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Visi Bankai Uždaryti, 
Kapitalizmas Panikoj.

DAROMI NAUJI POPIE
RINIAI PINIGAI.

! Riaušės Prie 
į Briggs9o Dirbtuvės
į Briggs korporacijos dar
bininkai Detroite vis da te- 
, bestreikuoja. Kompanija 
iprisisamdė jų vieton streik-

Batsiuvių Streikas laužiu, kurie dirba ir miega 
č irbt .r/ė: ?. Nors įstatymai 
dirbtuvėj miegot neleidžia, 
bet kai kapitalui rupi sulau-
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Rocseveltas šaukia nepa
prastą Kongreso sesiją pa

dėčiai gelbėt
Suktybėmis ir svetimo 

prakaito išnaudojimu pa
remta kapitalistinė tvarka 
Amerikoje ištyžo. Iš pradžių 
bankai su žmonių pinigais 
užsidarinėjo pavieniui, pas
kui ištisomis valstijomis, o šį 
panedėlį paskelbta “šventė” 
visose Jungtinėse Valstijose 
ir jos teritorijose.

Uždarydamas visus ban
kus, naujas prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad 
tai esą būtinai reikalinga 
nacių depozitoriu “labui”. 
Pastaruoju laiku auksas ir 
popieriniai pinigai pradėjo 
bėgt iš Amerikos bankų to
kiu greitumu, kad visam 
kraštui grėsė finansinė ka
tastrofa. Todėl noroms ne- 
ncroms reikėję bankų duris 
uždaryti.

Tas parodo, kiek yra su
puvusi kapitalistinė siste
ma. Kai žmonės neša savo 
pinigus į bankus, tai jiems 
garantuojama išmokėti kie
kvienas doleris bile laiku, ir 
da su nuošimčiais. Bet kai 
žmonės pradeda reikalauti 
savo sutaupų atgal, tai visoj 
valstybėj kįla didžiausia 
panika ir valdžia uždaro vi
sus bankus.

Tiesa, ponas Rooseveltas 
liepė uždaryti bankus tik 
keturiom dienom, pakol su
sirinks nepaprasta Kongre
so sesija, kurią jis šaukia šį 
ketvergą šitai nepaprastai 
situacijai gelbėt. Bet ką 
Kongresas nutars, mes da 
nežinome. Labai galimas 
daiktas, kad Kongresas pra 
tęs bankų“šventę”da toliau. 
O jeigu nepratęs, tai apribos 
bankus kitokiu budu, kad 
žmonės negalėtu savo pini
gų išsiimti, nes kitaip visi 
pultų reikalauti savo indė
lių.

Ši panedėlį į Washingto- 
ną buvo sušaukti visų valsti
jų gubernatoriai. Naujas 
prezidentas aiškino jiems 
dabartinę padėtį. Bet jis 
nieko neišaiškino. Išfbdo, 
kad jis pats nežino, kas da
bar reikia daryti, kaip gel
bėti drimbantį kapitalizmo 
rūmą.

Tuo tarpu įvairiose vals
tijose bankų organizacijos 
tariasi leisti apyvarton nau
jus popierinius pinigus, ku
riuos jie vadina “skripais 
(“scrip”). Tie “skripai” eis 
vietoj tikrųjų pinigų. Jie 
nebus garantuoti nei auksu, 
nei kitokiu metalu, bet kas
dieninėj biznio apyvartoj 
turės tokią pat vertę, kaip 
tikri pinigai. Kas turės $10 
vertės čekį ir nuneš jį ban- 
kan iškeisti, tam bankas 
duos $10 vertės savo “skri- 
pų”. Už tuos “skripus” gali-

• ma bus nusipirkti 10 dolerių 
vertės maisto ar kitokių dai
ktų. Tie “skripai” jau spaus
dinami. Taigi išrodo, kad 
tikrieji pinigai nebus grei
tai iš bankų naliuosuoti.

HaverhUly.
Haverhillio mieste, netoli 

Bostono, šį panedėlį sustrei
kavo apie 8,000 batsiuvių. 
Streikas paliečia apie 100 
dirbtuvių, kuriose geresniais 
laikais dirbdavo apie 15,000 
žmonių.

Šį panedėlį darbininkai 
susirinko į dirbtuves, kaip 
paprastai. Bet 8 valandą visi 
išmaršavo ir susirinko prie 
unijos salės. Nuo čia susida
rė demonstracija, kuri per
ėjo svarbesnėmis gatvėmis.

Batsiuviai reikalauja ge
resnio atlyginimo už darbą 
ir panaikinimo taip vadina
mų “yellow dog” kontrak
tų. Tie kontraktai, tai reika
laujamas iš darbininkų raš
tiškas pasižadėjimas, kad 
nepriklausys jokiai unijai ir 
nestreikuos.

Naujas Pašto Įstaty
mas Laikraščiams.

Išeidamas iš prezidento 
tarnybos Hooveris pasirašė 
naują pašto įstatymą laikra
ščių apsunkinimui. Tas įsta
tymas reikalauja, kad kiek
vienas laikraštis kas metai,, 
nevėliau spalių mėnesio, 
pristatytų prisiektą pareiški
mą, parodantį visų savinin
kų ir skolininkų vardus, 
skaitytojų • skaičių ir kitas 
informacijas. Laikraščiui 
skiriama nuo $50 iki $500 
pabaudos, jeigu įdės apmo
kamą skelbimą straipsnio ar 
korespondencijos formoje.

žyt streiką, tai įstatymų nie
kas nežiūri. Pati valdžia 
laiko policiją prie dirbtuvės 
dieną ir naktį, kad saugotų 
tenai dirbančius ir miegan
čius skebus. Šitaip dalykams 
stovint, pereitą sąvaitę pa
tys streikieriai nutarė išvyti 
skebus iš dirbtuvės. Kaip 
buržuazijos spauda praneša, 
apie 1,000 streikierių 3 ko
vo pradėjo šturmuoti Brig- 
gs’o fabriką Highland Par
ke. Streikierius puolė raita 
policija, bet streikieriai ją 
atmušė. Tada policijos sky
rius, kuris saugoja skebus, 
pradėjo mėtyt gazines bom
bas į streikierių minią. Nuo
dingu dujų smaugiami, žmo
nės pradėjo trauktis atgal ir 
krikti. Tada raitoji policija 
vėl juos puolė ir pradėjo 
mušti lazdomis. Ant galo 
kelis streikierius areštavo.

Anglijos Darbiečių 
Laimėjimas.

Pereitą sąvaitę Rotherha 
mo mieste, Yorkshire aps
krity, buvo renkamas nau
jas atstovas į Anglijos par
lamentą. Iki šiol tą vietą 
turėjo konservatyvas. Bet 
šituose rinkimuose konser
vatyvų atstovas gavo tik 12,- 
890 balsų, o darbiečių at
stovas—28,767 balsus ir ta
po išrinktas parlamentan. 
Šitas laimėjimas yra svar
bus tuo, kad jis parodo, ku
rion pusėn krypsta Anglijos 
visuomenė. Dveji metai at
gal konservatyvas tenai bu
vo gavęs 22,834 balsus. Va
dinasi, į porą metų buržua
zinė partija čia neteko be-

Rusai Apmovė 
Italus.

Fašistai nebenori daugiau 
jokio biznio su bolševikais.

Tarp Rusijos ir Italijos 
buvo padaryta dvieju metų 
prekybos sutartis, kurios tik
slas buvo palengvinti biznį 
tarp tų dviejų valstybių. Su
tarčiai pasibaigus, italai jau 
nebesutinka ią atnaujinti.

Per tuos du metu Rusija 
pirko iš Itaiiics mašinas, da
žus, laivus, lėktuvus, moto
rus, traktorius, marmurą, 
vvną ir vaisius. Nuvežę Ru
sijon tų prekių, Italijos lai
vai parsiveždavo mainais 
Rusijos javjų. žibalo, grafito, 
geležies, iįiško ir kitokios 
žaliavos.

Metams pasibaigus, italai 
suvedė sąskaitas ir atrado, 
kad Rusiia paėmė iš jų viso
kiu prekių už $29,000,000, 
o Italija gavo iš Rusijos tik 
už $14,000,000. Antrais me
tais italai irgi gerokai pridė
jo. Skirtumą rusai sutiko da- 
mokėti pinigais, bet kai rei
kėjo mokėti pinigus, tai da
vė vekseliufe. Ir rezultatas 
toks, kad fašistai dabar turi 
bolševikiškų vekselių 500,- 
000,000 lirų sumai ir nežino, 
ar juos kada iškolektuos, ar 
ne. Todėl daugiau biznio su 
bolševikais, jie jau nedary
sią.

Japonijoj Žuvo 1,600 
Žmonių.

Be to, žemės drebėjimas ir 
ugnis sunaikino 50,000

namų.
Pereitą penktadienį Ja

ponijoj buvo smarkus že
mės drebėjimas, nuo kurio 
labai nukentėjo didžioji sa
la šiauriniame Japonijos ga
le. Miestas Iwata beveik vi
siškai sunaikintas. Pakilusi 
juros banga užliejo salos 
pakraštį ir grįždama atgal 
nuplovė ir nusinešė su savim 
2,963 triobas. Be to, 1,279 
namai sugriuvo nuo paties 
žemės drebėjimo ir apie 
3000 triobų sunaikino ugnis. 
Žuvusių žmonių priskaityta 
jau iki 1,600. Daugybė yra 
sužeistų ir da daugiau pra
puolusių be jokios žinios. 
Vėliausios žinios iš Tokio 
sako, kad 50,000 gyventojų 
pasiliko be jokios pastogės 
ir valdžia dabar turi rūpin
tis jų likimu.

Pats žemės drebėjimo 
centras buvęs jūrių dugne, 
apie 190 mylių į šiaurės va
karus nuo Japonijos sosti
nės Tokio, todėl daugiausia 
nuostolių pridarė ne pats 
drebėjimas, bet to drebėji
mo sukeltos baisios jūrių 
bangos, kurios vertėsi kaip 
didžiausi kalnai.

Juodašimčiai Vokietijoj 
Uždarė Parlamentą.

Peršautas Chicagos 
Majoras Mirė.

PRASIDEDA NACIONA
LISTŲ ŠĖLIMAS.

Bedarbis Rado 
$2,300 Skardinėj.

Kingstono miestely, neto
li .Bostono, bedarbis vardu pUsės šalininku. 
Carl Reidenbach, 60 metų j
amžiaus žmogus, valydamas 
savo skiepą rado seną to- 
meičių blėšinę užkištą į 
kampą. Jis norėjo ją išmes
ti šiukšlynan, bet jis pajuto, 
kad ji lyg ir netuščia. Pa
žiurėjo į vidų—ogi pilna pi
nigų. Jis tuojaus juos iškratė 
ir pradėjo skaityt. Rado 
1,150 “bumaškų” po $2, ar
ba išviso $2,300. Jis mano, 
kad tuos pinigus sutaupė jo 
nabašninkė žmona, kuri mi
rė koks mėnuo atgal.

JŪRIŲ BANGA UŽLIEJO 
PORTO RICO.

Presbyterijonų misijos ta
ryba New Yorke gavo nuo 
savo žmonių iš Porto Rico 
žinių, kad didelė jūrių ban
ga tenai užliejo pakraštį su
naikindama labai daug tur
tų ir gyvybės. Manoma, kad 
tai įvyko dėl to paties jūrių 
dugno drebėjimo, kuris už
liejo Japonijos pakraštį.

Rooseveltas Jau 
Prezidentas.

Pereitą subatą, 4 kovo, 
Washingtone buvo įvesdin
tas naujas prezidentas, 
Franklinas Rooseveltas, de
mokratų partijos žmogus, 
kuris buvo išrinktas pereitą 
rudenį.

Pats prezidento įvesdini
mas užėmė tiktai apie pusę 
valandos. Jis susidėjo iš 
trumpos prakalbos ir da 
trumpesnės priesaikos. Bet 
paskui buvo didelis kariuo
menės paradas, o ant galo 
iškilmingas balius, kur susi
rinkę visų valstijų gubema 
toriai, nauji departamentų 
sekretoriai (ministeriai) ir 
kiti politikieriai su savo 
šeimynomis gėrė, valgė, šo
ko ir linksminosi, visai už 
miršę, kad apie 25,000,000 
žmonių Amerikoje kenčia 
didžiausį skurdą, o daugelis 
jų net ir badauja su vaikais.

ANGLIES GAMYBA 
SUMAŽĖJO.

Minkštųjų anglių kasyk
los Pennsylvanijoj per pe
reitus 1932 metus pagamino 
iš rišo tiktai 75,000,000 tonų 
anglies. Tai yra žemiausia

ŽEMĖS DREBĖJIMAS SU
NAIKINO 800 NAMŲ.
Papildomos žinios iš Ki

nijos sako, kad per buvusį 
tenai žemės drebėjimą an
dai tapo sunaikinta daugiau 
kaip 800 namų, užmušta 280 
žmonių ir apie 300 sužeista. | rekordas nuo 1900 metų.

Krizis Sunkiai Pri
slėgė Lietuvą.

Ūkininkai palieka rinkoje 
gyvulius, o valsčiuje vaikus.

Šią savaitę atėjusios iš 
Kauno “Lietuvos Žinios” ra
šo:

Gyvuliai Lietuvoje dabar 
tokie pigus, kad neužsimoka 
juos laikyti. Štai. kokių bū
na atsitikimų: vienas pro
vincijos pilietis turėjo Kau
nan būtiną reikalą. Autobu
so bilietas į Kauna kaštuoja 
5 litus, o arklys tik 3 litus. 
Taigi jis nusipirko arklį ir 
atvažiavęs į Kauną pardavė 
ii vietos rinkoje už 2 litus. 
Vadinasi, atvažiuoti arkliu į 
Kauną jam išėjo tik 1 litas.

Arkliai tokie pigus, kad 
ūkininkai atsivedė juos tur- 
gun ir negalėdami parduoti, 
dažnai palieka juos rinkoje, 
nes jie neužsimoka už paša
rą.

O aną dieną vieno bedar
bio žmona atėjo savivaldy- 
bėn prašyti darbo arba duo
nos. Atsinešė su savim ir po
rą vaikučių. Bet jokios pa
galbos iš valsčiaus savival
dybės negavo, tai išeidama 
paliko abudu savo vaiku, 
kurie turėjo jau po keliatą 
metų. Policija nugabeno 
juos į prieglaudą.

NEDAVĖ $22,000,000 
JAUNIMUI MILITARI

ZUOTI.
Militaristai buvo įnešę 

Hooverio kongresan suma
nymą paskirti $22,000,000 
bedarbiam jaunimui milita
rizuoti. Buvo planuojama 
paimti 88,000 jaunuolių, ku
rie neturi nei darbo nei na
mų, ir lavinti juos militariz
mo kariumenės kempėse. 
Senasis senatas buvo šitą su
manymą jau priėmęs, ta
čiau žemesnieji kongreso 
rūmai atmetė jį 165 balsais 
prieš 31.

Anksti šio panedėlio rytą 
Miami miesto ligoninėj, Flo
ridoj, mirė Chicagos miesto 
galva Anton Cermak, kuris 
15 vasario buvo peršautas. 
Jį netyčia peršovė Giuseppe 
Zangara, italas republiko- 
nas, kuris kėsinosi nudėti 
ten pat buvusį prezidentą 
Rooseveltą. Be Cermako, da 
keturi asmenys buvo italo 
šūviais sužeisti.

Užpuolikas Zangara buvo 
užtai nuteistas kalėti 80 
metų. Dabar, be abejonės, 
am bus paskirta mirties 

bausmė.
Cermakas buvo tris kar

us pasitaisęs ir jau išrodė, 
<ad pasveiks, tačiau pasku- 
inėmis dienomis į plaučius 
įsimetė gangrena ir jis pra 
dėjo alpti.

TECHNOKRATŲ VADAS
PASKELBĖ BANK

ROTĄ.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke buvo paskirtas resyveris 
Howardo Scotto turtui. Ho
vardas yra vyriausis tech- 
nokratijcs teorijos autorite 
tas. Kaip bedarbis inžinie
rius skolinosi iš draugų pini 
gus pragyvenimui ir įsisko
lino iki $4,000, o neturėda
mas iš ko atiduoti, paskelbė 
bankrotą. Jis sakosi jokios 
nuosavybės neturįs, išskyrus 
tik drapanas ant savo pečių.

BETHLEHEMO PLIENO 
KOMPANIJA TURĖJO 

$19,000,000 NUOSTOLIŲ.
Švabo vadovaujamoji Be- 

hlehemo plieno korporacija 
paskelbė savo pereitų metų 
)iznio raportą. Pasirodo, 
tad per 1932 metus ji turė
jo $98,467,226 pajamų, bet 
apmokėjus visas išlaidas, 
jasidarė $19,000,000 su vir
šum nuostolių. Darbininkam 
ir klerkams algos nukapo
tos, akcininkai negauna nie
ko, korporacija turi 19 mi
lionų deficito, bet jos prezi
dentas ima $125,000 algos 
metams kaip ir imdavo karo 
metu. Tiems ponams blogu 
laikų nėra.

Sugrusta kalėjiman jau 
5,000 kairiųjų darbininkų.

Laikraščiai pasmaugti.
Pereitą nedėldienį Vokie

tijoj buvo parlamento rinki
mai. Kadangi prieš rinki
mus hitlerininkai užgniaužė 
visą opozicijos spaudą, už
draudė susirinkimus, sugru
do šimtus veiklesnių opozi
cijos žmonių į kalėjimus, o 
ant galo da uždegė parla
mento rumus ir paskelbė, 
tad tai esąs komunistų dar
ias, ir tuo pasiremdami ga
utinai opoziciją suteroriza

vo, tai daugelis kairiųjų vi
sai negalėjo rinkimuose da- 
vvauti ir todėl juodašim
čiai su Hitleriu priešaky rin
kimus “laimėjo”.

Nors rinkimuose dalyva
vo apie 10 partijų, bet prie 
urnų stovėjo šarvuotomis 
kumščiomis “tautiniai” chu
liganai ir kas tik balsavo už 
kąiriasias partijas, tuos mu
šė. Todėl daug silpnavalių, 
nenorėdami gaut mušti, 
prieš savo norą balsavo už 
Hitlerio gau ją. Ir dėl to šitie 
juodašimčiai surinko dau
giausia balsų.

Štai, kurios partijos daly
vavo rinkimuose ir kiek kuri 
surinko balsų:
Hitlerininkai 17,264,000 
Socialdemokrat. 7,176,000 
Komunistai .... 4,746,000
Klerikalai ........ 4,289,000
Nacionalistai .... 3,131,000
Bavarai ............ 1,206,000
Liaudies partija ... 432,000 
Valstybės partija 335,000 
Kitokių ................  329,000

VEŽIMAS DINAMITO PO 
LICIJAI SUSPROGDINT.

Kubos mieste Havanoj 
ties policijos centraline pe
reitą sąvaitę pastebėta įtar
tinas trokas. Kada jį apžiū
rėta, pasirodė, kad jis pri
krautas pilnas dinamito. 
Policija spėja, kad jį tenai 
bus atvežę ir palikę terori 
štai, tikėdamiesi, kad dina
mitas sprogs ir nušluos visą 
policijos centrą. Ištiesų, jei 
gu tas dinamitas butų spro
gęs, tai netik policija butų 
žuvus, bet ir iš viso miesto 
bedaug kas butų likę.

PARAGVAJUS PASKEL
BĖ KARĄ.

Kovo 3 dieną Paragva
jaus senatas vienbalsiai nu 
tarė paskelbti Bolivijai karą 
formaliai. Iki šiol jųdviejų 
kareiviai šaudėsi be karo 
paskelbimo. Ginčas tarp Bo
livijos ir Paragvajaus eina 
dėl priėjimo prie juros.

HOOVERIS GRIŽO J PRI
VATINI GYVENIMĄ.

Išbuvęs ketvertą metų 
Jungtinių Valstijų preziden 
tu, Herbertas Hooveris pe 
reitą sąvaitę atsisveikino su 
Washingtonu ir, pasiėmęs 
savo daiktus, išvažiavo į Ca- 
lifomiją, kur jis turi didelį 
dvarą.

ATEIVIAI TURĖS DARY
TI PIRŠTŲ ANTSPAU

DAS.
Pereitą sąvaitę visiems 

Jungtinių Valstijų imigraci 
jos punktams buvo išsiunti
nėtas iš Washingtono įsaky
mas, kad nuo šiol visi atei
viai, kurie atvažiuoja čionai 
pastoviam apsigyvenimui, 
turi palikti savo pirštų ant
spaudas.

VAGYS IŠPIOVĖ BAŽ
NYČIOS DURIS.

Chicagoje, kovo 3 d. nak
tį ant 46-tos ir Wood gat
vės, nežinomi piktadariai iš
piovė bažnyčios duris ir įsi
veržė į vidų. Sakoma, kad 
skardinėse buvę suaukauta 
gerokai pinigų, bet kiek tik
renybėje ten buvo, nieks ne
žino. Piktadariai pasiėmė 
visus, kiek tik rado.

Rep. Y.

Viso labo 39,290,000 
Vieni hitlerininkai didžiu

mos naujame parlamente 
nesudarytų. Jie kontroliuotų 
vos tik 44 nuošimčių viso 
Reichstago. Bet juos remia 
nacionalistai ir kiti juoda
šimtiško plauko gaivalai, su
darydami išviso apie 52 
nuošimčiu visų Reichstago 
balsų. Sudaręs tuo budu sa
vo didžiumą, Hitleris pas
kelbė, kad parlamentą jisai 
uždarąs dviem metam ir 
valdysiąs Vokietiją nekieno
nevaržomas.

Smurtas ir teroras dabar 
siaučia visoj Vokietijoj. Ko
kių begėdiškų priemonių 
griebiasi fašistai, tai parodo 
kad ir šis įvykis. Hamburgo 
miesto majoras buvo žmo
nių išrinktas socialdemokra
tas Dr. Wilhelm Frick. Hit
leris dabar įsakė jį išmesti, 
o jo vieton įstatyti fašistą. 
Ir gauja ginkluotų Hitlerio 
galvažudžių, giedodami tau
tiškas giesmes, užėmė Ham
burgo rotužę, smurtu praša
lino teisėtą majorą, o jo vie
ton pastatė juodašimtį hitle
rininką.

Tokie ekscesai daromi vi
sur. šį panedėlį buvo areš
tuota jau 5,000 kairiųjų 
partijų žmonių.

Tauntone suimti 2 jaunuo
liai: V. Vaitkunas ir A. La- 
dišius, kaltinami biznieriaus 

’Hibberso užmušimu.
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Amerikos Farmerių Bruzdėjimas.

J APŽVALGA 3
REVOLIUCIJA, LIETU- j 
VOS NEPRIKLAUSOMY- į

BĖ IR BOLŠEVIKAI.

Savo “Naujoj Gadynėj” ; 
Dėdelė aiškina, kad Rusijos 
bolševikų revoliucija (Ke
renskio valdžios nuverti
mas) labai daug prisidėjusi. 
prie Lietuvos nepriklauso-1 
mybės. Ir kad Įrodžius, jog

Bet jie nenorėjo, kad Lietuva' 
tektų Vokietijai. Tekiose ap
linkybėse daugiausia, ko jie ga
lėjo reikalauti iš vokiečių, tai 
—kad vokiečiai pasitrauktų iš 
Lietuvos ir leistų jai pačiai nu
spręsti, kaip ji nori toliaus 
tvarkyts. Vadinasi: tegul ne
būna nei man. nei tau!”

