 
smarkus susirėmimas. Val-

Devyni žandarai buvo sužei
sti. Tuomet buvo pašaukta 
kariuomenė, kuri ėmė į dar
bininkus šaudyt. Bet darbi
ninkai vistiek nepasidavė. 
Iš viso pirmą dieną toj ko
voj buvo sužeista 24 asme
nys, iš jų 2 moterys ir 1 ka-

> m- rininkas j vakarą kariuome- 
dzios šnipai pradėjo nė liovėsi šaudžius ir val
ėlesnius darbininkų va- džia nutar6 su darbi.
dus ir areštuoti juos. Geiz-ininkafe ju A ie t ta. 
kebo dirbtuvėj, kun pn- b paįkmį žin|y nįra. 
klauso valdžiai, šnipai su-, .

1 f * * ~ IY4"i Cluj mieste, kur šnipai buvoKad pateisinus jų suėmimą, gelžkelio dirbtuvėj 5
valdžia paskelbė, ka suim- darbi*j*k vad 
tieu esą “komunistai . . . v , . • ’ • Ytieji esą “komunistai 

Likusieji dirbtuvėj nu, kad tai “komunistai”

darbininkų tačiau uz suim- streik ir už.
užsistojo ir pareika- ££ dirttavf. Suimtieji bu-

4,000

tuosius
lavo, kad valdžia tuojaus
juos paliuosuotų. Valdžiai Y., , • --n gal į savo vietas,šito reikalavimo neispil-j® * _______
džius, darbininkai sustabdė
mašinas, trenkė visus įran
kius Į žemę ir pareiškė, kad 
pakol suimtieji jų draugai 
nebus paleisti, patol jie lai
kys dirbtuvę savo rankose ir 
nedirbs jokio darbo: Val
džia atsiuntė žandarus, 
kad “maištininkus” iš dirb
tuvės prašalintų. Bet darbi
ninkai pastatė barikadas ir 
pradėjo lendančius žanda
rus svaidyt akmenimis ir 
geležimis iš už barikadų.

vo paleisti ir sugrąžinti at-

FRANCUZIJOS TAR
NAUTOJŲ STREIKAS.

šį panedėlį Francuzijoje 
buvo sustreikavę visi valsty
bės tarnautojai. Trumpam 
laikui sustojo paštas, tram
vajai, mokyklos ir kitos val
stybinės įstaigos. Vienose 
departamentuose streikas 
tvėrė tik 16 minučių, kituo
se valandą. Tai buvo tar
nautojų protestas dėl suma
nyto algų mažinimo.

Vien tik fermeriams sutirpo 
apie $40,000,000,000 vertės 

turto.
Depresija iki šiol Ameri

kai kaštavo jau 150 bilijo
nų dolerių, sako senatorius 
Borah. Iš tos sumos daugiau 
kaip $40,000,000,000 nuos
tolių krito ant farmerių pe
čių.

Priežastis šitų milžiniškų 
nuostolių guli tarptautiniuo
se santikiuoše, sako Borah, 
kuris yra Senato komisijos 
užsienio reikalams pirmi
ninkas. Kiekviena farmerio 
bulvė, kuri turėjo suputi že
mėje dėl to, kad nebuvo kas 
ją nupirktų, supuvo dėl 
tarptautinių santikių, sako 
Borah.

Čia kaltas esąs nacionali
zmas, arba taip vadinama 
“tautinė idėja”. Tas nacio
nalizmas yra tikra žmonijos 
nelaimė, tikri nuodai. Na
cionalizmas yra vyriausia 
tautų neapykantos ir ginkla
vimosi priežastis. Europa 
šiandien išleidžia 85 savo 
pajamų • nuošimčius gink
lams ir kariuomenei. O ka
riuomenė yra naikinamoji 
jėga. Ji yra didžiausis žmo
nijos prakeikimas. Dėl jos 
šiandien pasaulis ir kenčia 
tarptautinę depresiją. Ir pa
kol Europa nesumažins gin
klavimosi, patol ir Amerikoj 
Europa negali nieko iš Ame
rikos pirkti, o be Europos 
rinkų Amerikos pramonė 
negali atsigauti. .

Amerikos bankininkai ir 
fabrikantai reikalauja, kad 
Washingtono valdžia dova
notų Europai karo skolas. 
Jie mano, kad tas skolas pa
naikinus, Europa turės dau
giau litiosų pinigų ir galės 
daugiau prekių pirktis iš A- 
merikos. Tas, žinoma, pa
keltų Amerikos biznį. Bet 
senatorius Borah su tuo ne
sutinka. Jis sako, kad Euro
pa lengvai galėtų Amerikai 
skolas atmokėti, jeigu ji 
taip pašėlusiai nesiginkluo- 
tų. Taigi, išsižadėti Ameri
kai $11,000,000,000 karo 
skolų vien dėl to, kad euro
piečiai galėtų da daugiau 
ginkluotis, butų didžiausia 
kvailybė. Amerika gal galė
tų dovanoti karo skolas Eu
ropai tik tada, jeigu Europa 
sutiktų nusiginkluoti ir eik
vojamus militarizmui pini
gus sunaudotų gyvenimo 
pagerinimui; bet kas gali 
gvarantuoti, kad Europa 
taip darys? Ji gali pasižadėt 
nusiginkluoti, o paskui gali 
dar aršiau ginkluotis.

Taigi, senatoriaus Borah 
manymu, Amerika negali 
skolų dovanoti, o juo labiau, 
kad dėl pasaulinio krizio ji 
turėjo jau pakelti tokius 
milžiniškus nuostolius na
mie.

5 ŽMONĖS ŽUVO ORLAI
VIO NELAIMĖJ.

Pereitą nedėldienį Kana
doj nukrito orlaivis ant už
šalusio Temagami ežero. 
Užsimušė lakūnas ir 4 kelei
viai.



XwErtB Poalapia

Bet kodėl jie tyli kaip siena 
dabar, kuomet jų vyriausi 
kardinolai Maskvoje iš vie
no su fašistais balius kelia?

gCTJVia, 50. BOSTON

Iš Socialistų Darbuotes

PIEMENYS NUŠLUOSTĖ
KUNIGAIKŠČIAMS

NOS|.

“Vienybės” 19-tame nu
mery tilpo Jono Valaičio 
“Trumpi Lietuvos Istorijos 
Bruožai.” Tai yra įdomus 
psichologiniu žvilgsniu ra
šinys. Visų pirma p. Valai
tis čia stengiasi išlaikyti 
“tautišką liniją”. Kaip die- 
vuotas katalikas viską pra
deda poteriais, taip “Vieny
bės” redaktorius savo strai
psnio pradžioje išgarbina 
tautos praeitį ir kunigaikš
čius. Mindaugis, Gedimi
nas, Algirdas, Kęstutis ir 
Vytautas—tai tikri Lietuvos 
satelitai. Jie švietė jai kaip 
mėnuliai ir rodė kelią tam
siausiais ir sunkiausiais lai
kais. Ir dėl to musų tauta 
tais laikais buvo tokia galin
ga ii' laiminga.

Tai toks maž-daug p. Va
laičio “Tikim Dievuli Tėvui” 
apie Lietuvos praeitį ir jos 
garbingus kunigaikščius.

Bet plynia žino kaip tai 
atsitiko, kad tiems išmintin
giems ir garbingiems kuni
gaikščiams Lietuvą valdant 
ir jos sienas plečiant, ji pa
teko svetimųjų nelaisvėn ir 
jos vardas tapo nuo žemė
lapio nutrintas.

Lietuva žlugo.
Bet laimė, kad lietuvių 

tauta turėjo nemaža pieme 
nų. Kunigaikščių pražudytą 
Lietuvą piemenys išgelbėjo.

Taip rašo p. Valaitis savo 
“Lietuvos Istorijos Brao- 
žuose.” štai jo žodžiai:

“Kad daugelis sako. jog pie
menys Lietuvą sukurė—nesi- 
stebėkit. Kiek lietuviai suau
gusių inteligentų . beturėjo? 
Dauguma ir tai buvo Rusijos 
arba lenkų mokyklų auklėti
niai, ir kaip toki, nestebėtina, 
ir nebuvo aktyvus darbui dirb
ti. Tačiau toki keli vadai, su 
Dr. Basanavičium priešaky, 
sugebėjo visą tautą vadovauti, 
o jaunimas, piemenys, prade
dant 13 m. amžiaus vaikais, at
liko kitus darbus.”

Vadinasi, kunigaikščiai 
Lietuvą prakišo, o piemenys 
ją išgelbėjo. Logiška iš to 
išvada gali būt tik viena: 
kunigaikščiai ir kitokie 
“tautos vadai” turėtų eiti 
kiaulių ganyt, o piemenys 
turėtų valstybę -saugot.

Žinoma, “Vienybės” re
daktorius to pasakyti neno
rėjo, bet jam. kaip gabiam 
literatui, visai netyčia pasi
taikė garbinamiems savo 
kunigaikščiams nosį nu
braukti.

BOLŠEVIKAI SU FAŠIS 
TAIS RAUTUS KELIA.

“Elta” praneša iš Mask
vos šitokią žinią:

“Sausio 25 d. Įvyko priėmi
mas Lietuvos atstovybėj Mas
kvoj. Į priėmimą atsilankė Li
tvinovas su žmona, jo padėjė
jai Stomoniakovas ir Krestin- 
skis ir eilė kitų užsienių reika
lų komisariato aukštųjų valdi
ninkų. Taip pat dalyvavo dip
lomatinis korpusas su korpuso 
dekanu, Vokietijos atstovu 
Dirksenu. priešaky. Svečių tar
pe taip pat buvo garsus reži
sierius Mejerholdas, prof. Iga- 
mnovas. garsus dirigentas Go- 
lovanovas, dainininkė Nežda- 
nova. daug muzikų, artistų, 
menininkų ir spaudos atsto
vų.”

Bolševikai šunis korė ant 
socialistų, kuomet anais lai
kais Anglijos darbiečių va
das MacDonaldas, užėmęs 
ministerio pirmininko vie
tą, atsilankė pas Anglijos 
karalių, kaip to reikalauja 
įsigyvenę tenai papročiai.

NAUJA KALBA.
Kunigų “Draugo” redak

cija savo “pastabėlėse” ra
šo:

“Bolševikų anglų kalboj lei
džiamas dienraštis AVorker*. 
tai tikrai kiauras maišas. Nuo
lat renka aukas ir vis jis pa
vojuje. Gaila, kad ir lietuvių y- 
ra. kurie savo sunkiai uždirb
tus centus to .šlamšto išlaiky
mui aukojo ir juos it į kokią 
balą meta. Ar bereikia dides
nės kvailystės?*

Išeina, kad bolševikai tu
ri kažin kokią savotišką kal
bą ir ta kalba leidžia savo 

Workerį”. Ištiktųjų gi tas 
laikraštis yra leidžiamas ne 
bolševikų, bet paprasta an
glų kalba, tik kunigai ne
mokėjo to aiškiai pasakyt.

Antras dalykas, tai aukos. 
“Draugo” redaktoriai pikti
nasi, kad yra lietuvių, kurie 
aukoja “to šlamšto išlaiky
mui" savo sunkiai uždirbtus 
centus.

Galimas daiktas, kad lie
tuviai tą laikraštį remdami 
daro sau skriaudą. Bet kuni 
gai neturi moralės teisės tuo 
piktintis, nes jie patys irgi 
renka iš lietuvių aukas, ir 
surenka daug daugiau, negu 
bolševikai. Bolševikų ren
kamos aukos eina komuniz
mo platinimui, o kunigai 
renka pinigus klerikalizmui 
palaikyt. Bet kuo klerikali
zmas yra geresnis už bolše
vizmą?

Matyt, šv. Kazimiero “se
serų” “broliai” rašo visai 
negalvodami.

KIEK JUODOJI ARMIJA 
TURI NARIŲ.

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Iš naujausios papos bulės 

apskaitoma, kad Romos katali
kų ierarchija turi 53 kardino
lus. 13 patrijarchų. 46 opatus. 
1056 arkivyskupus ir ■vysku
pus. Pereitais 1932 metais no
minuota 70 naujų, lieka dar 80 
tuščių vyskupų vietų.

“Taip vadinamų ‘apaštališ
kų vikariatų’ 2rba mišinių 
centrų visame pasaulyje esa
ma 259. šiemet žadama paskir
ti dar kokius dešimti naujų 
kardinolų.”

O kiek da paprastų kuni
gų, visokios rūšies davatkų 
ir vienuolių!

Ir visa šita dykaduonių 
armija nei sėja, nei piauja, 
o tačiau geriau apsirėdžius 
ir pavalgius, negu tie, ką 
laukus dirba ir fabrikuose 
prakaitą lieja. ,

LĖKS PER EVERESTĄ.

Anglų lordas Clydesdale, ku
ris ruošiasi lėkti orlaiviu per 
Everesto kalną. Everestas turi 
29,000 pėdų aukštumo ir yra 
aukščiausis kalnas visam žemės 
kamuoly.

Suvaržyti Vokietijos sociali
stai kalba per radio u

Olandijos.
Kaip žinia, hitlerininkai 

paleido Vokietijos parla
mentą ir paskelbė naujus 
rinkimus. Turėdami valdžią 
savo rankose, jie dabar gali 
varyt plačią rinkimų agita
ciją. tuo tarpu gi socialde
mokratams uždaryti netik 
laikraščiai, bet ir susirinki
mu neleidžia laikytu Bet čia 
Vokietijos socialdemokra
tams atėjo į pagalbą Olan
dijos draugai, pasiūlydami 
savo radio valandas Vokie
tijos rinkimų agitacijai. Da
bar vokiečių socialdemokra
tų kalbėtojai kalba į Vokie
tijos darbininkus per radio 
iš Olandijos, kur jų nevar
žo jckie cenzoriai. Olandija 
sueina sienomis su Vokieti
ja ir sakomos tenai kalbos 
per radio aiškiai girdisi vi
soj Vokietijoj.

Hitlerininkų smurtas 
Vokietijoj.

Hitlerio valdžios smurtas 
prieš Vokietijos socialde
mokratus jau pasižymėjo 
šiais žygiais:

Berlyne uždraudė trims 
dienoms partijos organą 
“Vorwaerts” už paskelbimą 
Socialistų Partijos manifes
to rinkimams.

Už paskelbimą to paties 
manifesto uždarė trims die
noms visus socialistų dien
raščius Koelne, Hanovery ir 
Breslave.

Nepaprastu įstatymu pa
leido Prūsijos seimą, kuris 
pats nesutiko išsiskirstyt.

Smurtu prašalino Prūsijos 
ministeri pirmininką, so
cialdemokratą Otto Brauną.

Strassburge vienas fašis
tas nužudė miesto majorą, 
socialdemokratą H. Kaste- 
ną.
80,000 socialistų demons

tracija Berlyne.
Vasario 7 dieną 80,000 

Berlyno socialistų įtaisė 
Lustgartene galingą protes
to demonstraciją prieš fa
šistų smurtą. Prie socialistų 
demonstracijos prisidėjo ir 
30,000 komunistų, kurie ne
deki ienis prieš tai norėjo 
panašią demonstraciją su
ruošti, bet negavo leidimo. 
Prisidėjusius komunistus 
socialistai karštai pasveiki
no. Tūli stebėtojai daro iš
vadų, kad Berlyne gali susi
daryti “Suvienytas Fron
tas” kovai su reakcija.
Farmeriai norį daugiau so

cialistų valdžioj.
Marshfieldo miestely aną

dien buvo Wisconsino vals
tijos farmerių atstovų suva
žiavimas. Dalyvavo daugiau 
1,000 atstovų iš 23 apskri
čių. Ūpas buvo tikrai revo
liucinis. Jų kalbėtojas Louis 
Davlin tarp kitako pasakė:

“Polakovskis šiandien y- 
ra vienatinis socalistas Wis- 
consino valstijos senate. O 
mums, farmeriams, reikia 
turėt daugiau socialistų val
džioje. Musų konstitucija 
turi būt praplėsta, kitaip ji 
visai išnyks. Kaip tik praei
na koks įstatymas farmerių 
ar darbininkų naudai, tai 
korporacijų advokatai, ku
rie sėdi aukščausiam tribu
nole, tuojaus atranda, kad 
toks įstatymas yra priešin
gas konstitucijos dvasiau

“Bet kapitalistai gali ša
lies konstituciją tampyt ir 
laužyt kaip tik jiems patin
ka. Jeffersonas pats prisi
pažino, kad jis susprogdė 
konstituciją kuomet jis pri
vertė šalį pirkti Louisianos 
valstiją. Lincolnas ištempė 
konstituciją, kuomet jis pa
skelbė juodveidžių paliuo- 
savimą. Wilsonas sulaužė 
konstituciją, kuomet jis įve

dė priverstiną kareiviavimą 
ir prievarta imdamas pilie
čius siuntė į svetimas šalis 
kariaut. Musų valstijos kon
stitucija sako, kad Wiscon- 
sinas negali skolintis dau
giau pinigų, kaip §100,000, 
tačiau musų gubernatorius 
LaFollette pasiskolino iš 
Rekonstrukcijos Finansų 
Korporacijos $3,000,000.

“Jeigu taip, tai kodėl mes 
negalim ištempt tą konsti
tuciją farmerių ir darbinin
kų naudai?”

Padaryti tai galima, sakė 
kalbėtojas, tik reikia, kad 
valdžioj butų daugiau socia
listų. Todėl jis ragino Wis- 
consino farmerius balsuoti 
už Glenną P. Turnerį, So
cialistų Partijos kandidatą į 
vyriausi valstijos tribunolą 
(supreme court).

Thomas mato Ameriką link
stant prie diktatūros.

Drg. Norma n Thomas, 
buvusis Socialistų Partijos 
kandidatas į Amerikos pre
zidentus, yra tos nuomonės, 
kad ši šalis linksta prie dik
tatūros. Jis vos tik sugrįžo iš 
trijų sąvaičių maršruto, per 
kurį aplankė kasyklų distri- 
ktus, kviečių, komų ir kiau
lių ruožus, buvo taipgi Chi- 
cagoj, Detroite, Indianapo- 
ly ir kituose pramonės cen
truose, ir visur rado juodą 
skurdą ir beviltį nusimini
mą. Padėtis šiandien yra 
daug aršesnė, jis sako, negu 
ji buvo pereitą rudenį, pre
zidento rinkimų metu.

“Aš esu Įsitikinęs,” sako 
drg. Thomas, “kad Amerika 
krypsta prie diktatūros. 
Kas bus diktatorius, kol kas 
da nesimato. Jis galės būti 
toks tipas, kaip Mark Han- 
na. Tūli fabrikantai jį karš
tai rems, taip kaip fabrikan
tai rėmė Mussolini ir kaip 
jie remia Hitlerį.”

Debsas tarp Amerikos 50 
“nemirtinųjų*”

Šiomis dienomis Colum
bijos universiteto profeso

rius Dr. David S. Muzzey 
paskelbė 50 Amerikos žy
miausių žmonių, kurių var
dai šios šalies isterijoj nie
kad nemii-sią. Tarp tų “ne
mirtinųjų“ yra ir du darbi
ninkų vadai, tai Socialistų 
Partijos vadas Eugene V. 
Debs ir Amer. Darbo Fede
racijos vadas Gompers. A- 
budu jau mirę.

Siūlo komunistams sudaryt 
nepuolimo sutartį.

Lietuvos “Socialdemokra
tas” rašo:

Kaip žinoma, nėra komu
nistams piktesnių priešų 
prieš socialdemokratus. Ko
munistai dažnai užmiršta 
buržuaziją ii- kitus darbi
ninkų išnaudotojus, bet nie
kuomet nepraleidžia progos 
iškoneveikti socialdemokra
tų. Ir va, Čekų socialdemok
ratų partijos laikraštis 
“Pravo Lidu” padarė ko
munistams pasiūlymą, kad 
komunistai sudarytų nepuo
limo paktą su socialdemok
ratais. Sovietų vyriausybė, 
—sako lakraštis, — sudarė 
nepuolimo sutartis su Lenki
ja ir Francuzija, rengiasi su
dalyti su Rumunija. Dėlko, 
girdi, Stalinas, mokėdamas 
susiprasti su buržuazinėmis 
vyriausybėmis, nepasiūlo 
per Komunistinį Internacio
nalą susitarti su Socialistų 
Darbininkų Internacionalu 
sudaryti kad ir su Van- 
dervelde nepuolimo paktą? 
Tai butų didelis žingsnis 
pirmyn darbininkų vienybei 
atstatydinti. Nuoširdaus at
sakymo į tą pasiūlymą rei
kės tur būt dar ilgai laukti

“Buy American” humbugas
Hearsto laikraščiai pra

dėjo skelbti obalsį: “Buy 
American”. Tai neva reiš
kia: remkit Amerikos pra
monę, pirkdami tiktai Ame
rikoj gaminamas prekes. 
Bet podraug tai reiškia ir 
agitaciją už savo biznį, bū
tent, pirkit Hearsto gatvi
nius laikraščius, kurie be-

Pilniausi Rankiniai Parankumai
Naminiai ir Užsieniuose

★
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Negudri “Darbininko 
Mandrybė.

“Darbininkas” bando kriti
kuoti tilpusį “Keleivy” ma
no straipsnį, “Ne praeitį 
garbinkim, bet į ateitį žiū
rėkim.”

Pagrindinė to straipsnio 
mintis buvo tokia, kad pra
eitimi didžiuotis nėra ko, 
nes juo tolyn eisime atgal, 
tuo šiurkštesnį ir žiauresnį 
rasime žmogų, iki galų gale 
prieisime prie beždžionės. 
Gi būti artimu beždžionės 
ainiu, tai nedidelė garbė.Dėl 
to aš ir Kudirką pakritika
vau, kad jis negerai padarė 
patardamas Lietuvos vai
kams semti sau stiprybę iš 
praeities. Aš pasakiau: 
“Progreso kelias veda ne į 
praeitį, bet į ateitį”, todėl ir 
tautos himnas turėtų šaukti 
ją į ateitį, o ne į praeitį sių
sti.