Reikia žinoti, kad ir pats
tai ne tušti žodžiai, jis pa-;tautų apsisprendimo obalsis 
duoda šiuos faktus: buvo ne bolševikų išradi

mas. “Naujienos” primena.“Brest Litovsko taikos de
rybose (sausio, 1918 m.), kal
bėdamas varde Sovietų delega
cijos, Trockis štai ko reikalavo 
iš vokiečių delegacijos: ‘Kad 
vokiečiai tuoj iškeltų savo ka
riuomenę iš Lietuvos; kad iš
kėlus kariuomenę. Įvyktų pačių 
žmonių nevaržomas balsavi
mas, kokios tvarkos jie nori.’

“Taigi Rusų revoliucijos at
stovai, patys pirmutiniai, pa
reikalavo, kad kaizeriniai oku
pantai pasitrauktų iš Lietuvos. 
Palyginkit ŠĮ drąsų nusistaty
mų su liokajiška politika Sme
tonos, Karevičiaus, Olšausko ir 
kitų!

“Mes priminsim, kad Brest 
Litovsko taikos metu Ameri
kos Lietuvių Tautinė Taryba 
(kuriai tuomet vadovavo B. 
Balutis) pasiuntė Trockiui se
kamą pasveikinimą: ‘Mes giliai 
vertinam jūsų reikalavimą, 
kad vokiečių armija pasitrauk
tų iš Lietuvos, ir tikimės, kad 
jus ir toliaus remsite lietuvių 
reikalus.’

“Dabar musų tautininkams 
tai užmiršti žodžiai. Bet jie tu
ri didelės reikšmės, norint tin
kamai įkainuoti tuos žmones, 
kurie ištikrųjų dirbo Lietuvos 
nepriklausomybei išgauti.”

•
Išeina, vadinasi, kad ir 

bolševikai su Trockiu pri
klauso prie tų žmonių, ku
rie “ištikrųjų dirbo Lietuvos 
nepriklausomybei išgauti.”

Visai kitokios nuomonės 
šituo klausimu yra “Naujie
nos.” Jeigu Rusijos bolševi
kams rūpėjo Lietuvos žmo
nių apsisprendimas, tai ko
dėl lietuviški bolševikai bu
vo tam priešingi? — klausia 
“Naujienos”. Pavyzdžiui:

“Kada Vokietija pralaimėjo 
karą'ir vokiečių armija po ilgo 
atidėliojimo pasitraukė iš Lie
tuvos, tai Lietuvoje buvo pa
skelbti steigiamojo seimo rin
kimai. Tie rinkimai buvo ne 
kas kita, kaip proga Lietuvos 
žmonėms pasisakyti, ar jie no
ri, kad Lietuva butų nepriklau
soma. ir kokia tvarka turi būti 
Lietuvoje. Bet komunistai Lie
tuvoje tuos rinkimus boikota
vo. o jų vienminčiai Amerikoje 
boikotui pilnai pritarė, iš stei
giamojo seimo rinkimų tyčio
josi...”

“Laisvė” tuomet daugiau
sia steigiamąjį Lietuvos sei
mą niekino, o prie “Lais
vės” tuomet arti stovėjo ir 
pats Dėdelė. •

Taigi neišrodo, kad Lie
tuvos žmonių apsisprendi
mas ir jų nepriklausomybė 
butų bolševikams labai rū
pėję.

Bet jeigu taip, tai kokiais 
sumetimais Trockis reikala
vo vokiečių pasitraukimo iš 
Lietuvos?

Šitą reikalavimą “Naujie
nos” aiškina taip:

“Brest Litovske bolševikai 
kovojo prieš Vokietijos impe
rializmą ne dėlto, kad jie geidė 
nepriklausomybės Lietuvai, 
bet dėlto, kad jie nenorėjo duo
ti Vokietijai sustiprėti.

“Brest Litcvsko taikos dery
bų metu Lietuva buvo vokie
čių okupuota. Bolševikai, ku
riuos vokiečiai buvo sumušę, 
negalėjo nė svajoti apie Lietu
vos grąžinimą prie Rusijos.

kad —
“Tas obalsis buvo senai iš

keltas socialistų. Tą obalsį įra
šė į savo programą pačioje Ru
sijos revoliucijos pradžioje 
darbininkų ir kareivių atstovų 
tarybos, kurioms vadovavo ne 
bolševikai, bet socialdemokra
tai ir socialistai revoliucionie
riai.

"Taigi, iš tiesų, Lietuvos ne
priklausomybės išgavime labai 
didelę rolę suvaidino Rusijos 
revoliucija, nes tos revoliucijos 
oficialiai priimtu tautų apsi
sprendimo principu tapo pagrį
sta ir Lietuvos nepriklausomy
bės deklaracija. Bet bolševi
kai, kaipo toki, prie to nieku 
neprisidėjo. Bolševikų spalio- 
lapkričio perversmas ne padėjo 
Lietuvai Įgyti nepriklausomy
bę. bet greičiaus apsunkino. 
Nes tas perversmas Rusiją su- 
demoralizavo ir davė galimumą 
kaizeriškai Vokietijai laimėti 
lengvą pergalę. Nežiūrint, kaip 
Trockis skeryčiojosi Brest Li
tovske, bet sovietai buvo pri
versti pasirašyti tokias taikos 
sąlygas, kokias jiems pakišo 
kaizerio generolai.

"Jeigu Vokietija nebūtų, ga 
lų gale, buvusi sumušta (ačiū 
Amerikai!), tai Lietuva, šian
die dejuotų po vokiško kara
liaus Uracho letena.”

Urachą į Lietuvos kara
lius buvo. pasikvietę, žino
ma, saviškiai “patriotai”, 
“tautinės idėjos”, žmonės su 
vyskupu Karevičium ir An
tanu Smetona priešaky.

MATO GERĄ ATEITJ 
AMATNINKAMS LIETU

VOJE.
“Verslas” yra tos nuomo

nės, kad greitu laiku Lie
tuvoje reikėsią daug amat
ninkų. Dideli fabrikai tenai 
vargiai galėsią atsistoti, to
dėl daug reikalingu daiktų 
turėsią gaminti amatninkai

“Verslas” sako:

“Lietuvių amatninkų atei 
ties perspektyvos atrodo dar 
geresnės, atsiminus, koks milži
niškas darbas musų amatnin 
kus laukia kaimus atstatant. 
Dabar juk musų ūkininkų gy
venamos trobos yra visai ne
pakenčiamos. žinoma, šiandien 
ūkininkas pergyvena bepinigės 
laikus ir apie statybą negalvo
ja. Bet ateis juk geresni laikai. 
Jau dabar ateina žinių, kad 
kituose kraštuose pradeda ro
dytis ūkio konjunktūros gerė
jimo žymių. O kai ateis geres
ni laikai, ūkininkai statysis — 
bus nepaprastas amatninkų 
darbo pareikalavimas. Juk nie
kur nėra reikalinga tiek Įvairių 
specialistų, kaip statyboj —čia 
mūrininkas, čia ir kalvis, ir 
šaltkalvis, stalius, stiklus ir t. 
t. yra reikalingi. Stambieji ran- 
govai-statybininkai čia bus be
jėgiai. Jie neaprėps tiek daug 
ir tiek smulkių statybų, čia jau 
tikrai amatninkų darbo sritis, 
kuriai jau šiandien lietuviai a- 
matninkai turi ruoštis.”

Kad Lietuva, reikalinga 
naujų triobų, tai visi žino. 
Bet statybai reikalingas kre
ditas, o kredito Lietuvoje 
kaip tik nėra. Apie tai 
“Verslas” nutyli.

s -* a j

Čia parodyti trys reginiai iš Amerikos farmerių bruzdėjimo, būtent: (1) —Keturi tūkstan
čiai Nebraskos farmerių. susirinkę ties valtijos rūmais Lincolno mieste reikalauja, kad legis- 
latura sumažintų taksas ir paskelbtų visų skolų moratoriumą. (2)—VVisconsino valstijoj sus
treikavę pieno farmeriai stabdo ant kelio trokus. kurie streiklaužiaudami mėgina šmugeliuoti 
pieną i miestus, ir verčia jų pieną ant kelio. (3)—Reginys prie valstijos rūmų Indianapolyje, 
kur susirinkę 10.000 farmerių grasina apskelbti streiką nebemokėti valdžiai nei cento mokes
čių, jeigu nebus tuojaus jiems duota lengvatų.

SLA. TARYBA NEGALI 
IŠRINKTI SEKRE

TORIAUS.

Kaip Dabar Išrodo Maskva.
J. Paleckis nuvažiavo aną-' jų tur būt tiek ir yra, o gal 

dien iš Lietuvos į Sovietus da daugiau, kaip išduotų 
ir dabar rašo Kauno “Die- kortelių skaičius.
nos Naujienoms”, kaip įs- 

1 redo bolševikų sostinė. Štai 
jo įspūdžiai:

Didelė ir triukšminga 
Baltgudijos stotis Maskvoje, 
kur išlipa iš traukinio atvy
kėliai iš Lietuvos ir Latvi 
jos. Stoty daug garsiakal
bių, kuriais perduodamos 
kalbos ir muzika iš radio 
stoties. Bet čia skuba, bėgio
jimas ir mažai kam rupi 
klausytis. Priešais stotį di
delė aikštė su Triumfale ar
ka, kuri pastatyta Napoleo
no nugalėjimui paminėti. 
Per aikštę stoties link eina 
būreliai darbininkų su mai
šeliais ant nugaros. Prava
žiuoja automobiliai su vai
kais užsikabinusiais užpa
kaly. Rusas nešikas, kurs 
atnešė musų daiktus, neatsi
sako ir nuo “čajevųjų”. 
Kažkoks fotografas uoliai 
mus fotografuoja iš arti ir iš 
tolo. Automobilių siūlosi, 
daug,' bet seni maskviečiai 
pataria neskubėti, nes gali 
išeiti, kad sumokėsim labai 
brangiai. Kol laukiam mums 
pažadėto atstovybės patarė
jo p. Rabinavičiaus automo
bilio, metame pirmus žvilg
snius į Maskvą. Priešais ma
tyti cerkvės bokštai. Ir be 
galo gi tų cerkvių čia butą! 
Dabar dauguma paverstos 
kliubais, muziejais, salėmis.

Judėjimas nepaprastai di
delis, jis jaučiamas jau sto
ties aikštėj. Didelės žmonių 
grupės laukia prie tramvajų. 
Bet sunku į juos patekt. Gal, 
sakau, tai prie stoties taip 
daug. Bet važiuodami Mas
kvos gatvėmis matome, kad 
ir visur tas pats, kur tik 
tramvajaus sustojimas, ten 
minia.

Maskva didžiuojasi pa
saulinio proletariato sosti
nės vardu. Ir jos minios iš
vaizda tą vardą pateisina. 
Bet atimk minią, gausi tik
rą didmiesčio vaizdą—as
faltuotos gatvės, aukšti na
mai, jų tarpe daug naujų, 
modemiškų ritmų, gyvas 
tramvajų, autobusų ir auto 
judėjimas, tam tikri susisie 
kimo milicionieriai ugnimis 
tvarko važinėjimą. (Tur būt 
tam tikrais žiburiais, ne 
“ugnimis”.— “Kel.” Red.)

Maskvos minia nepasa
kysiu kad jau perdėm butų 
proletariška. Ji tik labai 
marga ir tas skirtumas, kad 
tipingas proletaras čia jau
čiasi drąsiau, jis kažkaip 
labiau čia pritinka, negu 
žmonės su kailiniais ir kara
kuliais, kurių čia irgi daug. 
Kituose didmiesčiuose ma
tom tą reiškinį, kad miesto 
centras perdėm vienodas, 
“padorus”, buržujiškas. 
Skurdžius ir nuplyšėlis kaž 
kaip į centro gatves nepa
tenką, jis sutinkamas pakra
ščiuose ir stengiasi vaikščio
ti aplinkinėmis gatvėmis. 0 
Maskvoj visur tas mišru- 
mas: pakraščiuose, ir centro 
bulvaruose, ir kino, ir teat
ruose. Atvažiavus iš svetur 
ir lyginant, čia atrodo lyg 
butum perkeltas į 1915-16 
metus, kada ėjo karas ir 
miestus užliejo tremtinių 
minios. Beje, ir karią ir rau 
donarmiečių čia daug gatvė
se. Iš pradžių raudonarmie 
čiai daro kažkokio savotiš
ko įspūdžio su savo smailia- 
galėm kepurėm, bet greit 
apsiprantama.

Maskva per revoliucijos 
ir karo metus labai išaugo. 
Prieš karą čia buvo virš 
milijono gyventojų, o dabar 
beveik 4 kartus daugiau 
Pereitų metų gruodžio mė
nesy Maskvos gyventojams 
buvo išduota 3,765,000 mai
sto kortelių. Taigi, gyvento-

Gerokai priaugo Maskva 
oaskutiniais metais, kai su- 
olaukė daug kaimiečių, kū
ne nepanorėjo eiti į kolcho
zus. Užtat galima įsivaiz
duoti koks gali būti butų 
irizis. Dabar maskviečiai 
laukia reformos—pasų įvė
limo. Išduodant pasus bu
sianti padaryta Maskvos 
‘razgruska” ir daug kam 
teks iš jos iškeliauti. Žino
ma, vieni tuo džiaugias, kad 
patuštės miestas ir su butais 
bus lengviau, bet kiti su bai
me laukia ir galvoja kur 
reiks dingti. Žinoma, pir
moj eilėj bus iš Maskvos iš
kelti tie nesenieji atvykė- 
iai, kurie jįeškojo čia išsi
gelbėjimo iš kolchozų ir 
neprisitaikė prie gamybos 
darbo. Pasų klausimas vie
nas iš opiųjų, apie kurį daug 
kalba.

Susisiekimas Maskvos 
ramvajais, kaip seniau, gy
vas, bet ne lengvas. Ypač iš 
ryto ir apie 5 vai. pavaka
rėj, kada žmonės grįžta iš 
darbo; sunku į tramvajų pa
tekti; jie važiuoja kimšte 
prikimšti ir lyg musių apli- 
oę. Bet dienos metu daug 
laisviau, žinoma, reikia prie 
tramvajų čia priprasti ir vos 
Įsėdęs turi pradėti rūpintis, 
kad galėtum laiku išlipti, 
nes jei nesuspėsi, nuveš tave 
už kelių stočių. Per užpaka
lines duris įlipus tenka tuoj 
nradėti spraustis pirmyn. 
Čia yra išsidirbusi tam tikra 
Lvarka ir kiekvienas noriai 
;ai pasiduoda. Paklausi prie
šaky stovinčio :“vychodite?” 
(išlipat?), ir jei neišlipa, tai 
užleidžia tau išlipt. Ir taip 
susitvarko. Kam reikia ank
sčiau išlipti, tas praleidžia
mas iki priešakinių durų, o 
kam vėliau, tas palieka to
liau. Po keletos valandų ga
na sunkios važinėjimo prak
tikos, jau įėjau į čionykštį 
susisiekimo kursą. Mane 
Kaune perspėjinėjo, kad 
tramvajuose esą pasitaiko 
kišenvagių ir reikia būti at
sargiam. Bet lig šiol nieko 
neatsitiko, net sagos visos 
sveikos, nors joms tikrai pa
vojus gręsia besistumdant 
minioj. Tas pats darosi ir su 
autobusais, kurie čia papil
do tramvajus. Susisiekimas 
tramvajum pigus —10 ka
peikų sumoki ir važiuoji to
liausiai.

Yra ir auto taksių. Bet jų 
sunku gauti, nes labai ne
daug— keletas šimtų visai 
Maskvai. Viso automobilių 
Maskvoj esą apie 14,000.

Nemaža matyti ir vežikų, 
kurių esą apie 3,000. Už ke
lių kvartalų pravažiavimą 
vežikai ima 10—15 rublių 
(1 rublis—5 litai).

Gaila, kad nesu buvęs 
Maskvoj seniau ir negaliu 
sulyginti dabartinės Mas
kvos su senąja. Bet pakitė
jimas matyti yra didelis. 
Vos atvykęs domėjaus kur 
tas garsusis “Sucharevkos” 
turgus, taip neperskiriamas 
su senosios Maskvos sąvoka. 
Pasirodo, jo nebesama, kaip 
ir eilės kitų senųjų rinkų. 
Užtat Aibatos aikštėj pasta
tytas naujas milžiniškas tur
gus “Arbatskij rynok”; kiek 
toliau kylo 12 aukštų “Mos- 
selprom” namas, nauji dide
li “Izvestijų” ir kitų redak
cijų rūmai. Prie Maskvos u- 
pės ir sovietų rūmai su salė
mis. Daug naujų teatrų, 
daugybė gyvenamų namų.

Didelę viltį maksviečiai 
deda naujai pradėtam Mas
kvos metropoliteno (pože
mio geležinkelio) statybos 
darbui, kurį manoma už
baigti 1934—35 m. Tada su
sisiekimo reikalai žymiai 
palengvėsią.

bonus, certifikatus, insurance 
polisus ir judžment notas.” 
Arba:
"Dry goods storas numušė

, „ . ~ praizus ant blanketų, dresių irkas parodo savo . nezinoji- - sium 5ku,ju vaikams .

buvo jų laikraščių redaktorium 
ir partijos vadu.”

Jungdamas p. Račkauską 
šiomis dienomis Pildomo- su socialistais, “Darbinin-

ji SLA. Taryba buvo da sy
kį suvažiavusi Nevv Yorke 
rinkti organizacijos centro 
sekretorių, ir vistiek neišrin
ko.

Adv. K. Gugis, St. Gegu
žis ir St. Mockus stojo už Vi- 
niką, o d-ras Stanislovaitis, 
Mikalauskas ir Januškevi
čius—prieš.

Nei viena pusė nenorėjo 
nusileisti, todėl nutarta pa
vesti sekretoriaus rinkimą 
patiems SLA. nariams. Kan
didatais pastatyta Vinikas 
ir Raginskas.

Vadinasi, Taryba pripa
žino, kad vyriausis Susivie
nijimo autoritetas yra visgi 
JJatys nariai.

Bet Pittsburgho seime tie 
patys Tarybos politikieriai 
—išskyrus tik vieną adv. 
Gugi —biauriai narių teises 
išniekino. St. Gegužis, Mi
kalauskas ir kiti Pittsburgho 
seime balsavo, kad narių re 
ferendumu išrinkti viršinin
kai butų atmesti, o jų vieton 
pastatyti tokie, kuriems na
riai buvo pareiškę nepasiti 
kėjimą. Ir taip ponas St 
Gegužis, kurį nariai visuoti
nu balsavimu buvo atmetę, 
tapo pastatytas Susivieniji
mo prezidentu.

Dabar gi tie “ponai” pa
tys nutarė prašyti narių, kad 
išspręstų sekretoriaus rinki
mų klausimą. Ar tai ne smū
gis tai nešvariai intrigų po
litikai, kurios laikėsi Pitts- 
burgo seime tautininkai su 
sandariečiais?

Taip, pavesdama sekreto
riaus rinkimą patiems na
riams, Taryba davė savo po
litikai “black eye”. Bet vis 
dėl to ji nenori tos politikos 
visai išsižadėti. Pavyzdžiui, 
ji siūlo SLA. nariams rinkti 
sekretorių iš dviejų žmonių: 
Viniko ir Raginsko. Vinikas 
yra vietoje, nes paskutinėse 
nominacijose jisai gavo 
daugiausia balsų. Bet kaip 
galima čia kišti Raginską, 
kuris nėra net kandidatavęs 
į sekretoriaus urėdą?

Vaduojanties sveiku pro
tu ir SLA. konstitucija, už 
Raginską SLA. nariai nega
li balsuoti, nes jis nelegalus 
kandidatas..

mą apie musų visuomenes 
iasiskirstymą į partijas.

Račkauskas nekuomet so- 
cilaistams nevadovavo ir jų 
aikraščių neredagavo.

Jis yra dirbęs prie d-ro 
Jono Šliupo leistos “Laisvo
sios Minties”, kuri buvo ski
riama laisvamanių reika- 
ams, bet laisvamaniai juk 
nėra socialistai ir nėra jokia 
partija.

Partijomis vadinasi tik
ai politinės organizacijos, 
eurios dalyvauja rinkimuo

se, stato savo kandidatus ir 
siekia valstybės vairo.

Laisvamaniai gi tokių tik
slų neturėjo ir neturi. Taigi 
Darbininko” pasakojimas, 
tad p. Račkauskas buvo so
cialistų ir laisvamanių “par
tijos vadu”, yra grynas ab
surdas.

“DARBININKAS” APIE 
RAČKAUSKĄ.

South Bostono “Darbi
ninkas” 17-tame savo nu
mery rašo:

“Musų socialistų ir laisva 
manių spauda rašo, kad jų žy
mus. vadas p. Račkauskas, bu 
vęs Lietuvos konsulu Pietį i 
Afrikoje vėl patekęs į nelai
mę. Jis nemokėjęs atskirti vai 
džios pinigų nuo savų ir dėl to 
traukiamas teisman.

“Gyvendamas Amerikoje jis

Arba:
“Hardver štoras parduoda 

dišes, plaukams kurlerius, he- 
merius ir silver.”

Tai nėra nei anglų, nei lie
tuvių kalba. Tai yra žargo
nas, kuris darko abidvi kal
bas ir žemina patį žmogų, 
kuris tokį jovalą vartoja.

Kiekvienas turėtų steng
tis išmokti savo kalbą netik 
kalbėt, bet ir rašyt taisyk
lingai. Yra paprastų darbo 
žmonių, kurie mokyklon vi
sai nevaikščiojo, tačiau gali 
gana gerai rašyt ir kalbėt. 
Todėl niekas negali teisintis 
neturėjęs progos išmokti. 
Progų visuomet yra, tik ne
reikia tingėt.

‘DULKĖ ESI, I DULKĘ 
PAVIRSI”.

Pelenų Dieną kunigų 
“Draugas” pasrkė savo da
vatkom šitokį pamoksią:

“Šiandien Pelenės trečiadie
nis. Katalikai renkasi į bažny
čias. kad tinkamu budu pradė
ti ilgąjį pasninką—gavėnią. 
Kunigai, barstydami pelenais 
tikinčiųjų galvas, primins, 
kad. žmogau, ‘dulkė esi ir į 
Į dulkę pavirsi.’ Tai skaudus, 
bet labai teisingas ir reikalin
gas priminimas.”

Ištikrųjų gi šitas “primi
nimas” nėra nei skaudus, 
nei jis labai teisingas, nei 
reikalingas.

Logikos žvilgsniu, “dulkė 
esi ir į dulkę pavirsi” yra 
visai kvailas pasakymas. 
Nes jeigu žmogus jau yra 
dulkė, tai kokiu budu jis 
gali da antru kartu Į ją pa
virsti?