“Darbininko” rašytojas 
beveik ištisai mano mintį at
pasakojo, tačiau negalėda
mas ją rimtais argumentais 
sumušti, bando užbaigti 
“fonėmis”. Girdi:

“Žinoma, jei ‘Keleivis’ 
skaito save beždžionių at
žala, tai jam koktu, kad jos

veik visuose miestuose vadi
nasi tuo pačiu vardu — 
“American”.

Socialistai šitą visuome
nės mulkinimą aštriai kriti
kuoja. Ir ištikrųjų, šitas 
Hearsto obalsis yra tikras 
humbugas. Štai, Chicagos 
universit. leidžiamas dien
raštis, “The Daily Maroon”, 
nusiuntė savo reporterį-stu- 
dentą į Hearsto spaustuvę, 
ir tas atrado, kad pats ponas 
Hearstas šito obalsio nesi
laiko. Didžiausi laikraštinės 
popieros rituliai stovėjo 
Hearsto spaustuvėj parga
benti iš Kanados. Ant ritu 
lių buvo šitoks adresas, iš 
kur popiera atėjus: “Lake 
St.John Power & Paper Co., 
Ltd., Montreal, Quebec.”

neturi kuo pasigirti savo gy
venimo istorijoj ir jam pik
ta ant Kudirkos, kad kalba 
apie praeitį.”

Supraskite, “Darbininko” 
redaktoriai neskaito save 
“beždžionių atžala”; jie yra 
paties p. Dievo rankomis 
pagal jo išvaizdą iš molio 
nulipdyti ir todėl jiems ne- 
sarmata savo praeitimi pa
sigirti.

Bet šitokia “mandrybė” 
gali tikti tiktai davatkoms, o 
ne inteligentiškai protau
jančiam žmogui.

Daleiskime, kad ištikrųjų 
taip ir yra: “Darbininko” 
rašytojai sutverti pagal to- 
buliausį medelį, o “Kelei
vio” žmonės išsivystę evo
liucijos keliu iš beždžionės.

Kokia bus iš to išvada?
Išvada štai kokia: iš bež

džionės kilę žmonės padarė 
milžinišką progresą, o pa
gal tobuląjį Dievo paveikslą 
sutverti škaplerininkai re
gresavo atgal, nes dieviško 
tobulumo pas juos šiandien 
jau visai nesimato.

Na, o kas bus, jeigu šitie 
du krypsniai ir toliau eis ta 
pačia linkme? Evoliucijos 
keliu atsiradę “keleiviečiai” 
tuomet vis progresuos ir to
bulės, o “Darbininko” re
daktoriai vis daugiau ir dau
giau regresuos. Ir kas gi ga
li šiandien pasakyti, į ką jie 
galų gale išsigims?

IlcMS.

ie Patarimai
Nėra geresnio vaisto nuo šal

tų šiurpulių, kaip stiklas karšto 
pieno—taip karšto, kaip tik ga
lima gerti.

Kokliams (tiles) nuvalyt pa
mėginkit actu suvilgyt skepetą. 
Tas nuims purvą ir atšviežins 
išvaizda.

Norint suminkštint kiaušinio 
lukštą, reikia pamirkyt jį acte 
apie 20 minutų. arba ilgiau.

Muilo trupinių nereikia mesti 
laukan. Juos galima sudėti į 
kokį stiklą, o kai gana susirinks, 
išvirint su trupučiu vandenio ir 
supilt į bonką. Tada jį galima 
vartot drapanoms skalbti arba 
rankoms mazgot.

Sutepus vilnonius šalikus ge
riausia skalbti šiltam muilinam 
vandeny, pridėjus truputį bo- 
rakso miltelių. Paskui išplaut 
tyram vandeny ir lengvai pa- 
džiaut.

Nekuomet nedėkit į krūvą 
bovelninių skudurų, kuriais “pa- 
lišinot” rakandus. Jie gali patys 
savaimi užsidegti.

Pasiukit iš trilinko ar ketur- 
linko seno minkšto audeklo mai
šiuką ir pripilkit jį pumikos 
(pumice stone). Jis gerai nuva
lo sausus langus.

Klijcnkėms ir linolėjūmams 
atnaujinti daroma šitokia poli
tūra: 1 puodukas sutarpinto pa
rafino, 2 puodukai kerosino ir 
2 šaukštai terpentino. Sumaišyt 
viską ir vilnoniu skuduru nu- 
trint klijonkę. Geni nusivalys 
ir blizgės kaip nauja.

Kam kojos šąla, patartina iš
kirpti iš popieros porą padų ir 
Įdėti į batus. Bus daug geriau 
sulinkus popiera bent keliatą 
kartų.

Svogūnai laikysis daug ilgiau, 
jeigu gerai išdžiovinsit saulėj, 
tuomet surišit ar supinsit į ka
sas ir pakabinsit palėpėse.

Mergaitė ar vaikas niekad ne- 
užsimirš nosinės eidami mokyk
lon, jei mama pabaigus jas pro- 
syt įdės po vieną į kožną sukne
lę ar švarkelį.
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BRIGGS BOSAI SV STREIKIERIAIS 
ELGIASI LABAI ŽIAURIAI.

Bet teisėjai iki šiol streikie* 
riu» nebaudžia.

Nepakenčiamai ilgos va
landos darbo, nukapojimas 
algų, kad jokiu budu negali
ma užsidirbti ant žmoniške
snio pragyvenimo, privertė 
darbininkus išeit Į streiką. 
Streikas tęsiasi normališkai 
jau 4-rios sąvaitės, darbinin
kai laikosi vienybėje ir tas 
musų miesto kapitalistams 
įvarė kinkų drebėjimą. Ka
dangi Briggs kompanija 
dirbo Fordo karams “bo
dies” (liemenis), todėl ir 
Fordas turėjo savo šapas už- 
daryt ir jau 3 sąvaitės kaip 
Fordas nieko nedirba. 
Briggs bosai su streikieriais 
nenori visai skaitytis. Nuo 
pat pradžios Highland Park 
didrbtuvės apstatytos Stei 
to policija, o prie Mack avė. 
dirbtuvių stovi miesto poli 
cija. Kova gana aštri ir kas 
dien eina vis žiaurin. Strei
kieriai pikietuoja dirbtuves 
kasdieną net ir naktimis. 
Tūkstančiai darbininkų sto
vi apsupę didrbtuvės iš visų 
pusių. Dabar Briggs kompa
nija pradėjo samdyt iš em- 
ployment ofisų kukorius ir 
dišvašerius. Rūkoriams ža
da mokėt $35 j sąvaitę, diš- 
vašeriams $25 į sąvaitę. Nuo 
Michigan Cass avė. suvaro 
tuos žmones i busus ir po 
palicmanų apsauga veža į 
Briggs šapas. Tuos darbi
ninkus šapose valgydina ir 
duoda nakvynę ir niekur jų 
neišleidžia, nes bijo kad 
streikieriai jų nepasigautų. 
Bet kaip kada ir tekius strei
kieriai pasigauna ir daugiau 
jų atgal grįžt į dirbtuvę ne 
leidžia.

Buvo atvažiavę keletas 
lietuvių farmerių iš Cairo, 
Mich. jieškot darbo, bet 
kaip tik patyrė, kad čia 
streikas, tai visi grižo na 
mo.

Vienas lietuvis sandarie- 
tis esąs Briggs šapoje bose 
liu ir jis dirbąs kasdieną, 
bet jį policija kasdieną iš 
namų atveda Į šapą ir vė 
iš šapos parveda namon ir 
net per kelias naktis policija 
jį namuose saugojo.

Jau kelioliką streikierių 
per tą laiką prie Briggs dirb
tuvių areštavo, bet teisėjai 
kol-kas laikosi bešališkai ir 
visus suareštuotus streikie- 
rius paleido nenubaustus. 
Yra tiktai vienas teisėjas, 
kuris esąs Briggs kompani
jos kasierius. labai kerštau
ja ant streikierių ir yra pa 
reiškęs, kad jeigu prieš j 
atves streikierį, tai jis pa 
dėsiąs ten, kur jis tur būti 
Bet kol kas nė vienas strei 
kieris jam nepateko.

Hudson Motor Co. “bo
dies” darbininkai taipgi 
streikuoja,bet kompanija su 
streikieriais apsieina man
dagiai. Apie jos šapas nesi
mato nė tiek daug policijos 
(Hudson Motor Co. darbi 
ninkai jau sugrįžo į darbą ir 
didžioji dirbtuvė pradėsian
ti dirbt—Red.)

Kovo 7 d. Detroito bedar 
biai rengiasi apvaikščioti 
metines sukaktuves 4-ių nu
šautųjų pereitą metą darbi
ninkų prie Fordo dirbtuvių 
Dearbcn miestelyje. Bedar
biai žada surengt didelę de
monstraciją.

kaip jie sako, pargryžė- 
iams. Skloka surengė va
karą su prakalbomis buvu
siam Stilsonui, dabartiniam 
p. E. Butkui. Bimbiniai, ma
nydami, kad jų parapijai 
gręsia pavojus ir gali ne- 
ekt kelių davatkų, ant grei
tųjų surengė savo pabėgė- 
iams — Baronui, Abekui 

ir Mizarai. Sklokininkai va
sarą rengė lietuvių svetai

nėje, o bimbiniai skersai 
gatvės, nes jie ten tur pasi- 
rendavoję kambarius. Apie 
5 vai. atėjus man prie sve- 
ainės, pribėga prie manęs 
Baronas su plokštu popierų 
ankose ir isteriškai suve
da : “Neik ten, neik, ten nie- 
co nėra, nemokėk kvoterį, 

pas mus viskas dykai, eik 
jas mus!” Paėmęs nuo Ba
rono popiergalį, nuėjau į sa-

25th Street. Visi 
malonėkite dalyvauti. Kvie
čiami atsilankyti ir simpati- 
zatoriai, ir tie, kurie norėtų 
prisidėti prie kuopos.

F.

PITTSBURGH, PA.

Pittsburgho Lietuvių Radio 
Kliubo narių

PITTSBURGH, PA. 
Mimi «p0ial»k sušalo 40

Vasario 9 ir 10 buvo la
jai šalta. Vietiniai laikraš
čiai rašo, kd sušalo 40 žmo
nių Pittsburgho apylinkėje. 
Tame šalty ištiko nelaimė

Sausio 15 d. buvo per ra
dio sušauktas Radio Kliu
bo susirinkimas. Susirinki
mas turbut nebuvo pakan
kamai išgarsintas, nes susi
rinko neperdaugiausia žmo
nių.

• Išklausius valdybos ra 
poitus, buvo renkama val
dyba šiems metams. Pasili
ko senoji, tik su mažais pa
keitimais.

Padaryta keletas nutari
mų ir apkalbėta budai, kaip 
pagerinus Lietuvių Radio
programus, o taipgi ir lėšų 

ę, o jis paliko prie pat durų Jkiausįmas svarstyta. Kadan- 
ir kiekvieną ateinantį bandė gį šiais laikais lėšų sukėli- 
atkalbėt, kad . neitų į lietu- mas sudaro gana sunkią 
vių salę, kur turėjo įvykti j problemą, tai be Lietuvių 
sklokininkų vakaras. Išėjęs Mokslo Draugystės ir Lieta
is svetainės Masys paprašė vių Piliečių Draugystės pa- 
Baroną pasitraukti nuo sve- kalbos Lietuvių Radio Kliu- 
tainės durų, o tas tuojaus i bas nebūtų galėjęs išsilaiky- 
paprašė Masį “pasifaituot”. ti. Bet ačiū toms draugi- 
Tik svetainės prižiūrėtojui joms, kurios duoda nemo- 
pareikalavus kad Baronas karnai savo sales radio pra- 
>asitrauktų nuo durų ir duo- mogoms, šis kultūros dar- 
tų praeiviams ramybę, o ki- bas dar galima buvo iki šiol 
taip pašauks policiją, lyg Įdirbti.
šuo ujamas pasitraukė kiek 
oliau nuo svetainės durų.

Man įėjus į svetainę, žmo
nių buvo mažai; da buvo 
anksti. Tuojau įsivertė į sve 
tainę ir Smalstienė su litera- 
tura.Bėgiodama po svetainę 
toji Bimbos davatkėlė vi 
siems siulijo savo tavoro ir 
kalbino moteris kad tos at-
siimtų kvoterius ir eitų pas moterų,
juos skersai gatvės, nes vis-| 
kas pas juos už dyką. Iš ša
lies žiūrint, tai buvo tikros

KAIP GYVENA LIETUVIAI ŪKININ
KAI MICHIGANO VALSTIJOJ.

SCOTTVILLE, MICH. ,nių, gana atokiai nuo mies
to. Arčiausias miestelis, be 
kurio jie negali apsieiti, yra 
Fountain, Mich. apie 20 my
lių atstu. Žemės tenai gana 
prastos, smėlys. Žiemos me-

bet nėra iš ko pinigų paira-1? su.nk“ įvažiuoti, 
pėtnyčioįe ti, o jų visur ir visuomet rei-:^m.on?s £la ta^nsys 11 £rl?' 

Lietuvių kia. Mokesčiai valdžiai ga-' t3™?1-. bekūne da vartoja 
Superior avė,, na brangus. Ūkiški padar- bulimui javų spragilų, o ja- 

susirinkimas gai irgi nepigus, o be pasta-

o korespondentas M. Virbi-
ckaitė.

Reikia pasveikinti jau
nuolių SLA. kuopą ir palin
kėti. kad darbuotasi SLA.
labui. Pittsburghietis.

CLEVELAND, OHIO.

Scottvillės apylinkėj ran
dasi daug lietuvių ūkininkų, 
ir kiekvienas nusiskundžia 
savo sunkia būkle. Noi-slame sany įsuko nelaime ir _ . . savo sunkia būkle. Nors

ietuvį Adomą Kardoną, ku- -au-iamas visų namų savi- maisto ūkininkui nestinga, 
ris turėjo kambarį pas K.
jutaucką ant antro aukšto.
Vasario 4 naktį jisai pasly
do ant priegonkės ir nukri
tęs nuo antro aukšto užsi
mušė ant vietos. Velionis 
)uvo 53 metų amžiaus, ne
vedęs, paliko tris pusbrolius 
ir daug pažįstamų; prigulė
jo prie LMD. ir SLA. 40 kp.
Per paskutinius porą metų

ninku mitingas.
Vasario 24 d.,

nuo 7 : ;0 vakare, Lietuvių kia. Mokesčiai valdžiai ga
salėje. 6835 

arbusbus
Lietuvių Namų Savininkų. 

Lietuvių Namų Savinin-

vus vėto vėtyklėmis, kaip se
niaus Lietuvoj. Šioji apylin-

pas mus ūkininkus yra net vadinasi Big Bass Lake. 
•L___,i___  u.„.j(Suskaitoma apie oO seimy-

rųjų neukininkausi. Maisto

lietu vių 
sportininkai.

Kiek man yra žinoma, 
tarp Pittsburgho lietuvių nė
ra kitokių sporto organiza
cijų, kaip tik bolininkų ly
ga. Bolinimo sporte daly
vauja nemaža Pittsburgho 
lietuvių, kaip vyrų, taip ir

jau.nedirbo, tai ir tarto ne- inalikn Vasario 8 d likos bankai neatimtų stabų uz paiiKO. vasario s a. hkos otmr.vst
palaidotas Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, dalyvaujant 
gana skaitlingam buriui lie
tuvių. Prie kapo p. Pivariu- 
nas pasakė trumpą prakal- 
bėlę. Prieš Kalėdas tokia pat 
nelaimė ištiko S. Kirminą, 
kuris irgi nakties laiku pa
slydo ir nupuolė nuo antro 
aukšto priegonkės. Reikėtų 
daugiau atsargumo. Tas pa
sitaiko ir žemai būnant. Pa
vyzdžiui, F. Pikšris iš savo 
stubos eidamas paslydo ir Į 
cementinius laiptus taip su
trenkė dešinę ranką, kad nvi krautuvės lietuviškų 
truko kaulas. Dabar jau pa-: gydančių žolių ir išdirbystė 
sveiko.

Pittsburghe susitvėrė pir
ma SLA. jaunuolių kuopa.
Tai dalis 40-tos kuopos jau

Southsaidėj Lietuvių Pi
liečių Draugija turi savo 
name bolinimo alėjas, todė

sorkės, o bolševikai vadina lyra susiorganizavę moterų 
tai “bendru frontu”. Seniau ir vyrų “timai”, kurie lošia 
taip siuto tikybinės davat-|po vienąar du vakaru kas 
kos, kunigų įmokytos, o da-kovaitę žiemos metu. 
bar sčyrieji “revoliucionie- North saidėje J. K. Ma- 

ai/’ žiukna užlaiko gražiai į
Sklokininkų vakaras atro- bolinimo alėjas, su

dė neblogai, veikalą išpildė I Y18318 Parankamais . vyrams 
vien sklokininkai, atsilankę ir moterims. Todėl ir North
rusai pašoko gerai ‘kazač- sudarę vyrų ir
ką”, mergaitės gražiai pa-|Tno^enf bolininkų timai , 
dainavo. Stilsonas kalbėjo p.une ketvergo vakarais lo- 
apie valandą laiko, bet jį? Į šia per visą žiemą. Ypač nro- 
nelietė jokios partijos. Aiš-Ker^s mėgsta bolnj ntmeji- 
kino nedarbo priežastį ir ki- tai esąs geras pasi-
tas darbininkų reikalus, ka-j mankstinimas ir svarus su- 
pitalistų susmukimą, vals-stojimas. Nors vieną yaraią 
tybių skolas. Po prakalbų įPer galima užmiršti
padarė Stilsonui keletą 
paklausimų. Vienas net pa 
klausė, ar Rusija neturi sko
lų, nes buvo kalbama tik 
apie kitų valstybių skolas. 
Atsakė, kad ir Sovietų Rusi
ja turinti
Buvo paklaustas, ar yra 
skirtumas 
Smetonos ir Stalino dikta
tūrų. Stilsonas atsakė: kad

namų rūpesčius.
5.

Siaurus užsipuolimai komu
nistą tarpe.

Vasario 12 d. Detroite bu
vo tikra lietuvių komunistų 
šventė. Vieną dieną buvo 
net trys komunistų parengi
mai ir risi lietuviškiems pa 
bėgėliams iš Rusijos, arba

ku Sąjunga kovoja už nupi- ir perdaug, bet parduędant, Į jjetuvju 
ginimų taksų ant namų, nu- Pln«°. “ « nėra.. Neuzmo-1 - *
piginimų gazo, elektrikos ir J*a nel uzauginimo išlaidų.
streetkarių; reikalauja kad' Depresija prislėgė visus.

Ūkininkai tik tie gali džiau-
negalėjimą atmokėt mortgi- gtis, kurie neturi skolos. Tie 
čiu. Rezoliucijos bus pa-, šiaip-taip stumiasi.

Čia gerai gyvuoja L. U.
Z. Draugija. Būdama pašel-
pine draugija, ji daugiausiai šiol buvo gana gražus ir ne- 
ir rūpinasi šelpimu savo šaltas; sniegas pasirodė ke- 

rie turite nors menkiausių tautiečių, ištikus kokiai ii-pis kartus, bet vis pranyk- 
stubelę, atsilankykite į mi- gos nelaimei. Į davo. Tik vasario 7 dieną

Scottvillės rajone randasi' pradėjo snigti su didele pu- 
ir mus smarkiu politikierių ga ir šalčiu. Snigo ištisas 3 
LDLD. skyrius, su keletą na- dienas. Dabar sniego turim 
rių, kurie retkarčiais parsi-

NIinVKnirnT II ‘kviečia komisarą Bimbą, 
l’Uv Y Lil" kuris jUQS sustiprina dvasiš-

siųstos gubernatoriui, mies
to majorui ir kaunsilma- 
nams.

Visi namu savininkai, ku- 
ia 
į

nėtą susirinkimą vasario 24 
d. vakare. Kviečia Liet. Na
mų Sav. Sąj. valdyba.

GŲ GYDUOLĖS.
! . ..j lbtavLku vokišku gyduolių nuo Vi

duriu Užkietėjimo, Skilvio NeroUi- 
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Darulio 
(Asthma). Peršalimo, Skaosnv-v po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų S’» nki- 

.. . . . r,. mo. Pleiskanų, šlapinimo Iztvoje, Noc
nuolių ir naujų narių. r 11- Nervą—Išgąsčio. Priemiečio, Neoaie- 

VvtaUtaS Galvos Skausmo, ir Galvos
- — 1 Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių. kokių kitur negaunate. Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitu šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 

I žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčvair 
per pasta visur.

KAZELLS BOTAN1CAL CO. 
tVhniesale Botanic Dniggists 

195 W. BROADWAY 
SO. BOSTON MASS.

mininku išrinkta 
J. Virbickas, padėjėju E. 
Baltrušaitis, sekr. S. Pau- 
liukonis, fin. sekr. A. Urbai- 
tis, ižd. D. Smilgis. (Visi 5 
jaunuoliai lanko universite
tą. Kasos prižiūrėtojais bus 
O. Jurkšaitė, V. Zamblaus- 
kas ir L. Stanišauskas, orga
nizatorium E. Baltrušaitis,

oeeooaeeooscsisisesosoooooos

Didelis Išpardavimas
COLUMBIA IR VICTOR

Yra lietuvių ūkininkų ir 
toliau i rytus, bet mažai.