Jei kunigai sakytų, “dul 
kė buvai ir į dulkę pavirsi,’ 
tai butų da šiokia tokia pra 
smė. Tai galima butų aiškin
ti taip, kad žmogus iš žemės 
kilęs ir vėl turės į ją grįžti. 
Bet kur butų logika, pavyz
džiui, sakyt į šunį, “šuo tu 
esi ir į šunį pavirsi?”

KAIP DARKOMA LIETU
VIŲ KALBA.

D-ras A. Montvidas “Nau
jienose” teisingai pastebi, 
kad tūli musų biznieriai ir 
net profesionalai nedovano
tinai darko savo kalbą. Pa
vyzdžiui, skelbdami savo bi
znį netik lapeliuose, bet ir 
laikraščiuose jie rašo šito
kiu žargonu:

“Parsiduoda grosernė ir bu 
černė. Biznis cash. Bargenas. 
Ant storo turiu lysą ant trijų 
metų.”

Arba:
“Mokame cash už morgičius,

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA SUSTABDYT 

GINKLUS JAPONIJAI.
Visos socialistinės grupės 

Francuzijos parlamente įne
šė bendrą rezoliuciją, kuria 
reikalaujama tuojaus su
stabdyti ginklų ir amunici
jos siuntimą Japonijai. So
cialistai reikalauja, kad 
Francužija nusiųstų šitą re
zoliuciją ir kitoms valsty
bėms, kurios priklauso prie 
Tautų Lygos.

KANADOS LIETUVIO 
DAINUŠKA.

Kaip aš buvau mažutėlis.
Visi mane kalbino;
Anksti rytą atsikėlęs 
Vieversėlis čiulbėjo.
Bet prabėgo greitai laikas. 
Tuoj reikėjo karan stot.
Gavau laišką aš Į rankas.
Ėmė mylima raudot.
Ei, broleli, duok žirgelį.
Greitai josiu aš kovon;
Lenkai šaudo kaip pašėlę. 
Veržias musų Lietuvon.
Daug čia musų susirinko, 
Puolėm lenką nugalėt:
Kirtom galvas, badėm kunus.
Ir privertėm atgal bėgt.
Kurie sveiki mes išlikom, 
Linksmai grįžom į namus;
Bet čia naujos mintys kila: 
Kaip gyventi čia mums bus?
Maža vietos dėl mus trijų, 
Vargas priverčia keliaut. 
Pasileidau į Kanadą,
Maniau laimę čionai gaut.
Dabar broliai tenai kalba.
Kad aš juos ten pamiršau; 
Bet jie šito neišmano.
Kad aš vargą čia radau.
Ners turtingas kraštas šitas, 
Bet tie turtai svetimų;
Gimtos kalbos nesigirdi. 
Nesigirdi mus dainų.
Širdis mano didžiai trokšta 
Vėl savuosius pamatyt,
Ir savųjų linksmam krašte 
Savo galvą paguldyt.

Prisiuntė L Lukšis.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Nežmoniškas Angliakasių Išnaudojimas 
Pittsburgho Apylinkėje.

Net Korespondentus Krečia.

BRIDGEVILLE, PA.

Šiais nedarbo laikais tur
būt niekas tiek vargo neken
čia ir niekas nėra taip išnau
dojami, kaip angliakasiai 
Pittsburgho apylinkėje.
Jau keletas metų kaip dau

gybė kasyklų visai nedirba 
ir suvargę angliakasiai bas
tosi iš vienos vietos Į kitų jie- 
škodami darbo. Bet darbą 
kasyklose susirasti nėra 
taip lengva. Jei katros ka
syklos ir dirba po keletą die
nų i sąvaitę, tai naujų dar
bininkų nepriima.

Be to, dirbančiose kasyk
lose yra toks išnaudojimas, 
kad dirbdami angliakasiai 
vargiai gali prasimaitinti. 
Tuo baisiu išnaudojimu 
daugiausiai pasižymi Mel
ionų kontroliuojama Pitts- 
burgh Coal Co., kuri Pitts
burgho apylinkėje turi dau
giausia kasyklų. Ši’kompa
nija pati pirmoji pradėjo 
griauti angliakasių uniją. Ir 
kaip tik angliakasių unija 
buvo sugriauta, tuojaus pra
sidėjo baisiausias angliaka
sių išnaudojimas. Nors virš 
metai atgal čia siautė ban
gos streikų, nors Pittsburgh 
Terminai Coal Co. pasirašė 
su U.M.W. of America su 
tarti, tačiau ir tose kasyklo
se angliakasių padėtis ne
daug kuo skiriasi nuo skebi 
nių.

Štai, išnaudojimo pavyz 
dis. Vienas stipi-us angliaka 
sys (jo pavardę apleidžiu, 
kad neprarastų darbo dėl 
šio mano rašinio) dirbo 
Pittsburgho Coal kompani
jos kasykloje Mounter No. 
4, netoli Bridgevillės, krovė 
anglį per 11 dienų ir prikro
vė 48 vagonėlių, Į kuriuos 
telpa po 2 tonu ir puse. Ben
drai, jis prikrovė 144 tonus 
anglies per 11 dienų, ir už
dirbo $19.68. Iš tų 819.68 
kompanija atitraukė seka
mai : Į kompanijos krautuvę 
už paraką, “kepsius” ir 
maistą (nes angliakasiai yra 
verčiami pirkti kompanijos 
krautuvėse ir mokėti daug 
brangiau)—už tuos daiktus 
atitraukė $17.77, kalviui 16 
centų, Relief Fondan 40 
centų, už lempą 55 centai, 
daktarui 75 centai. - Iš viso 
kompanija atitraukė $19.63.

Angliakasys, išdirbęs 11 
dienų sunkiausi darbą ir sta
tydamas savo gyvybę Į pa
vojų, gauna ‘‘pėdės’’ tik 5 
centus! Ir tai da gerai, kad 
gavo nors 5 centus. Yra to
kių, ką negauna nei 5 centų, 
bet dažnai lieka kompanijai 
dar “skolingi”.

Kompanijų krautuvės ne
ima jokių rizikų. Jei anglia 
kasys ateina Į kompanijos 
krautuvę nusipirkti maisto, 
tai krautuvės tarnas visų 
pirma telefonuoja kasyklos 
“bosui” ir klausia, ar tas an
gliakasys dirba, ar ne. Jei 
dirba, tai gauna maisto, o jei 
ne, tai eik sau sveikas namo 
be maisto, nors butum alka
nas ir tavo šeimyna lauktų 
maisto pamešiant...

Dažnai pasitaiko, kad iš
dirbi visą dieną ir negali nei 
vieno vagonėlio prikrauti, 
kuomet priseina klintį valyt, 
arba kuomet tavo dirbamoji 
vieta būna užversta, tai turi 
atsikasti be jokio užmokes
čio. Tokiame atsitikime turi 
būti nevalgęs, jei neturi ge
ros pažinties su bosais ir 
krautuvės tarnautojais.

Tai da ne viskas. Kaip vi
siems yra žinoma, kasyklo
se yra pavojinga dirbti. Te
nai galima gyvybės netekti, 
arba sveikatą prarasti ir lik
ti elgeta visam amžiui

Pennsylvanijos valstijoj vei
kia įstatymas, kuris verčia 
darbdavius už sužeidimus 
mokėti kompensaciją sulyg 
susižeidimo sunkumo, ir tu
ri šeimyną ' užlaikyti, jei 
susižeidimas padaro darbi
ninką negalinčiu dirbti ant 
visados.

Šiame dalyke ne visos 
kompanijos vienaip elgiasi. 
Vienos jų atitraukia nuo 
darbininko uždarbio ir mo
ka apdraudą už darbininką, 
o kitos reikalauja, kad dar
bininkas pats apsidraustų 
kompanijos nurodytoj kom
panijoj. Tik atnešus paliu
dijimą iš nurodytos kompa
nijos, kad esi apsidraudęs, 
gausi dirbt. Daugumas kom
panijų verčia darbininkus 
pereiti per stropų daktaro 
egzaminą, ir jei busi kiek 
kur nesveikas arba daugiau 
negu 45 metų, tai darbo 
negausi. Gali eiti ir pasi- 
skandyti.

Pittsburgh Coal Co. nei
ma darbininkams jokios ap- 
draudos ir nieko nenutrau
kia nuo “pėdės” šiam reika
lui; ji pati iš savo iždo mo
ka darbininkams už stisižei- 
dimus; bet kad apsaugojus 
savo iždą ir kad privertus 
darbininkus būti “atsar
giais”, ši kompanija varto
ja štai kokias metodas: jei 
darbininkas dirbdamas su
sižeidė, duokim sau, gavo 
nulaužti koją, išgulėjo lovo
je per trejetą ar daugiau 
mėnesių, ir už susižeidimą 
pareikalaus užmokesčio pa
gal įstatymus, tai kaip pa
sveiksta jis jau gali eiti ki
tur darbo jieškoti; Pitts
burgh Coal Co. tokiam 
duoda “vilko bilietą”. Bet 
jei busi sužeistas ir už su
žeidimą nereikalausi nieko, 
tai pasveikęs gali eiti atgal 
prie savo darbo ir viskas bus 
gerai.

Todėl daugumas Pitts
burgho Coal kompanijos an
gliakasių susižeidę išguli 
po keletą mėnesių ir nerei
kalauja jokio atlyginimo, 
kad nepraradus savo darbo.

Tai tokios “ekonomijos” 
laikosi Melionų kompanija.

S. Bakanas.

Paveikslėlis parodo, kaip valdžios šnipai

kauja apie bedarbių šelpi
mą. Bedarbių šelpimas, tai 
senas socialistų darbas. Ko
munistai iš principo yra 
priešingi bedarbių šelpimui, 
nes tai yra “kapitalizmo lo
pymas”. Jie nori, kad pasi
darytu kuodaugiausia skur
džių, o tie skurdžiai nuver- 

; stų valdžią ir V/ashingtone 
; pastatytų diktatorium ko- 

Fosterį. Stalino 
New Yorke be- 
reikalavimai yra 
sekami: $25 į są- 

vienam bedarbiui 
d a po $5.00 kožnam vai

kui i savaitę. Be to, pasam- 
■ dyt kambarius, duot šviesą

mumstų
klančiukų

: pagaminti 
jvaitę kieki

! rinti
ir policija dabar s

krečia korespondentus, kurie nori prieit arčiau prie Roosevelto.
žiuri, ar nėra krepšiuose bombų ar paslėptų ginklų.--- -• - _ ■ - ,

stės veikimą. Ten buvo pa- Įima gauti pas visus LSS. 19 
minėta, kad čionai lietuvių kp. narius. Vakarienės tikie- 
pradžia buvo prieš 40 metų. į to kaina tik vienas doleris. 
Ištikrųjų taip ir yra, nes lie- Į Pasvirkalnietis.
tuviai pradėjo Duquesnėj i ---------------
apsigyvent nuo 1892 metų. t
Minėtas narys ir už tą ko-j 
respondenciją Įsižeidė. At- • 
rodo, kad kai kurie musų 
žmonės nenori kad kas nors 
butų rašoma iš musų kolo
nijos lietuvių veikimo.

Bedarbė pas mus neapsa
koma, darbininkai labai su
vargę. Visoj Pittsburhgo a- 
pielinkėj dirbtuvės uždary
tos, kasyklose irgi nedirba.
Tik vienintelė McKees Port 
Tin Plate Co. dirba 4 dienas 
i savaite. Pelėda.

NORWOOD, MASS

, Margumynai.
Pajieškau vietos 

bimbininkų, kurie pora mė
nesių tam atgal rengėsi 
traukt “Keleivi” į teismą už 
tai, kad jis pavadino juos 
bailiais ir oportunistais.

Keliatas savaičių atgal

Marijona Vilimaitienė Pottsvillėj
Susilaukė šimto Metų Amžiaus.

Atsimena baudžiavą ir 
daug pasakoja apie lenkų

“miatežą.”

Pottsville, Pa.— Čia gy
vena Marijona Vilimaitienė, 
kuriai pereitų metų 1 lap
kričio sukako 100 metų am
žiaus. Senukė turi gana gerą 
atmintį ir paklausta apie sa
vo jaunas dienas, daug pa
sakoja apie baudžiavos lai
kus ir gerai atsimena “mia
težą”, kuomet Lietuvos 
dvarponiai ir kunigai ėjo 
su miniomis žmonių ir iš

DUQUESNE, PA.
Iš Lietuvių Kliubo 

veikimo.
Vasario 26 d. buvo mėne

sinis Kliubo susirinkimas. 
Pirmininkui A. Skimui ati
darius susirinkimą ir priėjus 
prie pranešimų, raštininkas 
paaiškino, kari prenumerata 
už “Keleivi” išsibaigė ir bu
vo atklausti nariai, kas tuo 
reikalu bus daroma. Vienas 
Kliubo narių tuojaus parei
kalavo balso ir pareiškė, 
kad jis priešingas “Kelei
viui” vien už tai, kad jo var
du buvo patalpinta kores
pondencija apie gyvanašlės 
krikštynas. Antras narys 
taipgi barėsi, kam “Kelei
vy” buvo pasakyta kad kū
mas svėrė 350 svarų. Mano 
supratimu, toje korespon
dencijoj nieko blogo pasa
kyta nebuvo. Tik korespon
dentas labai negerai pasiel
gė, kad panaudojo po kores
pondencija kito žmogaus 
pavardę. Bet už tai negali
ma kaltinti laikraščio, nė 
redakcijos. Redakcija neži
no, ar korespondentas rašo 
teisybę ar meluoja, o kada 
pasirašo savo pilną pravar
dę, tai redakcija juo labiau 
tokiam korespondentui pa
tiki.

Tas pats narys skaudžiai 
išbarė ir kitą koresponden
tą, kuris buvo parašęs apie 
Duąuesnės lietuvių draugy-

BROOKLYN, N. Y.

Didelė naujenybė.

Brooklyno visuomenė jau 
labai pasiilgusi adv. F. J. 
Bagočiaus. Daugelis asme
niškai klausinėdavo: “ko
dėl dabar Bagoeius nebėat- 
važiuoja į Brooklyną su pra
kalboms?” Mat, adv. Bago- 
čius, yra gabiausias lietuvių 
kalbėtojas, visi mėgsta jo 
klausytis. Tokių kalbėtojų ir 
pas amerikonus negirdėti. 
Bagočius moka netik rimtai 
dalykus aiškint, bet ir gana 
linksmų juokų publikai pri
daryti. Tai ve, kodėl jį pub
lika taip myli ir pasiilgsta.

Tod-ėl Brooklyno lietu
viams bus įdomu išgirst, kad 
šiomis dienomis jie vėl tu
rės progos išgirsti Bagočiaus 
prakalbas. Jis kalbės čia 12 
kovo, nedėldienį. 4 valandą 
po pietų. Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainėj, 
80 Union avė.

Kadangi dabar depresijos 
laikai ir ne visi turi pinigų, 
tai įžanga į prakalbas bus 
nemokama, taip kad visi ga
lėtų dalyvauti.

Prakalbas rengia LSS. 19 
kuopa 50 metų Karolio Mar
kso mirties sukaktuvėms pa
minėti.

Bus draugiška vakarienė.

Po prakalbų, tam pačiam 
L.A.P.K. name, tik žemuti- 
nėj svetainėje, bus draugiš
ka vakarienė, kurią taip pat 
rengia LSS. 19 kp. Vakarie
nė bus viena iš geriausių, 
nes ruošiama ne dėl pasipel
nymo, kaip parastai vakarie
nės būna, bet dėl draugišku
mo. Tai viena. Antra, vaka
rienės metu bus gana graži 
programa, kurioj pasižadėjo 
dalyvauti vienas iš geriausių 
Amerikos lietuvių daininin
kų ir Brooklyno geriausias 
lietuvių radio valandos ve
dėjas F. Stankūnas. Taip 
pat yra pasižadėjęs jaunuo
lis Vh. Žaveskas, nepapras- 
stai gabus smuikininkas.

Po vakarienės, prie lietu
viškos muzikos bus ir pasi
šokta. Tikietus vakarienei 
reikia gauti iš anksto. Jų ga

geriausia, nes aš buvau drū
ta, niekad nesirgau ir jokio 
darbo nebijojau. Dantis ir 
dabar turiu visus sveikus, 
tik pora metų atgal vieną iš
laužiau per neatsargumą. 
Mat, kirtau laižybų, kad aš 
greičiau riešutus sukramty- 
siu dantimis, negu jie rep
lėmis, todėl besiskubinant 
man juos kramtyt, vienas 
išlūžo.
' “Mano tėvas, Mikas Pa

žėra, mirė susilaukęs 120 
metų amžiaus. Jis gyveno 
Pažėrų kaime ir da man 
Lietuvon parvažiavus gana 
gerai išrodė, ant smuiko pa- 
grieždavo ir pašokdavo. Aš 
tuomet buvau turėjus jau 8 
vaikus, bet jie mirė neužau
gę. Vos pasiekdavo jaunys
tės žiedo, apie 17 metų am
žiaus, ir mirdavo. Būdama 
52 metų amžiaus susilau
kiau mylimos savo dukrelės 
Marijonos, kuri yra ištekė
jusi už Kabašinskio, ir prie 
kurios aš dabar gyvenu.

“Prie gimdymo aš niekad 
nesu turėjusi jokio daktaro, 
nei bobutės; neturėjau jokių 
skausmų .ir niekad nesusto
jau dirbusi sunkų darbą.

“Kelis kartus aš nustebi
nau visus savo namiškius. 
Vyrai dienos laiku būna iš
ėję į anglių kasyklas, o man 
tuo tarpu pasitaiko gimdy
mo valanda. Vakare jie pa
reina iš darbo, o pas mane 
jau viskas tvarkoj ir nėra nė 
pėdsakų, kad namuose yra 
naujas svečias. Už kokių 
dviejų-trijų dienų būna pa
kviesti kūmai ir keliamos

J ir šilimą. Pagal komunistus vėliavas šaukėsi į Dievą, 
i išeina taip, kad šeimyna tu-|kad. grąžintų baudžiavą, 

vaikus turi gaut pa- kuri buvo jau panaikinta.
“Aš tada buvau gal ko

kios 15 metų mergiščia”, sa
ko Vilimaitienė, “kai rus- 
kio kariuomenė apsupo mia- 
težninkus pelkėse, kur šian
dien stovi Garliavos bažny
čia. Kai maištininkai tapo 
apsupti, tai jų vadas, dvar
ponis Garliauskas, įkišo sa
vo lazdą į kupstą pelkėse ir 
iškėlęs rankas aukštyn pra
dėjo šauktis į Dievą, kad iš
gelbėtų jį nuo ruskio nagai- 
kos, žadėdamas užtai pas
tatyti bažnyčią toje vietoje, 
kur jo lazda įkišta.

“Pasitaikė taip, kad Gar
liauskas išliko sveikas ir 
šiandien toj vietoj stovi ba
žnyčia. Bet ne stebuklais ji 
tenai atsistojo, o prakaitu ir 
pūslėtomis žmonių ranko

mis buvo pastatyta. Garliau- 
sko žmonės daug padėjo 
sveikatos ir vargo, pakol že
mių privežė, pelkes išdžiovi
no ir bažnyčią pastatė.

“Ar iš tamstos šeimynos

šalpos į savaitę apie 50 do
lerių. Nonvoode dabartiniu 
laiku pilnai išdirbdami lai
ką darbininkai gauna Į są
vaitę nuo $13 iki $26. Ko
munistai apsimetę bedarbių 
“draugais” ir prisidengę 
veidmainystės kauke, nori 
išvest į demonstraciją tuos 
darbininkus, kurie uždirba į 
savaitę po 20 dolerių. Ir mu
škis su policija už tai, kad 

mokėtų po 
50 dolerių į sąvaitę. Jokia 
valstybė pasaulyje dabarti
niu laiku šitokių reikalavi
mų išpildyti negali. Tai yra 
veidmainių reikalavimas. 
Pažveigkim į Sovietų Rusi-

kvaibi j ne(jjrv,antjems

pas mus kalbėjo prie vieros. ja ku,Ta vaWo komunistai.r__ J _ __ x _ _ Yvėnios “atsivertęs” Bimba 
Plakatais šaukė visuotiną 
susirinkimą, skelbimus dau
giausia nešiojo po katalikų 

•stubas, todėl buvo atėjęs ne- 
‘ mažas būrys parapijonų. Bet 
po prakalbų pasirodė, kad 
katalikai yra priešingi bim- 
binio komunizmo bažnyčiai.

Bimbininkai ir keliatas 
finų įsteigė komunistų dirbi
mo fabrikėli. Kažin kieno 
tai finansuojami, jie nusam
dė Povilo Vetoš skiepą ir 
kviečia visus jaunuolius, ne
žiūrint kas jie tokie ir kur 
buvę. Atsargiai mokina juos 
komunizmo, nori padaryti 
kovingais demonstrantais 
laike susidūrimo su policija. 
Aš manau, kad iš tų šiaudų 
nebus grudų.

Garsioji Sarapienė, kuri 
bimbizmo principus gerbia 
kaip davatka rožančių, vie
ną subatą surengė balių len
kų švento Petro parapijoje. 
Lenkės katalikės neša “Die
vui ant garbės” pyragus, vi
štas, sukinėjasi ir lenkų ku
nigas, o toj kompanijoj ir 
ietuviška bimbininkė. Gal 
Sarapienė rengiasi bimbiz
mo principus šventvti pas 
lenkų kunigą.

Musų bimbiniai, pralai
mėję visose draugijose va
dovybę, ant tos “zlasties” 
parsitraukia iš “Laisvės” 
sklado bolševikiškų saldai
nių, žuvies ir išsigeria nar- 
zano. Jeigu tas tavoras butų 
importuotas iš Italijos ar 
Lietuvos, tai musų bimbi
niai ir už dyką jo neimtų, 
bet dabar gurkšnoja ir susi
raukdami giria, kad geras. 
Nelaimingos fanatizmo au
kos.

Finas eks-kareivis čia da
ro ir pardavinėja toniką. 
Kol jis buvo komunistų par
tijoj, tai finai komunistai 
gėrė su pamėgimu jo dary
tą “sodę”; dabar jį išmetė iš 
komunistų partijos ir jo da
rytą toniką paskelbė “so- 
cialfašistišku”. Dabar ko
munistai toniką perka iš an
glo demokrato ir lietuvio re- 
publikono. Komunistai visų 
tautų yra lygus fanatikai.

Vietos bimbukai patys 
niekada nemaršuoja demon
stracijose po komunistų par
tijos vadovybe, bet draugi
jas visada kursto prie mar- 
šavimų. Ypač jie garsiai šu-

Rusijos komunistai suėmė 
visus šalies turtus į savo ran
kas. o ką jie duoda bied- 
niems darbininkams? Pen
kiolikos metų komisarų vie
špatavimo sukaktuvėse pa
kėlė algas armi jos ir laivyno 
aficieriams 100 nuošimčių, 
o darbininkai gavo špygą. 
Nustojusiems sveikatos se
neliams, kurie nebegali dar
bo dirbti, Rusijos komunis
tai duoda tik nuo bado apsi
ginti 20 rublių mėnesiui. 
(Tą pripažįsta pats Miza- 
ra). Amerikos komunistai 
reikalauja iš kapitalistų val
džios $50 pašelpos į sąvaitę 
bedarbiams, bet visai nerei
kalauja iš savo draugo Sta
lino, kad jisai duotų žmoni
škesnį pragyvenimą savo 
darbininkams.