Pereitą vasarą buvo gana 
sausa, kas pakenkė pavasa
riniams javams ir šienui. 
Žieminiai javai ir komai už
derėjo gana gerai. Oras iki

MURFORD, ME.
Mirė seniausias lietuvis.

Sausio 27 d. čionai mirė 
keletą bilijonų. | seniausias lietuvis, Matas 

Memontas, 78 metų am- 
tarp Mussolinio,| žiaus. Velionis yra gyvenęs 

Lawrence ir Haverhill, 
Mass. Rumforde išgyveno 

Mussolini ir Smetona slopi-Į apie 40 metų. Jis čia turėjo 
na darbo mases, laisvės nė-|ducnos keptuvę ir apie 30 
ra niekam, o su Stalinu kas metų kepė duoną. Buvo ne
kito, ten slopina tik kapita- vedęs. Iš Lietuvos paėjo iš 
liziną, darbininkams laisvė Į Užvenčio parapijos. Buvo 
organizacijoj ir spaudoj, [didelis “Keleivio” mylėto- 

Publikos buvo apie 100 pas Jr paskutinėje valandoje 
žmonių su viršum. Matėsi | nuėjo pasiimt savo laikrast). 
socialistų, aidinių, apšvie- Palaidotos lietuvių kapinė- 
tiečių ir katalikų. Pasbimbi- se; gražus lietuvių būrelis 
nius matėsi tik pabėgėliai susirinko atiduoti paskutinį 
su žmonomis ir sčyrieji bim- patarnavimą tom Rumfordo
biniai. lietuvių pionieriui. Tegul

Detroite Socialistų Paiti-fcfm lnafoni.ši<”.^e8 
ja pradėjo liesti “The Det-
roit Leader”; pasirodė jau i šiomis dienomis karino | 
du numeriai. Galima gauti menės teismas Kaune spren- 
ant Rugelio “stendų’. San- dė kareivio Vaclovo Augus- 
darbminkauja visi garsieji tino byl^ kurig paėjusių 
socialistų rašytojai. Prenu- metų birželio 28 d. įsibrovė | 
meratos kaina uz 3 mėnesius darbininko Žabrausko Do
50 centų.

Vasario 25 d. vakare bus 
LSS. 116 kuopos susirinki-1baudė 15 metų sunk’ darbui 
mas pas Lavinską, 2747— kalėjimo. 1

| ton, jį užmušė ir apiplėšė. 
Teismas Augustiną i

Lietvviškų Rekordii
Tikra jo verte "5e.

DABAR MES PARDUODAM TIRPO -W
Perkant • ar daugiau rekordus mes apmokant persiuntimą.

1626S—Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok. Paura ir Giraitis 
16270—Rytą dama ir Turką vestuvės Lietuvos Viešbučio Orkestrą 
16271—Kur Iygąs laukai ir Sutems tamsi naktužėlė. Karo Mok. Choras 
16272—Namo, liaudies daina ir Oi, kad išauštu. Vyrų Oktetas
16266—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas Stasys Paura
16267—Atskrend sakalėlis ir “Ant kalno". Vanagaitis, Stogis ir Oželis 
16256—Ulonai ir Ar aš tau sese nesakiau.
16268—“Miss Lietuva” ir Ar tu žinai broli? Dineika ir .1. Petrauskas
16263—Atbulinis ir Vargoninikas. V. Niekus
16258—Skudutis ir Šarkis galijotas. V. Niekus
16264—Gegužinė ir So armonika į Braziliją. I-ietuv Viešb. Orkestrą 
16255—Kariškas vaizdelis ir Sodie-sudie D. Bolskis
16252—Koketė. Valcas, ir Myliu. Tango V. Dineika ir .1 Petrauskas 
16253—Suktinis ir Lietuviškas popuri
16266—Link mergele ir Nemuniečiu polka. Mahanoyaus Liet Orkestrą
16259—Plikiu ir Toks vaikinas—polkos 
16254—Aukšti kalneliai ir Ak norėčiau 
16251—Rinkai man bernelį ir Adomo ;r Jiems- Polka 
16262—“Oi Atmink ir Užaugau Lietuvoj A. Vanagaitis ir Ozelienė 
16261—Studento sapnas ir Svetima padangė Jor.as Giraitis
16260—Nuovadoje ir Amerikos lietuvių priėmimas. D. Dolskis
16257—Atsiskyrus su mylima ir Vasaros grožybė. Paura ir Giraitis 
16227—Jurgio ir Ūkininkų — Polkos. Pernsylvaniios Angliakasiai 
16226—Sunku gyventi ir Garnys atplezdero. Stasys Paura
16213—Duok ranką ir Jieškau tavęs—polkos. Mahanoyaus Liet. Orkes. 
16210—“Cit bobule” ir Oi Praneli negaliu—polkos. Dirvelio orkestrą
16201—Virginia ir Marcinkonių polkos tVoreesterio Liet. Orkestrą 
16276—Palangos juroj ir Aš myliu vasaro grožę. Liet Viešb. Orkest. 
16277—Lietuves Himnas ir Lietuvos popuri Kauno Bažnyčios Choras 
16278—Noriu miego ir Karininkų fokstrotas

VICTOR REKORDAI.
14047—Polka “Ramtatulis" ir Vaicas.
14042—Laivyne ir Užmiršai tėvų kapus 
14041—Gėlynas ir Deimantas — polkos.
14035—Tolima laimė vilioja ir Oi greičiau grei 
14029—Linominis ir Užgavėnės.
14025—Pas močiute augau ir Sėdžiu n •

14022—Jau saulutė leidžias ir VaikM- 
14017—Aš užgimiau prašė, ir Ug i’ n 
14015—Vienus artistas ir Chicagos karči.-imoj.
14014—Klausyk mylimoji ir Burdingie:- is prakt 
14013—Oi greičiau ir Naktis svajo-iėn1- nap'.? '
14012—Pasveikinimai iš namu ir Va',-u rirkm;
14009—Sakė mane šiokia ir Molio uzliona- Kr.-i 
14003—Baigęs dienelę ir Pasėjo brole’is.
81695—Jurgis Skinderis ir Sveika

Rekordas prisiunčiam per paštą, bet turi ini!
Pasinaudokite šia g ru a.

JOS. r. BWIK, Ine.
M7 St ūmo ST., CHICAGO, ILl.

Metropolio Orkestrą

Biržys 
Jonas Butėnas 

Kaimo Orkestrą 
■iau Butėnas

Žiūronas ir Grupė 
Krasauskienė 
ir V ai tėra: tė 

irk Namieka
Pteras Petraitis 

.1 žiūronas 
icoj. žiūronas ir Grupė 
a Zosė Krasauskienė 

Alkani .Muzikantai 
. '.e-kienė ir Valteraitė 

P. A. Dulkė 
Stasys Pilka 

ipmnkėta iš anksto.

kai. Kiti šios apylinkės lie 
tuviai mažai kreipia į komu
nistus dėmesio.

Praėjusį rudenį, prieš pre
zidento rinkimus, buvo su
tvertas lietuvių piliečių po
litiškas kliubas Masson 
kauntėj. Narių prisirašė virš 
40. Kliubo tikslas—pasitar
ti, už kokius valdininkus ge
riau balsuoti. Toks lietuvių 
pasirodymas privertė neku
rtuos valdininkėlius būti lie
tuviams ūkininkams prie
lankiais. Per rinkimus, už 
socialistų kandidatą į prezi
dentus buvo paduota virš 
200 balsų Masson apskrity, 
nors socialistai čia jokios 
propagandos nevarė. Ko
munistai, ypač lietuviški, 
gana darbavosi, bet surinko 
tik 47 balsus.

Šics apylinkės lietuviškų 
komunizmo simpatizatorių 
yra sutverta farmerių lyga, 
prisišliejusi prie komunistų 
partijos. Prie jos priguli ke
li desėtkai ateivių ir keletas 
čiagimių. Gyvuoja fcana 
silpnai.

Trys mylios Į rytus nuo 
Scottvillės randasi miestelis 
Custer. čia lietuvių ukinin 
kų irgi nemežas būrelis gy
vuoja. Bet šita apylinkė ap
gyventa musų brolių tam
suolių ir nemokšų, tik vienas 
antras pasitaiko pažanges
nis. Susispietę į šv. Antano 
draugiją jie kelia vaidus tar 
pe savęs. Skolose paskendę, 
o jeigu centą-kitą sugriebia 
už žiurkės ar šeško kailiuką, 
tai skubiai nuneša dūšių ga 
nytojui “ant apieros”.

Važiuojant nuo Custerio 
toliau į rytų-žiemių pusę, už 
8 mylių randasi lietuvių u- 
kininkų apgyventos vietos 
ir miestelis Fountain, Mich. 
Čionai mūsiškiai susibūrę į 
Lietuvių Ūkininkų Progre- 
syvę Draugiją ir gana pa
vyzdingai laikosi. Šios drau
gijos nariai daugumoje yra 
“Keleivio” skaitytojai ir jo 
nuomonės pritarėjai.

Palikus Fountain miestelį, 
ir pavažiavus 6 mylias i ly
tas, randame vėl tamsų lie
tuvių ūkininkų kampelį. Jie 
čia turi pasistatę bažnytu- 
kę, kur atvažiuoja lenkas 
kunigėlis aprūpint juos dva
sios reikalais ir apkerpa 
trumpai savo avelėms Vilne
les. Ši vieta vadinasi Round 
Lake.

Apie 14 mylių Į rytus nuo 
Round Lake, lietuvių ūki
ninkų yra gana daug, bet jie 
gyvena gana skurdžiai, išsi
mėtę tarp girių ir kmmokš-

apie porą pėdų.
Žiemos metu ūkininkai 

dirba miškuose. Kerta mal
kas kurui ir triusiasi apie 
gyvulius. Nekurie turi gana 
daug malkų pardavimui, bet 
niekas neperka, tai taip ir 
pusta krūvose suverstos.

Svetimų darbininkų žie
mos metu mažai kas sam
dosi, nes nėra kuo užmokėti, 
o už duoną ir drapaną dar
bininkai nenori dirbti. Oto
nais bastosi daug Fordo be
darbių, su kuriais ūkininkai 
turi daugiau nesmagumo, 
negu naudos.

Iš visų augščiau paminėtų 
apylinkių čia yra tik vienas 
lietuvių profesionalas, tai 
d-ras Paukštis, kuris turi sa
vo ofisą Fountain miestely. 
Tai yra jaunas, apie 24 metų 
amžiaus vyras ir turi gero 
pasisekimo tarpe gyventojų. 
Taigi medicinos daktarą 
mes turim, bet čionai truks- 
sta gero lietuvio dentisto, o 
jis turėtų gal geresnį gyve
nimą, negu kad surukusiam 
didmiesty.

Fountaine randasi da vie
nas lietuvis verslininkas, 
kalvis J. Švelnis, kuris atsa
kančiai išsilavinęs savo a- 
mate ir pasidaro gerą pra
gyvenimą.

PITTSBURGH, PA.

Lietuvos atstovas remia 
. “Lietuvaitės” darbą^
“Lietuvaitės” Ratelis čia 

sukėlė daug gražios nuotai
kos, surengdamos šokių va
karą 22 vasario, Lietuvių Pi
liečių Kliubo salėje. Pelnas 
skiriamas Įrengimui Lietu
vių Kambario gražiame 
“Cathedral of Learning” rū
me.

Šiam darbui nuoširdžiai 
pritaria ir p. B. K. Balutis, 
Lietuvos ministeris, kuris 
savo laiške rašo, “Lietuvių 
Kambario įrengimą šioje 
Mokslo Katedroje aš skai
tau ytin rimtu ir pageidau
tinu dalyku. Tai butų amži
nas Amerikos Lietuvių pas
tatytas šviturys, kurio spin
duliai rodytų mokslo kelią 
ateinančioms jaunimo kar
toms. Drauge tai butų kilnus 
atgimusios Lietuvių Tautos 
symbolis-paminklas. Kad 
jūsų miesto jaunų lietuvai
čių ratelis prie šio kilnaus 
darbo prisideda—tai gali
ma tik nuoširdžiai pasvei
kinti, nes nors paprasto sa
kyti, kad ‘visas blogas atsiti
ko per moterį,’ neabejotina 
taipgi ir tos, kad ‘nieko gero 
pasaulyj neatsitiko be mo
ters’...” C. M.
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i ’asikalb ėjimas 
Maikio su Tėvu

i Kapitalizmo Sistemos Supuvimas.!
| i

Keturi metai atgal, kapi- daro pelną net iš žmonių bius supuvusiu maistu, už ■ J 
talistų spauda agitavo už bado. Paimkim bedarbių tuos pačius pinigus ji gale- į 
Hooverį į Amerikos prezi- šelpimą. Jie agituoja per tų nusiųsti bedarbius ant u- J 
dentus. Ji tvirtino, kad išrin- laikraščius, kad visuomenė kių, kuriuos ji atima iš far- 1 
kus Hooverį bus tokie geri aukotų pinigus badaujan- merių už skolas. Lai duoda

SVEIKATOS
KAMPELIS

čiau karų neišnaikino. Ne- i 
tik kad neišnaikino, bet jis 
pats karus kėlė. Jo kryžei

laikai, kokių da nebuvo A- 
merikos istorijoj, 

i Hooveris buvo išrinktas' 
1928 metų lapkričio mėnesy, 
ir štai kas nuo to laiko Ame
rikoj atsitiko iki 1932 metų 
pabaigos:

į Produkcija sumažėjo 48 
nuošimčiais, namų statyba— 
77'"<, darbininkų išmesta iš 

i darbo 41*7, darbininkų al
gos nukrito 55%, produktų 
kainos nukrito 33%.

Bankų užsidarinėjimas ė- 
jo sekamai: 1928 metais už
sidarė 491 bankas, 1929 me
tais —642, 1930 metais — 
1345, 1931 metais — 2,298, 
o 1932 metais per devynis 
mėnesius žlugo 1,099 ban
kai.

Biznio bankrotų 1928 me
tais buvo 2000 kas mėnuo 
arba. pasiremiant Dunn’o 
statistika, per ištisus metus 
23,842 bankrotai; 1931 me
tais buvo 29,284 biznio ban 
krotai, gi 1932 metais buvo 

j 2600 bankrotų kas mėnesį 
per devynis mėnesius.

Nuostoliai dėl tų bankro
tų 1928 metais kas mėnesi

Į Sveikatos Kampelį “Kelei
vio” skaitytojai gali kreiptis vi
sokiais sveikatos klausimais. 
Redakcija yra padariusi su ge
rais musų daktarais sutartį, ku
rie į tokius paklausimus duoda 
geriausius atsakymus ir patari
mus. Paklausimų gali siųsti ir 
ne prenumeratoriai, bet jie turi 
prisiųsti bent 25 centus pašto 
stampom, nes susirašinėjant su 
daktarais visuomet pasidaro šio-

tiems šelpt. O už sudėtus pi- kiekvienai šeimynai - po 
nigus maisto trustas parduo- $1000 ant pradžios, tada 
da paprasčiausį maistą, mė- žmogus galės ant ūkio pra
šą ir duoną. Negana kad už dėti gyvent. Bado nebus, 
supuvusį tavorą paima aug- Valdžiai tada daug pigiau 
štas kainas, bet politikieriai atsieitų bedarbių aprupini- 
didesnę dalį suaukautų pini- mas negu dabar. Duoti pini
gų išvagia, pasiskirdami sau gai valdžiai sugrįžtų. Bet 
iš to algas, kurios visai ne- valdžia to nedarys dėlto, 
reikalingos. Net Roger W. kad politikieriai tuomet ne- 
Babson, žymus finansų eks- turėtų progų vogti.
pertas ir biznferių patai ėjas, i j;uomeį šaly yra perdaug kių-tokių išlaidu
sako, jog IS bėdai bių se pi- į. maisto, viskas pu- žemiau seka paklausimai ir at-mo politikieriai daro di-i & ak

dzmusi rakietą-bizm, koks ukj ,eigt * Bmilionaį _______
kada yra buvęs Amerikos badu tai N„.
■""$» valdžia butų žmoK™““ Jau keli metai kaip mano kru-

• x • • x • • i x* • • I kuo kapitalizmo Sistema vra tinčie kažin kas neirerai Kar-
nly' kL?'T3 “nktl-JT -upuvus. Kapitalizmas ‘ 
gus bedarbiams maitinti, r -

galėtų pasiųst bedarbius ant

Atsakymas:
Bus geriau, jei tamsta nueisi 

pas vietinį gydytoją ir papra
šysi jo gerai ištirti tamstos šla
pumą. Kartais šitokius apsireiš
kimus teikia cukrinė liga.

Be ištyrimo šlapumo ir be ge
ro viso kūno išekzaminavimo 
Sveikatos kampelis negali tam
stai daug patarti. Jūsų mieste 
yra geras lietuvys daktaras, ko
dėl su juo nepasitarti?

Klausimas No. 3
Aš turėjau strėnų skaudėji

mą. Pridėjau Red Cross plaiste- 
rį. Už sąvaitės laiko nulupau ir 
išsimaudžiau. Ant rytojaus atsi- 
cėlęs pajutau skaudėjimą kai
rioj kojoj. Išėjau pasivaikščiot,upuvus. Kapitalizmas jau tais man atrodo lyg širdis per- 

atgyveno savo dienas. Jeigu greita, tai per lėta, kartais jau- *** už P°ros valandM pradėjo 
’ ’ ” •••■*• ' " ’ taip skaudėti, kad aš vietos ne-flltiii Rinkti ninitnm ir mai *'3 kelis metus taip bus, ga- ėiu širdis lyg dreba, kartais šunakių Rinkti pinigus n mai- lima ,aukt Amerikoj tokios feu ,yg spaudžja

—Gud mornink, Maike!
—Labas rytas, tėve!
—Na, o kokios naujienos, 

vaike? Gazietos rašo, kad viai dažnai 
japonas riktuojasi pradėti 
didelę vainą; sako, norįs vi
są Čainiją užimti. Gal ir ru- 
skiui ant komo užmins...

—Japonai, tėve, ir dabar vas norėjo juos apkrikštyt, metais buvo $12,000,000,- 
jau Kiniją plėšia.

—Na, o kaip tu rokuoji,
Maike. ar tautų liga nesulai
kys jų?

—Sakyk, tėve, ne liga, 
bet lyga.

—O koks čia difrensas?
—Liga reiškia nesveikatą, 

o lyga, tai tokia draugija, 
arba sąjunga.

—A, tai denkiu, Maike. 
kad tu man išklumočijai. O 
aš vis negalėdavau išfige- 
riuoti. kas tai galėtų but d o 
kvaraba, ta tautų liga. O tai, 
mat nėra jokia kalerija, ale 
tokia draugystė, nelyginant, 
kaip musų Sčeslyvos Smer- 
ties Susaidė, kur aš esu star
šas maršalka.

—Tikrai taip. tėve.
—Na, gerai, Maike, da

bar tu man išvirozyk, kodėl 
,ta tautų susaidė negali ja
ponų suvaldyt? Jie kaip ko
kie pasiutę sutvėrimai, vi
sur lenda, visus muša, ir 
jiems niekas nieko nesako.
Juk jeigu jų niekas neužšta- 
puos, tai jie p. Ciberiją ga
lės ir į Lietuvą ateit.

—Kol kas, tėve, šitokio 
pavojaus da nėra. Kad Lie
tuvą pasiekus, jdponai ture

net ir Lietuva buvo $41,000,000, gi 1932 
užpuldavo. : metais kas mėnesį buvo tarp

—Šito, vaike, tai nekal- S/7,000,000 ir $101,000,000 
bėk. Lietuviai tada nebuvo nuostolių.
da katalikai, tai šventas tė-' Indėliai bankuose 1932

Taigi tas nebuvo jokia vai- 000 mažesni negu 1928 me
na, ale atvertimas Lietuvos tais. Prastiems laikams už- 
žmonių prie tikrojo Dievo, i ėjus, daug pinigų žuvo už- 

—Japonai, tėve, irgi turi darytuose bankuose, kiti iš- 
pasiteisinimų. Lauždamiesi siėmę is bankų laiko juos 
Kinijon ir piešdami jos 'vaultose.
žmones, jie sakosi giną juos' Prekyba su svetimomis 
nuc banditų, nuo kurių pa- šalimis taipgi labai krito, 
tys kiniečiai negalį apsigin-į 3928 metais iš Amerikos į 
ti. Bet mes žinome, kad ja-' kitas šalis buvo išvežta pre- 
ponams rupi pasipelnymas. ’ kiu už $5,128,000,000; 1931 
Taip pat ir popiežiui rupė- metais už $2,424,000,000; c 
jo ne Lietuvos žmonių la-; 1932 metais per devynis mė- 
bas, bet jų išnaudojimas. į nesiūs išvežta tik už $1,300,- 

—Maike, ant švento tėvo i 000.000.7 į ,
taip nešnekėk! j Ners darbininkų klase

—Teisybės nebijok, tė- kenčia didžiausį skurdą, ta
čiau kapitalistai turi milži
niškus pelnus. Imant aps-

ve. O kad popiežiui rupi ne 
žmonių labas, bet jų išnau
dojimas, tai yra tikra teisy- kritai, 1928 metais dividen-
bė. Juk tu žinai, tėve, kad 
kunigai amžinai renka iš 
žmonių pinigus. Už krikštą, 
už šliubus, už pakasinas ir 
kitokius dalykus, jie lupa 
kaip už lašinius. Be to, baž
nyčiose nuolatos daromos 
kolektos. Žmonės kemša ir 
kemša pinigus kunigams, o 
sraut už tai nieko negauna. 
O ar tu, tėve, paklausei ka-

tinti žmones, kurie nieko 
nepagamina, tai reiškia 
stumti šalį į didesnes sko
las. Kol-kas dar galima pi
nigų gauti, vienok žmonėms 
nusibos aukauti, neturės iš- 
ko, taksos ant reikmenų ke
liamos, ir turės ateiti tam 
galas. Tai ko gi mes susi
lauksim beaukaudami be
darbiams pinigus?
Jeigu valdžiai rūpėtų žmo

nių reikalai, tai vietoj rinkti 
pinigus ir maitinti bedar-

krutinę,
revoliucijos, tokių skerdy- širdį. Bet niekas neskauda, galiu 
nių, kokių pasaulio istorijoj dirbti sunkiai. Svoris veik nor- 
nebuvo. malas. Esu 32 metų, 5 pėdų, 6

Badaujančių žmonių kan- co,i^ sveriu 158 mažiausia, 168 
trybė išsisems, maldos nieko daugiausia. žiemą svoris paky- 
negelbės. Žmonės jau pra- la- ° vasars* P** karščius nupuo- 
deda judėti. O kai milžinas la- Viduriai dažnai kieti. Val- 
išsijudins, tada nesulaikys **liu visk?’ turiu gerą apė
jo nei maldos, nei šautuvai! ir nejaučiu kad kas man 
Kapitalizmo sistema palen- kenktų. Svaigalų mažai vartoju, 
gva veda žmoniją prie bai- Jaučiuos sveikas, linksmas, tik 
sios katastrofos.