Vyrai, nevaidinkit veid- 
mainių ir apgavikų rolės. 
Nemulkinkit ir taip jau tam
siu savo pasekėjų, bet pasa
kykit jiems tikrą tiesą apie 
darbininkų būklę Sovietų 
Sąjungoj. Pilietis

MONTELLO, MASS.

Mirė Franė Smetonienė.
Vasario 25 d. mirė savo 

namuose Franė Smetonienė, 
palaidota tapo vasario 28 d. 
ant Kalvarijos.kapų. Velio
nė paėjo iš Levoniškių kai 
mo, Raguvos valsčiaus, Pa 
nevėžio apskričio. Paliko 
vyrą, 4 sūnūs ir 2 dukteris 
dideliam nubudime.

Šiuomi tariam ačiū vi
siems draugams ir giminėms 
kurie dalyvavo šermenyse ir 
palydėjo į kapus, pareikšda- 
mi mums savo užuojautą to
je nubudimo valandoje. 
Taipgi ačiū ir graboriui 
Overkai už jo prielankų pa 
tarnavimą. Lai būna velio
nei musų amžina atmintis.

Nubudęs vyras
Simonas Smetona ir vaikai

yra daugiau žmonių, kurie krikštynos, o namiškiai ir 
putų pasiekę tokio didelio lkajmynaį stebisi, ką mes
amžiaus?” paklausiau aš se
nukės.

“Taip,” sako. “Aš atsi
menu, kaip būdama 6 metų 
mergaitė sykį veikiau savo 
dieduko Jono Pažėros. Tai 
mvo mano tėvo tėvas. Jį 
uomet parvežė iš girios su
kruvintą ir nupeštais nuo 
galvos plaukais. Jis tarnavo 
Garliavos girių strielčium 
(eiguliu). Tais laikais neva
lia buvo nešiotis šautuvas, 
tai jis ėjo per girią begink
lis ir susitiko mešką. Jis pa
sislėpė nuo jos į karklų krū
mą. Bet meška jį pamatė ir 
apkabino jį su visais krū
mais, o apkabinus pradėjo 
pešti plaukus jam nuo 
galvos. Sukruvino galvą ir 
veidą. Jis atsiminė, kad turi 
peilį prie savęs, tai išsitrau
kęs jį perskriodė meškai vi
durius. Žvėris pargriuvęs 
ant žemės pradėjo baisiai 
bliauti. Žmonės radę pa
plautą mešką ir sužeistą ma
no dieduką, parvežė jį na
mo. Jis 3 savaites išgulėjo 
lovoj. Jo moteris buvo lenkė 
ir labai mušdavo mus dide
liu savo ražančium. Ji buvo 
labai drūta ir mirė susilau
kusi 110 metu amžiaus.

“Tais laikais nevalia bu
vo laikyt tabako ir druskos, 
tai mano pramotė supildavo 
druską į statinę ir užpildavo 
vandeniu. Atvažiavę revizo
riai į vandenį nekreipdavo 
domės, o mes ištirpintą dru

SKAITYTOJŲ 
BALSAI.

Gerai Žinančiam. — Apie
J. Lazucką jau buvo rašyta 
“Keleivyje pereitą metą. 
Atkartoti tą patį dalyką ne
matom reikalo. Juo labiau 
kad blogų norų žmogaus ne
išmokinsi. Veikiausia tas 
žmogus jokio laikraščio ne
skaito.

ską vartodavom 
virti.

krikštysim, kad mažiuko nė
ra.

“Aš per 25 metus buvau 
akušerė ir per tą laiką priė
miau tų mažų imigrantėlių 
945. Galėčiau da ir dabar 
tuo užsiimti, jeigu turėčiau 
šviesos akyse, nes spėkų tu
riu gana. Esu stipraus ir len
gvo kūno, sverdavau tik a- 
pie 160 svarų, o ūgio turiu 
5 pėdas ir 3 colius. Dabar 
svoris jau nupuolė, sveriu 
tik 115 svarų, nes netekusi 
regėjimo pradėjau labai rū
pintis. Bus jau dveji metai, 
kaip man siuvant su adata, 
staiga pradėjo temti akyse, 
pasidarė tamsu ir į dvi są- 
vaites laiko gamta visai už
dengė prieš mano akis visas 
pasaulio grožybes ir links
mybes. Nors mano mylima 
dukrelė ir žentelis Kabašin- 
skas dėjo geriausias pastan
gas, išleido daktarams apie 
200 dolerių, bet šviesos ma
no akims jau niekas negrą
žino. Gydytojai pasakė, kad 
akinėse gyslose išsieikvojęs 
kraujas.”

Tai taip man šimtametė 
senukė papasakojo savo į- 
domią biografiją.

A. J. Banišauskas.

Vidurių Užkietėji- 
mas Išgydomas Be

Gyduolių.
i Visokios gyduolės ir piisai. nors ir su-

ValgiamS J vidurius laikinai, bet jų ne-j suštimuliuoja ir pana tankiai žmo- 
j gų smarkiai nusilpnina, taip, kad vos 

“Gerasis mano pratėvis, »«!i PaeiL Naujasis išradimas gydyti 
t * - • - •! — užkietėjusius vidurius vra gamtos•Jon3> PhZCIH, mile SUSllSU-t parūpintas, tai tam tikros sėklos va- 
kęs 125 metu amžiaus. Susi- dinamos KazelEs Laxative Seeds.
laukusi 1 < metų amžiaus, as vaisiais per nelcurį laikų, užkietėji- 
ištekėjau UŽ Jono Vilimai-!m»s pranyksta pats per save. Vidu-

m riai susitaiso taip, kad jokiu gydno-
C*O 11 . 0 metų HtgHl. atvyko- jįlx daugiau vartot nereikia Tas sėk- 
me Amerikon; apsigyveno- •*’ pataria vartot geriausi daktarai,
ne Shenandoahry. Nors a- ‘iSSTSS STSSt
budu dirbom sunkiai, bet 20c baksss arba,6 baksai už vienų 
jautėmės laimingi. 1896 m
vėl sugrįžom Lietuvon ir iš- Šešis baksus. Kartu su ordeliu reikia 
gyvenom tenai 4 metus, 0|rm2?stl . -
1900 metais vėl atvykom A-1 KazeliI s Botanical Co.
merikon. Mums sekesi kuo I iog W. Bro*dwa). So. Boston, Mass.
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* i asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

Praloto Riebulio 
Pamoka. PARAŠĖ K. VIDIJUS.

Įvairus Keistumai 
Gamtoje.

Iš Angliškų žurnalų surankiojo 
A. J. Levutis. Sveikatos Skyrius

Man-) brangus parapijonys!
šį vakarą skaitau sau didele 

garbe pranešti jums visiems, 
kad trumpu laiku aš išvažiuoju į 
Vatikaną. Ne tik aš. bet ir vi
so pasaulio monsinjorai yra 
šv. tėvo k rieelami susirinkti už 
Vatikano sienų, kad apkalbėjus 
ir bendrai aptarus musų bažny
čias dabartine padėtį.

i Pasaulis, kaip jau ir jus visi 
matote, pradėjo šuoliais eiti Į 
pragaro nasrus ir jeigu mes nie
ko nedarysime, tai neužilgo visi 
pasijusime tikro Liucipieriaus 
pinklėse, šv. Tėvas yra tuo tik
rai susirūpinęs. Jis jau pradėjo 
aiškiai nužiūrėti besiartinančią 

, svieto pabaigą.
’ Būdamas nejuokais įbaugin
tas dabartiniu pasaulio ištvirki
mu, jis kviečia mus visus aukš
tesnės kilmės Kristaus įpėdinius 

1 sau į pagalbą surasti visas gali
mas priemones, kuriomis gali
ma butų išsiderėti iš pono Die
vo dar kelis šimtus metų musų 
bažnyčios ekzistavimui.

Neliūdėkite, mano brangios 
avelės, aš tvirtai tikiu, kad 
mums pilnai pavyko atsukti at-

—Na, o ką, Maike, ar aš maldelę kunigas kalba. O gal šiandieninio progreso ra- 
ne teisybę sakydavau, kad ar tu mislini, kad kunigas tus. Dievas visados buvo musų 
pinigų nereikia čėdyt? Ot, pildamas ant manęs pelenus pusėj; jis ir dabar nenorės to- 
ėmė ir uždarė visus bankus! į ištikrųjų sakė, kad aš dur- kio didelio skaičiaus bažnyčios 
Jeigu lysi po nevaliai ir rei-. nas buvau ir durnas mir- tėvų prašymą, atmesti, 
kalausi, kad atiduotų, tai siu?
gausi nuo policmano per la- 
bcnę. Vadinasi, pasidėjai, o 
paimt negali. Vot, tau ir 
bankai!

—Tas tiesa, tėve, kad 
kapitalistinėj tvarkoj ban
kai niekam neverti. Bet tai 
nereiškia, kad taupymas yra 
bloga idėja. Kas jaunas bū
damas nieko nesutaupė, tas 
senatvės susilaukęs turės 
sunkų gyvenimą.

—Bet kas čėdyjo, Maike, 
tas irgi pyragų nevalgys, ba 
bankieriai už jį suvalgė.

—Bankierių, tėve, per
daug nekaltink. Jeigu tu bū
tum jų vietoj, tu nebūtum

—Ne, tėve, kunigas sak 
truputi kitaip.

—Kaip?
—Jis sako: “Dulkė esi ir 

dulkę pavirsi”.
—Ar tu šiur?
—Taip, tėve.

Aš važiuoju į Vatikaną, o jus 
visi čia pasilikę klausykite savo 
klebonų ir vikarų, nes jie yra 
jūsų tikriausi pulkininkai ir ka
pitonai. Burkitės visi į bažnyčių 
skiepus, organizuokitės į vieną 
galingą kryžiaus armiją, nes ga
lingos armijos mums labai rei-

mislinu, kad tu ma- kės jr tai gal neužilgo. Darykite 
ne fulini. Maike. Kunigas tik tą, ką jums prabašteliai lie- 
negali taip sakyt.. pia. nes jųS esate tik eiliniai ar-

—Kodėl negali? mijos kareiviai. Kad armija ge-
—Na, tik tu pamislyk, ra; gyvuotų, reikia jai vadų. Ju- 

vaike, kaip gi aš, būdamas Sy prabasščius yra jūsų pulki- 
sutvertas pagal pono Dievo ninkas; jusu vikaras yra jūsų 
abrozdą, galiu pavirsti Į kapitonas, na. o jūsų prcfesio- 
tokius niekus? Juk aš turiu nalai. kaip tai daktarai, advo-
dušią! Ratai, stambesni biznieriai ir

Tik pamanykite, kiek šven
tas tėvas turėjo turtų išeikvoti, 
kad vėl/Valikano karalium pa
tapus! Šv. tėvui labai daug kai
navo, pakol Mussolinis sutiko 
atiduoti mums Vatikaną ir dar 
užmokėti vieną šimtą milijonų 
lyrų iš Italijos iždo už įžei
dimą jo šventos garbės.

Nemažai kainavo ir Rusijos 
bolševikai. Reikėjo gerokai už- 
fundyti ir dar aukso lyrų duoti 
ne vienam žydeliui-komisarui. 
kad prijungus Rusijos mužiką 
prie šventos Romos bažnyčios. 
Daug buvo triūso padėta, daug 
pinigų išeikvota, ir vistiek išro
do, kad Rusijoj mes gausime 
bolševikišką špygą.

Su prakeiktais ispanais mes 
vėl bėdų iki kaklo susilaukėme. 
Musų brangiam prieteliui. ka
raliui Alfonsui viešpataujant, 
mes Ispanijoj turėjome neišse
miamą aruodą. Bažnyčią ten bu
vo turtuose paskendusi. Jos me
tinės įplaukos buvo stačiai mil
žiniškos. Tūkstančiai įvairių ba
žnyčios ordinų su dešimčiais 
tūkstančių kunigų, minykų ir 
minvškų valdė žemes ir preky
bą. Darbininkas buvo pigesnis 
už purvą. Vyskupai sėdėjo se
nato rūmuose ir leido šventus į- 
tatymus. Bet su Alfonso ištrė

mimu žlugo visi musų skarbai. 
Bažnyčios princai, vyskupai. 
<unigai ir kitos dvasiškos asa- 
)os pasiliko be nieke. Čia ir vėl 
milžiniškos sumos buvo ir yra 
reikalingos.

Nemaža turėjome išlaidų ir 
ia, Jurgio Washingtono šalyje. 

Mums senai jau reikalingas ka
talikas prezidentas. 1928 metais 
jau buvo prašvitęs vilties spin
dulėlis to atsiekti ir mes tuojaus 
griebėmės už darbo. Reikalinga 
buvo pasamdyti čielą tinklą ra
dio stočių, reikalinga buvo pa
samdyti čielą armiją Įvairių po
litikų. statistikų rinkėjų ir i 
kalbingų oratorių, kati Įtikinu
žmones, kaip bloga kraštui be 
kataliko prezidento. Bet visas 
šitas musų darbas taipgi nuėjo 
rudžiui ant vuodegos. O jis pa
ėmė iš mus ne vieną maišą auk
so. (Pabaiga bus).

Kilnojantis kalnas su 
muzika.

Amerikoje, Nevados val
stijoje, yra suneštas į milti
nis kalnas, kuris kilnojasi po 
slėni. Iš jo girdisi muzikali- 
ški balsai, kilantis nuo tri- 
nymesi smilčių į viena kitą.
Panašus balsai buvo girdimi 
Egipte apie sfinksą, dėl to 
senovės egiptėnai, o paskui
graikai ir romėnai skaitė „...................................... - - ,
sfinksą pranašu ir eidavo 3ote kada apie šl° ar klto mie<’ }.nesvarų* irJ'. 
orie io spėti ateiti to vandens sisteaaą? Tos siste- hų grįžta per širdį i plaučius ir

mos pompą galima lyginti žmo-
A u galas žadinantis juoką, gaus širdžiai. Prie jos pritaisy-
Toks augalas auga Arą- ta dide^s dūdos, is jų išsišakoja 

bijoję; jo sėkla yra juodoje mazesnės. o is šių dar mažesnes 
pupoje: io žiedas šviesiai dudel^s» kurios atvedb vandeni
geltonas. Vietiniai gyvento- iki p31 musl# nami?- Kit=mis du' 
įai išdžiovina sėklas, suma- domis išpumpuojami miesto ne- 
1a į miltus, kurių nurijęs švarumai. Toji miesto širdis 
žmogus ima tuojaus juoktis, pompa. ne&ail sustoti. Ji nuolat 
pagaliau ipuola į gilų miegą, turi dirbtl- Jei sustotų, tada 
iš kurio pabudęs nieko ne- mieste didžiausia suirute įvyk- 
atsimena.

žmogaus kraujo sistema pa- 
Žuvų giltines. naši miesto vandens sistema:-.

Colorados valstijoj buvo širdis, tai lyg toji vandens pom- 
patėmyta, kad uodai ėdė pa* širdies išeina didele triuba 
žuvis upėje. Vos tik žuvytės arba kraujagyslė. vadinama 
galva pasirodo iš vandens, aorta’ kuri šakojasi į mažas ar- 
uojaus puola ant jos uodai,
gilia i galvą, kur yra sme
genys, iščiulpia jas ir pas
kui palikę auka negyvą, nu- 
’ekia sau. Matęs šitą me
džioklę pasakoja, kad į pu- Demokratiją Nelen- 
=ę valandos buvę užmušta 
apie 200 žuvyčių.

Šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

KRAUJO CIRKULIACIJA 
DANTYSE.

Rašo dr. G. I. Bložis.
Ar važiavote kada orlaiviu

nes, vadinamas arteridlcmir. 
Arteriolos išsišakoja į tokias 
mažutėles, kad jau nuoga akina 
nebeužmat mos. Jos vadinamos

virš miesto, sakysime, virš Chi- kapelerijomis. Iš jų musų kūno 
cagos miesto, kuris stovi prie kamaraitės gauna švarų ir re;- 
Michigano ežero? Kiek čia gyvu- kalingą maistą. Bėgant per Ra
mo ir įvairenybių! Ar pagalve- pe’erijas kraujas keičiasi iš šva- 

kraujagvs-

terįjas. Jos vingiuodamos į vi
sas puses vėl išsidalija į dideli 
skaičių mažesnių arterijų, o ši
tos toliau šakojasi dar į mažes-

gva Papirkti.
Belgų parlamentas atmetė 

1,000,000,000 franku.

vėl i širdį. Jeigu kurioj nors kū
no daly Įvyksta užsikrėtimas, 
tai jis patenka į širdį ir taip ui 
krečia visą kraują. Kapeleriji; 
tiek yra daug, kad niekas jų ne 
pajėgia suskaityti. Dėl to leng
va yra suprasti dėl ko visame 
žmogaus kūne tiek daug krau
jo.

Burna, kaip) viena svarbiau
sių kūno dalių, ypatingai gerai 
aprūpinta krauju. Ne tik burna. 
)et ir dantys turi savyje (gyvy
je) daug kraujo. Į kiekvieno 
danties .šaknį įeina viena ar 
daugiau arterijų. Priošakiniai 
dantys turi po vieną arteriją, o 
krūminiai net po tris šaknis. 
Vadinasi, net trys arterijos, iš- 
sidaiindamos į mažas šakeles ir 

nebesuskaitomą daugybę kape- 
lerijų aprūpina dantį tuo svar
inu kūno skisčiu—krauju.

žinant, kad tos arterijos, ku
riomis kraujas plaukia į dantis, 
cjla iš tos pačios šakos, iš ku
rios yra išaugę liežuvio, veido 
ir smegenų plėvės, kad kraujas, 
grįždamas iš dantų, smegenų, 
galvos, krutinės ir kitų dalių, į- 
silieja ton pačion kraujagyslėm 
ir paskui įteka į širdį, nesunku 
suprasti, kad kraujas susimaišo 
širdy iš visų kūno dalių ir iš čia 
plaukia atgal į galvą, rankas, 
kojas ir i visas kūno dalis.

Tačiau ne iš visur kraujas 
grįžta į širdį tyras. Jei kūne at
siranda užsikrėtimas, tai iš ten 
kraujas grįžta su nuodais. Kuo 
didesnis yra užsikrėtimas, tuo 
daugiau pavojaus sveikatai su
sidaro.

Reta kita kūno dalis turi tiek 
daug užsikrėtimų, kiek dantys. 
Iš užsikrėtusių dantų užterštas 
kraujas grįžta į širdį ir iš ten 
teka i kitas svarbias kūno da
lis, jas užkrėsdamas.

Todėl daugybė ligų kjla dėl 
kraujo susiteršimo dantyse, 
žmogus Įsipiovęs į ranką, ar kur 
kitur, tuoj stengiasi uždėti vai
stų, aprieti žaizdą, nes bijo krau
ją užnuodyti. Prakiurus dančiui, 
tas pats žmogus nekreipia dėme
sio tol, kol dantis nepradeda 
skaudėti. Išrodytų lyg per dantį 
žmogus negali užsinuodyti taip. 
kaip per sužeistą pirštą. Mat. 
manoma, kad dantys tai lyg ko
kie akmens šmotai. Kam čia a- 
pie juos rūpintis, bile neskau
da. Toks supratimas neišeina 
gerą.

žmonės, pamatę asmenį dir
bantį koki purvinesnį darbą su 
sužeistu ir neaprištu pirštu, 
tuoj perspėja, kad tai pavojin
ga. nes gali kraują užnuodyti. 
Bet kitaip daroma su dantimis. 
Asmuo, kurio burnoj yra šukėti, 
aplūžę, apipuvę dantys ir prilin
dę užsilikusio maisto, kuris pūva 
ir burnoje daro blogą kvapą ir 
gamina bakterijoms geriausius 
lizdus, nenumano, kad tie ne
švarumai ir bakterijos turi ge
resnę progą kraują užkrėsti, nes 
kuomet dantys yra išpuvę ligi 
gyvių, ten tiesiog varyte yra va
roma į kraują visi nešvarumai, 
o iš tenai gali pasiekti visas kū
no dalis, taip kaip ir iš įbrėžto 
piršto,

žmogus, norėdamas būti svei
ku ir turėti tyrą kraują, turi tu
rėti sveikus dantis, kaip ir visą 
kūną.

Bet su dantimis yra ta bėda, 
kad jie yra paslėpti burnoje, jų 
nieks nemato, nepatėmija. dėl to 
neprižiūri, leidžia gesti, puti, 
galvodamas, kai pradės skaudėti 
—ištrauksime.

Stebuklingi medžiai.

Eufrato upės pakrantėse 
auga medis, kuris prie kož
no saulės nusileidimo mer
kia savo šakas į vandenį, o Kavinių savininkų sąjunga 
ant rytojaus saulei užtekant pasiūlė parlamentui vieną 
iis vėl jas pakelia augštyn. milijardą frankų, kad val- 
Šitą jis daro dėlto, kad nu- džia leistų jiems laisvai par
plauti nuo savęs visas apsė- davinėti svaiginamuosius 
dusias dulkes ir vabalus. gėrimus jų laikomose istai-

Tyruose yra taipgi medis &cse; 
kvepalinis, kurio kvapsnis Iki šiol Belgijoje svaigi- 

s vra taip malonus, kad atsi- namieji gėrimai parduoda- 
: sėdus po jo ūksmingomis ša- mi piliečiams, perkantiems 
komis žmegus būna perim- nę mažiau kaip du litru ko
tas jo kvaspnio ir užmiega kio nors alkoholio, 
amžinai. Šitoks pardavimo būdas

Taipgi yra kraujinis me- yra parlamento nustatytas 
dis Benereso, iš kurio teka tuo tikslu, kad liaudis, neiš- 
skvsčius panašus i kraują, sigalėdama nusipirkti iš syk 
Šitas medis savo šakomis dviejų litrų stipraus gėrimo, 
apkabina kožną prie jo pri- pinigus sunaudotų naudin 
siartinusį gyvą daiktą ir lai- giesiems tikslams, 
ko apglėbęs tolei, kolei auka Reikia pasakyti, 
liekasi pasmaugta. Po 10 valdžios įstatymas 
dienų jis atidaro savo šakas tebeduoda gerus

Belgijos sostinėj, Briuse
ly, įvyko įdomus dalykas.

ia, tėve, tai jau ne ma- bažnyčos vargonininkai, tai ju-
. no dalykas, šitokias teologi-geresnis.

—Tai kas čia kaitas, Mai- j jos paslaptis aiškina tik ku- 
ke, jeigu ne bankieriai? nigai savo davatkoms, o aš

—Tvarka kalta, tėve. Dėl j ne kunigas ir teologija ne
to socialistai ir sako, kad ; užsiimu, 
reikia keisti tvarką. Visuo-1 —Aš, Maike, negaliu išfi-
menės pinigų juk negalima sreriuot. kaip čia tas viskas 
pavesti privatinių žmonių išeina. Tą pačią dieną, kaip 
sauvalei, kaip dabar yra. ; apdulkino musų galvas pele-

—Veidimir . Maike! Tu nais, kunigas atsistojo prie į

su leitenantai, 'poručikai, vak- 
mistrai, feltfėbeliai ir kapralai. 
Visiems jus privalote garbę ati
duoti. visų turite klausyti.

Kad musų armija butų galin 
ga. reikia kol kas tik trijų da 
lykų: pirmas, paklusnumo; ant- 
trąs, gausingų aukų. o trečias— 
maldos.

Jūsų paklusnumas yra dar 
šiaip taip mums pakenčiamas, 
nors daugelis klebonų man jau 
pradėjo dėl to nusiskųsti.

Paleido Pagrobtąjį 
Milionieriu.

altoriaus ir, atsisukęs užpa
kaliu i poną Dievą, sako 
mums; “Užsimokėkit visi 
už velykines korteles, ba jei-,
gu neužsimokėsit, tai degsi- aukomis tai jau, mano 

pelenais žmonėms galvas, te pekloje per amžius.” čia rnic,ied- mums tikra bėda. Jūsų 
Aš per visą savo gyvenimą butų viskas okei, Maike, ale tevŲ tevehai buvo kur kas du°- 
neanleidau da nei vieno pa-5 mano razumas neišneša. . . .
pelčiaus, ale iki šiol da ne-1 kam mums reikalinga ta ve-,daug laimingesni klebonai. Kada 
galiu suprasti, kam tą dieną1 lykinė, jei^u mes visi pavir-;aukos P^auk® gausiai, knkščio- 
kunigas pila mums pelenus sime i dulkes? Ot. Maike, in^kas pasaulis nežinojo, kas tai 
ant galvos, ir ką jis šneka jeigu tu‘toks kytras, tai iš- yra dePresda' «.dabar, kaip au
luos pildamas. Klausiau za-ivirozvk man šita tajemnv-įkos sumazė.i°- žiūrėkite, kas pa
kristijeno, ale ir jis nežino, ’čią. ‘ ’ >aulyje deda^; vdsa žmo“ja ab
Buvau nuėjęs pas vargomis-; —Tėve, aš tau patariu mariU°Ja- Tai Dievo bausmė, 
trą. Nusiėmiau kepurę ir pa- pirma nueiti pas kleboną ir šykštumas uzrustmo Auk- 
rodęs pelenuotą galvą sa- paprašyt, kad jis tau ši klau- SC!3US!-.. . .
kau, pasakyk man, ka sima išaiškintų. Jeigu jis ne- ^ aisyKltės-zmone ia1, taisykl’ 
kunigas sakė, kaip tuos l sutiks, tada aš tau paaiškin 
pelenus man pylė. O i siu. Ar gerai?

jau pradedi sukti į cicilizmą. 
Aš esu katalikas ir nenoriu 
bedieviškų kalbų klausytis. 
Geriau tu man išvirozyk, ką 
kunigas kalba barstydama

Jis.
ko:

žiuri į mane 
“Durnas gimei,

ir sa- 
dumas

ir mirsi!” Tie žodžiai man 
kaip lektrikas per skūrą nu
ėjo. Nusispioviau ir sakau: 
“Tu pats durnas!” Dalibuk, 
Maike, tas mane užgavo. Tik 
tu pamislyk, kokią tiesą jis 
turi mane durnint? Ar aš su 
juo kiaules ganiau, ar ką?

—O ar žinai, tėve, kad 
vargonininkas pasakė tau 
labai daug teisybės. Išmin
tingi žmonės duoda savo 
galvas išplauti, o tu savają 
neši, kad prikrėstų pelenų. 
Dėl to, matyt, vargonininkas 
ir pasakė, kad tu neturėjai 
proto ir neturėsi.

„—Bet aš, Maike, jo ne
klausiau apie savo razumą. Ai norėjau tik žinoti, kokią

—Olrait, Maike!

tės! Atverkite savo mašnas kiek 
i tik šniūrai leidžia, tąsyk ir šven- 
j tas tėvas bus linksmesnis, ir vi 
■siems bus geriau.
! Lig šioliai jus metetė į rink-

Tūlas laikas atgal Colo
rados valstijoj banditai pa
grobė Denverio miesto mi- 
’ionierių Bcettcheri ir parei
kalavo $60,000 išpirkimo. 
Pereitą sąvaitę jo giminės 
padėjo nurodytoj vietoj 
50,000 dolerių, o policija 
netoli pasislėpusi saugojo 
tuos pinigus, neva norėda
ma banditus sugauti. Bet 
banditai atvažiavo automo- 
bilium, pinigus pasiėmė nu
dūmė savo keliais, tartum 
butų iš kalno su policija su
sitarę. Policija iššovė kelis 
kartus į tą pusę, kur bandi
tai su pinigais - važiavo, ir 
tuo viskas pasibaigė. Pa
grobtas milionierius po to 
buvo paleistas.

kad tas 
davė ir 
vaisius,

išmeta laukan aukos kau- nes labai retai tenka matyti 
lūs. Afrikos laukiniai laiko šeimynas, (belgų), kurių 
*ą medį šventu. Jie išrenka skurdo priežastimi butų gir 
gražiausią merginą iš savo tuokliavimas.
arpe kaipo auką tam me- Dar rečiau čia yra pastebi- 

džiui ir paaukoja ją. Kada mi visai nusigėrę žmonės, 
oo to pradeda bėgti raudo- kokius mes matome pav 
nas skystimas iš to medžio, Lietuvoje, ypatingai turgaus 
laukiniai pradeda jį gerti ir dienomis.
apsvaigsta panašiai, kaip Nežiūrint taip didelės 
nuo munšaino. Tuomet pra- siūlomos sumos ir nežiūrint, 
deda klvkti ir gerbti savo kad belgų biudžetas yra ne-
žmogžudį-medį. perstipriausias, belgų parla

mentas tą kavinių savininkų 
sąjungos siūlymą atmetė. 

Kyla klausimas, kodėl? 
Turint omenyje, kad Bei 

de-

PATARIA UŽDARYTI
BIRŽĄ. i

Senatorius McAdoo, ku- ... .....
ris prie Wilsono buvo iždo 1mo Jx>P,enni1 dolerėlių. 
sekretorium, pereitą savaitę Ne tik Patys duokite daugiau, 
pasakė, kad New Yorko bir- neS« davėte, bet raginkite ir 
ža turėtų būt uždaryta, taip: savo tėvus, brolius ir seseris 
kaip ji buvo uždaryta 1914 inęšti į bažnyčią daugiau ant a- 
metais, kuomet kilo pasauli- Pier°s.

; liavos gurbus 
mums būtinai

tik varinius, 
reikia dėdės Sa-

PICCARDAS NEKILS I 
STRATOSFERĄ.

Belgų mokslininkas prof. 
0 Piccard, kuris dabar vieši 

Califomijoj. pareiškė spau
dai, kad paleisti paskalai a- 
pie jo ruošiamą naują eks-

Nemislykite, mano brangieji 
kad mums, kunigams, jūsų aukų 
reikia. Ne. Mums žemiškas tur-

nis karas, sukėlęs finansų 
pasauly paniką. McAdoo 
manymu, dabar padėtis irgi 
tokia, kaip buvo karo metu. 1355 nereikalingas.

Jūsų aukos yra
Atitinkamos įstaigos tirs, ar 
galima Lietuvoje dirbti ce
mentas. Jei daviniai bus tei-

šventai bažnyčiai,
reikalingos 

kuri nuolat
kovoja su visais savo nevidonais 
ir kuri deda visas savo pastan- 

giami, bus kuriama akcinė gas, kad visus baltus, juodus ir 
bendrovė ir statomas ce- geltonus šio pasaulio žmones sa
mento fabrikas. vo galingu sparnu apgaubus.

DAKTARAS PRITAISĖ 
ŽMOGUI NYKŠTJ.

Amerikos dienraščiai pra
neša, kad Dr. Fred H. Albee gija yra persisunkusi 
įskiepijo vienam žmogui mokratijos principais, leng- 
nykštį ant dešinės rankos. į va bus į virš pastatytą klau 
To žmogaus pavardė nepa- simą atsakyti. Būtent: Bel- 
duodama, tik sakoma, kad gų parlamentas nuo siulo- 
jis esąs 22 metų amžiaus, mo milijardo atsisakė todėl,
Nuo pat gimimo jis turįs tik 
vieną ranką, ir ant tos tik 
du pirštu. Daktaras išpiovė 
tinkamą kaulą iš jo kojos,(

kursiją į padanges, neturi nuo pilvo paėmė odos, pa
iokio pagrindo. Dabartiniu 
laiku jisai nedarąs jokių 
planų į stratosferą kilti.

KOMUNISTŲ
SUIMTAS.

VOKIEČIU
VADAS

Berlyno žiniomis, prieš 
parlamento rinkimus buvo 
suimtas ir uždarytas kalėji- 
man Ernst Thaelmann, vo
kiečių komunistų partijos 
vadas ir buvęs jų kandida
tas į prezidentus paskuti
niais rinkimais.

siuvo iš tes medžiagos nyk
štį ir įsiuvo jį rankon. Nyk- 
štis prigijo.

Išsilaužė ii kalėjimo.
Siaučiant biauriai sniego 

pūgai, Deer Island kalėjime 
trys kaliniai išpiovė lango 
grotas ir nekieno nepastebi
mi pabėgo. Visi trys buvo 
airišiai vagys ir plėšikai. 
Vienas jų tuoj buvo sugau
tas, o dviem pavyko pasi
slėpti.

kad jis yra piliečių įgalio
tas jų interesus ginti ir jų 
gerbūviu rūpintis.

Jeigu Belgiją valdytų ne 
parlamentas, ne pačių žmo
nių atstovybė, o koks nors 
diktatorius, “tautos vadas” 
tai jisai be jokio klausimo 
už 1,000,000,000 frankų 
parduotų visuomenės labu 
smuklininkų sąjungai.
J! -----------------

Kelios dienos atgal Sa 
eramento mieste, Californi- 
joj, buvo užpultas ir apiplėš
tas pašto vežimas. Banditai 
nusinešė maišą su bonais. 
kurių vertė apskaitoma 
$325,000.
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Įvairenybes
Plutokratai Krečia Juokus iš Bedarbių.

Kiaurus Komunistų Atlantas Turi Virš 8 
Darbas Argentinoj. ' Mylių Gilumo.

Jie užpuolė restorane ir 
peiliais subadė Petrą 

Čiučelj.
“Argentinos Žinios’ 

neša, kad Buenos Aires mie- 
ste lietuviškųjų komunistų ££ giHa^b Adant“ vi“

ta. Ji į i 2L972 pėdas gilu- 
Gi dabar atrasta 40,-

Mokslininko Paulo Barts- 
cho vadovaujama okeano
grafijos ekspedicija praneša 
radusi Atlanto vandenyje 

P1 naują giliausią vietą. Iki šiol 
Nares Giluma buvo žinoma

kavinėj Petrą čiučelį, Lietu
vos “Socialdemokrato“ ir 
kitų pažangių laikraščių 
bendradarbį, žiauriai jį su
mušė ir peiliais subadė. Tik

mos.
000 pėdų giluma. Tai yra 
312 angliškų mylių, trys my
lios daugiau negu Nares Gi-

. ............................ , . lumoj. Naujoji giluma ran-pašalima, žmones is razbai- d j < ieJ -įmyliu į šiau. 
mukų ji atėmė n- pusgyvi rę nuo p,^ Ricį,.
nuveze ligoninėn. __________

Kaip “Argentinos Žinios”
sako, P. čiučelis paskuti
niais metais nedirbo jokio 
politinio* darbo, nepriklausė 
politinei organizacijai, dir
bo spaustuvėj eiliniu darbi
ninku ir rašydavo beletristi
nius rašinius laikraščiams.
Jo raštuose atsispindi žmo
niškumas ir vargo žmonių 
meilė. Komunistai dėjo pa
stangas čiučelį pritraukti

BERNARO SHAW AP 
ŽIURĖJO KINIJOS SIENĄ

Pagarsėjęs Anglijos ra
šytojas Bemard Shaw, va
žiuodamas aplink pasaulį 
sustojo Pekine ir iš orlaivio 
apžiurėjo didžiąją Kinijos 
sieną. Lekiant 8,000 pėdų 
aukštumoj, šalčio buvo 35 
laipsniai žemiau zero.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šitas dykaduonių kvartetas šiomis dienomis išvažiavo iš New Yorko kelionėn po plačiąją 
Ameriką bedarbių “linksmint”. Iš kairės i dešinę stovi: majorai (karininkas) Brinkerhoff, 
senatorius Macfarlane su “monke”, teisėjas Reynolds ir buržujus Dubrieul. Teisėjas klernatą 
pus, senatorius “monkę” rodys, o karininkas su buržujum turbut “džiną” šoks. kad bedarbiai 
užmirštų, jog duonos nėra.

ARLINGTON, MASS. * 
Mirė Bronė Lučinskienė.
Kovo 2 d. mirė ligoninėje 

susilaukdama kūdikio B. 
Lučinskienė, 26 metų am

žiaus. Velionė buvo 4 me
stai kaip vedusi, paliko vyrą 
Jurgį Lučinską, gimusį ku- 

, dikį ir tėvus Antaną ir Oną 
Lukšus, du broliu ir seserį. 
Tapo palaidota kovo 4 d. 
Benedikto kapuose. Lai bū
na jai amžina atmintis.

Jurgis Lučinskas,
tėvai ir giminės.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajirš’'au Adomo Hermano t vadi 

naši Adam Hermanl. Paeina iš Pa*ie- 
vež’o p-rapiics, eirdėiau gvvena Chi- 
ca«ro. Iii. Kas žino ku" jis randasi, 
malorė'ite pranešti, arba pats lai 
atsišaukia. (11)

ANTANAS BRUVEVIČIUS 
I P. O. Box 4, Gardner, Mass.

TRUMPOS ŽINIOS^ nU1avSmmST

Baiberiškis. Prienų nuo
vados taikos teisėjas, išklau-

Iš Kinijos pranešama,

CHICAGO, ILL.
Vieša padėka.

Biznieriai ir šiaip asme
nys teikusieji ir tebeteikian- 
tys bedarbiams ir varguo
menei maistą, rubus, avali
nę ir kitokią paramą, yra 
verti viešos padėkos. Todėl' 
čia skelbiame visuomenės 
žiniai jų vardus:

M.
2424 W. 69th st.

M. Kavaliauskas, 2457 
W. 46th PI.

Rytinas, 4629 S. Hermi- 
tage avė.

Johnson, 633 W. 83rd st.
Long, White Palace, 4224 

W. Roosevelt Rd.
Ward, 5659 S. La Šalie st.

Aleksa, 3339 S. Morgan s.t
K. Varais, 3838 S. Kedzie

Paiio.š’ au +>k-os <r<*sers Anelės Mil- 
čirskaitės. i' ’švažia-o i A’n«*rivų 
prieš pasai’,ini ka—>. Pa“:na iš Triš
kių miestelio, šauliu apskričio. Tėvo 
vardas Juozapas. kilos iš šaukė",i 
paraD>'o<4 Kas ž:»v» k„- ji randas’, 
malonėkite pranešti. b"s;” dH“lia: <’»- 
k'P*—!,. -vha ont i lai ats’ša,ikia. t’O)

STANISLOVAS MILCIN ' ITSKAS
Galinio pylimo gt « Kloioėda, 

Lithua-ia.

_ I

Juozas Juozaitis, najiešt-a-, dvi'-ri 
č -iup-’. Alekso ir Jono Žiūko. arba 
Simaoiukų. Prans' ės sūnų, Biršton’ 
naranijcs. Naudžiumi kaimo Turiu Į 
jumis svarbu reikalą. Prašau atsi
šaukti patys, arba kurie žinot kur 
jie randasi, malonėkite pranešti. (12;

JUOZAS JUOZAITIS 
1300 E. Market St. Mahanoy City, Pa.

APSIVEDIMAI.
Motr-is 36 metu pajieškau apsive-

dimui draugo, ne jaunesnio 40 meto,
Narvydo kepykla,• ?uf-vy7T kT-rt'’ "f 20J rj ’ tukstanciu dol. Norėčiau, kad drau

gas padėtų man šeimyniškam gyve
nime. Malonėkit su pirmu laišku nri- 
siust paveikslą. Galit rašyt laišką 
J;et"’’iškai. a-cliškai. »r rusiškai. 
Smulkesnias žinias suteiksiu laišku.

R. R. B (10)
1580 Parent Avė. Windsor, Ont.

Canada
NUBAUSTAS PENKLIČIŲ 
MEISTERIS MASIULIS.

Panevėžio apyg. teismas 
nagrinėjo penkličių dirbėjo 
Masiulio ir jo padėjėjo Si
mono Ignatavičiaus bylą. avenue.
Teisiamasis kaltu prisipaži
no ir prašė pasigailėti. Jo ninkas. 
padėjėjas S. Ignatavičius Murphy, pieninės savin., 
gynėsi- 2016 S. Calumet avė.

Masiulis sugalvojo dirbti Sunkist Pie Company, 
pinigus neturėdamas iš ko 3543 shields avė,

Padarė gerai. J. M. Watkins, Motor Car

savo organizačijon, bet jis TrokaS ir AutūS Nu-
nkibuv^astkėstoud nX ^jo P° tis. Iki pavasario nuo bado mokinių ir vienos pilietės,
dyti nepartinių “Argentinos Pereitų sąvaitę New Hamp- misi, apie 2,000,000 gy- ^^aTTketS«
žinių” redaktorių p Kilau- shire valstijoj vienų dienų ventojų. _______ “arom?^ arešto.’
gą, bet ir tam pavyko, nors buvo dvi nelaimes ežeruose. . . JJ- _ cn hnsunkiai sužeistam, pabėgti. Netoli Ashlando važiavo , Illinojaus valstijos legis-. dienų mokytoja su vjtu bu- 

nėr Winnepasaukee ežerų 3 atura Jau pneme įstatymą, vo kaltinami to paties ta - 
vyrai automobilium. Staiga kunu0 atšaukiama prohibi- kos toisejo uz įžeidimų Ba.- 
ledas ilužo ir automobilius 0 kiek žm<>nių dėl tos bienskio saulių būrio vado.:pragyventi.

' kvailos prohibicijos tenai Taikos teisėjas uždėjo po j Savo darbo du penkličius ę0.
turėjo nukentėti! 3 paras arešto. I paskolino draugui. . Kitam Visiems čia suminėtiems

c • ------- r i -• - ----------------- į draugui neskolino, girdi,dar geradariams, kurie savo
Spnngfieido apylinkėj, UŽPUOLIMAS RADVI- “negerai padaryti“. duosnią ranka teikėsi ištiest

Illinojaus valstijoj, milicija LIŠKY. Vienas krautuvininkas jų bedarbiams suselnti tariam
uždraudė streikuojantiems Einant nakties laiku gat-j penkličius iššifravo ir patie- širdingiausi ačiū. 
maineriams pikietuoti ka- Ve Radvilišky buvo užpultas • kė policijai. į Taip pat dėkojam mums

K. NORKŲ TEIS AR
GENTINOJ. ; ledas pužo ir

Lietuvos teismo organams nuskendo ežero dugnan, 
prašant, kaip praneša “Arg. penas vyras issigelbejo o 
Žinios“, Kostanto Norkaus du prigėrė. Toj vietoj yra 80 
byla spręs Argentinos res- pėdų gilumo.
publikos teismas. Ten esanti Klta nelaime 
persiųsta visa kaltinimo me- Contoocook ežere,

atsitiko
netoli

džiaga.

NUOGAS INDIJONAS 
ĮSILAUŽĖ MOTERIES 

BUTAN.

E. C. Ceyl, pieninės savi-

Pajieškau vaikino arba našlio be 
vaikų ir kad butų suaugęs, apie 45 
metų; turbut laisvų pažiūrų ir gra
žaus sudėjimo ir kad turėtų gera dar
bą. Aš esu našlė, gražiai užsilaikau 
ir esu gera gaspadinė. Man vienai ant 
farmos per sunku dirbt. Kurie myli 
žuvaut ir medžiot čia puiki vieta.(10)

MRS D. J. SLAKIS,
Blaine, Oregon.

Pajieškau draugo apsivedimui, ku
ris mylėtų dailę ir galėtų prisidėt prie 
biznio; aš esu jauna našlė, šviesiem 
išveizdos, malonaus budo, mylinti 
gamtą ir dailę, ir blaivų ramų gyve
nimą. (10)

MAY MITCHELL
354d So. Halsted st. Chicago, III.

PAVEIKSLŲ STUDIJA
Turi būt parduota, todėl parsiduod i 
visai pigiai, tik už $300.00. Vienintelė 
Studija mieste, 10,000 lietuvių koloni
joj, darbo yra pakankamai .

ART PHOTO STUDIO 
201 Adams St. Xewark, N. J.

kąst Jaffrey miestelio. Keli sykias. Vadinasi, milicija pil. A. Borkauskas. Prie So-' Masiulis nuteistas 4 metų nriedbėmsiems'"'’ bažnyčios 
! čiuožyklai Jie buvo atvažia* stQJa skebų_ pUSej* i do gatves, kampo, netikėtai, s d. kalėjimo, Ignatavacius komitetui, bendradarbiams
ivę tenai troku. Vieni jų išli- Butlerio apylinkėj, Illino-1® t?m®os .lssok? du Piktada-|3 metus sunk. darbų kaleji- ir darbininkams, kurių var- 
1 ™ v™-" “ dus čia paminėsim: V. Žu

kauskas, J. Karbauskas, J. 
Prišmantas, J. Bogus, A 
Šakis, A. Raslavičius, P.

kurių vienas smoge į mo
t- įvažiuoti troku ant ledo. Bet tę buvo įtaisyta vilkų me- ’ į?"Plymouth, Mass.- Ties jr su a. /žiok,ž ’MJžiot<,Jų į131

žmonėmis dingo eže- ko apie 1,000. Jie nušovė

po prie kranto, o du norėjo jaus valstijoj, pereitą sąvai-. BoJ.’kau<;kui

Herring Pond ežeru čia yra . • "
senos indijonų kapinės. Pe- re 
reitą subatą ant kapinių atė
jo didelis indijonas ir darė! 
visokius burtus. Paskui nu NUŠOKO NUO LAIVO.

East Bostono uostan atėjosirengė ir visiškai nuogas i- 
silaužė i netoli gyvenančios iš Indijos prekių laivas “Na- 
moteriškės bute.' Radęs te- tra“. Jam čia stovint, vienas 
nai jos drauga, indijonas ii ™ darbininkų, 26 metų am-

vieną vilką, vieną sunj ir 
pašovė vieną medžiotojų. 
Vilkai dabar gali iš jų juok
tis.

s j
peiliu supiaustė paltą, ir a-j 
bu dingo. Nukentėjęs A. i

Iš Kauno pranešama, kad 
valdžia ruošiasi uždrausti

— ----- čigonams bastytis po Lietu-sumušė, o paskui paėmė ziaus indas Ązardi Ali, nu- « jį ^.ggį- apsigyventi 
šautui ir prikišęs vamzdį seko į vandenį ir dingo. Ma- ? . . u £
jam prie galvos paleido ke- tyt, nesaldus buvo gyveni- darbį Kjtose Europos vaIs. 
iis kartus gaidį, bet šautuvas mas. tybėse jau senai taip pada-
buvo neužtaisytas ir nešovė, i --------------- /.-ta
Vėliaus policija indijoną su- VESTUVĖS PER PRIE- , ~ ------------
ėmė. VARTĄ. i Shenandoah’rv suimti tris• » *■ 

A. Panemunėj, vienos į- jauni lietuviai, būtent, An- 
staigos tarnautoja panaitė tanas Gilbutis, Vincas Mo- 
buvo pastebėta kandidatė Į tiejunas ir Aleksandras Ba- 
motinas. Įstaigos viršininkas joras. Policija juos kaltina

NESNIGO, BET DAUGY
BĖ SNIEGO.