T. Kučinskas.

DA VIENOS ISTORINĖS SUKAKTUVĖS
Šįmet sukanka 700 metų į kai skelbia didžiausią kar- 

kaip popiežiau^kariuomenė dininkų laimėjimą.
pirmu kartu užpuolė | Nebe pirmas lietuvių ant-

retkarčiais krutinėję lyg kas ne
tvarkoje, lyg širdis iššoks.

Prašau sveikatos kampelio 
duoti man atsakymą, ar nėra tai 
k c kios nors ligos ženklas.

V. P- Canada

Lietuvą.

Šįmet sukanka lygiai 700 
metų, kaip “šventas tėvas” 
Gregoras IX paskelbė Lie
tuvai karą. Jo kryžiuočių ka 
riumenė užpuolė musų kra
štą pirmu kartu 1233 metais 
ir ties Ušpaliais, prie Švent
upės, įvyko smarki lietuvių 
kova su krikščioniškais ban
ditais.

Kalbėdamas apie tą įvy
kį, “Trimitas” dabar sako:

Tasai istorinis įvykis mu
sų visuomenei mažai tėra ži
nomas, tuo tarpu senovės 
Lietuvos praeičiai jis buvo 
be galo reikšmingas. Visi

Atsaky:
Greičiausia, tamstos bėda nė-

puolis ant Livonijos ordino ra tamstos širdies bėda. Yra
ir jo valdomo krašto Volkvi- 
nui, pagaliau, tiek įgrįso,

galybės žmonių, ypač nerviško 
temperamento žmonių, kurie la-

gavau. Labiausiai skaudėjo že
miau kelio. Už poros dienų dak
taras apžiūrėjęs pasakė, kad tai 
neuritis. Davė pilių. Aš jas ry- 
jau per dvi savaites. Skaudėji
mas biskį sumažėjo, bet koja li
to visai bejėgė ir visados šalta. 
Siti gerai negaliu, šlubuoju jau 
ceturios sąvaitės. Norėčiau ži
noti, kokia tai liga ir kaip gydy
tis. M. P. Matulevicz.

Chicopee Falls, Mass. 
Atsakymas.

Iš tamstos aprašymo galima 
spėti tikrai neurito buvimą. Ne- 
uritas reiškia vieno ar kito ner
vo įdegimą; o įdegimo priežas
čių yra begalo daug. Gali būti 
staigus kūno užsišaldvmas, ben
dras kūno nusilpnėjimas dėl 
mažkraujystės, dėl užsnuodiji- 
mo alkoholium, įvairiais chemi- 
calais. ar metalais, kaip tai švi
nu, varium. gyvsidabriu, arše
niku ir t.t.

Vėlesniais laikais yra patirta, 
tad tokios chroniškos infekci
jos, kaip antai pūliuojantys dan
tų šaknys, tonsilų įdegimai ar 
veido kaulų dubenų katarai daž
nai sužadina neuritą ir kitus ne
va reumatiškus gėlimus.

Geriausiai bus. jei tamsta nu
važiuosi į Peter Bent Brigham 
Hospitalį, Boston. Mass.. ir ten 
pabusi kokią sąvaitę—kitą. Jie 
tokias ligas tinkamiausiai gydo; 
kitaip, tamsta galėsi gana ilgai 
kamuotis įvairias pigulkas “be
rydamas”.

Klausimas No. 4.
Už dviejų sąvaičių po gimdy

mo mano krūty atsirado gūželis, 
kuri pradėjo skaudėti ir kuris 
diena iš dienos augo iki pasiekė 
kiaušinio didžio. Visa krūtis bu
vo labai jautri, karšta ir geidavo 
net po pažaste.

Už poros sąvaičių jautrumas 
ir skausmas pranyko, bet guzas, 
nors gerokai sumažėjo, dar ir po 
šiai dienai nepranyksta. Jis ne
skauda. bet kietas ir čiupinėjant 
slankioja. Kūdikį nuo krūties 
nutraukiau už mėnesio laiko dei 
pieno nebuvimo. Ką daryti, kad 
tą guzą panaikinus?

Mrs. O. Chicago, III. 
Atsakymas:

Greičiausiai tamsta užkrė- 
tei krūtį per sutrukusias karpe- 
les. Tas dažnai pasitaiko pas 
žindančias moteris, kurios nesi
stengia užlaikyti švariai krūties 
karpeles žindymo metu. Jei tam
sta butum numazgojusi kar
peles prieš žindymą ir po 
žindymo Av. Boricum 4% skie
diniu, tokio įdegimo nebūtum 
susilaukus. Tas turėtų būti žino
ma kiekvienai žindančiai mote
riai. Jeigu po kelių mėnesių tas 
guzas visiškai nepranyks, tai 
geriausiai bus jį įšpiovus. Ope-

kad jis ryžos baigti SU lietu- į»aj dažnai širdžia nusiguodžia, 
viais. Tuo tikslu kreipėsi į ^et tikrenybėj jų širdis yra vi- 
oepiežių Gregorą IX, prašy- sveika.
damas paskelbti Lietuvai Reikia žinoti, kad vidurių su- 
kryžiaus karą. Tuo pat laiku kietėjimas šitokius širdies ne- 
ir Pavislio kryžiuočius išti- malonumus teikia. Mesk valgęs 
ko nelaimė. Sukilę prieš juos mėsą. Maitykis daugiausiai dar- 
senprusiai užėmė Pamarį ir žovėm, laikyk liuosus vidurius, 
ten gyvenusį vyskupą Kris- negerk kavos ir mesk rūpinęsis 
tijoną paėmė j nelaisvę. apję ^vo širdį. Bus geriau.

Tų dviejų faktų akyvaiz- ' -----------
doj, popiežius 1933 m. pa- Klausimas 2.
skelbė pirmąjį Lietuvai kry- Naktimis ir dienomis mano 
žiaus karą, skelbdamas savo burna išdžiūsta, jeigu paguliu 
rašte, kad dalyvavimas kare ar pasėdžiu. Apetitą turiu gerą, 
SU stabmeldžiais suteiks jo bet nepersivalgau. Vandens iš- 
dalyviams tokių pat malo- geriu per dieną 4 stiklus, o kar 
nių, kaip dalyvavimas kovo- tais ir 4 kvortas, bet karštis 
se su saracėnais. burnoje nesimažina. Nuėjus gul-

Popiežiaus raštas paskati- ti vakare ilgai neužmiegu. Iš ry- 
no visus krikščionybės pla- to norisi miego ir akyse dreba 
tinto jus ruoštis į kruviną ka- kartais dreba visas kūnas. Jeigu 
rą prieš Lietuvą. Pavislio užmiegu, tai išgąstingai sapnuo- 
kryžiuočiai susilaukė sau j u. Daktaras sakė, kad skilvis 
talkininkų iš visų Europos negerai veikia, turiu “gazu” vi 
kraštų. Nemaža jų taip pat durtuose. Bet vaistai nieko ne
atvyko į Rygą. Ir Štai, 1233 gelbsti. Ar negalėtumėt Tams- 
metų žiemą kryžiuočių ir tos man ką nors patarti? 
kardininkų kariuomenės, | Mrs. A. K,
tarp savęs susitariusios, pa- Montello, Mass
traukė viena į Prusus, kita į
Lietuvą. Pirmoji susirėmė 
su senprusių ir lietuvių jung- J 
tinę kąriuomene ties Gran
džių ežeru ir kovą laimėjo.
Antroji patraukė nuo Daug
pilio (Dinaburgo) link Vilk-, 
mergės.

Gavęs žinią apie artėjantį' 
karo pavojų, kunigaikštis j 
Ringaudas surinko didoką 
kariuomenę ir, eidamas 
priešais, susitiko Volkvino 
kryžiuočių kariuomenę ties 
Ušpaliais (Utenos apskr.) 
prie šventosios upės. Čia į- 
vyko kruvina kova, kurioje 
kryžiuoti popiežiąus ritie- 
riai buvo sutriuškinti. Rin
gaudo sumušti, kardininkai 
buvo priversti iš Lietuvos 
pasitraukt, jungtis kuo grei
čiausiai su vokiečių ordinu.

Tokios yra trumpos istori
škos žinios apie pirmąjį 
kryžiaus karą į Lietuvą. Ta
me kare lietuviai (ypač auk
štaičiai) parodė savo narsu
mą ir mokėjimą nuo galin
gesnių už save priešų gintis.

tų buvo išmokama po $502,
000,000 į mėnesį; 1931 me- , , ...........tais po $583,000,600 į mene- Rn?mei ka(l P0?133131,ir,.v°-

atvejais laimino kryžiuo 
čius, ragindami juos žy
giuoti į Lietuvą ir čia krikš 
tyti žmones. Tuo tikslu 1202 
netais Padauguvy įsisteigė 
Livonijos kardininkų ordi- 
las. Kiek palūkėjus, Pavis- 
ly atsirado teutonų arba 
kryžiuočių ordinas. Pavislic 
ordinas pirmučiausia pradė
jo kovą su senprusiais, c 
kardininkai susirėmė su ly- 
vais, kuršiais ir žemgaliais. 
Kurį laiką lietuviai tose ko
vose nedalyvavo, o vėliau 
tik talkininkavo kryžiuočių 
skriaudžiamoms giminėms.

Bet kartą tasai lietuvių 
talkininkavimas peržengė 
visas tikėtinumo ir, anot vo
kiečių, leistinumo ribas. Ne
norėdami laukti, kada po
piežiaus kariuomenė juos 
bepradės ugnimi ir kalaviju 
“krikštyti”, 1231 m. rudenį, 
pasinaudodamas tuo, kad 
Livonijos mistras su savo 
kryžiaus karžygiais į Eželio 
salą buvo nuvykęs, Lietuve® 
kunigaikštis.Ringaudas (ki
ti tuos įvykius sieja su Ute- 
nio vardu) užpuolė vokiečių 
valdomą Kuršą, sunaikino 
Venspilę, Dinamiundę, ir, 
apsikrovę dideliu grobiu, at
gal laimingai grįžo.

Norėdamas atkeršyti už 
nuoskauda, Livonij'os ordi
no magistras Volkvinas tais 
pačiais metais užpuolė Že
maičius, bet be didelės sėk
mės, nors ordino kroninin-

si, o 1932 metais po $600,- 
000,000 kas mėnesį. Pasiro
do, vadinasi, kad kapitalis
tams nėra krizio. Jiems pel
nas yra didesnis todėl, kad 
darbininkai pridirbo daug 
prekių ir dabar nereikia 
tiek daug algų mokėt Ant

da nors savęs, kur tie pini- ras dalykas, mašinos-techni- 
ka išmetė daug darbininkų 
iš darbo; dabar su mažiau

gai eina? Į Roma. Popiežius 
tu pereiti per visą Rusiją, oi5“.53'0 kardinolais gyvena 
tai nelengvas daiktas. Japo- auks0 ™mu<>se. Kas metai 
nija nuo Europos labai toli, ,a!n ,suglaukla milionai Ir 
ir dėl to nei viena Europos,'31 v,.s '>33S133«a is biednų, 
valstybė nenori dabar eit su ■ t'lrr'?ių ?monelių kišenių, 
ja peštis * Jeigu tai nera žmonių is-

—O aš. Maike, kitaip mi
slinu

—Na, o kaip gi?
—Aš rokuoju, kad čia be

dieviai kalti.
—Kokiu budu?
—Tu, Maike, neskaitai 

katalikiškų raštų, tai tikros 
teisybės nežinai.

—O kur tu, tėve, tą tei
sybę matei?

—Man, vaike, zakristijo
nas skaitė iš “Draugo” vie
no vyskupo pamokslą. Tas 
vyskupas, Maike, aiškiai pa
rodo, kad ant svieto dabar 
nėra pakajaus vedluk to, 
kad visos valdžios bedievių 
rankose. Jeigu svietą valdy
tų šventas tėvas su kardino
lais ir kunigais, tai vainų vi
sai nebūtų.

—Tai yra tuščios pasa
kos, tėve.
‘ —Kodėl tuščios?

—Todėl, kad popiežius

naudojimas, tai kaip gi ki
taip šitą šmugeli pavadinti?

—Užteks, Maike! Jau tu 
čia perdaug- bedieviškai nu
kalbčiau Aš bijausi, kad ne
atsitiktų kas ners bloga. 
Gudbai, Maike.

—Iki pasimatymo, tėve!

MIESTŲ GYVENTOJAI
EINA ANT FARMŲ.

Nevv Yorko valstijos sta
tistikos biuras skelbia, kad 
per trejetą pastarųjų metų 
farmų skaičius Nevv Yorko 
valstijoj pakilo 40,000. Tai 
reiškia, sako biuras, kad 
tiek šeimynų persikėlė iš 
miestų ant žemės ūkių.

.0kį jau valdė pasaulį, tą-j

KARVE ATSIVEDĖ 3 
VERŠIUS.

Weymouth’e netoK Bos
tono, pas farmerį Sherricką 
pereitą sąvaitę karvė atsi
vedė 3 veršiukus, bet neužil
go pati pastipo.

darbininkų, su mašinų pa 
gelba. padaroma daugiau 
produktų, todėl ir kapitalis
tų pelnai yra didesni negu 
buvo “geruose laikuose”, 
kada daugiau darbininkų 
dirbo.

Dr. Lionei D. Edie sako. 
jog Amerikos valstybės ir 
privatinės piliečių skolos 
siekia net $150,000,000,000 
Skaitant tik 4-ta nuošimtį, 
pasidaro šeši bilionai dole
rių vien tik nuošimčių. Kol 
žmonės dirbo, šiaip taip ga
lėjo tą skolų naštą pakelti; 
bet darbam sustojus, su
smuko viskas. Daugiausia 
nukentėjo darbininkai ir 
smulkus biznieriai. Darbi
ninkų ir mažų biznierių pi
nigai įmokėti už namus, far
mas ir biznius, žuvo; bankai 
atsiima už morgičius viską 
ir žmonės palieka be pinigų, 
be namų, be ūkių ir be dar
bo. Bet didieji trustai, stam
busis kapitalas išėjo laimė
tojais.

Kapitalistams visuomet y- 
ra didelis pelnas, ar darbai 
eina gerai ar prastai. Jie

PASIRUOŠĘS ŽŪTI.

fe

Yukio Ozaki, 73 metų am
žiaus japonų veikėjas, buvęs To- racija nėra didelė, visiškai ne- 
kio miesto burmistras, nesenai pavojinga ir krūties nesugadina, 
viešėjęs Amerikoj ir Anglijoj,; Nešioti krūtyje kietą guzą y- 
išvažiuodamas anądien iš Lon- ra labai neprotinga dėlto, kad il- 
dono namo pareiškė, jog jis esąs gainiui jis, nuolatos erzinamas 
įsitikinęs, kad patriotai Japoni- ar trinamas, gali įgauti piktojo 
joj jį nužudysiąs, nes jiems bai- naviko formą, kas reiškia vėžį, 
šiai nepatikusios jo kalbos, pa- o vėžys jau ne vieną moterį dar 
sakytos Amerikoje ir Anglijoje, be laiko yra i kapus nuvaręs.
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Kokia Bus Politine 
Mokykla?

Laikraščiuose buvo jau
_________ _________ ___  ^ėvta. kad būrelis žmonių
rių žmonių skerdynių ir bai- Lietuvoje sugalvojo steigti 
saus turto naikinimo besitę- Kaune politinę mokyklą, 
susio per 4 metus, 3 mene- Vienas jos sumanytojų yra 
sius ir 7 dienas. nrnf. Roemeris. Paklaustas,

Yra apskaičiuojama, kad kokia toji mokykla bus, jis 
per pasaulinį karą kariau- paaiškino taip: 
jančios šalys turėjo sekamus “Mes gyvename laikotar- 
nuostolius žmonėmis:

liktosios pasaulinio karo 
sukaktuvės.

Rugpiučio 4 d. sukako aš
tuoniolika metų nuo pasau
linio karo pradžios, tų žiau-

Dy. kada pasauly viešpatau
ja įvairios politinės struktū
ros, todėl labai svarbu turėti 
pilną supratimą apie fašiz
mą, demokratiją, socializ
mą, sindikalizmą, paneuro- 
oos idėją ir tt. Tokią moky- 

Civilinių žmonių žuvę ka- baigę žmonės galės o- 
r° laukuose 13,000.000. rientuotis įvairiomis politi- 

Suzeistų kareivių 20,000.- nėmis problemomis, pav., 
..... ... Klaipėdos, Vilniaus, Pabal-

zA.!Sar0T^aslaiclW £,000,- tės šalių federacija ir kit Be 
000. Karo našlių likusių savaime aišku, jei mes 
5,000,000. . turime bent kokius reikalus

Pinigiškai apskaitant ka- su viena ar kita valstybe, 
re žuvusiųjų ekonomišką reikia žinot tos valstybės po- 
vertybę kariavusioms ša- litinę ir socialinę būklę.” 
lims, įvertinus juos kuo že-' Kaune kalbama, kad prie 
miausiai ir neskaitant visų tos mokyklos steigimo prisi- 
karo kentėjimų, nuostolių deda valdžia.
susidaro apie šešiasdešimt

Tikrai žinoma, kad karei
vių užmušta yra 10,000,000.

Manoma, kad yra žuvę 
arba prapuolę 3,000,000.

Medalis Už Mokslo Darbus. REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Silvestrui Sargadui.—Va
žiuot į Rusiją darbo jieškoti 
nepatariam, nes kurie buvo 
nuvažiavę, tie išeikvojo sa
vo pinigus ir sugryžo labai 
nusivylę. Gyvenimo sąlygos 
dabartiniu laiku Rusijoj ne
ra kenčia mos. Jei draugas

Aniui RulniL— Straipsnį 
“Ar keistinos lietuviškos 
pavardės” gavome ir taria
me ačiū, tačiau laikraštin 
jo nedėsime, nes tai pavar
džių keitimo nesulaikytų. 
Pavardes keičia ne vieni tik 
lietuviai, bet ir kitų tautų 
žmonės. Tai yra privatinis 
kiekvieno asmens dalykas.

P. P. Pilipauakui. — Dėl

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Motiejaus Simanaičio, 

Iestrakio kaimo, Plutiškių parapijos. 
Girdėjau gyvena Detroite. (8)

KAZIS BARTNICKAS 
6613 So. Rockwell st. Chicago, 111.

Pajieškau brolio Vinco Navicko, 
Jiezno parapijos, Verbiliškių kaimo. 
Kas žino kur jis randas, prašau pra
nešti, busiu dideliai dėkinga, arba 
pats lai atsišaukia. Jieško jo sesuo 
Manusė Navickiutė (9)

M. NAVICKIUTĖ-Baranauskier.ė
172 Conant St., Gardner, Mass.

D-ras Chevalier Jackson iš Philadelphijos gavo medali už 
savo nuopelnus žmonijai. Jis yra išradęs taip vadinamą bran- 
choskopą.

septyni bilionai dolerių.
Kiti kariavusių šalių nuo

stoliai : 1) Amunicija ir gin
klai $180,000,000,000 ; 2)

NUBAUDĖ VISUOMY
BĖS APAŠTALĄ.

Anykščių taikos teisėjas 
nuteisė visuomybės apaštalą

BALTIMORE, MD. _ į

Mirė V. Zelinskas.

Vasario 1 d. mirė Vincas 
Zelinskas, sukakęs 74 me
tus amžiaus. Velionis paliko 
savo žmoną ir 4 sūnūs ir 3 
dukteris dideliame nuliūdi
me. Vyriausia duktė gyvena 
Scranton, Pa., jauniausias 
sūnūs dentistas, Baltimore, 
Md. Velionis tapo palaido-

SKAITYTOJŲ
BALSAI.

turi kokį tūkstantį dolerių (neapsižiūrėjimo tamstos 
ar daugiau, tai daug geriau ’ pranešimas apie 16 vasario 
butų nuvažiuoti Lietuvon ir, šventę buvo pridėtas “„'7,
nusipirkti geroj vietoj ūke- neskubių reikalų ir susivėla-! paties atsišaukti, arb 
li. Žemė Lietuvoj dabar la- vo. Dabar, žinoma, jau ne- 
bai pigi ir už kokį tūkstantį butų prasmės jį spausdinti, 
dolerių galima gauti apie 20 I. KanapariuL— Prisiųstą 
hektarų ūkį su triobomis. iškarpą sunaudo jom. Ačiū.
Jeigru prie to da turėsi kelia- ; . ..
tą šimtų dolerių gyvuliams . . jlu
susipirkti ir pasidėti keliatą Pz. įkarpą. Yra įdomių da- 
centų i bankų dėl atsargos, Jei laiko turėsime, pa
tai turėsi daug geresnį gy- įstengsime sunaudotu Rei- 
venimą, negu Rusijoj. ^la daug vertimo.