Winsted, Conn. — Šioje 
apylinkėje nenukrito nei paskyrė terminą ištekėti, jei vagiliavimu, 
viena sniegurėlė iš debesų, neištekės, pagrąsė atleisti iš
tačiau keliai taip užpustyti, tarnybos. Panaitė rūpinosi 
kad susisiekimas nebegali- pagreitintomis sutuoktuvė- 
mas. Sniego čia privarė vė- mis, bet-sužinojusi, kad jos
jas nuo Platto kalnų.

NUBAUDĖ TVARKOS 
ARDYTOJUS.

mylimasis jau vedęs, per 
piršlius susirado 70 metų 
amžiaus jaunikį ir šiomis 
dienomis susituokė. Sutuok-

Wilkes Baniuose dėl va
giliavimo nuteisti į pataisos 
namus du lietuvių vaikai: J. 
Baloniukas ir P. Kazlausku- 
tis.

TIESIOG J KLAIPĖDĄ?
North German Lloyd lini ja skelbia.

RAIŠYS PAGAUTAS 
LATVIJOJ.

, Savo laiku buvo rašyta a- Grimaila, J. Raslavičius, P. 
Borkauskas padavė tuo rei-:pie plėšikus, kurie netoli Strazdauskas, S. Slonksnis 
<alu skundą Šiaulių valsty- j Kupiškio ginkluoti revolve- su žmona, A. Novakas, A 
bės gynėjui. i iais atiminėjo iš pravažiuo- Rūkas, K. Bložis, A. Butri

~—— kiančių ūkininkų pinigus, mantas, N. Žičkas, C. Eis-
PROFESORIŲ KOLONI- Policijos vienas plėšikas bu- mantas, J. Daukšas, A. Ja

vo sulaikytas vietoj, o ant- seiįs> y. Budraitis, B. Jan- 
ras pabėgo. Šiomis dienomis kus ir kiti.
jis buvo sulaikytas Latvijoj. Be geraširdžių ir duosnių
Jis vadinasi Raišys. biznierių kaip ir darbininkų

JA PERKŪNO AIKŠTĖJ.
Vytauto kalne. Perkūno 

aikštėj, dabar įsikūrė visa 
eilė Lietuvos universiteto 
profesorių, sudalydami tik
rą profesorių koloniją vie
noj gražiausių ir ramiausių 
Kauno vietų.

JAU 800 ŽMONIŲ NORI 
MOKINTIS ŽURNALIZ

MO.
Norinčių mokytis žurna

listikos Kaune skaičius yra 
labai didelis. Šiuo metu jau 
yra gauta per 800 prašymų, 
bet priimta tiktai apie 200.

NUMAŽINTOS KAINOS to milžiniško darbo pats 
vienas nepajėgčiau atlikti. 

Tikiuosi, kad gerbiamieji 
ir toliau aukaus 

nes krizis

Už trečią dalį parduodu sekančias 
knygas: Svetimoj Padangėj, dainą, 
eilių knyga, 10x7 colių didumo, 2<W „o-ariariai 
puslapių, kaina $2.00. Deklamacijos 1<*1
ir Dainos, 75 pusk, 25c. Lošimo Ka- ką išgalėdami, 
zyrom, kad nepragrajitų, — 25c. i npnraėin 
Nauja Sapr.u Knvga 25c.; Pasaką liepi <acJU.
nyga 25c ‘ . Ačiū “Keleiviui“
Visas tas knygas prisiųsiu už $1.00. . ,

Jeigu nenorit visų, galit užsisakyti tdipilllllią. 
kurios patinka. Pinigus siųskit per
Money Order, arba po 3 ar lc stam- 
poms. (13)

P. MIKALAUSKAS.
24S W. Fourth St., So. Boston, Mass.

Pašalinkite pavojin
gus kosulius su 

Creomulsion

uz pa-

L. T. K. Parapijos 
klebonas kun. S. Linkus, 

3059 S. Union avė.
Chicago, III. i b

Tel. Boulevard 0218 S ________________________ >11
ITALIONIŠKI AKORDIONAI 1

Rozalimas. Praeitų metų tuvės Įvyko prieš pareikštą kad šiemet siųs įaivį tiesiog j Kiai 
rudenį keturi Rozalimo apy- terminą. Vadinas, ji tarny- Pltk^rsin?škkJJb^?iaivrr’berlin 
linkės gyventojai, jauni vy- boj pasiliks. Abu jaunave- iš New York išplauks gegužės 10, 12 
rukai, atėję į miestelį taip džiai vedybomis esą paten- i’Kia’i^T^S
Įsismagino, jog sumanė ra- kinti ir laukią įpėdinio. North German Lloyd ekskursija dė
miai nepalikti miestelio; Jungtuvių metu į bažny- sio^ L“nebėjo, bus vykusi, ke- 
veik pusę miestelio gyvento- čią pašaliečiai nebuvo įleis- ii»s nekliudys audringos skersai siau- 
jų vartos bei vartelius sume- ti. Smalsuoliai pasipiktinę, SftXS1?iSw,S 
tė į upelį, kitus nunešė už ki- kad negali matyti įdomių tvarų kanalą. Laivas berlin nuveš 
lometro; nuplėšė nuo Dau- jungtuvių, pradėjo prie ba- *’ " -
gyvinęs upės tilto atsparas ir žnyčios triukšmauti. Polici-
sumetė į upę. Nesitenkinda- jai teko susirinkusius sklai- 
mi tuo, pakelėj dar išvertė dyti. 
vieną kryžių, kitam kryžia-

keleivius tiesiog į Klaipėdą be atmai
nos ar persėdimo. Laivas BERLIN 
transatlantiniams keleiviams gerai 
žinomas. Veža 1 abin, turistų ir tre
čios klasės keleivius.

vones aDgadino. Už tą sau
sio m. 31 d. Panevėžio tai
kos teisėjas visus nubaudė 
po vieną sąvaitę arešto.

Brangintinas Patarimas.
Jeigu jus greit pavargstate, jeigu jus 
netenkate spėkų tik truputį pasijudi
nus, jeigu jus ne esate taip tvirtas

NEBUS BALSO, NEBUS 
MOKESČIŲ.

NAUJI LIETUVOS
FABRIKAI. _______

1932 m fabriku ir ivairin kaiP kad buvote pirmiaus, jei$u ru nh iaDnKų ir įvairių pėsčiai arba kokie kiti reikalai suma 
įmonių Lietuvoj įsikūrė 116 žino jūsų tvirtumą, priimkite 
su bendru 11,200,000 lt ka
pitalu. Iš jų svarbiausieji: 
popieriaus fabrikas Petrą- Nusa-Tone

Reikalingas Darbininkas.
ant farmos. Turi mokėti karves melš- i 
ti ir kitokius ūkės darbus. Geram vy- j 
rui darbas ant visados. Atsišaukit i 
greitai. (11) j

CHAS BALTUSNEK Neleiskite jiems kad jus nugalėtų.
R. F. D. 4 Munnsvflle, N. V. I Kovokite prieš gemalus greitai. Creo-

~ ~ ~ y ; mulsion sujungia 7 geriausias pa-
Reikalingas Partneris į gelbas žinomas moderniškam moks- 

vištų auginimo bizni, be skirtumo. iuL StiP™s nepavojingas. Priim- 
vyras arba moteris. Aš turiu 10 akru , "u*. v*rtot- NeI? narkotų. Jūsų ap- 

,o nuo didelio|t>ekH-;kas sugražins jums pm.gus je>-
CT bile kosulys ar saltis, nežiūrintgeros žemės, 12 mylių

miesto. Turi turėti kiek kapitalo ir į, ....... .<ll)i a,P *'?ai užsitęsė, nepalengves, var
žto jant Creomulsion. (Adv.)patyrimo.

F.
R. 3 Box

D. STAKVEL 
245 Pensacola, Ela.

PARSIDUODA PIGIAI! !
Groeernė ir dviejų.šeimynų namas su ' {
visais įtaisymais, ir 2 karų gara-! 
džius; ramukas dai 100 vištų, didelis j 
lotas žemės ir sodnas. Apyvartos ap- Į 
sipratusiam galima daryt $200 į ne- 
dėiią. Taipgi pigiai parsiduoda ir ki
tas namas, vienos šeimynos, 7 kam
bariai su visais įtaisymais, 2 .karų 
garadžius ir vištininkas dėl 50 vištų,
4 lotai žemės ir didelis sodnas. Ant 
gero maino, galima ir išmainyt Pa
sinaudokite gera proga (11)

J. LUKAS
Hooper Road. Readville. Mass.

__  __ , __ • » i. - , ---------------------------------------------------  1 Suvis dykai dasižinosite savo ateit.r rRnCUZų moterys jęriež- siunuos, kaliošų fabrikas Gydytojaus preskripcija, kuri atgrą- ir kokių laimę turėsite gyvenime, jei-
tai pareikalavo sau balsavi- Vilijampolėj, kojinių fabri- žino pasitikėjimą ir tvirtumą tukstan- gu prašysite tuojaus indėdami ke
IUO tčlSiy, klt&ip jos nemo* kHS, Budimo, Hl3US, muilo, Ii dabar būt nupirktas kiekvienoj suokite: (9)
kėsiančios valdžiai mokės- bulvių dirbinių, virvių ir ki- vaistinyčioj; Mėnesinis treatmentas PRACTICAL SALES COMPANY
.... , . . 7, kainuoja Vienų Doler,. Nusipirkite . 1219 N. Irving Avė., Deak. h,
C1U. toki fabrikai. butelį tuojaus—pilnai garantuotas. į CHICAGO. ILL,

_____ ____ -_ —________

Atfkfor

ruse
Cntalofj

Įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordiomas kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užganėdini- 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijos. 
ITALIAN ACCORDION CO.

1014 BĮ”- ’-land Avė. F41, Chicago

NORIU PARDUOT ŪKĘ.
175 akeriai žemės, 40 akerių miško, 

kita dirbama; stuba 9 kambarių, di
delė barnė, dideli vištininkai ir kiti 
budinkai geroj padėty, visi ūkės pe- 
dargai, traktorius, diskos ir plūgą ; 
3 mulai 2 karvės, 3 telyčios, 12 avių, 
5 kiaulės, 60 vištų; daug kornų ir 
šieno. Vyras mirė, turiu 2 ukes ir 
neišgaliu apdirbti. Kaina už tą ūkį 
$4,500; jmokėti $3000 Likusius ma
žais išmokėjimais. (10)

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

PARDUODU FARMĄ
18 akerių,-su gyvuliais, paukščiais, 

visi farmos įrankiai geriausiam už
laikyme, budinkai geri. Parduodi 
pats savininkas. Norint platesnių pa- 
aaiškinimų, klauskite. (10)

F. M. BERTULIS,
Box 181 Stratford, Conn.

Telefonas 70-973 M.

! Chas. B.
] Kvchaiskas & Sm

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabus paruošiam nuo $75 

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD. 

Isitėmykit telefoną Sooth M83

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM SMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iŠ Anatomi
jos, 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 kiek
vienas aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kama $2.50 

KELEIVIS
2S3 Broadway So. Boston, Mass.

F/S(Z ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi- 
garsinimus, kaip tai: pajieikoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykiu 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c. 
už. žodį, išskiriant pajieškojimų 
apsivedimų, kurie skaitomi po Se. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. ui todį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraštį, 
už pajieškojimų giminių ir drau
gų skaitome tik po le. ui iodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveiksiu, 
reikia prisiųsti fotografija ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimu ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
BROADWAY,

BO. BOSTON. KAM

----u Į L ................. ................



Sėstas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON No. 10, Kovo 8 d., 1933 m.

TRYS LIETUVIAI BANDITŲ PAŠAUTI, 
0 KETVIRTĄ UŽMUŠĖ IŠKABA.

CHICAGO, ILL.

Chicagoje pereitą sąvaitę 
banditų buvo peršauti 3 lie
tuviai : Antanas Keldonis, 
Jonas Grigaliūnas ir Juozas 
Mereckis.

Keldonis turi peršautą 
ranką ir galvą. Jo gyvybė 
pavojuje. Jis peršautas prie 
šitokių aplinkybių: apie 11 
valandą ryto Į G. .Ukso 
krautuvę Įlindo plėšikai, už
rišo Uksienei akis, apmušė 
ją ir išgavę iš jos tuo budu 
apie 100 dolerių pinigų bė- 
go per užpakalines duris Į 
kiemą. Bėgdami jie susitiko 
tarpduiy dženitorių Antaną 
Keldonį ir tuoj šovė ji tris 
kartus. Banditai pabėgo.

Jonas Grigaliūnas buvo 
peršautas savo vaistinėj 
(aptiekoj L Banditų kulipka 
jam sutrupino vieną šonkau
li, pervėrė plaučius ir atsi
mušus Į kitą šonkauli susto
jo. Sužeidimas taip pavojin
gas, kad daktarai nutarė ku- 
lipką palikti jo kūne, tegul 
ji tenai pasilieka ant visa
dos. Jam esą vilties pasveik
ti.

Naujienos” turėjo metinį 
savo koncertą Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Nors lai
kai sunkus ir daug žmonių 
nedirba, vis del to publikos 
prisirinko tiek, kad visiems 
ir vietų pritruko. Galėjo bū
ti apie 1,000 svečių. Koncer
tas buvo Įdomus ir gražus 
visais žvilgsniais. Vargiai 
kas galėtų geresnę muzikos 
šventę suruošti, kaip “Nau
jienos”. Chicagiečiai šitą ge
rai žino ir todėl “N.” vaka
rus jie visuomet skaitlingai 
lanko. Teleskopas.

DĖL LIETUVIŲ KALBOS 
COLUMBIA UNIVERSI

TETE.
Columbia * Universitete 

(New Yorke, viehas di
džiausių universitetų Ame
rikoje) yra ir palyginamo
sios kalbotyros fakultetas 
(Departament of Compara- 
tive Philology). Bet lietuvių 
kalba jame nedėstoma, 
nors, kaipo artimiausia san
skritui, ji yra skaitoma svar- 
biausis raktas kalbotyros 
moksle.

Juozas Mereckis buvo pa-Į..Pastaraisiais laikais ta‘
eiau yra daroma žygių, kad 
musu kalbos dėstymas butu

gvai sužeistas j koją. Vaisti- j-
L k,™ s ili-i v„ J vykdymas priklausys nuo to,

ar susiras pakankamas skai
čius studentų, kurie norės

šautas kartu su Grigaliūnu, 
pastarojo vaistinėj. Jis len-

nę buvo užpuolę 3 italai, ku
rie pabėgo ir iki šiol nesuim 
ti.

O štai da viena nelaimė 
Chicagoj: einant lietuviui 
Jonui Jasaičiui gatve, neti
kėtai nupuolė ant jo 1,000 
svarų sunkumo iškaba ir ant 
vietos ji užmušė. Iškaba pri
gulėjo tūlam Warshawskiui, 
senų automobilių pirkliui.

Chicagos lietuvių biznie
rius F. Vaičius taipgi nuken
tėjo. Nakties laiku banditai 
išmušė jo bučernės langą ir 
išvogė daug prekių

Be to, šiomis dienomis 
Chicagoje mirė šie žymesni 
lietuviai:

Mykolas Buivydas, 68 me
tų amžiaus, išgyvenęs Ame
rikoj 42 metu, kilęs iš Tujė- 
nų kaimo, Girdiškės parapi
jos, Tauragės apskričio.

Uršulė Mosteikienė, 41 
metų amžiaus moteris, kilu 
si iš Stačiūnų kaimo ir para
pijos, Šiaulių apskričio.

Juozas Bernotas, pusam
žis žmogus, kilęs iš Kriukų, 
Šiaulių apskričio.

Kazimiera Schardt, po tė
vais Šimkaitė, mirė susilau
kus pusės amžiaus. Velionė 
buvo kilusi nuo Radviliškio 
Šiaulių apskričio.

Plačiai žinomas lietuvių 
pianistas, Mikas Jozavytas 
kuris iki šiol vedė “Birutės” 
chorą, nutarė apleisti Chica- 
gą ir važiuoti per visą Ame
riką su amerikiečių artistu 
grupe, kuri yra nusistačiusi 
važinėjant iš vietos Į vietų 
vaidinti muzikalę operetę 
Iš “Birutės” p. Jozavytas 
jau rezignavo.

26 vasario nedėldieni

lietuvių kalbos pamokų im
ti. Turimomis žiniomis, jau 
yra apie 20 studentų, kurie 
pareiškę tokio noro.

Šiuo reikalu interesuojasi 
ir dilba to universiteto stu
dentas p. Kazys V. Baltra- 
maitis.

Kaip As Buvau Iš
gelbėtas Nuo Depor

tavimo.
EDMONTON, KANADA.

DAINAVO ROOSEVELTO 
INAI GURACIJOJ.

Šit2 moteris dainavo Washing- 
tone prezidento Roosevelto Įves
dinimo iškilmėse. Ji vadinasi Ol- 
ga D'AIlaz. Jds vyras Amerikos 
karo atašė Lenkijai. Čekoslova
kijai ir Rumunijai.

SUDBURY, ONT., 
KANADA.

Lietuvių čia nedaug, bet ir 
tie mušasi.

Čia gyvena keliatas lietu
vių šeimynų, kurios veda la
bai Įdomų gyvenimą.

Štai, pirmas prašmatny- 
)ių punktas, kuris Įvyko va

DAR DEL WINNIPEG’O LIETUVIŲ 
DARB. PASALPINĖS DRAUGIJOS.

WINNIPEG, CANADA.

Daug teko skaityti Ameri-

Lakunų Fondo Glo
bėjų Atskaita,

Mums prisiųsta jau antra 
neturim. Bet mes turim lėšų' Lietuvių Lakūnų Fondo 
kitų tautų organizacijoms, Globėjų atskaita. Joje smul-

ir tam lėšos? Mes tam lėšų

k liet a iu spaudoj, kaip .i j k . žymiai geriau ekono- kiai parodyta, kiek iš kur iki 
draugija, patekusi > komu-i ® .. . . o-i u;ov ««*«« I mimai stovi uz lietuvių or- ,sloi pinigų gauta n kiek uzniStų .vOntrolę, yra išnaudo-Alzao lta. išlAista Pasirodo. kad iš 
iama. Bešališkai

ano rfaTSto ±ku-« * pa? Į
kaimynai pas J., norėdami ?J’ gg/į^et įTyrane-p8“1* salS savo reikaląras,

žinrint įganizacijas Kanadoje. Mes ką išleista. Pasirodo, kad iš
, „, M ’ I nešam jiems savo kanki- viso pajamų gauta $5,118.- nienu įieuuių laimia paša-1 • , . • ac, k,,*,, I nes, gi kuomet mes nueinam w.kyt}» p \ iaUg J? b-Ut^.P°1 gauti sale savo reikalams, Iš tos sumos iki šiol lėktu- 

įr pradėjo he?°Jrvna/ nacini- mes mokam nuomą kaip ir vo remontui ir kitiems rei-
Įurkšnuoti skystimėli. Pas- p. I kiti. Mes esam tiek akli, kad kalams išleista $2,410.45.

Bankuose ir ant rankų 24 
vasario buvo $2,707.63.

Bet pilnam lėktuvo Įren
gimui tų pinigų busią da per 

apie

UŽ MOKSLO DARBUS GAVO 
MEDALĮ.

Amerikos lietuvių laikra
ščiuose buvo rašyta, kad aš, 
Jonas Rasimas, buvau suim
tas lapkričio 10 d., 1932 m. 
Edmontone ir deportuoja
mas Į Lietuvą, su trimis vai
kučiais, už tai, kad ėmiau 
pašalpą iš miesto, kaipo be
darbis.

Suareštavus mane Ed
montone, tą pačią dieną iš
vežė Į Winnipegą, nežiūrint 
kad mano žmona pasislėpė, 
o vaikučiai sirgo. Atvežus Į 
Winnipegą mane depdrtuot 
tuojaus negalėjo, nes mano 
vaikučiai sunkiau susirgo, 
taipgi norėjo sugauti mano 
žmoną, kad galėtų kartu vi
sus deportuot. Būnant Win- 
nipego imigracijos kalėji
me, Edmontono draugai 
stengėsi mane gelbėt, bet 
Winnipego imigracijos ko
misaras Edmontono lietuvių 
prašymą atmetė. Tuo pačiu 
laiku mane dažnai lankė ir 
Winnipego lietuviai. Gavau 
pranešimą, kad už 2-jų die
nų busiu išvežtas Į Lietuvą. 
Viena viltis liko, tai Winni- 
pego lietuvių pagelba. Pa
prašiau imigracijoj, kad pa
telefonuotų W. Dyliui. Jis 
sužinojo, kad valdininkai 
turi Įsakymą iš Ottavos 
mane Winnipege ilgiau ne
laikyti, nes iš Edmontono 
nieks neprisiunčia už manę 
užstatų (bond). Kadangi 
Dylis dienomis turėjo dirbti, 
tai antrą dieną atėjo dr-gė 
Dylienė pas komisarą pa
klausti, ar negalėtų Winne-

lienei prašant, trys gerašir
džiai pasigailėjo mano vai 
kų ir manęs ii- užstatė rel 
kalingą kauciją. Mane išlei 
do ta išlyga, kad aš daugiai 
nebereiks lausiu iš miešti 
pašalpos. Pasirašė šie drau
gai: Matas Novadonskis 
Severas Paknis ir Freč 
Kushner. Aš per savo visą 
gyvenimą busiu tiems drau 
gams dėkingas, ypač dr-ge 
Dylienei. kuri padėjo daug 
vargo ir nemalonumo mani 
gelbėjant.

Verta priminti, kad tie 
žmonės, kurie Winnipege 
yra žinomi kaipo turtuolis 
ir 100 nuoš. katalikai, griež 
tai atsisakė man pagelbėt 
Užstatą suteikė darbininkiš 
kos idėjos žmonės. Be to 
Winnipego lietuviai surinkę 
man aukų tikietui virš še 
šiasdešimts dolerių, sugriži 
mui i Edmontoną.

Dėkavoju visiems, kurie 
mane gelbėjo, ypatingai ko
misijos draugams: Rimke
vičiui, Dvliui. P. Yauniškiui 
Matulevičiui ir Plečkaičiui, 
ir visiems Winnipego lietu 
viams, kurie mane, sušelpė 
vienokiu ar kitokiu budu.

Patariu visiems lietu 
viams būti atsargiems su i 
migracijos valdyba, kurie 
nenorite būt deportuoti 
Kuomet suareštuoja, tai jau 
sunku pasiliuosuot.