A. J. LevuliuL — Prie 
sunaudosime. Me

lai pereitam “Keleivio” nu- džiaga gera. Ačiū. 
meriui, o pakol šis numeris J. MattuL—Ačiū už žinu-
pasieks Pittsburghą, bus jau tes.
po šokių. Todėl, nors ko-

gy-
I

C. Mikeliunaitei.— Tam
stos pranešimas atėjo pervė- Pl^gos

hespondenciją talpiname, 
kvietimą į tuos šokius išlei
džiame.

nuosavybių sunaikinta saus-‘Pirmūną 50 lt. negalint su- 
žemy už dvidešimt devynis' mokėti 15 dienų paprasto a 
bilijonus ir devynis šimtus ręsto
šešiasdešimt milijonų dole 
rių; 3 padaryti nuostoliai 
jurose nuskandinant laivus

Kaltintojas — Anykščių 
policija teisman neatvyko. 
Pirmūnas kaltinamas už ne-

už šešis bilijonus aštuonis legalizuoton visucmio. tiky-
šimtus milijonų; 4) produk
cijos nustota gaminant karo 
reikmenis ir pašvenčiant e- 
nergiją neproduktyviems 
darbams 45,000,000,000 do
lerių.

Šiose viršminėtose skaitli
nėse nėra įskaityti nuošim
čiai už karo paskolas, pen
sijas sužeistiems kareiviams 
ir kare žuvusių kareivių šei
mynoms ir kiti panašus su 
karu surišti išmokėjimai.

Pasaulinis karas pridirbo 
didžiausius nuostolius ka
riavusioms šalims ir visam 
civilizuotam pasauliui; ro
dos, kad pasaulis turėtų 
vengti karų ir eiti prie nusi
ginklavimo ir prie pasauli
nės taikos. Bet taip nėra. 
Nors daug kalbama apie nu
siginklavimą. apie taiką, 
kas metas vis daugiau ir 
daugiau pinigų išleidžia mo
derniškiems karo įrankiams, 
kas savaime reiškia, kad yra 
rengiamasi kitai baisiai 
žmonių skerdynei. Tautų

bon narių verbavimą ir vi- 
suomio literatūros platini
mą.

Pirmūnas kaltu neprisipa
žino, aiškindamasis, kad mi- 
nėton tikybon renkąs tiktai 
kandidatus ir kad visuome- 
bės legalizavimu rūpinama
si jau nuo 1926 m.

Pajieškau Bienio Pūro, jis visados 
jau du metai 

_ nežinau. Prašau 
paties atsišaukti, arba kas apie ji ii- 
no malonėkit pranešti. Duosiu 35.01 
dovanų kas tikrai praneš man apie 

Girdėjau kad miręs. (8)
J. KUDREVIČIUS 

179 F Street So. Boston Mass.

WiUiam Wallace. — Ačiū 
už gražius linkėjimus.

REIKALINGAS: Patyręs farme- 
riaut ženotas vyras, kuris mokėtų 
važiot ant troko. Taipgi turi turėti 
keletą priaugančių vaikų ir du stip
rius nevedusius vyrus. Gali dirbti už

Sak°’.,‘,‘Keieiv“., g,cr.1Au‘1‘| Tarp. Bedarbių Taryto.
P“*1**** kataliko dužiau Veikiančiam Komitetui. —
Vienas musų prietelis iš “Keleivio” redakcija duoda p«jsininku Moariaad Fanu,

Chicagos prisiuntė $2.25 už atsakymus tiktai į papras- “ ro’ as8‘
Keleivį” ir Kalendorių ir | tus paklausimus. Jus gi ne

klausiat, bet bimbišku naraso:
PASAULINĖ PARODA 

CHICAGOJE.

JI-

Pajieškau dėdės Alekso Gleiznic, 
paeina iš Ukmergės apskričio, Nau- 
tėkų kaimo; turiu labai svarbų rei
kalą. Kas žino kur jis randasi, ma
lonėkite pranešti, aš mielai už tai at
lyginsiu, arba pats lai atsišaukia.! 9) 

MIKE GLEZNIS 
c-o D. J. Binnington R R 3. 

Saskatoon, Sask. Canada

Pajieškau Vinco Bartniko, gyveno 
Scranton, Pa. Prašau atsišaukti jo 
paties, arba kas žino kur jis randa
si, prašau pranešti, yra svarbių rei
kalų Lietuvoje.

EVA BRŪZGA 
Strogo Utno kaimo Prienų paštas, 

Lithuania.
Arba galite atsiliepti ir ant šio 

adreso; Michael Plechonicz, 7 Anon 
St., Dorchester, Maaa.

APSIVEDIMAL

Tecrul bus pagarbintas Jė- ?halumu “reikalaujat” atsa- 
zus Kristus, su jūsų atsaky- kymo. Tokius “reikalavi-

tas su bažnytinėm apeigom mu : ant amžių amžinųjų ir Į mus” mes ignoruojant 
ant katalikiškų kapų. Buvo į amen!
“Keleivio” skaitytoju per 

18 metų. Lai būna jam am
žina atmintis.

UŽ VIETĄ KAPUOSE SU 
MOKĖJO 11,000 UTŲ.

Šiomis dienomis Kaune 
mirė pil. Gurvičius. Jis bu
vo namų ir baldų parduotu 
vės savininkas. Žydų bend
ruomenės komisija iš Gur- 
vičiaus palikuonių už vieti 
kapuose pareikalavo 30,004' 
litų. Palikuonys prieštaravo 
ir kelias dienas derėjos. Su 
sitarta už 11,000 lt Sumokė
jus reikalaujamus pinigus 
Gurvičius tapo palaidotas.

NYKSTA ŠERNAI.
Pravieniškės, Rumšiškių 

v., Kauno ap. Šiomis die
nomis rasta Pravieniškių į

ir šeimyna.

Pusamžė našlė moteris, sveika, ge
rai atrodanti, jieškau apsivedimui ge
ro, pusamžiaus vyro; tur būti juod
bruvys, nevedęs. Arčiau susipažinsi
me per laiškus. Aš turiu du namus. 
Adresas: (9)

MRS ANNA
1811 Seeond St. Eureka, Calif.

Pajieškau tikros sesers Anelės Mil- 
činskaitės, ji išvažiavo į Ameriką 
prieš pasaulinį karą. Paeina iš Triš
kių miestelio, Saulių apskričio. Tėvo 
vardas Juozapas, kilęs iš Šaukėnų 
parapijos. Kas žino kur ji randasi, 
malonėkite pranešti, busiu dideliai dė
kingas, arba pati lai atsišaukia. (10)

STANISLOVAS MILČINAUSKAS
Galinio pylimo gt. 6. Klaipėda, 

Lithuania.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba tikros našlės be vaikų, teisingos, 
doros, negirtuoklės, katra mylėtų šei
mynišką gyvenimą. Geistina kad but-j 
kiek pasiturinti, tarp 34—48 metų. 
Aš esu vaikinas pasiturintis ir 
sutikčiau bile kur gyventi su gera 
drauge. Daugiau žinių apie save su
teiksiu per laišką. Su pirmu laišk i 
prašau prisėsti paveikslą, pareikala
vus sugrąžinsiu. (8(

J. LORANTAS
General Delivery Cleveland, Ohio

Pajieškau apsivedimui draugo nu > 
40 iki 45 metų amžiaus. Esu našle, 
turiu 6 šeimynų namą, norėčiau ka i 
vyras butų kiek pasiturinti, nevarto- 
ųt svaigalų ir stegntųsi vesti švarą 
šeimynišką gyvenimą. Malonėkite at
sišaukti laišku. (8)

A B B.
11 Intervale St. Rozbury, Mas?

Jeigu norite pamatyt kaip atrodys 
Pasaulinė Paroda, kuri įvyks Chica
goje, užsisakykite gražų, didelį, artis
tiškai padarytą, spalvuotą tos paro
dos paveikslą. Jis yra užgirtas Ofi-

G. Kairotui. --- Ačiū UŽ cialio Parodos Komiteto. Matysite vi-
triobėsius su pa 
visą Parodą bu 
ai jau yra pada-

oiam jokio dėmesio. Negali- gSs‘'5S5fc’SiS2^ 
ma juk skaitytis SU tokiais nieriams į krautuvių langus. Kaina
7Tnnnpmk knrw turiniai P***1 didun^: 23 per 15 colių —>1; žmonėmis, Kurie suziniai l7 u cohu _ centų, o pats di- 
kraipo ir falsifikuoja fak- džiausis, 35 per 23 colių — 32. Pa
ine Pavvvrivini lio akolhia veiksbs bus jums prisiųstas per pa- vila. r aVyZuZiUl, JlG SKdDlH, Siųskite savo užsakymą šian-
kad Danijos socialistai UŽ- dien. Musų antrašas toks ART NO- 
draudė darbininkams strei- St”bJ»^9sS*' Hateted

A j u -X.' UTZ I G. Kairotuu ---- Aciu UZ ciahoParodos Komiteto.
O dabar, gerbiamas Ke- h išk - iškaroas I “Lais- sus^,doraius J*"** tn°b loivi” riolčnin labai IraH tn I 11 Į UmUS- aiskir.imais ir sykiu visąleivi , deKoju .labai, kad tu vėg„ šmeižtus mes nekrei- Paveikslai j.

LATVIJOS LAISVAMA
NIŲ KONGRESAS.

Sausio 7 d. Rygoje, Liau
dies Namuose, įvyko Latvi
jos laisvamanių kongresas. 
Kongrese buvo perskaityti 
sveikinimai: Laisvamanių 
Internacionalo pirmininko 
prof. Hartvigo iš Pragos, 
vokiečių laisvamanių sąjun
gos, lenkų laisvamanių ir 
daug kitų.

Laikinosios s-gos valdy
bos vardu pranešimą padarė 
Bošvecter. Sąjungoje yra 
1000 narių iš visų visuome
nės sluoksnių. K. Elias, ko
miteto pirmininkas, savo 
pranešime nurodė, kad lais
vamanių organizacija veda 
propagandą už bažnyčios 
atskyrimą nuo valstybės ir 
už minties laisvę. Sąjungos 
nariai neturi teisės jungtis 
bažnyčioje, krikštyti vai
kus, laidoti mirusius su baž
nytinėmis apeigomis, nešiot 
kryžių, jungtuvinių žiedų ir 
tt. Kongresas nutarė nuo 
sausio 15 d. pradėti leisti 
žurnalą “Laisvamanis”.

manęs neužmiršai, nes tu 
mano katalikiškai dūšiai esi 
geriausis paslikas. Tu trau
ki mane prie Dievo ir baž
nyčios šventes, prirodyda- 
mas visus gerus darbus mu 
sų dūšių ganytojų. Tu teisin
ąai apraše, kun. Macocho. 0 faktas
istoriją, .puikiai nusvietei .. „ui,,,,
katalikų kunigą Šmitą, a 
merikiečių kun. Richesoną 
ir musų pralotėlį Olšauską. 
Taigi lankyk tu mane ant 
šitos ašarų pakalnės ir ra
mink mano sumenę iki pat 
3udnos Dienos.

Dalinasi su kaimynais.
Dr-gė K. Schwagerienė iš 

Chicagos rašo:
Siunčiu du doleriu ir no

riu, kad “Keleivis” nesusto
tų manęs lankyti kol aš bu
siu gyva. Ir ne aš viena taip

NORIU PARDUOT ŪKĘ.toks, kad niekur streikai nė- x.. . v, . ■> . l/o akenai žemes, 40 akerių miško,
ra taip griežtai draudžiami, kita dirbama; stuba 9 kambarių, di

delė barnė, dideli vištininkai ir kiti 
. - , . ♦ -re budinkai geroj padėty, visi ūkės pa-

ViespataUja Laisves gar- dargai, traktorius, diskos ir plūgai;
binami bolševikai. ? Tulai-2**rv*?.’ 3 telyčios, 12 avių,o kiaules, 60 vistų; daug kornų

Kuiu Vincui  Kai kuria šieno vy™ mirė> turiu 2 ukesIKUJU Vincui. nai Kurie neišgaliu apdirbti Kaina už tą ūkį 
Tamstos rasiniai jau tilpo, O 34^00; įmokėti $3000 Likusius ma- 
kiti stovi sustatyti ir tilps **“ ‘šmokėjmMs. (i©)
prie pirmos progos. Kai dėl
Baltrėno skridimo į Lietuvą, _
tai iis da neišskrido Pere?- JIf*KAL DARB0 ANT .ai jis aa neissKnao. rere. Moku farraos darb< prie 
tą vasarą JIS buvo atvykęs visokių mašinų dirbt, karpenterio 
musu redakcijon ir sakė, *£•

MRS ZUZANA ADAMS
R. 3, Baz 58a, Berlin. Md.

i j 1-1 • iaoo a. ara,’» ir *er»m farmeriui bu-kad leksiąs 1933 metų pa va- čiau labai naudingas. Kam reikalin- 
kaip1.«k užbaigs^

mė^tu “Keleivi”. Ji skaito nau» lektuv> Dau.glau c. R.
visi SU dideliu pasigerėjimu. Į nle ° nU0 )° ne^r e' 277 Bolton Street. So. Boston
Aš vos spėju jį perskaity- lom' i
ti, tuojau pasiima mano kai- R. Žukauskui.— Lietuvių

HAVERB1LL 
SHOE SCHOOL

<»> 

Massį

sąjungos pranešimu apie di-'?irJo:s .J1Jls*t?ose. pastipę 
džiųjų valstybių ginklavi- vienas labai
mąsi, 1931 m. ginklavimuisi didelis. Sakoma, kad seniai
išleido doleriais: *: stimP? K į! ^°kos. mRlsto’

nes dabartiniu metu, ėmus 
Jungt. Valst. 707,425,000 šalčiams kietai spausti, už- 
Soviet. Rusija 578,943,000 šalo visos pelkės ir raistai, 
Francuzija 466,980,000 ir pastariemsiems nėra kur 
Did. Britanija 465,255,000 gauti maisto. Laukuose irgi 
Italija - ---------------* -
Japoni ia 
Vokietija 
Ispanija 
Kinija 
Lenkija

248,946,000 nieko iškasti negali.
236,861,000 __ ________

17,923,000 RAKETIER1AI SPROGDI- 
112,583,000 NA TEATRUS. 

94,291,000 šiomis dienomis Massa-

NORIU IŠMAINYT NAMUS 
ANT FARMOS.

Namai ir Lotas yra Clinton, Ind. 
luotas 55 pėdų pločio, 180 pėdų ilgio, 
viena stuba mūrinė, 9 ruimų, kita

per tris ar keturias dienas. I dėl to ant ios yra dedamas s ruimų. Kam nusibodo ant
ii. . - — Iv i • r» a i* • -a • farmos ir įdomautų apsimainyt ant51 numers keliavo net sesias brūkis. Bet galima apsieit ir 

dienas ir sugrįžo nabagas be to brūkio. “Keleivis” 
taip nudėvėtas, kad vieto-j nevartoja.
mis sunku buvo ir raides pa
žinti.

mynai, o iš jų kiti, ir taip kalboje 
“Keleivis” eina per rankas, džiuose

kai kuriuose žo- 
tariasi ilgai, ir“u”

jo
gražių namų, klauskit šiuo adresu:!-) 

GEORGE BAKAS 
1319 Addisou Street Chicago, III.

čeverykų stičeriai yra 
reikalaajaiai.

Proga jaunoms merginos ir mote
rims įsimokyt gerą amatą. Pilnas 
kursas dailiam stičiavimui. Kaina už 
kursą 810.00. (8)

HAVERHILL SHOE SCHOOL 
113 Essea Street, 6th floor

HAVERHILL, MASS.

ITALIONIšKI AKORDIONAI
(vairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordionuų kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akerdmae Lekcijas. 
ITAL1AN ACCORDION CO. 

1«14 Bb» ’-land Avė. F41. Chicago

AAfarracc
Catatot

NEPRALEISKIT—GERA PROGA!
160 akerių geros žemės, Colorados 

State, žemė gera, derlinga, geras 
vanduo, sveikiausias oras visoje A- 
merikoje, labiausiai tokiems kurių 
nesveiki plaučiai. Parsiduoda pigiai 
už 3900. Turiu ir brangių farmų par
davimui. Kurie norit daugiau žinių, 
klausikte: JOHN RIŠKUS

BOX 181 MILNER, COLO’.

Suvis dykai dasižinosite mito ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (9)

PRACTICAL SALES COMPANY

Pajieškau brolio PRANO GIRDZI
JAUSKO, Vadžgirio parapijos, Ra
seinių apsk. Jis seniau gyveno Bur- 
'ington mieste. Kurie žino kur jis 
andasi. prašau man pranešti, busiu 

dideliai dėkinga. Jeigu ši žinia jį pa
sieks, malonės, pats atsišaukti. (7) 

MISS P. GIRDZIJAUSKAITĖ 
01189 Charlevoix Street

Montreal, Canada.

Pajieškau tetos Marijonos Mickevi
čienės. paeina iš Suvalkų guber., Nau
miesčio parapijos, kaimo Vaišvilų,

STREIKLAUŽIAI MIEGA 
DIRBTUVĖJ.

Briggs kompanijos dirb-į
tuvėn Detroite, kur streikuo- i Drg. J. Budrevičius iš Law- 

rence’o rašo:
Prisiunčiu 25c už Kalen

dorių ir $2 Maikio tėvui ant
Streiklaužia ten pat dirba ir batų, nes matau, kad senis 
miega, nežiūrint kad įstaty-Įjau labai suvargęs o aš no-| în«uve-^

nu, kad jis vis dar keliautų. | žinot ką nors apie ją, prašau praneš- 
As skaitau “Keleivį” jau per
23 metus ir noriu skaityt jį 
toliau.

ja darbininkai, buvo nuvy
kę laikraščių reporteriai. Jie 
rado tenai tikrą liogerį.

mai draudžia darbininkams 
darbavietėj miegot Streik
laužių esą apie 2,000. Tarp 
jų yra 300 moterų. Jos irgi92,873,000 ^  ̂ dkbtovėj. Dirttuvę

šie skaičiai, turbut, ge-* sprogdinti du teatrai. Polici- saugoja policija, kad strei-! 
riausiai už save kalba. j® sako, kad tai “raketie- kieriai neįsiveržtų. Taip yra

T.i, mat, tftkįek pasaulis £"k2in “"k’
tepasimokino is buvusių pa- tyvų organizacija » siūlėsi 
saiUinu, skerdynių! Jis vėl saugot tuos teatrus $15 j 
ginkluojasi ir rengiasi ki- mįne9j “nuo darbininkų su
tems dar žiauresnėms sker- mokslų.” Kaip tik teatrai ta 
dynems. Ir, jei darbininkai “apsaugų” atmetė, tuojaus 
ir ūkininkai nesiorganizuos jiems buvo pakištos bom- 
ir nesulaikys savo valdžių bos
nuo tolimesnio ginklavimo- ’ __________  .
si arba neprivers nusigink- Užpereit sąvaitę Montreale 
luoti, tai galime sulaukti ir buvo užpultas Banque Ca- 
kito pasaulinio karo. nadienne Nationale. Pašovę

Tai štai ką mums primena vieną tarnautoją, trįs bandi- 
13 metų karo sukaktuves, tai pagrobė $800 ir pabėgo,

ano ReanMti»kų 
Bnffalo Poui

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerį ir nusipirkau jo bon
ką. Pirmas išsitepimas j uoto i mo
mentaliai suteikė palengvinimu. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose."

J. O
Buffalo. X. Y.

PSIN-EKfELLf

Skaito “Keleivį” per 23

ti. arba pati malonės atsišaukti. Už 
pranešimą busiu labai dėkinga.
ONA VALAITUKĖ-SANGAILIENĖ 

119 Florida St., Dorchester, Mass.
1219 N. Irviag Ava- D< 

CHICAGO. TLL,

aoooeooooooM

Visli UN1A1.
Už visokios rųšies smulkhm pai 
garsinimus, kaip tai: 
mus apsivedimų, įvairius 
mus, pardavimus, pirkim 
tome po 3c. už žodį ui sykį. 
rint tą patį apgarsinimų pi * ‘ 
kelis sykius, ui tekančius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keieirio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir ui pirmų sykį skaitoma pa le. 
už žodį, išskiriant pajieftojime 
apsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po Se. ui žodį.

rie tur užsiprenumeravę laiikraitį, 
už pajieškojimue giminių ir Šna
rų skaitome tik po le. už iošL 
Pajieškojimai su paveikslu kai- 
nuoja daug brangiau, nes 1 
ja padarymas klišės. ToM 
Ud *

Yei'
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgsrsiaimm iar-1 
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karta ir mokaa£ 

ULHV18 
888 SROADWAY,

BOSTON. KAM

■=

KNYGŲ BARGENASChaa. B. 
KarksatĮfat $ jęs

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOIAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabm parastiam nuo 375 

iki prakilniausių.
S Reikalui esant kreipkitės prie 
E musų. Suteiksime tinkamiausi

patarnavimą.
| CHAS. B. KUCHAUSKAS 

<37 Sa. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

Isitėmykit telefoną Seuth 0083

tš

r
ia

“AUŠROS" KNYGYNAS dabar išparduada įmygąs až pasų kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias labai nupiginta 
kaina:

I-alio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 836 puslapių ui <4.00 
Kišeninį žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

lol puslapių, apdaiytas, už.,..-,,,,.,,,,,,,,,.., 8.75c
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

414 puslapių, už 8L50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 puaL apd. už........... 84.00

“Aušros" Knygyne yra šlaitai kitų knygų karias iitae laika ga
lima gauti pirkti už pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigarnyčios, ir tt. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampą 
persiuntimui.