J. Rasimas.

X ė kas matosi ir J- jos var- VIU VV •
cm sumanė da nuvažiuot. , ; ta i komunistų taktiką k,t« .relkalus statom Plrma 
pas S. pagerti munsaimuko - kiekvienas ’saviuų-
ir parodyti savo mandiybes. įvįikai eaĮvojantis asmuo Daug Salima but^ Par°-
Vienas j. turbut turėdamas L . * Idyt komunistų padarytų o-----
kokį piktumą ant L, kuris šioje draugijoje, kaipo ne I §kriaudų šiai draugijai, bet maža. Reikėsią da 
sėdėjo ant kėdės, iš neži- P^5inė«b Pn _auso visokių I stokos vietos paliksiu ki- $1,700 su viršum, 
lių griebė jam už gerklės ir PaziunĮ žmones, pradedant Lam kartui. į -------------------
pradėjo smaugti. Bet L bu- ^^"ToU^paTk^f Musų draugiai tiek 
zo tvirtesnis ir narsuoli J. baigiant tokiais pat Kainai fanatikai kad kas ne iš Le- Irožė i pečių, net pečius su-Lino evangelijos, to nei 
tyrėjo. Tuomet sėdėjęs už JOb klausyti nebenori, nors tai
iečiaus vienas biznierius oja butu tikriausia tiesa. Mes
griebė buteli iš kampo ir laktlk;’ įf nJ galim vienur kitur sutikti su Tnn tik
Irožė L. i galvą taip, kad £a\rkuo„meL komunistais savo klasiniuo- sl^Marij^R^enJh^

Valkauskienė ii* kiti geri jų 
draugai surengė jiems ban- 
kietą, kuriame dalyvavo su 
viršum 40 šeimynų. Kalbėjo 
pora kalbėtojų ir palinkėjo 
jiems daug laimės. Muzi
kantai puikiai pagriežė ir 
palinksmino visus svečius. 
Ponia Rusienė palinkėjo ju- 
bilėjantams ilgiausių metų 
ir sulaukti auksinių vestu
vių. S. A.

ALBANY, N. Y.
Žmonės nedirba, bet links

minasi.
Vasario 19 d. Antano ir 

Kazės Dzikų Įvyko 20 metų

nariai išvažiuoja jas priverstas buvo atsisėsti Puses
uit kėdės. plovinyje og rejkaluose mums su ko-

Vėliau narsuolis J. prade- S’^ią dūdą kXK «««“ 'isai -pakeliui, 
o pulti L. brolį, ir davęs jam džiuma. I Mano nuomone, mums
'onservų skardine Į veidą Nebūtų nieko bloga, jei nėra reikalo su komunistais 
'adarė juodą randą apie a- tje nariai butų draugijai I visuomet rietis. Geriau pa- 
į. Užgautasis šoko prieš naudingi .Bet jie Įstojamojo likti juos jau merdinčioj 
moliką, bet kiti sugriebė jį mokesnio nemoka, mėnesi- Winnipego Lietuvių Darbi- 
glėbi, kad išvengus didelių nio mokesnio nemoka, bet ninku Pašalpinėj Draugijoj 

nuštynių. O narsuolis J., vįstik del draugučių malo-Mr tegul jie tenai sau žinosi, 
natydamas savo priešą ne- n^s jje skaitomi nariais, ir Į tegul ir paskutinius centus iš 
aisvėj, pripuolęs Įkando išnaudoja organizaciją/ J iždo išdalija svetimiems, o 
am i ranką. -irai nnvvvdfc- 1931 mp-lmes susitverkim sau naująMatydami, kad mušeikų taiTb,X& na- Uąlping draugiją pilnoj to

Tegalima nuraminti, ramin- rys be jokių ceremonijų. Po įžodžio prasmėj.Jėgų mes tu- 
ojai pradėjo uždarinėti trumpo laiko jam paaukuo- rime užtektinai tam. 

kiek-vieną .ju Į atskirą kam- ta $10 iš d-jos iždo kaipo Į ®utų daug geriau, kad 
3ari bedarbiui Bet Įstojamojo dalyvaudamii W. L. P D-jos

TT* . t. .. ir mėnesinio mokesnio jis laidotuvėse butume tik uz-
Uzdarytasai narsuolis iš- nemokėjo iki 1932 m. rude- Jaucianciais palydovais, bet 

ūpo langą ir parbėgo namo, nio Gorėdamas da daugiau |ne nariais.
D—jo» Nary*.

,__ _ Ajjlse klausimuose, bet savišal-provmciją darbams, tadal_____ _______ ’________

IŠPLĖŠĖ KLĖTĮ.
Šiomis dienomis nežinomi 

piktadariai Įsibrovė Į J. Do
vydėno namus, Rimšiu km. 
Papilės valsč. ir išvogė įvai
rių daiktų 2500 litų sumai. 
Piktadariai nesulaikyti.

uomet
,is.

ir kiti ėmė skirstv- 
M. Y. pasinaudoti žmonių sudė

tai pinigais,’ lapkričio mene-1 
>y Įmokėjo apie $2. Tuoj po

Išleistų Knygų Regi
stravimas.

Prie Lietuvos Universite
to yra Įsikūręs Lietuvos Bi
bliografijos Institutas. Jo 
tikslas yra užregistruoti vi
sus leidinius, spausdintus 
lietuvių kalba ir išleistus ne 
tik Lietuvoj, bet ir užsie
niuose. Butų labai naudinga 
tiek Lietuvos bibliografijos 
mokslui, tiek patiems leidė
jams, kad visi užsienyje iš
einą leidiniai lietuvių kalba, 
kaip knygos, brošiūros, gai
dos, katalogai, laikraščiai, 
žurnalai, plakatai — žodžiu, 
visi spausdiniai lietuvių kal
boje, butų pačių leidėjų tie
siog pasiųsti šiuo antrašu:

Lietuvos Bibliografijos 
Institutas,

Universiteto Biblioteka, 
Kaunas, Lithuania 

Institutas, gautus leidi 
nius užregistravęs, perduos 
juos Universiteto bibliote
kai. Pageidaujama taipgi 
gauti ir knygas ir leidinius

DR. J. MARCUS
Ii MASKVOS IR KAUNO 

Specialistu slapt* ir krodakų Bg* 
moterų ir Tyrų, kraaja ir eta. 

Elektriką ir 606 gydom 
jei reikalu.

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

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

CIVILIŠKOS JUNGTU
VĖS TURKIJOJ

Turkijos vyriausybė pas- 
nesiai d-ja turi savo “narį” j kelbė, kad visos jungtuvės 
ligoninėje ir ligos galo nesi- turi būti atliekamos civ. bu 
mato. Draugučiai turėdami Į du. Bažnyt. jungtuvės netu- 
savo valdybą jaučiasi ganajrėsiančios jokios reikšmės, 
drąsiai. Iš visko matyti, kad
šis asmuo turėjo reumatizmą 
kojose dar prieš Įstosiant 
draugijon, ir šiandien aferi
stui gali tekti apie pusė D- 
jos iždo, bet musų draugu
čiai kartu ir valdyba tyli.

Turiu pabrėžti, kad tas 
asmuo jau keli metai jokio 
darbo nedirba ir dirbti ne-

JETUV1Ų LAISVĖS MY- Įmokėjimo šitas draugutis 
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ išeina ligoninėn. Apie 3 mė-

^KELEIVIO" KALENDORIUS 
1933 Sietams.

TAUKEGAN. ILL.
Valdyba 19:13 metams

Tos. Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St-, Waukegan, III.

L. Rulis—vice-pirmininkas,
838 So. Jackson St.. Waukejran, III.
J. Masiliūnas, užrašų raštin ga.

818—lOth PI., Waukegan, III.
5. Sirvidas, turtų raštininkas,

164—lOth St., No. Chicago, IU.
C Vaitekūnas, kasierius,

’2C — 8-th st., ’A'aukegan, IH.
Kasos globėjai:

f. Petraitis,
907 So. Jackson st., Waukegan, III.

Bertha Dikšienė
630 8th St., Waukegan, III.

Knygiai:
<. Dambrauskas,
=• ^Srdnkusst ’ X° Chicag0’IiL i mano, tik briaujasi Į viso-

732 So. Jackson st., Waukegan. nu kias organizazcijas ir viso- 
Maršaikos: kiais budais stengiasi gauti

r Geniotis, j. stočkus. oinigų ir, kaipo ščyras Sta-
Draugijos susirinkimai būna kas 4- i • x •

askutini ketvergą kožno mėnesio, Imo garbintojas, gyvena
7:30 vakare. Liuosybės Svetainėje prje “Workers’ CeUltre”

_____ ~ į darbininkų sudėtais centais.
Be to, pinigai iš draugijos 

iždo skiriami tai “lenkų 
darbininkų” laikraščiui, tai

♦ i Tarptautiniam Darb. Apsi- 
»' gynimui, tai visokiems kito- 

‘ kiems galams.
O pasižiūrėkim, kur yra 

{| musų pačių spauda Kana-

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: U -t;: 15—11.
3325 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 8483

JI 
♦ •

{jdoje? Kur musų salės? Kur 
knygynai, kur veikimas

metų
idomus.

“Keleivio” Kalendorius yra labai

svetimomis kalbomis, kurio- 
pego lietuviai išgelbėt mane ‘ se rašoma apie Lietuvą ir 
nuo deportavimo. Komisio- i jos reikalus. Lietuvos Biblio- 
nieris sutiko mane nuo iš- grafijos Instituto direkto- 
deportavimo keistai dienų rium yra prof. Vaclovas Bir- 
sulaikyt ir išleido mane su žiška.
dr-ge Dyliene i miestą pa-1----------------------------------
sijieškoti žmonių, kurie už- į LENKAI KAUNE NORI 
statytų bondą. Reikalavo; STEIGTI TEATRĄ.

Dr. Alfred Newton Richards. trijų po penkis šimtus dole-! Teko sužinoti, kad Lenkų 
Pennsylvanijos universitet. pro- rių. Turėjo būt namų savi- švietimo draugija “Pochod- 
fesorius, kuris už savo nuopel ninkai arba farmeriai. Aš nia” Kaune nori steigti teat- 
nus medicinos mokslui gavo Ko- nepažinau nė vieno lietuvio rą. Tuo reikalu rūpintis ji iš
kerk) paskirta medali. Winnipege. Bet dr-ęei Dy- rinkus atatinkamą komisiją

Galit pamatyt visą 
Lietuvą ^$9,

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio 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.

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

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

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 kalno 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 “Keleivio” skaityto
jams tik 25 centai.
Mokestį galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir štampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų ii Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

253 Broadvray
KELEIVIS

South Boston, Man.

■■
•• ''
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No. 10, Kovo S d., 1933 m. Septinta* Puslapi*

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

21 LENKŲ ŠŪVIS Į BĖGANTĮ
LIETUVĮ.

Į Marijampolės policiją 
atėjo iš okupuotos Lietuvos.. 
Seinų apylinkės, lietuvis Jo
nas Dabulis. Ji lenkai Įtarė 
esant lietuvių šnipu ir todėl 
vyr. šnipas Lietuvai Mika
lonis jj areštavo. Dabuliui 
pasisekė pabėgt iš Alnu sar
gybos busto pietų metu, nes 
iš ten iki laisvosios Lietuvos 
buvo tik apie du šimtai met
rų. Jam nuo pančių ant ran
kų ir kojų nėra odos, pašau
ta dešinė koja ir šiaip bai
siai sužalotas. Pabėgėlis pa
sakoja :

Dirbau okupuoto! Lietu- • 
voj pas ūkininkus. Jokia po- į 
litika neužsiėmiau, bet len
kai įtarė esant lietuvių šni-į 
pu ir lenkų vyr. šnipas Lie-į 
tuvai Mikalonis mane areš-i 
tavo. Areštuotą nuvarė Į Su
kus, lenkų šnipų centrą. Ten 
kvotė Įvairiais budais, bet 
nieko neišgavę ėmė kankin
ti, manydami tuo išgaut nors 
melagingą prisipažinimą. 
Nurengę nuogai surišo ran
kas ir kojas i krūvą ir paka
bino ore. Paskui gumine 
lazda mušė per kulnis. Bur
ną užrišo, kad nebūtų gir
dėti riksmo. Tokiu budu irgi 
nieko neišgavę, pylė sūrų 
vandenį i nosį. Kenčiau kiek 
galėjau, bet kai pradėjo ba
dyti panages, neiškenčiau ir 
jskundžiau neteisingai kelis 
ūkininkus. Nustoję kankinę, 
bet iškvotę mano iškastuo
sius ir nieko neradę, mane 
nuvarė i Alnu sargybos bus 
tinę, esančią vos 200 metrų 
nuo Lietuvos sienos, čia 
pietų metu pasitaikė proga 
pabėgti ir aš, manydamas, 
kad šiaip ar taip minis prieš 
akis, pasileidau link Lietu
vos. Pamatę bėganti, lenkų 
sargybiniai paleido 21 šūvi, 
bet laimingai tik vienas su
žeidė koją. Taigi, su didelių 
vargu atsidūriau Lietuvoj ir 
tiesiog atbėgau policijon. 
Dabar bijau, kad lietuviai 
vėl atgal lenkams nesugrą
žintų. tuomet tikrai man bu
tų mirtis.

VĖL SUIMTAVIENA 
KOMUNISTĖ.

Nesenai Vabalninku mies
tely pas Įtariamus komunis
tiniame veikime kelius as
menis buvo padarytos 'kra
tos. Pas Krygeraitę Pesę 
kratos metu rasta daug Įvai
rios komunistinės literatūros 
žydų ir lietuvių kalbomis. 
Pas kitus du iškrėstus asme
nis rasta po revolveri. Jie 
perduoti komendantui nu
bausti už ginklo laikymą be 
leidimo, o Krygeraitė per
duota prokuratūrai.

KELIAUK I LIETUVĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
Iš New Yorfco 

į KLAIPĖDĄ
Pa Gozhenbsrgą

DĖL 7 LITU DIEVO TAR
NAS PATEKO | TEISMĄ.

Širvintų taikos teisėjas a- 
nądien nagrinėjo Įdomią by
lą Šešuolių kunigo su tulu 
piliečiu. Byloje paaiškėjo, 
kad tūlas pilietis pereitą va
sarą už tam tikrą atlyginimą 
tvėrė pas kunigą tvorą. Pa
baigus jam darbą, kunigui 
pasirodė, kad pilietis per 
daug vinių išeikvojo. Tada 
kunigas, pasišaukęs vargo
nininką ir zakristijoną, lie
pė suskaityti, kiek iš viso 
tvoroj vinių Įkalta. Šie sus
kaitė, paskui atsinešė iš 
krautuvės atitinkamo dy
džio vinių, jas. skaitė, svėrė 
ir visi su kunigu nutarė, kad 
vinių trūksta. Tada kunigas 
užlaikė piliečiui 7 litus iš 
sulygto atlyginimo. Pilietis 
kunigą apskundė. Teisėjas, 
bylą išnagrinėjęs, priteisė iš 
kunigo piliečio naudai 7 Ii-j 
tus ir bvlos išlaidas.

‘PILSUDSKIS ATSAKYS 
KAM PRIKLAUSO

KAUNAS”.
Šiomis dienomis vienas; 

Lietuvos savaitraštis parašė į 
į DaugavpilĮ lenkų laikraš-' 
’iui “Glos Narodu” laišką. 
Ant popierio buvo Vilniaus 
vaizdas ir ant voko užrašas: 
“Vaduok pavergtąjį Vil
nių”. Lenkų laikraščio re- 
lakčija tą laišką grąžino su 
prierašu: “kas rašo lenkų 
aikraščiams laiškus, tas tu
ri užmiršti visokias niekšv-•>
bes. Greitu laiku Pilsudskis 
atsakys kam ne tik Vilnius, 
bet ir Kaunas priklauso.”

IR ŽAGARĖJ LAISVAMA
NIAI PRADEDA VEIKTI.

Šiomis dienomis Lietuvos 
Laisvamanių Etinės Kultū
ros D-jos skyrius Žagarėje 
pirmą kartą surengė Įdomią 
paskaitą — “Kodėl L. Tol
stojus atsiskyrė nuo bažny
čios?’’ Paskaita buvo Įdomi 
ir jos klausė didžiulė sausa
kimšai pripildyta klausytojų 
salė.

Laisvamanių Etinės Kul
tūros Dr-jos skyrius ateityje 
yra užsibrėžus dažniau or
ganizuoti tokios rųšies pas
kaitas. Iniciatoriams tenka 
palinkėti geros kloties.

NEPASISEKĖ AMERIKO
NIŠKAI PASIPELNYTI.

Rokiškis. Taikos teisme 
buvo tokia Įdomi byla. Prieš 
Kalėdas vaistininkas Mikšys 
gavo laišką, kuriame Įsako
ma, kad jis ant vieškelio po 
beržu padėtų 4,000 litų. Bu
vo grąsinama, kad jei jis ne
nuneš, bus nužudytas. Poli
cijos pastangomis buvo nu
statyta nusikaltėliai ir suim
ti Rokiškio gyv. Turkus ir 
Petrauskas. Ekspertai pripa
žino, kad braižas atatinka 
viršminėtų pil. braižą. Teis
mas abu nusikaltėlius nu
baudė po 6 mėnesius kalėji
mo.

GREITA
___________ KELIONĖ
j LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“ 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

Išplaukimai iš New Yorko:
1

Drottningholm. Kovo 18 d.
Rungsholm. Balandžio 1 d. i
•Gripnhoim, Balandžio 22 d.
•Knngsholm Gegužės 8 d.
Drottningholm, Gegužės 20 d.
"Gripsholm. Gegužės 27 d.

•Lietuviu Ekskursija. ii
Informacijų ir laivakorčių kreipki- Į 

tės j vietinį agentu.
SWEDISH AMERICAN LINE 

21 STATE ST„ NEW YORK. N. Y.' 
CHICAGO. III 181 N. Michigan Are. 
BOSTON. MASS. 10 State Street ; 
DETROIT. MICH. 73 Monroc Street

.. —.................. -.......

KELEIVIS, SO. BOSTON

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai h žmonės.

(1) Rooseveltas da neužėmė prezidento vietos, o jau pradėjo žuvauti. Jis čia parodytas pa
veikslėlio viršuje su kitais lengvaduoniais ant milioninės yachtos Floridos pakrašty. Jie čia 
valgo, geria ir linksminasi, tuo tarpu kaip milionai darbininkų ir farmerių miršta nuo bado 
ir šalčio. (2) Farmerių laikraščio redaktorius Henry A. Wallace, kuris busiąs paskirtas Agrikul
tūros Departamento sekretorium. (3) William Jame Guy tarp savo advokatų, teisiamas Los 
Angeles mieste del nužudymo kapitono Wanderwell’o ant pastarojo yachtos laike girto rauto.

PANEVĖŽIO MIESTE NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Seniūnas Gaigalas prie “pa- tą i kažin kokį vežimą ir 
neles” buvo išrengta*, api- jau gana toli už Panevėžio 
plėštas ir paleistas nuoga*, miesto. Prie jo buvo keli vy

rai. Jis buvo jau visas nu
rengtas. Laukuose ji išmetė 
nuogą ir paliko.

Gaigalas vėliau atėjo i 
; Panevėžio priemiesti visas

šiomis dienomis Panevė
žio mieste buvo toks Įvykis, 
kurio ir Chicaga galėtų pa
vydėti.

Buvo taip: * !sumuštas ir be drapanų, tik
Tą dieną apygardos teis- ,vjenus marškinius turėjo ant 

me buvo nagrinėjama Dau-i pečių. Jo drapanose, kurias 
jenų girininko S. Levicko ■ pj^gjkaj nusinešę, buvę 
byla. Toj byloj seniūnas j 500 lit ini
Gaigalas buvo liudininku. Apie gį tuojaus
Po bylos, žinoma, buvo pu- buvo pranešta policijai.Tuoj 
sėtinai slapios magaryčios, pradėtas Įvykio tyrimas ir 
kurios užsitęsė iki vėlumos, išaiškina, kad Gaigalas bu- 
Po magaiycių seniūnas Gai- vo suvestas su žinoma iš- 
galas nutarė išmėginti ir ki-Į tvirkėle Kantauskaite. Veži- 
tokius Panevėžio “malonu- fkas, kuris Gaigalą su plėši
mus . I radėjo teirautis, kur kajs vežė, vra Kapulskis. 
čia “panelės” gyvena. Vie-Į Kantauskaite gyvena su 
nas vežikas suvedė jį su vie- žinomu aferistu Miknium, 
na “panelė i pažinti ir pa-'vadinamu “Stiftu”. Ryšy su 
*1K0- 'šiuo Įvykiu yra suimtu.

Po visų “smagumu” se- Kvotos metu nustatyta,

VAGIS ĖJO VOGTI IR 
įSTRIGO I LANGO 

RĖMUS.
Radviliškio valsčiuje, Ku- 

tiškių kaime, pas vieną ūki
ninką nakties laiku atėjo va
gis ir mėgino pro nedidelį 
priemenės langeli Įlisti Į tro
bą. Bet, Įlindęs iki juosmens

Kaune Daromi Lie- 200 laisvamanių susi
RINKIMAS KUPIŠKYJE.tuviski Nigeriui.

Kabaretam* reikia savų “ar
tistų”, nes svetimšaliams

uždrausta lošti.
Nuo kovo mėn. 1 d. yra 

uždrausta dirbti Lietuvoje 
svetimšaliams — kabaretu

vagis toliau prasiskverbti] artistams. Kadangi Kaune 
nepajėgė — plačios strėnos 
neleido, tačiau ir atgal išlįs
ti negalėjo ir paliko, persis
vėręs, lindėti langelio rė
muose visą naktį. Ūkinin
kas, iš ryto jį išvy dęs, pasi
kvietė kaimynus ir mėgino

keletas restoranų jau turi 
kabaretine programą, tai

niunas Gaigalas kažin kaip 
{pasijuto gatvėj, kur jau ne
buvo nei tos “panelės”, nei 
kitokių “smagumų”. Nega
na to, jį čia pasivijo kažin 
kckie vyrai ir tuoj smogė 
jam Į labonę. Kas buvo to
liau, ponas seniūnas nežino.

Pasirodo, kad Kupiškio 
laisvamaniai nesnaudžia. 
Vasario 5 d. Įvyko laisva
manių draugijos ir jos prita
rėjų susirinkimas: prisirin
ko apie 200 žmonių.

Pet. Vaitiekūnas pasakė 
trumpą kalbą, pritaikintą 
susirinkimo atidarymui: jis 
nurodė, kad laisvamaniai

kyla klausimas, kur gaut sa- j neturi lygių teisių su katali-
vujų kabaretinių pajėgų. 