“AUŠROS” KNYGYNAS
3653 So. Halsted Street Chicago, III.

OOOOOOOOaeMMBBBBBBBBBaaaBMeBBBBBaBBBBBBBBMMBk
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BbMtaa Puslapis SO. BOSTON Ne. 8,

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AME3UkO& LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

i Kaip Kunigas Moki- LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 1 «•*!«“l"i'k"
no Jauną Merginą ISTORIJA IR PADĖTIS.

“Meiles Meno”
Indianos

miestely,

W1LLOW CREEK, 
CANADA.

Amerikos lietuviai yra sudėję | svetainėje susirinko 76 asme- 
milijonus dolerių Lietuvos ne- nys. kurie aptarė Bendrovės rei

vinėjimu, nei su pinigų išeikvo
jimu, jei Bendrovės nepasiseki
mus ir tūlos direktorių darbus

valstijoj, Muncie priklausomybės ir atstatymo kalą ir išrinko organizaeinį ko- «aIima išeikvojimu pavadinti. 
Šiomis dienomis reikalams, bet tos aukos nevi- j mitetą iš šių

SVEIKATOS SKYRU S. 

Rado Dr. G. J. Možis.

imą ir puvėsiams dalinai ji pa- 
I siekus, gerokai jaučiame skaus-

Gardžiai pavalgius dažnai ne
sinori dantų šepetuką su mos- 
tim dėti į bumą, nes bijoma su
gadinti skoni. Taip darydami 
klystame. Neišvalius dantų pc 
valgiui, praėjus keletai valandų, 
pajuntame, kad niežti aplink 
dantį, prie kurio pasiliko mais
to gabalėliai. To erzinimo nepa- 
nešdami. imame krapštuką ii 
jo pagalba maistą šiaip taip iš 
tąrpo dantų iškrapštom. tačiau 
to blogos pasekmės vis dėlto pa
silieka. Viena, aprugęs maistas 
burnoje skonį sugadina ir užata- 
kavo danties enamali. Mes to 
užsilikusio maisto veikmės ne
jaučiame, nes enamelis neturi 
nervu sistemos. Pasekmės pasi
reiškia tik tada, kada sužinome 
jog enamelis jau kiauras. Vadi 
naši, pati kietoji danties dalis 
pradėjo puti. Tuomet ir skaus
mą jau pajuntame, nes kiekvie 
nas dantis nuo enamelio iki pa
ties gyvio turi stiprią nervų sis
temą. Tai vadinama dantinu ir 
sudaro didžiausią danties dali. 
Prie smegenų arba po smegenų 
kur jungiasi enamelis su cemen- 
tumu, išpuvus dančiui visuomet 
skaudžiai atsiliepia, nes toj vie
toj enamelis yra plonesnis ir 
puvimas greičiau pasiekia dan 
tiną, kuriam turint nervų siste

buvo Įdomi byla. Kaltina
mųjų suolan buvo pasodin
tas kun. G. Lemuel Con- 
way, vietos bažnyčios kle- 

tbonas, o 18 metų amžiaus
mą.

Visos bakterijos, susirinku- TT , sr eu,. . ... mergaite, Helena Huffman,;ios pro prakiurusi enameh i . . . .. . , , ' paraudusiais skruostais ir
• .. . ... nuleistomis akutėmis pasa-lervu dugimas (intacija) su- , - . - - , - j. . , ' kojo teismui, kaip sitas do-toro nepaprastą skausmą. Ką. J mokv[cjįs prie.

ta dMt, lydytoju, tenka vai- ? į . ..mei}fcKlek.
yti sugedusią dali. kėdėj tikrai' .. ,,
įejauku darėsi sėdėti. Gydyto- C1^j‘ 
ias sugedusią dali turi gerai iš- Štai jos žodžiai: 
valyti, paliečiant ir sveiką dan- “Gruodžio 29 dienų aš iš
tino dali, nes kitaip darbas butų ėjau iš savo namų apie 2:30 
veltui, puvimas eitų tolyn. valanda po pietų ir eidama 

Pastebėjus dantyje mažą gatve pamačiau kun. Con-
skylelę, ar ji butų viršuje, šone 
ar tarp dantų, turime žinoti, kad 
po enamelio yra kelis kartus di
desnis 'išpuvimas ir. neužtaisius,
į dantį prieina visokių maisto 
dalelių ir puvimas dar skubiau 
eina. Nuo to susidaro burnoje 
neskanus kvapas, bet mes patys 
dažniausiai to nejaučiame. Kiti 
tai mumyse pastebi ir nuo musų 
šalinasi, nes iš burnos einantis 
kvapas yra nemalonus.

Dantį, tik pradėjusį gesti, ga
lima pataisyti su mažai lėšų. bet 
kada labiau išpūva, tuomet ir 
skausmas didesnis ir kišenių la
biau pakrato. Geriau apsižiūrėti 
iš anksto ir nelaukti kol dantys 
visai išpusta ir iš tos priežasties 
susidaręs burnoje kvapas ir ki
tiems nemalonumą daro.

Deportuojama Rasimaviėiaus Šeimyna 
Kanadoje Paleista.
KANADA.

Praėjusi rudenį čia bu
vo deportacijos tikslu areš
tuotas už ėmimų pašalpos 
J. Rasimavičius su trimis 
vaikais. Jo žmonai pasisekė 
pabėgti nuo imigracijos a- 
gentų. Rasimavičius buvo 
» Edmontono išvežtas į 
Winnipegą ir su vaikais bu
vo laikomas imigracijos na
muose, o jo žmona buvo 
gaudoma.

Bet Rasimavičienei ga
biai slapstanties, valdžiai 
nusibodo jos vyrų su vai
kais laikyti ir sausio mėne
siui pasibaigus, Rasimavi
čius buvo paleistas, bet su 
sųlyga, kad pašalpos sky
riuje daugiau nepasirodytų, 
nes jeigu tas pasikartos, tai 
vėl busiąs vežamas į Lietu 
vų. žmogus sutiko pašalpos 
daugiau nebeprašyti, nors 
be jos jam gyvenimas sun
kus su trimis vaikais ir 
žmona.

Taigi aiškiai matyt, kad 
Rasimavičių norėjo depor 
tuot dėl pašalpos, nes jos 
išsižadėjus, paleistas. Į Ed* 
montoną jis gryžo ne val
džios pinigais, bet savo. 
Winnipego lietuviai jam pa
gelbėjo sugryžti.

Deportavimas iš Kanados 
ateivių, daugiausia dėl pa
šalpos ėmimo, šiuom tarpu 
pakilo. Kas mėnesis, kaip 
valdžios skaitmenys paro
do, išvežama po 500 ir dau
giau ateivių iš visos Kana
dos.

Du lietuviai pajutę depor
tacijų, paspėjo pabėgti iš 
Edmontono,bet viena lietuv. 
šeima liko deportuota į Lie
tuvą. Pasirodo, kad jį įskun
dė lenkų katalikų kunigas. 
Deportuoto lietuvio pavar
dė, rodos, Nuogis. Jis buvo

n pat areštuotas, kaip ir 
. Jo žmona taip pat pa

spruko nuo imigracijos a- 
gentu, o jis buvo laikomas 
su vaiku imigracijos namuo
se. Nuogio draugai kreipėsi 
I lenkų kunigų su prašymu, 
kad užtartų Nuogį, nes tas 
JcgąmMtfr deportavimo rei-

\vay sėdint automobiliuje. 
Tis mane pasišaukė ir klau- 
ia, kur aš einu. Tuomet jis
)asisiulė pavėžyt mane į 
niestų.

“Paklausius man, kur jis 
.ažiuos, jis atsakė, kad pir
ma noris mane pavežiot, o 
oaskui nuvešiąs kur man 
eikia.”

Mergaitės liudymu, kuni
gėlis išvežęs jų iš miesto už 
kokių penkių-šešių mylių, o 
paskui išsukęs iš didžiojo 
kelio ir, pavažiavęs į šalį 
apie 200 jardų, sustojo.

“Aš jo paklausiau, ką jis 
čia nori daryt”, sako mer
gaitė, “o jis manęs klausia, 
ar aš esu kada nors turėjusi 
meiliškų prietikių. Aš atsa
kiau, kad neturėjau. Tuo

met jis pradėjo aiškint, kad 
jau laikas turėti, kad 18 me
tų merginai jau reikia turėti 
meilės dalykuose patyri
mo.”

Čia kunigėlis pasisakė, 
kad jis jau subrendęs vy
ras, gerai apie širdies rei-

atnešė mums pageidauja-į 
mus vaisius. Pažiūrėsime čia

vieną tos rūšies pastangų 
f—Lietuvos Atstatymo Bendro
vę.

Asmeniškai aš prisidėjau prie 
šios Bendrovės su gana didoka 
suma, nuo pat pradžios jos susi- 
organizavimo, bet prie jos vairo 
nebuvau ir neturėjau progos 
patirti viduj buvusio veikimo i- 
ti po sausio mėn.. 1932 m. kada 
ikau išrinktas vienu iš 9 tos 
3endrovės direktorių. Bendro

vės reikalai buvo labai supainio
ti. Mėginom juos sutvarkyti, bet 
;uoj susidurėm su sekančiomis 
(liūtimis:

1. Pasaulinė ekonominė padė- 
is palietė musų Bendrovės in

dėlius (in vest mentus) kaip Lie
tuvoj, taip ir Amerikoj.

2. Originalis Bendrovės sta
tutas, kuris, matyt. Bendrovės
verčių buvo tyčia taip sutvar- 
cytas, kad kontrolė visada pasi

liktų tik pageidaujamų asmenų 
rankose, ir

3. Akcininkų apatija, kurių 
dauguma, įdėję tik po $50.00 ar 
$100.00 tais laikais, kada pini
gus buvo nesunku uždirbti, vi
sai apie Bendrovę ir savo akci
jas užmiršo, arba nekreipia jo
kios domės į Bendrovės likimą.

1. Roman
2. Dr. J.
3. Dr. A.
4. J. O. Sirvydas.
5. Kun. F. Kemėšis.
6. Kun. V. Matulaitis.
7. J. B. Vaiukonis.
8. J. S. Vasiliauskas.
9. Kun. Ambotas.
10. V. J. Lukoševičius.

Bendrovė buvo inkorporuota 
1916 metų 1 lapkričio, Delavrare 
valstybėj. Inkorporatoriais pa
sirašė kažin kodėl nei šis komi
tetas. bet štai kas:

F. R. HanseU, Philadelphia, 
Pa., turįs 3 akcijas.

Geo. H. B. Martin, Camden, 
N. J., turis 3 akcijas.

S. C. Seymour, Camden, N. 
J., turįs 94 akcijas,

Pas mus anglų kasyklose 
darbai eina labai prastai. 
Nekurios kasyklos per visų 
žiemos sezonų išdirbo viso 
tik 26 dienas ir užsidarė. Ki- 

53,. tos da dirba, bet labai silp- 
! nai, 1 ar 2 dienas ant sųvai- 

1,700’tės. Užmokestis $5.02 už 8 
į vai. darbo dienų.Užmokestis 

ioo, .butų neblogas prie dabartį* 
Į nio pigumo, bet kad to dar- 

Kaip rekordai parodo, už vi- bo maža, tai vistiek prasto- 
akcijas, parduotas už pini- ka*

Praėjusių vasarų, kada 
kasyklos visiškai nedirbo, 

vės, arba duotas dykai, organi- tai buvo viešėjf darbai: ke- 
zatoriai ėmė iš Bendrovės “ko- liūs taisė ir mokėjo po $2.40 
mišino” 10 nuoš. Taip, kad be-į už 8 vai. darbo dienų; vedu- 
veik $66,000 Bendrovės pinigu siems davė dirbt po 3 dienas

Viso'akcijų buvo parduota se
kančiai :

Už pinigus ir ant notų 
931, $539,310 sumai.

Už kitų B-vių akcijas 
$17,300 sumai.

Už “pasidarbavimą”,
$l;000 sumai.

gus, išmainytas į kokias bever
tes akcijas, kokios kito6 bendro-

kaluose turi kažin kokios 
slaptingos galios. Kunigas 
meldimą išpildė ir Nuogis 
buvo paleistas. Kunigas ra-
mino kad viskas busią nZrįs'įi
rai. Nuogis-suejo, vėl su savo , ik ^eiJ&
žmona gyventi. Bet uz kelių esį ] šitoj grit ££
dienų imigracijos agentai | lavin ; ir būtinai norįs jai 
apstojo Nuogio kambariu1
duris ir suėmė ji kartu su, šitoj vietoj mergaitėa
žmona. Jo daiktai buto is- skruostai fia labiau parau- 
parduoti uz pusdykį. p jieįdo aky? visai nusileido ir
abu su vaiku uždaryti į imi- balsu dė.
gracijos namą. Jo- draugai jo kai - kad
vėl nusiskub.no pas lenkų kuni |lio ,.a£kJa ?aį ant joa 
dusių ganytoją užtarimo keliosir kaj jfe
prasyti, bet dabar tėvelis uz- - j j-£. J
giedojo jau kitą giesmę. Sa-; Autįmobliuje prasidėjo 
ko Nuogis yra ne Rymo ka- k „ ngai^gy^st Pis- 
talikų tikėjimo todėl jis uz kui kunig*g nnsi.
ji užtarti negalįs, be to dai gando pravažiuojančio an-
jis nei vaiko nekrikštijęs, tcmobiliaus didžiuoju keliu 
kūnam jau bus apie metai *r
laiko Nuogis yra liuteronas. Mergaitė „enorėjo šito 
ir dėl to jį vėl padavė depor- gkan(Jalo rieSum()n kelti
tavimo naguosna Rodos, bet ■ ikalbino traukti ku. 
prasyta buvo užtarimo ir niga t^sman winardas F. 
įuteronų kunigo, bet tas at- Amandas, to paties kunigo
lak%^ N“°?'s sko!,.nSas parapijos chorvedys. Užtai 

am S1.00, be to, nešcyras kun ęcnway dabar smogė 
jam Į valgomųjų ir perskėlė 
lupą

Pasipiktinę šituo skanda
lu parapijonys kreipėsi į vy
skupą ir pareikalavo, kac 

jegamastis Conway butų iš
tuok laimingi, kad čia neturi vilktas iš kunigo rūbų. Be 
lietuviško ilgaskvernio. vyskupas kol kas nieko ne- 

Apart J. daro.

maldininkas, todėl užtarti 
negalįs.
Pasirodo, jog Kristaus tar

nai neturi žmogui širdies. 
Tai tokia jų artimo meilė. 

Edmontono lietuviai nors

Pirmutiniai Zebrų Dvinai Amerikoje.

Bamum cirke, Califomijoj, šiomis dienomis gimė zebrų 
dvinai, ko ligi šiol Amerikoje da nėra buvę. Cirko darbininkai 
praminė tuodu arkliuku “Alus” ir “Vynas”.

Bendrovės statutas (konstitu
cija) reikalauja, kad sausio mė
nesyje, kas metas, turi įvykti 
akcininkų susirinkimas, bet kad 
toks susirinkimas galėtų nuta
rimus daryti arba direktorius 
rinkti, turi bot bent pusė visų 
parduotu akcijų savininkai as
meniškai susirinkime, arba turi 
būt atstovaujami pamainomis 
(by proxy). Kitaip susirinki
mas nėra legalus, ir tada direk
toriai. o ne akcininkai, renka 
direktorius Į vietas tų, kurių 
tarnybos laikas pasibaigė. Ben
drovės tvėre jai negalėjo nenu
manyti, kad vargiai kada nors 
bus galima sušaukti legalų akci
ninkų susirinkimą, kada tie ak
cininkai yra išsimėtę nuo At- 
lantiko iki Ramiojo okeano ir 
nuo Kanados iki Meksikos rube- 
žiaus. ir Lietuvoj, ir todėl numa
tė kad Direktorių Valdyba visa
da pasiliks jų kontrolėj.

Aišku tad, kodėl nuo Bendro
vės susitvėrimo jau į porą meto 
Bendrovės akcininkų susirinki
muose nėra buvę reikalingo ak
cininkų skaitliaus (kvorumo), ir 
kodėl tie akcininkai, kurie da 
šiek-tiek buvo pirmose Bendro
vės dienose jos likimu suintere
suoti, pamojo ranka ir pasiganė- 
dino vien nelabai maloniais, bet 
dažnai gerai užpelnytais, kom- 
olimentais Bendrovės tvėrė
jams ir vedėjams.

Pastarais laikais Amerikos 
lietuvių rateliuose ir net akci
ninkų susirinkimuose pastebėta 
nedvejoti nas persitikrinimas, 
kad Bendrovę “nuvarė” ir “su
valgė” dabartiniai direktoriai ir 
reikalų vedėjai. Nors man tenka 
tik antri metai direktoriate už
imti vietą ir dalyvavau tik 4 di
rektorių posėdžiuse ir iš Bend
rovės jokio pelno niekad nesu 
sėmęs, bet paskutiniame akci
ninkų susirinkime viens įpykęs 
akcininkas priėjęs rekomenda- 
vosi sekančiai: “Tai ir to, Bago- 
čiau, su kitais judošiais prisidė- 
jai prie mano šimtinės praryji- 
mo ! Kad jus užspringtumėt var
gdienių prakaitą ėsdami...”

Panašios akcininkų nuomo
nės, ir abelnai Amerikos lietuvių 
susiinteresavhnas Bendrovės 
reikalais, ir privertė mane pa
studijuoti Bendrovės istoriją ir 
paskelbti faktus.

Pas ką gfanė ta geniališka,, pa
triotiška mintis organizuoti Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę, man 
nepasisekė tikrai patirti, bet 
1916 metų rugsėjo 28-29 dieno
mis kun. Petkaus parapijinėje

Direktorię Tarybos.
Bendrovės visus reikalus abel

nai veda ir tvaiko akcininkų iš
rinkta Direktorių Taryba, susi
dedanti iš 9 asmenų, renkamų 3 
metams, kas metai pakeičiant 
trimis nariais. Nesant akcinin
kų metiniuose susirinkimuose 
kvorumo, direktorius renka se
nieji direktoriai. Nuo pradžios 
Bendrovės užsimezgimo, sekau 
tįs asmenys buvo Bendrovės di 
rektoriais:

1916 metais:
1. Romanas Karuža.
2. Kun. J. Ambotas.
3. Kun. V. Matulaitis.
4. J. O. Sirvydas.
5. J. B. Vaiukonis.
6. Dr. J. šliupas.
7. Kun. F. Kemėšis.
1917 metais:
1. Kun. N. J. Petkus.
2. Romanas Karuža.
3. J. O. Sirvydas.
4. Kun. P. Gudaitis.
5. Kaz. Kasaitis.
6. Dr. A. Bacevičius.
7. M. W. Bush.
8. Kun. V. Matulaitis.
9. V. K. Račkauskas.
1918 m. išrinkti šie nauji di 

rektoriai: Adv. J. S. Lopatto ir 
A. S. Trečiokas.

1919 m. išrinkti direktoriais 
P. žiuris ir J. Strimaitis.

1920 m. vidury metų išrink
tas J. Ambraziejus.

1921 m. išrinktas J. Liutkaus- 
kas (dabar Uotas).

1922 m. išrinkti nauji direk
toriai: B. Vaškevičiutė ir V. 
Lazdynas.

1923 m. išrinkti: A. B. Stri
maitis ir Pranas živatas.

1924 m. išrinktas: X. Stram-
skis.

1925 m. išrinktas V. Boreika.
1926 m. pasiliko visi senieji.
1927 m. išrinktas P. Bukšnai- 

tis.
1928 m. išrinktas N. J. Var

nės.
1929 m. išrinkti: A. Mikalau

skas ir Dr. B. K. Vencius.
1930 m. pasiliko visi senieji.
1931 m. išrinkti B. J. Sche- 

gaus ir S. Kišonas.
1932 m. išrinktas naujas: 

Adv. F. J. Bagocius.
1933 m. Direktorių Taryba 

susideda, pažimint nuo kurių 
metų jie taryboj veikia, iš se
kančių :

1. A. S. Trečiokas, nuo 1918 m.
2. A. B. Strimaitis, nuo 1923
3. X. Strumskis, nuo 1924
4. P. Bukšnaitis, nuo 1827 m.
5. N. J. Varnės, nuo 1928 m.
6. A. Mikalauskas, nuo 1929
7. B. J. Schegaus, nuo 1981 m.
8. S. Kišonas, nuo 1931 m.
9. F. J. BagoČius, nuo 1932.
Nei vienas Direktorių Tary

bos narių nėra buvę tos Bendro
vės sumanytojais arba organiza
toriais, ir beveik visi surinkti 
pinigai buvo įdėti ir praleisti tu 
direktoratų, kurittae vadovavo 
Karuža, Račkauskas, J. Strimai
tis, Bush-Bučinskas, Lopatto, 
kun. Gudaitis, J. O. Nrvydss ir 
žiuris. Išskyrus TrsčMtą, k 
kiek vėliaus A B. Strimaitį, da-

buvo ištraukta kaipo komisai. 
Daug iš tų akcijų grįžo į Ben

drovę atgal, būtent:
Viso akcijų išduota 55,761. 
Panaikinta dalinai įmokėju

sių 266.
Nuo Karužos šeimos ir kitų 

atimta 11,258.
Išmainyta į Lietuvos bendro

vių akcijas 8,644.
Viso akcijų gryžo 20,168 
Dabar išduotų akcijų yra 35,- 

593.
(Bus daugiau)

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir

3325 So. Halštod St 
CH1CAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Vgram ir Moterim
Keiki* perskaityti maj* 

D-ro Marferie Kayga 
GONORĖJA
paplitaai tartie* lisa. 

tik 50 centų. Reikalaukit 
TO” knygyne, arba paa

antenų:
DR.MARGER1S 

3421 S< Baletcė Street, 
CmCAGO.ILL.

u

-------- - —
-Aj'.

ant sųvaitės, o pavieniams— 
po 1 dienų. Bet dabartiniu 
metu, kada kasyklos dar 
šiek tiek juda, viešųjų dar
bų nėra, nors bedarbių yra 
begalės ir kiti net vagonuo
se nakvoja.

Lietuvių pas mus yra 2 
šeimynos ir du pavieniai. 
Šita žiema pas mus nešalta, 
šalčiausiu laiku yra buvę tik 
16 laipsnių žemiau zero, o 
kitais metais būdavo iki 40 
laipsnių žemiau zero. Ir 
sniego labai mažai. Tai tiek 
šiuom kartu iš musų Willow 
Creek apylinkės.

Bijūnas.

DR. J. MARGUS
» MASKVOS IK KAUNO 

totą ir
ir vyrų, kraaia ir 

Elektriką ir M 
jei rrflr-'-r 

281 Hanover St.,
TeL Cagitel 22S7 HiaMands 3314 
Valandos: Nuo 9 ryto iki S rakan 

Nedaliomis: iki 5 vai po pietų.

PHILADELPHIA, PA.
Kurie užeidavo pasiimt “Ke

leivį” ant 102 So. 2-nd Street, 
dabar toji krautuvė persikėlė į 
naują vietą. Dabar ‘“Keleivį” 
galima gaut po num. 302 Chris- 

itian Street, Philadelphia, Pa.

KELEIVIO” KALENDORIUS 
193S Metams.

4JIŲ metų 
idomus.

“Keleivio” Kalendorios yra labai

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai, kas 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų ? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “S O S”? 
Kiek yra visam pasauly girių?
Saulės sistema ir jos planetos.
Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias ? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kabio įspėti orą? (Moksliškas 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvą?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Ką reiškia Newtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas”?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gėlės 
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai išaiškinti.•
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 50c., bet “KdetvieT skaityte- 
jaaw tik 25 entai.
Mokestį galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvotoj ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome MStųeti staaipų ii Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

LEIVIS

nusiskub.no
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

*1

Nelaimingos Motinos Naikina Kūdikius.
V*ena/Yg’T numarino sa- UŽSIDEGĖ KLUONAS IR 
vo mažiuką badu, kita kiau- NUKENTĖJO 7 ŽMONĖS.

lems sušėrė.t
Pagirių kaime, Utenos 

apskrity, gyventoja Magda
lena Vyšniauskienė Utenos 
ligoninėje pagimdė kūdiki. 
Išėjusią iš ligoninės Vyš
niauskienę priėmė pas save, 
iki visai sustiprės, Utenos 
geležinkelietis Mirinavičius. 
Vaikas po 4 dienu mirė. 
Vyšniauskienė nunešė jį pa
laidoti pas Utenos klebeną 
Klebonas prašė mirties liu
dijimo. Vyšniauskienė žadė
jo pristatyti ir paliko vaiką 
bažnyčios varpinėje. Tat 
patyrusi policija surašė pro
tokolą ir perdavė Vyšniaus
kienę tardytojui. Padarius 
lavonėlio skrodimą, kūdikio 
virškinimo aparate visai 
nebuvo rasta jokio maisto. 
Gydytojo eksperto buvo nu
statyta, kad motinos krūtyse 
pakankamai pieno ir kad 
vaikas tyčia badu numarin
tas. Vyšniauskienė kalta 
prisipažino, aiškindama, 
kad būdama vargingoje bū
klėje ir vyro apleista, norė
dama nusikratyt vaiką, są
moningai marinusi badu. 
savo krūtų pieną išmelžda- 
ma žemėn. Vyšniauskienė 
nubausta 4 metais sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

O dabar štai kitas atsiti
kimas.

Kauno Apygardos Teis
mas šiomis dienomis nagri
nėjo Kaišedoryse bylą Ma
rės Cenkunaitės, kuri buvo 
kaltinama tuo, kad pagim
džiusi “pavainikį” kūdikį, 
pasmaugė jį ir įmetė kutin 
kiaulėms. Teisme paaiškėjo 
mergaitės—motinos trage
dija, kuri beviltės padėties 
priversta buvo tą baisų žygį 
padaryti. Kauno Apygardos 
Teismas rado bausmę maži
nančias aplinkybes ir nu
baudė ją vienais metais pa
prasto kalėjimo, priskaitęs 
išsėdėtus iki teismo 3 mė
nesius ir tris sąvaites.

J. Kiveris iš Montrealo, 
Kanados, rašo:

Gudelių kaime, Vilkaviš
kio apsk., užsidegė ūkinin
ko Kapteinio kluonas. Gais
ras kilo nakties metu, bet 
gaisro priežastis nežinoma. 
Tame kluone mėtėsi da nuo 
karo laikų rusų granata ir 
kada ji nuo ugnies įkaito, tai 
sprogo ir smarkiai sužalojo 
7 y patas. Ūkininko liuosi- 
ninką sudraskė vietoje, pa
lam ūkininkui sudraskė 
šoną, gydytojas sako kad 
nirs, nes žaizda pavojinga. 
Važiavęs pro šalį plentu šo- 
’eris buvo atėjęs pasižiūrėt 
gaisro, tam nutraukė abi 
rankas. Kapteinio žmoną 
aip pritrenkė, kad toji ne
gali kalbėti, o kitas 3 ypa- 
as taipgi smarkiai apdras

kė.
Daug kartų pats Kaptei- 

nis ir darbininkai naudoda
vo tą granatą kaip įrankį į- 
vairiems reikalams, bet ma
tomai niekad nebuvo taip 
smarkiai sutrenkta, kad ga
lėtų sprogti. Labai bloga, 
kad Lietuvos žmonės labai 
neatsargus su pavojingomis 
karo liekanomis, nors jau 
laug kartų buvo perspėti 
’aikraščių ir patyrusių žmo
nių.

SUSTOJO KROSNOS MA
LŪNAI.

Ūkininkai paskelbė jiems 
boikotą.

Krosnoje, Alytaus apskri
ty, įvyko gausus apylinkės 
ūkininkų pasitarimas, kuria
me nutarta paskelbti boiko
tą savo apylinkės malū
nams. Mat, Krosnos apylin
kėj, nežiūrint ekonominio 
krizio, malūnai už grudų 
malimą iš ūkininkų po seno
vei tebeima po 50 c. už 1 
centnerį. Ūkininkai sako, 
kad tai yra perbrangu ir jie 
tiek negali mokėti. Malūnai 
buvę prašomi malima papi
ginti, bet nesutikę, tai ūki
ninkams nieko kito neliko, 
kaip tik malūnams paskelbti 
boikotą. Boikotas jau esąs 
vykdomas ir 3 Krosnos apy
linkėj malūnai jau stovį be 
darbo, o ūkininkai malti ve
ža toliau, kur malimas pi
gesnis.

IŠGELBĖTI Iš LEDU PUS
GYVIAI PALANGOS 

ŽVĖJAI.

Šiomis dienomis išėju
sius į jurą Palangos pajūrio, 
Vanagupės kaimo žvejus 
Augučius ištiko baisi , nelai
mė. Kai jie suėmę ūdas grį
žo į krantą, keletą kilomet
rų nuo kranto atsirado toks 
storas sluoksnis suneštų le
dų, kad žvejų laivas, su ke
turiais vyrais, nebegalėjo iš 
jų beišeiti ir įšalo. Nelaimė 
buvo nujausta ir ant kranto 
esančių namiškių, kurie da
vė žinią Šventosios uosto pa
galbos laivui “Jūratei”, kad 
ji vyktų į jurą išgelbėti įša
lusį žvejų laivą. Per dideles 
pastangas “Jūratė” prisilau- 
laužė prie laivo ir išgelbėjo 
sušąlusius žvejus. Tėvas St. 
Augutis yra vos gyvas, ki
tiems nušalusios kojos, ran
kos, ausys.

Lietuvos Margu
mynai.

Drąsi moteris vilką pagavo.

Varėnos valstyb. sanato
rijos tarnautoja , Radžiunai- 

jtė šio mėn. 7 d., pamačius 
'sanatorijos kieme vilką, nu
tarė jį pagauti ir, rodydama 
jam ęnėsą, priėjo prie jo taip 
arti, kad su rankoms griebė 

i jam už sprando ir pargriovė 
ant žemės. Tai pamatęs Gar- 
pavičius Alfonsas atbėgo į 
pagalbą ir sugautą vilką pa
dėjo surišti.

Vilkas dabar yra sanato
rijos administracijos žinio
je.

Per imtynes vilkas Ra
džiūnaitei ir Karpavičiui 
gerokai apkramtė rankas.
Pardavė arklį už 100 vokiš

kų markių.

Jonavos turguje ūkinin
kas N. pardavinėjo arklį, už 
kurį jam norėjo sumokėti 90 
litų, bet jis prašė 100. Priė
jęs nepažįstamas pilietis į- 
bruko 100 vokiškų ostmar
kių, vietoje 100 litų, pabu
čiavo, atsisėdo ant arklio ir 
nujojo. Ūkininkas pasigyręs 
žmonai, kad arklį pardavė 
už 100 litų, parodė jai pini
gus. Žmona pažino pinigus 
geriau negu vyras. Ji išaiš
kino, kad gauta ne 100 litų, 
bet markių. Apgaviko nera
do.

Prie tilto vaikui prišalo 
liežuvis.

Utenoj kaž koks mažas 
vaikąs eidamas pro tiltą pa
norėjo sužinoti, ar smarkiai 
:šalusi geležis, ir prikišo lie
žuvį prie tilto atramos. Bet 
paskui liežuvis taip prie ge
ležies prisvilo, kad net tu
pėjo pašaukti gydytoją. Lie
žuvis gerokai apkruvintas, 
nes geležis buvo smarkiai į- 
šalusi.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Mokykla Jauniems Tėvams.

Chicagos miesto sveikatingumo komisionierius d-ras Bunde- 
sen (kairėj) atidarė jauniems tėvams mokyklą. Čia par<xlyta. 
kaip vieną tokių tėvu mokina kūdiki prausti.

Suėmė Slaptą Komunistų Paštą.
tė Lietuvos komunistų par
tijos reikalams, ir prie tų 
pinigų buvo da pridėtos Ko- 
mintem. instrukcijos, kurio
mis nustatomas veikimo 
planas Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komitetui, 
iki gegužės mėn. Instrukci
jose konstatuojama dabarti
nis blogo veikimo stovis 
Lietuvoje ir nurodoma, kaip 
veikti kariuomenėje, dar
bininkų, moksleivių tarpe, 
’igonių kasose ir Universite
te. Universitete liepiama 
paleisti dabar esamą biurą 
ir suorganizuoti naują. Ben
drai, universitete veikimo

BYRA JAU PARYŽIYJE. reikalu duodama daug nuro-
Buvusis operos daininin- į dymų. 

kas Byra, prieš porą metų 
pabėgęs užsienin, apvažia
vęs abi Amerikas artinasi 
prie Lietuvos. Dabartiniu 
metu jis gyvena Paryžiuje.
Neužilgo tikisi atvykti
tuvon, kur jo daugelis lau-' 
kia.

Kybartuose žvalgybos a- 
gentai sulaikė Viktorą Pries
konį ir Vokietijos pilietę 
Anną Jung. Pas abu rasti 
portfeliai, kuriais ėjo slap
tas komunistų paštas. Vie
nam portfely buvo Lietuvos 
komunistų partijos centro 
komiteto veikimo raportas 
Kominterno sekcijai; gi an
trame buvo Maskvos Ko
minterno parėdymai Lietu
vos komunistų partijai. Ko
minterno pašte rasta lietuvi
škų pasų blankų.

Rasta taip pat 3,000 litų 
kuriuos Komintemas siun-

KELIAUK J LIETUVĄ

ŠVEDŲ 
“ AMERIKOS

b- LINIJA

ĮSIDRĄSINO VILKAI.

Zapyškio valsčiuje, Kru- 
šinskų apylinkėje labai daž
nai tenka matyti vilkų. Sau
sio 17 dieną, parvažiuojant 
S. Komliavui iš Kauno, miš
ke pasirodė vilkas ir sekė a- 
pie du kilometru. Kadangi 
Komliavas vežėsi ir šunį, 
tai, kaip matyti, vilko norėta 
šuva pagauti. Nuostabu, kad' 
niekas nededa pastangų vii-' 
kuB naikinti. Dabar užšalus 
raistams ir pelkėms, labai 
patogus laikas medžioti.

GUSTAINIS TRAUKIA 
TEISMAN PROF.

KOLUPAILĄ.

Buvusis vyriausysis “Lie
tuvos Aido” redaktorius 
Gustainis šiomis dienomis 
patraukė teisman prof. Ko
lupailą, kam šis paleidęs 
kalbą, kad būdamas “L. 
Aido” redaktorium, Gus
tainis ėmęs kyšius iš Kauno 
elektros kompanijos.

NEVALIA AGITUOT UŽ 
STREIKĄ.

Kauno karo komendan
tas už agitavimą darbinin
kų (bedarbių) streikuoti 
Leibą Reismaną ir Kirilą 
Serbakovą nubaudė po 1 
mėn. kalėjimo.

Vladą Ableiną už berei
kalingą šaudymą 150 lt. ar
ba 7 paras arešto.

PANEVĖŽIO APSKRITY J 
UŽDARYTA 57 ORGANI

ZACIJOS.
Visam Panevėžio apskrity 

šiais metais yra 376 įvairios 
organizacijos. Likviduota 
per 1932 metus 57 įvairios 
organizacijos. Naujai per tą 
laiką įregistruota 46.

Per 1932 metus Panevė
žio apskr. viršininkas sura
šė 701 administracinių bau
dų nutarimų, kuriais 782 as
menys nubausti be teismo, 
administraciniu budu, 35,- 
284 litų sumai.

PLUNGĖS BEDARBIAI.
Telšių-Kretingos geležin

kelio statyba ir nudegusios 
Plungės atstatymas buvo 
sutraukę iš visų kraštų daug 
darbininkų. Toks darbinin
kų antplūdis gerai veikė į 
prekybą ir daugelis preky
bininkų, ypač svaigalų par
duotuvės, gerai pasipelnė. 
Tačiau atėjo žiema. Baigėsi 
visi darbai, o su jais ir pini
gų išteklius. Tokie, iš kitur 
atvykę darbininkai, neturė
dami lėšų grįžti į savo vie
tas, likimo verčiami pasiliko 
Plungėje ir papildė plungi
škių bedarbių kadrą. Be
darbiai dabar priversti yra 
eiti elgetauti ir visokiomis 
priemonėmis gintis nuo ba
do. Dauguma griebiasi net 
vagysčių.

Šiaulių gyventoja Antani-Į 
na Daukševičiutė išgėrė ac-Į 
to esencijdš, norėdama nu
sižudyti, kaip ji sako, dėl 
sunkaus gyvenimo ir dėlto,

$ Iš Yorlco
{KLAIPĖDĄ
Per Gothenburgą

GREITA 
KELIONE

kad esanti akla. Ligoninėje . a ibtuva čvcmia atgaivinta ir sveiksta. •1 LIETUVĄ ŠVEDIJĄ

Nuga-Tone
tūkstančiams vyrų ir moterų yra šal
tinis grąžinantis sveikatą ir linksmu
mą—tikras gyvenimas su pagelba š»o 
TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai ir 
moterys pasiekia viduramžį, visi 
organai pradeda darytis silpnesni. 
Jiems reikalingas yra tonikas, štai 
kodėl NUGA-TONE “pastatė daugelį 
jų ant kojų.” Byle vaistinyėia par
duos jums trisdešimts dienų treat- 
mentą. Vartokite jų dvidešimts die
nų pagal paduotas direktyvas ir jei
gu busite neužganėdintas, jušų pini
gai bus jums sugrąžinti—be jokių 
jums ekspensų.

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
PIGIOS LAIVAKORTĖS

liptaukimai iš Ne» Yorko:
Drattningbolin, Kovo 18 d.
Kungshohn. Balandžio 1 d.
*GripKkoliit. Balandžio 22 d.
’Kungsholm Gegužes 8 d.
Drottningholnt, Gegužės 20 d.
^Gripoboim, Gegužės 27 d.

•Lietuvių Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės į vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 STATE ST- NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO. III 181 N. Michigan Avė. 
BOSTON. MASS. 10 State Street 
DETROIT. MICH. 73 Monroe StreetVERSLOVININKAI 

SUSKILO.
Sausio 22 d. Kaune įvyko 

į lietuvių verslovininkų są- 
I jungos suvažiavimas. Tame 

Įkišo pirštą ir 3 valandas i suvažiavime jau seniau kilu-
negalėjo ištraukti. ; šieji vadovų tarpe ginčai pa- 

Kaune Centralinėse siau- ’ smaigė tuo, kad dalis vers
tųjų geležinkelių dirbtuvėse lovininkų su sąjungos kurė- 
darbininkas DileviČius Sta- ju M. šlepavičhim ir inž. 
sys, bevalydamas špižines Stanaičiu, sąjungos garbės 
buksas, norėdamas išimti naru, suvažayimą apleido, 
gurgučių vielą, įkišo piritą, Tuo budu ir įvyko verslovi- 
ir vielai pasispyruokliavus, ninku skilimas. Skilimo prie- 
negalėjo ištraukti atgal; tik žastis—asmeninio pobūdžio 
po trijų valandų darbo, su- kivirčai.
daužius buksą pasisekė pa- --------------------------------------
liuosuoti piritą.
Švino vamzdy rado 100,000 

markių.
Pil. Urlikas Kaune, seno

joj rinkoj pirko švino gaba
lą vamzdžio formos. Parsi
vežęs namo šviną ėmė tirp
dyti ir betirpdant iššoko į 
virių gniuštas popierių. Iš
vyniojęs Urlikas žiuri —100 
banknotų po 1,000 astmar- 
kių.

KUNIGAS IR KIAULĖ. j
Baltriškiai. ( Zarasų aps.) 

Jakunčių km. pilietė U. nu
varė savo kiaulę sukergti 
pas klebono kuilį. Kunigas 
kiaulės neleido pas kuilį, kol 
pilietė nesumokėjo jam 5 lt. 
Pilietė sumokėjo, bet kiaulė 
kuilio nepriėmė. Tada pi
lietė norėjo, kad kunigas jai 
pinigus grąžintų. Bet kuni
gas atsakė: “Prašyk mano 
mergos”. Pilietė prašo mer-Į 
gos, o ši atsako: “Galgi man 
5 lt. davei? Kunigui davei—' 
jo ir prašyk.” Taip pilietei 
einant “stacijas” nuo kimi-, 
go pas mergą ir atgal,— 5 
litai pasiliko kunigo kiše 
nėj.

l LIETUVĄ
. PER HAMBURGU

Modeminis, patogus ir kitų neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš Ncw Yorko. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURO-AMERICAN LINE
w» BOYLSTON ST- BOSTON

Šalčiai kurie užsi
tęsia

Neleiskite jiems kad jus nugalėtą. 
Kovokite prieš gemalus greitai. Creo- 
mulsion sujungia 7 geriausias pa- 
gel'oas žinomas modemiškam moks
lui. Stiprus bet nepavojingas. Prilm- 
nus vartot. Nėra narkotų. Jūsų ap- 
tiekinikas sugražins jums pinigus jei
gu bile kosulys ar šaltis, nežiūrint 
kaip ilgai užsitęsė, nepalengvės, var
tojant Creomulsion. (Adv.)

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

468

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

stovinti šalim ais garlaivis Bremer- 
užtikrin* patogiausių kelionę į LICTUVĄ. 

GREIČIAUSIAS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ 
« Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
232 BOYLSTON ST. BOSTON

BREMEN • EUROPA

Galit pamatyt visą 
Lietuvą tiuž#

Skaitydami Dr. Margerio knygą

4merifcie&0 Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo Įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Kayga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST.

* i ♦ t
ii

: :jf ii • • •• ♦ i 
t i:: 
iu5 i• • ♦ 
J:: 

ii
>

i H 
i

* • J
j ’i 
: I

CHICAGO, ILL J

«iJu ♦ • ii• t

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Matas.

. ......... ■■ -i ..... —

LIETUVOS

1N I O S
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS“ turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ | SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas ii viso pasaulin. Ii politinio 
gyvenimo Lietuves ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, UTHUANIA.

h

♦»
{ •
; •
i! 

•»{• i

I



Aituntas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 8, Vasario 22 d. 1933

Vietinės Žinios
SKAITLINGAS LIETU

VIŲ SUSIRINKIMAS
16 VASARIO ŠVENTĖJ.

AUDRINGI PILIEČIŲ 
MITINGAI.

Nori prašalint majorą 
Curley.

Valstijos Bumuose (State 
4ouse) pereitą sąvaitę buvo 
abai audringų mitingų, kur 

Salė prisirinko žmonių ku- jušrinkę piliečiai reikalavo, 
pinai ir daugeliui nebuvo <ad..legislatura paskirtų ko-

. Vasario 16 d. South Bos 
tono lietuviai minėjo Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimą. Didžioji Lietuviu

jau vietos viduje. Vakare 
atidarė Titus Greviškis. Pa
aiškinęs vakaro tikslą, jis 
padarė truputi juoko, pra
nešdamas, kad ruošianties 
prie šių iškilmių kažin ka; 
pavogęs Lietuvos vėliavą— 
turbut airišiai iškirtę toki 
dortiną triksą— taip kad 
Lietuvos nepriklausomybės 
apvaikšėiojimas turėjo apsi
eiti be Lietuvos vėliavos.

Vakaro programa prasi 
dėjo muzika, kurios patiekė 
SLA. jaunuolių kuopos or
kestrą iš Jamaica Plain. Pc 
to kalbėjo “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas 
Pamatinė jo kalbos mintis 
buvo tokia, kad nepriklau
somąją Lietuvą atstatė ne 
kokie “tautos vadai”, bet 
revoliucinė liaudis. Kuni
gaikščiams ir kitokiems “va 
dams” Lietuvą valdant, lie
tuvių tauta pateko svetimų
jų vergijon ir pačios Lietu
vos vardas buvo nutrintas 
nuo Europos žemėlapio. Bet 
išnykus visiems kunigaikš
čiams, darbo liaudis sukilę 
prieš savo pavergėjus, ir ca
ro sostas buvo nuverstas. 
Revoliucija paliuosavo vi
sas carizmo pavergtas tau
tas. Lietuva savo valdžios 
da neturėjo. Ir, štai, atsira
do nerinktų “tautos vadų”, 
kurie išsilaisvinusią Lietuvą 
norėjo įkinkyti j naują jun
gą, būtent, pririšti ją “amži
nais ryšiais” prie kaizerio 
imperijos. Tuo tikslu jie bu
vo pakvietę kaizerio gene
rolą, princą Urachą, užimti 
Lietuvos sostą. Bet revoliu
cija padarė galą ir kaizeriui. 
Tada jau noroms-nenoroms zių 
tie “vadai” turėjo paskelbti1 ‘ 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Išvada iš to tekia: “vadai” 
buvo Lietuvą pražudę, o re
voliucinė darbo liaudis vėl 
ją atstatė. Todėl pati darbe 
liaudis privalo savo kraštą 
ir tvarkyti.

Po to, dainavo “Gabijos” 
vyrų kvartetas. Poetas Tys
liava pasakė keliątą savo 
minčių apie Lietuvą, o adv. 
Bagočius kalbėjo apie eko
nominę Lietuvos buklę.Nors 
politiškai Lietuva šiandien 
nėra tokia, jis sako. kokios 
mes norėtume, tačiau eko

nominių ir kulturiniu žvilgs
niais ji visgi yra padariusi 
nemaža pažangos per 15 
metų savo nepriklausomojo 
gyvenimo. Ypač Kaunas pa
kilo. Iš paprasto provincinio 
miestuko jis išaugo Į tikrą 
miestą, Įsitaisė net kanaliza
ciją ir asfaltuotas gatves. 
Lietuva jau turi savo uni
versitetą ir daugybę žemes
nių mokyklų. Šalis greitai 
šviečiasi. Tik gaila, kad 
žmonės neturi balso val
džioje ir ne patys valstybės 
reikalus tvarko.

! Tysliavos vakarėli* buvo 
labai gražu*.

Pereitą nedėldienį Lietu- 
jvių Salėj buvo Tysliavos po- 
Įezijos vakarėlis. Tai buvo 
tikrai gražus ir malonus da
lykas. Tysliava yra naujo 
styliaus žodžio menininkas; 
iis priklauso tai poetų mo

uisiją majoro Curley šei
mininkavimui ištirti. Tuos 
mitingus vedė namų savi
ninkų draugija, kuriai pri
klauso 10,000 narių ir ku
rios centras yra po numeriu 
205 Adams st., Dorchester 
^ita draugija išleido jau 2,- 
000,000 atsišaukimų, kū
nuose tarp kita ko sakoma: 
“Piliečiai, reikalaukim ma
gesnių taksų. Neleiskim po
litikieriams eikvoti tiek 
daug musų pinigų. Nemokė
tam nei vienam bankui pro
centų ant morgičių, pako’ 
nebus ištirtas musų pinigu 
eikvojimas Bostone per se
seris pastaruosius metus.

“Milionai musų dolerių 
nuėjo suktiems politikie
riams. Kodėl mes turėtum? 
’eisti jiems voliotis saulės 
spinduliuose Floridoj, kuo
met mes patys drebame nuo 
šalčio Bostone? Laikas jai 
numušti taksas. Reikalau
kim. kad Legislatura ištir
tų Bostoną. Ir nemokėkime 
bankams procentų, pakol 
nežinosim, kas yra daroma 
su musų pinigais.”

Bet daugiausia majore 
atakavo miesto tarybos na
rys Kelly. Jis būtinai reika
lavo. kad majoro Curley ad
ministracija butų išknista i 
ki pat dugno ir kad Curley 
butų prašalintas, taip kaip 
buvo prašalintas New Yorke 
majoras Walkeris.

“Atsiminkit, kad išmetu; 
majorą Walkerį, New Yor-| 
ko biuždetas buvo žymia: 
sumažintas”, aiškino Kelly. 
“Jeigu mes išmesime Cur-

Turėjo da kalbėti nuo 
sandariečių Paulauskas, bet 
laikas buvo jau vėlus ir man 
neteko pabaigos sulaukti, 
todėl ir jo kalbos neteko gir
dėti. Ūpas buvo geras. Ma-

Sugavo 5 plėšikus, kurie 
apiplėšė čeverykų 

kompaniją.
Revere miestely pereitą 

subatą buvo sugauti 5 ban
ditai, kurie valanda prieš 
tai buvo užpuolę ir apiplėšę 
Chelsea čeverykų kompani
ją, nusinešdami $5,640 pi-

kyklai, kuri yra žinoma eks- ni&Y\ U^UP° vl^us
presijonizmo vardu. Šitos P^nį;ls Paikus po numeriu 
krvpties poezija taip skiria- . Stark st., susėdusius ap- 
si nuo senovinio romantiz- besidalinančius
mo, kaip žiema nuo vasaros.; ^plėstais pinigais.
Senovės poetai dainuodavo Apiplėšta kompanija va 
apie gamtos grožybes, apie einasi Harold Shoe Com

ley, mes galėsime sumažinti 
Bostono miesto išlaidas ma- 

mažiausiai 15 nuošim
čių, nesumažinant miesto 
tarnautojams algų. Atsimin
kit, kad Bostono namų savi
ninkai jau nebegali taksų 
naštos pakelti. Kodėl kiti 
miestai ir miesteliai Bostono 
apylinkėj savo taksas suma
žino, o Bostono taksos kas 
metai vis kįla ir kįla? Atsa
kymas yra tik vienas: Bos
tonas pilnas grafto ir korup
cijos. Ištirkim viską ligi 
dugno ir išmeskim Bostono 
majorą sykį ant visados!”

Ant galo majorą gynė 
korporacijų advokatas Sil- 
verman. Jis išvadino visus 
“maištininkais” ir net “išda
vikais”, kurie reikalau ja ty
rinėt miesto grafta. Jo su
pratimu, čia nereikia jokių 
tyrinėjimų. Bet žmonės ma
no kitaip. Jų Įtūžimas ant 
majoro ir jo pakalikų yra 
neapsakomai didelis.

karžygių narsumą, apie 
mergelių meilę ir tt: o nau
josios mokyklos poetai dai
nuoja jau ne apie gegutės 
kukavimą ar žalias pievas, 
bet apie mašinų bildėsĮ ir 
smaluotą gatvių asfaltą. Jie 
interpretuoja dabartinį ma- 
šinizmo amžių. Prie šitos po- 
rių rūšies priklauso ir p. Ty
sliava.

Žmonėms, pripratusiems 
orie senoviškos romantikos, 
šitas modernizmas kartais 
Derdaug šiurkštus, o kartais 
:r visai nesuprantamas. Pa
vyzdžiui, naujosios mokyk
los poetas dainuoja apie kar
vę, apie jos ragus ir pieną. 
Na. kokia čia poezija, pasa
kys romantikas. Juk tai šly
kštu! Bet Tysliava sako: 
“'Jeigu romantikai gali dai
nuoti apie gulbę,, neragavę 
jos pieno, tai aš daugiau tu
riu teisės dainuoti apie kar
vę, nes jos pienas palaike 
mano gyvybę.”

Taigi jis ir kalba savo ku
riniuose: apie karvės pieną, 
apie alkano žmogaus duona 
apie mašinų bildesį, apie 
buržuazijos ištvirkimą ir tt. 
Jis negarbina jokių “didvy-
• 99nų .

Tysliava yra netik geras 
rašytojas, bet ir gabus vai
dintojas. Turėdamas aiškia 
dikcija ir skambų, dramatiš 
ką baisa, jis atliko savo už
duotį tikrai artistiškai.

Vakarėliui pirmininkavo 
p. Z. Šalnienė. Publikos bu
vo neperdaugausia. Susirin
ko beveik viena tik inteli
gentija. Kadangi įžanga bu
vo pigi, tai pelno neliks.

Norėjo pasikarti policijos 
nuovadoj.

Roxbury buvo suimtas tū
las Wiliam H. Powers, 26 
metų amžiaus skandalistas, 
kuris norėjo nušauti savo 
sėbrą. Uždarytas policijos 
nuovadon, Powers išsitrau
kė iš savo čeverykų apyva- 
ras ir pasidaręs kilpą mėgi
no pasikarti. Ir butų pasi
smaugęs, bet praeidamas 
pro šalį poficmanas pamatė 
jį pasitempusį ant celės du
rų, kurios padarytos iš gele 
žinių grotų, ir apyvarą nu
plovė. Powers buvo jau be 
veik be žado.

pany. Apie 11 valandą ryto 
jos ofise tris merginos dėstė 
pinigus į konvertus darbi
ninkų algoms. Staiga ofi- 
san įsiveržė keli ginkluoti 
vyrai ir susižėrę pinigus į 
baksą greitai prasišalino. 
Gatvėj lauke jų automobi
lius su einančiu motoru. Jie 
suvirto į tą automobilių gal- j 
vatrukčiais, o šoferis užmy
nė “ant gazo” ir nudumė! 
Revere miestelio link.

Neišėjo nei valanda laiko, 
ir policija užklupo juos da-' 
linanties grobiu.

PASILINKSMINIMAI.
Vasario 21, vakare, Lie

tuvių salėje, So. Bostone, 
bus Gabijos šokiai. Gros 
gera orkestrą. Gera proga 
pasilinksmint.

Vasario 25, vakare, Dor-
chesterio SLA. kp. rengia 
vakarienę ir šokius, kurie į- 
vyks Eastern Star Temple, 
8 Virginia St, Dorchesteiy. 
’lačiau skaitykite paskelbi

mą.
Vasario 26, Lietuvių Sa 

eje, bus komunistų-skloki- 
ninkų koncertas.

LIETUVA
Judomuose Garsiuose 

Paveiksluose.
Vėliausi paveikslai iš Vil

niaus ir visos Lietuvos bus 
parodyti South Bostone pir
madienio vakare, Vasario 
Feb. 27 d_ 1933 m., Lietuvių 
Piliečių Salėje, kamp. E ir 
Silver Sts.

Rengia South Bostono S 
L. A. 43 kp. Rodys J. Janu 
skevičius, Jr.

Kaina suaugusiems 35c. 
vaikams 15c.

GERIAUSI ŠOKIAI. GRAŽI V,ETA axt kendos 
. .7. . arba GALIMA PIRKTI.

Kepurių šokiai Jvyksta Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos
Lietuvių M. Žinyčioj, Suba- Batone. 5 ksraboriąstuba su.

. visais naujais Įtaisymais. Wa 2 ak-
toj, reo.-Va*. ao O., IPOO m. tai žemės, gražus sodas, naujos vii-! 
7:30 vai. vak. Bus duoti ke-j‘•iny«os ir. perinimui namas. Yra 2
tUl*l praizai tiems, kurie 3t-1 priežastis pardavimo: esu našlė ir 
eis pasipuošę navatnoms ke- 1 no‘«čiau mainyt ant mažo namo So. 
purėms. Įžanga 25 centai y- emrs. a. valanchus (2<) 
patai.

Maskaradų tokiai įvyks 
Utarninko vakare prieš už
gavėnes, Feb.-Va*. 28 d.,
1933 m. 7:30 vai. Trys geri 
praizai bus išdalyti tiems, 
kurie ateis apsimaskavę na- 
vatniausiai arba geriausiai.

Abejuose šokiuose bus 
nauja orkestrą. Ateikit į 
Lietuvių M. Žinyčių. Įžanga 
25 centai ypatai.

L. M. Žinyčios Komitetas

Metini* Prie* Užgavėnių

BALIUS
Rengia Dorchesterio SLA. 339 k p. 

SUBATOJE,

25 VASARIO-FEB., 1933
Pradžia 7:30 vai. vakare

Eastern Star Temple
8 VIRGINIA ST.

Prie Uphams Corner, Dorchester,
- Grajis

Kovai Troubadours Orkestrą
Prie smagios muzikos linksnių šo
kių ir gardžių užkandžių, bus gali
ma smagiai praleisti laiką. Su įžan
gos tikietu bus galima lamiėti tris 
gražias dovanas.
Kviečiame gerb. visuomenę dalyvau
ti ir smagiai pasilinksminti. Įžanga 
ypatai tik 40c., vaikams 20c

SLA. 359 kp. Komitetas. 

LL’ZACKAS ir SURVILAS

FOTOGRAFĄ!

303 Csatoa Street, Kandolph,

>❖♦❖❖❖4^44444/ 
R. M. Ž1DŽIUNAS

Typewriterių ir Spaudos 
Sandelis

313 E St. prie Brmdvay Sa D—1—

>444444444444

TaL Porter 378S

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
ano 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. lumau st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

JEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas guzą ir rakšties.

VARTOKIT VAISTUS 
—SANG0SIL—

$1.00 bonka; jie prašalins vigus 
tuos nesmagumus. Išdirbs 

aprietai as 
P. GIEDVILA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS. 

Visokius vaistus prisiunčiu per 
paštą. Reikalaukit kataliogo Dr.
Giedvilo Gyduolių.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STL'DEBAKER IR ROCKNE } 
Automobilių ir Trakų Agentūra. |

Taisome visokių išdirbysčių auto- | 
mobilius. Taisymo ir demonstravi- j 
mo vieta: *

1 HAML1N STREET ♦
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L K1LLORY
60 Scollay Sąuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervą Ligų.

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

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

C.J.MIKOLA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

OPTOMETRISTAS
L1ETGVYS

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

J. L. P Aš AK ARN1S. O. D.
447 Broaduay, So.

DIDELIS LITERATŪROS

KONCERTAS!
Rengia Lietuvių Darbi

ninkų Draugijas 21 kuopa, 
Medėlioje, Vasario (Feb.) 
16, 1933. Prasidės 8 vai. va- 
tare, Lietuvių svetainėje, 
camp. E ir Silver sts. So. Bo
stone.

Šitas koncertas bus gra
žiausias ir didžiausias So. 
bostone.

Programos išpildyme da- 
yvaus daug gabių daininin- 
tų ir muzikantų, šokikių ir 
tomikas Ch. Bozis (“juodu- 
tas”).

Marijona Paruliutė — so
prano, Izabela Pauliukoniu- 
ė; V. Paltanavičiutė, piani

stė: L Steponavičiūtė, R. 
Palskiutė, šokikės. Lydia 
Jonuškiutė, smuikininkė; J. 
Sabaliauskas, tenoras: V. 
Tamonis, baritonas; F. Pui
dokas, tenoras; P. Benlis, 
baritonas, ir sekstetas.

Kviečia ateiti visus,
Komitetas.

Fotografuojame Vestuves, šeimy
nas, Pavienius ir viską kas tik rei

kalauja nufotografuot. 
Užlaiko m gražiausių Frėmų.

Reikale kreipkitės:

P ARK STUDIO
875 Cambridge Street 
CAMBRIDGE. MASS.

Tel. University 9438

PERSIKĖLIAU į NAUJĄ 
VIETĄ.

Kada norėsi pirkt laikrodį, žiedą, 
auksinį ar sidabrinį daiktą, kreipkis 
pas mane. Aš parduodu ir ant išmo
kėjimo. Taipgi parduodu radios, re
kordus ir Oil Burnerius geriausios 
rųšies.

Dabar mano ofisas randasi Lithua 
nian Furniture kompanijos store.

PETRAS KETVIRTIS 
326 Broadvay, South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4618-W

Proga Padaryt 
Didelį Uždarbį.

Kuris gali įdėt nemažiau kaip 
$10,009, per metus gali uždirbti 
$2000 ir daugiau.

Kurie nori platesnių informacijų, 
klauskite laišku, sekančiu adresu:

CHAS NODOW
14 ST. LŪKĖS RD. 

ALLSTON, MASS.

Peter Trečiokas ir J
savininkai.

oe Kapočiunas,

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokiu provss. 

Daro visus tegalins dokuamati 
317 E STREET, 
(Kampu Broadvray) 

SOUTH BOSTON. MASS.
South Busto 

Namą: Tnlhst 3474.

TeL Uaivorsity *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

CAMBRIDGE IŠSIRANDA VOJ A 
rūmai su visais įtaisymais, buvo

$25, dabar tik $20, parankioj vietoj, 
48 Market Street

Laisniuotas Karpenteris
Budavojame ant kontrakto arba 
nuo dienų. Musų darbas geras 
ir kaina žema. Apskaitliavimą 
darome dykai. Prie bile darbo 
pasišaukit mus ir duokit mums 
apskaitliuot.

PAUL YURKSTIS 
124 Dresser St. So. Bostone

PERKU BONUS.
Perku Lietuvos ir Lenki 

jos Bonus. Moku aukštą kai
ną ir cash pinigais. Praneš
kite kokį turite Boną ir kiek 
prie Bono dar yra kuponų, o 
aš duosiu atsakymą ir pa
siūlymą pagal dienos kur
są? Taipgi turiu didelę dra
bužių ir čeverykų krautuvę. 
Kas pirks pas mane drabu
žius arba čeverykus, nuo to 
priimsiu Boną už pilnus pi
nigus.

Krautuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
PETRAS BARTKEVIČIUS 
American Dry Good* Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mas*.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akuneįicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimu 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisu:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
Tel. Brockton 411*

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKS
Mes užlaikome visolrią Vaistą ir 
Gydnolią. Nuo Patrakime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingą Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelh), 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausiu patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampu Broadiray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 27M

Kiek reikia laiko gerai 
issipaginoti:

Tūlas William Crego pa
teko teisman už girtybę.
Kadangi tai buvo jau nebe- 
pirmas kartas, tai teisėjas 
nuteisė jį 30-čiai dienų į pa
taisos namus. Crego tuo ne
pasitenkino ir pradėjo pra-

kad teismai kfl- STORAS ANT RENDOSsyu, Kaa teisinas na Gera vieta Prie Lietuvi
Įėjimą jam pailgintų. Sako, škos Svetainės. Neturinti darbo arba 
aš noriu gerai išsipagirioti. mane’ aš
Teisėjas davė jam 60 dienų. 303 E Street, So. Boston, Mass.

tyt, Lietuva musų žmonėms Ugnis sunaikino bažnyčia. | __ ' u i 11
vistiek rupi daugiau, negu Anksti užpereit pėtnyčios • MUZIKOS Mokykla 
kitkas. Rep. į rytą So. Bostone užsidegė

--------------- • airių St Eulalijos bažnyčia.
Pereitą subatą Mattapane į Gaisras buvo toks stipru: 

du banditai užpuolė ir api- kad buvo iššauktos keturios 
plėšė gatvėje pedliorių ugnagesių komandos; ir ba- 
Stahlą. Atėmę iš jo $20 pini- ■ žnyčia vistiek sudegė ligi 
gų, jiedu įsėdo savo automo- žemės. Gaisro priežastis ne- 
biliun ir nuvažiavo. išaiškinta.

{ Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
Į savo berniukus ar mergaites muzi- 
• kos, pradėkite leisti dabar. Moki- 
I nu savo studijoj, taipgi einu ir j 
J ramus Namie esu kožną diena 
{nuo 7 iki 9 vakare. (-)
{ V A LENT. PALTANAVICIUT*
{ 912 F,. Broadvay S. Beata 

Tel. So Boston 1963J

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina *2.50 

KELEIVIS
253 Brondway So. Boston, Maas.

Mumomo.

TeL So.
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDfiLIOMIS; 
Ori 1 v. po pietą 

tik susitaraa.
Seredomis Ori 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio”

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

DR. H. S. STONE
OPTOMETRISTAS 

27 Metai 
Praktikoje
Kiekvieną

dieną \ /
M Boylston st. Uttle BMg. Boston 
Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 

toms nuo 4 iki 7 vai. vak.
South Bostone, 399 Broadnay

C«A SWAK7 A 210X
iPAftKIFAF AUTO 

SERVICE
and FILLING STAT1ON 
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 geni trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Celony Are.,

SO. BOSTON, MASS.
TeMoaae: So.

DR. J. LANDŽIUSSEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškų ligas vyrų, notarą ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudrius savo laboratorijoj. {Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiem. 15 metų praktScoe.

Ofiso valaadoa: X—4 p. p.; T—SOS vak. TeL S. B. 2712.
495 EAST BM)ADWAT SOUTH BOSTON. MASS.

Patyrimas Yra Didelio Mokslo
!SU ■m# yra turaiPer 80 metų praktikos, i 

riaosi bm ŠALČIO.
Nors sunkiausiai iloga butą išsivysčiusi, 

teiks stebėtiną palengvinimą.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkfoi pu jus įsigalės ir 

paguldys į lovą. Tada gali Imt psmekmės blogos. Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistą savo sename. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiamo jums j 
nuaus ui $1.90. Pareikalaukite porsitikrinimuL

K. SIDLAUSKAS
APTIBKORIUS

373 BR0ADWAY 80. BOSTON, MASS.

mano vaistai au-

•<