Tokių pajėgų vienas Kau
no kabaretas jau suspėjo 
pagaminti, “lietuvišką neg-paukštį" iš spąstų ištraukt,!

bet nepasiseke. Vagies buvo b džjo sįkmingai sav0
taip įkliūta langelio rėmuo- igastrOles 
se, jog nei pirmyn, nei atgal. Lauk^ma ir daugiau to-
Atvykusi policija liepė lan
geli išpiauti ir tik tada va
gis tapo iš spąstų išvaduo 
tas. Išaiškinta, kad “paukš-Į 
tis” net paukštišką pavardę 
beturįs—Balandis. Prisipa
žino kėsinęsis ūkininką ap
vogti. Policija balandėlį at
gabeno i Šiaulius ir patupdė 
į sunkiųjų darbų kalėjimą.

kių “talentų” pasirodant.

kais ir kitų religijų žmonė
mis ; laisvamaniai esą 
skriaudžiami materiališkai 
ir dvasiškai;’ ragino laisva
maniams organizuotis ir ko
voti už jiems priklausomas 
teises.

Prisirašė 10 naujų narių.

kad iš Gaigalo piktadariai 
atėmę ne 1,500 litų. bet a- 
pie 30 litų pinigų ir visus 
rubus.

Šis Įvykis Panevėžy su
kėlė labai daug Įvairių kal
bų. Savo originalumu jis 
daugeli gyventojų baugina, 
tuo labiau, kad paskutiniu 

i vykiai
Jis neteko sąmonės.

Kada jis vėliau atsipei-j laiku kriminaliniai
kėjo, jis pamatė save Įvers-' mieste gausėja.

Važiuokit Tiesiai į Į£Į3|pg(j3
Su Didele Vasarine Ekskursija 

LAIVU S. S. FREDERIK VIII 
IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3,1933

Trečia klesa

LAIVAKORČIŲ 
I vienų pusę 

$92.00

KAINOS

Turistine klesa --------  ULS*
Kafean. klesa (minimum) $132-50 ■■ ■■

— Taksai reikia primokėti —

Į abi pusi 
$153.50 

1*7.00 
245.00

DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ, UŽSAKYMŲ IR| .-----------------------

KAUNE GAMINS PAI
ŠELIUS.

Iki šiol visokių rūšių pieš
tukai būdavo gabenami iš 
užsienio. Patvrėm, kad vie
na stambi knygų ir rašomo
sios medžiagos įmonė Kau
ne rengiasi Įsteigti pieštukų 
fabriką, koperatyviškais pa
grindais. Tas fabrikas bu-

“DR.” PETRULIUI NUO
BODU KALĖJIME. . _ _

Klerikalų šulas, “dakta- Šančiuose, 
ras” Petrulis, kuris dabar 
sėdi Kauno kalėjime, pradė
jo skųstis, kad jam vienam 
vienutėj sėdėt perdaug nuo-

BEDARBIS PALIKO 
ŽMONĄ.

Šiomis dienomis vienas 
bodu, todėl kalėjimo'virei- Aukštųjų Šančių bedarbis, 
ninkas davė jam kitą kalinį prieš pusę metų vedęs, bet 
“dėl kompanijos”. ‘ negalėdamas išlaikyti žmo-

IR MERGiNŲ PASOGAS 
NORI APDĖTI MOKĖS

ČIAIS.
Finansų ministerijoj gy

vai svarstomi budai nau
jiems pajamų šaltiniams su
rast. Pirmiausia apsistojama 
ties pasogomis ir palikimais. 
Ir pasogas ir palikimus (pa
veldėjimus) norima apdėti 
valstybės iždui mokesčiais.

Neužilgo “tautiška” val
džia turbut uždės mokestį ir 
už pirmą naktį po šliubo.

KATALIKAMS INTELI
GENTAMS LAIKRAŠTIS.

K. V. C. valdybos posėdy
galutinai nutarta leisti kata7 

Petrulis* yra buvęs finansų nos, paliko ją ir išvažiavo | likams inteligentams laikra- 
ministeris prie kunigų vai- kažkur Į kaimą. Žmona, pa-jštj, kuriame bus gvildena- 
džios ir pridarė daug šmu- rėjusi namo, ant lango rado ma katalikų ideologijos 
gelio su valstybės pinigais, paliktą laišką. Kur bedarbis klausimai. Redaktorium bu-
Del to šmugelio jis dabar ir išvažiavo—nežinia, 
“pakutavoja”.

PIRKS 10 MOTORINIŲ 
VAGONŲ.

Šiomis dienomis geležiu-' 
kelių valdyba paleis antrąjį 
motorinį vagoną Šiaulių— 
Biržų ruože. Kalbama, kad 
dabar eina derybos su Če
koslovakija, kur norima nu
pirkti dar 10 motorinių va
gonų.

7 DIENOMIS Į' LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Brenier- 

havenc užtikrina patogiauią kenonę j LIETUVA.
“GREIČIAUSIAS KELIAS į SEN ĄJĄ TĖVYNĘ

« Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

-------------- .......

1 sias kun. dr. Matuza.

Į LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Moderninis, patogus ir kitu neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš New Yorko. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo.

VIDUTINĖS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietini agenta arba
HAMBURG-AMERICAN LINE

-O BOYLSTON ST.. BOSTON

įMeeoeoeoeoooooesososeoeos*!

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

i Alio Žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.A9 
Kišenini Žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

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

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

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

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

oooesooecieaoosGeooooeooeoč

LAIVAKORČIŲ KREIPKITĖS PA:
Cosmopolitan Travel Service
J. Ambraziejus ir E. Rudnikas, sav.

168 Grand st., Brooklyn, N. Y.
Trečiokas, A. S, 197 Adams st.,

Newark, N. J.
Žemantauskas, J. 130 Congress 

Avė., Waterbury, Conn.
Varašius, A.. S. 12th&Carson st. 

Pittsburgh, Pa.
Molis. P. 1730—24th St.

Detroit, Mich.
Urbias, J. J, 187 Oak St.

Lawrence, Mass.

MUSŲ AGENTUS
Atlantic Travel Service,
K. Sidabras. 342 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Bartkevičius. P. 678 N. Main st., 

Montello, Mass r
“Dirva”, 6820 Superior Avė, 

Cleveland, Ohio
Veleckis. A. 502 South Avė., 

Bridgeport, Conn.
Washner. C. J. 1921 Carson St. 

Pittsburgh, Pa.
“Naujienos”, 1739 S. Halsted st. 

Chicago, III.

Arba pas bile kurį vietinį agentų, arba tiesiog į Kompanijos ofisus:

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whiteball St„ 
Nevr York. N. Y.

248 Wanhington St., 
Boston, Maso.

130 N. LaSalle SU 
Chicago, III.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdiniua 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikinto. 

Darbų atliekame 
GRAŽIAI, PIGIAI ir GRHTAL

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir Kaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į “KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadwsy 
So. Boston, Mas*.

MSIasih
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HAVERHILIY NUŽUDYTAS i 
PETRAS BAKANAUSKAS

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

$1,000 kaucija, kaltindama 
ii nešiojimu revolverio be

-----  leidimo. Policija nemano,
Bakanauskas turėjo išsie kad jLs butų dalvvaves už- 
męs iš banko pinigus. Dėl jų puoiįme ant Bakanausku 
jis ir nužudytas. Suimti du šeimynos.

JO ŽMONA IR KŪDIKIS 
PRIMUŠTI PUSGYVIAI.

lenkai.
Haverhill, Mass.- ~ _ Godomski tačiau policija

• • i j- • « *Tae- nugabeno ligoninėn ir pa-
-usi ketvirtadieni. 2 vasario, £tatž icš Bakanauskiene. 
čia įvyko baisi žmogžudys- Pamažius u žmosu. - ' 
re Petro Bakanausko na
muose. Bakanauskas buvo 
baisiai sumuštas ir ant ryto
jaus po pietų mirė ligoninėj 
sąmonės neatgavęs, o Baka- 
nauskienė ir ios kūdikis nri-

pnes
Ji su

klyko. ‘‘Tai jis tas žmogus!” 
kalbėjo jinai. “Jis paėmė 
musų pinigus! Jis paėmė 

sų pinigus!” Godomskis 
norėjo kažin ką pasakyt i

. . , . , Bakanauskienę lenkiškai,
mušti puseyyiai, tun sūdau bet licija tuojaus išve(lė .;i 
zytas plaktuku galvas, ir įų Įaukan
gyvybė taip pat pavoiuie.šitos šiurpulingas Užpuoli- , Kiek vėliau, kai Bakanau- 
mas buvo padarytas ant jų SA1.^n5. daugiau sustiprėjo, 
plėšimo tikslu, nes Baka- P°hclJa vėl atvedė pnes jr. 
nauskas buvo išsiėmęs iš Godomskj. Moteris ir \ėl j; 
banko visus savo pinigus.
$3,500, ir laikė juos namie.
Visi šitie pinigai dabar buvo 
pavogti.

Sarišy su šituo užpuolimu, 
policija suėmė Galiciios len
ką Henryką Godomskj, ku- , . . . . .
ris esąs Bakanauskienės fri- dą ketvergo vakare. Apie G 
minė, ir pas jj rado beveik ' šiaudą parėjęs namo jos
visus pavogtus pinigus. Kar- 1-
tu su juo suimtas ir kitas kalbant, išėjo iš kalbos ban- 
lenkas, tūlas Rutkovvskis. kaL. Tada Bakanauskas ir 
kuris vadinasi da ir Paul Pasakęs, kad jis visus savo 
Starrett pinigus iš bankų ištraukęs ir

i i - • laikąs juos namie. Godoms- 
Sumusta Bakanausku sei- kis pradėjęs sakyt, kad na- .. , -

myna įseulejo be žado visą mie pinigai laik‘vt ,abai sijos bolševizmą... 
naktj niekam nežinant. Ba- * ‘

pažino. ŠĮ syki ji pasakė 
jam: “Tu primušei mane. 
bet kam tu mušei mano kū
diki?”

(1)—Giuseppe Zangara, kuris kėsinosi anądien nušauti naująjį Amerikos prezidentą Roose- 
veltą. VžpuJikas čia parodytas Miami miesto kalėjime. Jis yra nuteistas kalėti 80 metų. (2)— 
Senoviškas Kinijos miestas Džehol, kuri japonai dabar sumaišė su žeme. (3)—Planas naujų 
pašto rūmų, kurie dabar yra statomi Clevelando mieste.

Bankai uždaryti, tai policija 
priima pinigus.

Bostono priemiesčio Chel
sea majoras paskelbė savo 

į biznieriams, kad jie gali pa-, 
sidėti savo pinigus policijos į 

! nuovadoje, jeigu bijo laiky-! 
ti juos per naktis krautuvėse 
arba nešiotis su savim kiše- 
niuose. Policija nuošimčių, 
žinoma, negali mokėti, bet 
gali duoti neblogą apsaugą.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
South Bostone. 5 kambarių stuba su 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
rai žemės, gražus sodas, naujos vis
ti nyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karų garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau niainyt ant mažo namo So. 
Bostone. (27)

Į MRS. A. VALANCHUS 
j 303 Canton Street, Randolph, Mass.
I
TYPWRITERIAI SPAUDA

Policija saugoja uždarytus 
bankus.

Nuo pereitos subatos ryto. 
kaip Bostone užsidarė visi 
bankai, prie kiekvieno ban
ko buvo pastatyta policijos

Policijai Bakanauskiene nes nau.
pasakė, kad Godomskis atė
jęs pas juos apie 5:30 valan

šių. Buržuaziniai laikraščiai 
sako, kad be tos sargybos, 
kuri stovi prie bankų, esą 
da paruošti policijos būriai 
su gazinėmis bombomis ii 
šautuvais riaušėms malšinti. 
Vadinasi, mes uždarėm just 
pinigus, ir jei kelsite lermą. 
tai gausite nuodingų dujų ii 
švino. Ir tie ponai, kurie taip 
rašo, dažnai da smerkia Ru-

Policija vis jieško degtinės.

Nežiūrint kad prohibicija 
vra visų jau pasmerkta ir 
faktinai jau atšaukta. Bos
tono policija senu savo pa
pratimu vis landžioja po 
žmonių namus jieškodama 
degtinės. Pereitos sąvaitės 
pabaigoje buvo padalyta 
“ablava” South Bostone. Įsi
laužė j kelias vietas su dide
liu trukšmu, išvartė viską, 
iškrėtė ir rado vos po trupu
ti svaigalų. Rodos, reikėtų 
nors sarmatą turėti.

“Sušaldyta Dėdienė”.
Visko buvo, bet So. Bos

tone da niekad nebuvo Su
šaldytos Dėdienės. Kas nori 
tokią pamatyt, tad ateikite 
i Lietuvių Salę, So. Bostone, 
kovo 12 d. vakare. Pamaty
site tikrus stebuklus.

Rep. A.

Geriausios mašinėlės už pusę 
į Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. Ž1DŽ1UNAS
313 E St. prie Broad»ay So.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliotais ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
60 Scoliay Sųuare, Kuom 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somen>et 2044-J 

Specialistas Kraujo. Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWREN'CE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTASJEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis baltas, 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas gazų ir rukšties, neramiai 
miegi—

VARTOKIT VAISTUS 
—SANGOSIL—

$1.00 bonka; jie prašalins visus 
tuos nesmagumus. Išdirba 

aptiekorius 
P. GIEDV1LA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS. 

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

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir arabiyopi&kose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARN1S. O. D. 
447 Broadway. So. Boston. Maaa.

Kruvinos muštynės.
Ant Backy Bay pereitą* 

nedėldieni Įvyko žiaurios 
muštynės. Tūlas Butts ir 
Holmy buvo subadyti pei
liais ir dabar miršta miesto 
ligoninėj. Mušeikos Morgan 
ir Kellv areštuoti.

Telephone 

SO. BOSTON 
1058

Langų daužymo mėgėjas.
Washingtono gatvėj pe

reitą sąvaitę pasirodė su ku
ju kažin koks vyras, kuris 
ėjo pro krautuves ir daužė 
didžiuosius jų langus. Pakol 
policija j j suėmė, jis išpleš
kino 11 krautuvių langus, 
padarydamas už $700 nuo
stolių.

. i- Pavojinga; reikia, girdi, la-
kanauskiene atsipeikėjo tik bai ; paslėptį. ,-eikia i- Uz 10 CCT"» 
petnycios rytą ir _ įssliauzus taisyti palėpėse skrynią su Tūla Mrs. Stelfox turi nu- 
ant piazos , pradėjo silpnu ufraktU- jr tajp besj_ sipirkus Quincy mieste, ne 
balsu sauktas žmonių pagal- kalbėdami abudu vvrai už- toli Bostono, 6 namus. Tūlas 
bos. Jos sauksma išgirdoma- Įjpę iajptaįs viršun.* Neužil- laikas atgal ji jautėsi esant’
Pacioje gyvenanti moteris. gO Bakanauskiene išgirdusi turtuolė. Dabargi jos narna 
Užlipusi ant viršaus ir pa- vjr§uje nepaprastą triukšmą tušti ir ji neturi iš ko gyven- 
maciusi baisią tragediją ta ir biidėsi. jį užbėgusi tenai ti. Kreipėsi Į miestą prašy- 
rnotens tuoj pasaukė polio- pažiurėt ir pamačiusi, kad dama pašalpos, bet pašalpos 
ją. Policijai pribuvus, Baka- Godomskis jau muša jos w- negali gauti, nes turi 6 na- 
nauskas gulėjo kraujuose ra jį p^ugį gelbėt, bet Go- mus. Todėl ji nutarė pavers- 
papludęs be sąmonės. Vy- domskjs davęs jai plaktuku ti tuos namus i “Depresijos 
prej gulėjo kruvinas kūdikis j kai jį‘pam.įu. Hotelį” ir nomuoti kamba-
ir vos tik buvo žymu. kad jis jai batS i «i- nūs po 10 centų j parą. Be-
dar gyvas. Motina taip pat dą įlaužydamas Vieną darbiai, kuine neturi namų,, iain<a, iuuihi.> m™
buvo visa kruvina ir gulėjo žandikauli, b paskui nume- už dešimtuką tenai gali gau- tik išgalės. įžanga 15 centu 
pusgyve. Pasakyt fi nieko tęg ją laiptais žemyn Pag_ ti nakvynę. ypataĮ
negalėjo. Policija nuveze vi- kuį pasįėmęs pinigus, sudau- --------------- ---------------
sus ligoninėn Tenai nusta- plaktuku vaiką lopšy ir Banditai pagrobė $13,000
tyta, kad Bakanauskas turi da smOgęg kelis kartus jai. Pereitą sąvaitę 4 bandi-; buSūldytojl Dc'ilCVlV 
tujose v ietose pramuštą gal- p;as boiiaus buvo, ji jau ne- tai East Cambridge’uje už- 
yos kaulą n visas jo kūnas žinanti. Ji atsipeikėjusi tik puolė Hyde & Sons batųmlnoo mhn voivrin Ii e ; -J* *z

‘viešbutis.’

Svarbus Pranešimas.

Lietuvių M. Žinyčioj Įvyks
subatoj, March-Kovo 11 d., 
1933 m. 7:30 vai. vakare, 
Triksų Vakaras. Kiekvienas 
atėjęs turės nepaprastą ge
rą laiką: galės juoktis kiek

LUZACKAS ir SURVILAS

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

kalauja nufotografuot. 
Užlaikėm gražiausių Frėmų.

Reikale kreipkitės:

PARK STUDIO
875 Cambridge Street 
CAMBRIDGE. MASS.

Tel. University 9438

BAY VIEW
- MOTOR SERVICE',
S STUDEBAKER IR ROCKNE • 
J Automobilių ir Trokų Agentūra, t

I! Taisome ųjsokių išdirbysčių auto-1 
S mobilius. Taisymo ir demonstravi- • 
{ mo vieta: J

___ __ _______ _______ ___ _______ - - - S

Tel. University 0466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVR DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-S.

678 Massachusetts Avė., j
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

buvo pilnas gilių žaizdų. Jis t s 
išbuvo gyvas tik iki pusės, po 
trijų po pietų ir mirė są
monės neatgavęs. Bakanau- 
skienė truputi sustiprėjo, 
bet pasakvt vistiek d a nie
ko negalėjo.

Policija tuo tarpu aplin
kiniais keliais sužinojo, kad 
iš vakaro pas Bakanausku? 
buvo atėjęs Godomskis, 40 
metų amžiaus batsiuvys, bet 
dabar be darbo. Ji tuojaus 
nuvyko Į jo namus. Namie jo 
nerado. Iškrėtė jo butą, bet 
nieko Įtartino nesimatė. Iš
eidama laukan policija susi
tiko Godomskj jau parei
nant namo. Su juo buvo da 
vienas vyras. Policija tuo
jaus paėmė abudu ir nuga
beno nuovadon. Padarius 
pas juos kratą, Godomskio 
kišeniuje rasta didelis pluo
štas pinigų, užtaisytas re
volveris ir peilis. Pinigų su
skaityta $3,540, daugiausia 
vis po $50. Kito vyro kiše- 
niuose policija rado 45 gil
zes su kulipkomis, bet re
volverio nerado. Jis pasisa
kė esąs Paul Rutkowskį, ki
taip. Paul Starrett, 29 metų 
amžiaus, Godomskio gimi
naitis, nesenai atvažiavęs iš 
Houstono, Texas valstijos. 
Klausiamas, kam jis nešio
jasi gilzes, jis aiškinosi bu
vęs Bostone ir nupirkęs gil
zių savo dėdei “dovanų”. 
Bet vėliaus policija rado ties 

• Godomskio namu numestą Į 
sniegą revolverį. Ji nuspren
dė, kad tai yra Rutkovvskio 
ginklas, ir todėl sulaikė jį po

ekantį rytą.

Vietines Žinios
kompanijos ofisą ir pagrobę 
krepšį su $13,000, kurie bu
vo atvežti darbininkų al
goms, pabėgo. Ofise tuo tar
pu buvo vienas policmanas 
ii- keturi kompanijos tarnau
tojai. bet jie nedrįso gink
luotiems banditams priešin-

Lynne streikuoja da 
6,000 batsiuvių.

Visų čeverykų dirbtuvių tjs. Plėšikai pabėgo automo- 
darbininkai pereitą sąvaitę bilium.
išėjo ant streiko, nes darbi- __________
ninku algas darbdaviai taip Jauna mergina iššoko per 
nukapojo, kad geriausias langą,
darbininkas, dirbdamas 
iki 60 valandų Į sąvaitę
dirbdavo vos apie $7.00. T - prie Harrison avė. iššoko per

Šių dienų jnokingiaus:as veikalas 
bus perstatytas Nedėlioj.

12 D. KOVO. 1933. Nuo 7:30 v. -.aka/e
So. Bostono Lietuviu Svetainėje
Šiame veikalėly parodo didelį smar

kavimų moterų, ir vyru klastas dėl 
savo žmonų.

Taipgi bus perstatytas lietuviškas 
vodevilis, arba “Minstrel Show’’ Įei
na gabiausi artistai: Z. Neveckienė, 
A. Yuga, S. Paura ir daug kitų; mu
zika ir dainos, lošime dalyvauja apie 
25 ypatos.

Malonėkite tų dienų visi dalvvaut 
j šiame parengime.

SLA. 365 Jaunuolių Kuopa.

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 Goods Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST. 
SO. BOSTON. MASS.

• Feter Trečiokas ir Joe Kapočiunas, { 
savininkai. t

Telefonas So. Boston 4486

P. L Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKEB

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mą.

258 W; Broadvay 
SO. BOSTON, MASS.

Broektono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
Tei. Brockton 4119

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUV1S DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 0 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

3S1 BROADWAY, tarp C ir D it 
SO. BOSTON. MASS.

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
-Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.

eriausias langą. » . •
amas 54 Pereitą subatą nuo penkto1 { Muzikos Mokykla J
aitę, už- aukšto iš šv. Helenos Namo į ♦ . {

»«r rtr, v- _ — . ---- --- ! Lietuviai: Kūne norite pamokinti |
t savo berniukus ar mergaites muzi- }
Į kos, pradėkite leisti dabar Moki- , į 
J nu savo studijoj, taipgi einu ir j J 
♦ namus

patingai pasibaisėtina pade- ]angą tūla Margaret Dyer,
5S • dirb^uvf?e’. .n(r 23 metų amžiaus mergina. inamus Namiegu'kožnų 'dieną'»
darbdaviai su darbininkais jį buvo nugabenta miesto Ii-!» nuo 7 iki 9 vakare. (-) »!
visai nesiskaito. goninen dar gyva, bet taip ■» valent. paltanavičiutė j

J. B—riek. susimušus, kad pasveikti jai | J912 ^fe^g^^ston Mass’ ♦
--------- ;—— _ nėra jokios vilties. Jos moti- ___ I

Lynno batsiuvių unijos na gyvena Chelsea. Matyt, ji i---------------------------------------
vadas Mahon sako, kad te- negalėjo su motina susitai-
nai streikuoja da apie 6,000 j Ryt ir todėl nutarė pasidaryt 
batsiuvių. Bet streikas eina sau galą.
gerai. Penktą streiko dieną ----------------
da dvi dirbtuvės pasirašė su i Roxbury da du vaikai 
darbininkas sutarti, išpil-į prapuolė.
dydamos visus jų reikalavi- “Keleivy” buvo jau rašy
mus. ir da 7 firmos pareišku- ta, kad Roxbury prapuolė; 
sios noro taikytis. Apie 800 dvi mažos mergaitės ir iki; 
darbininkų jau sugrįžę dar- šiol nėra jokių žinių apie Į 
ban, nes jų reikalavimai iš- jas. Dabar da du vaikai te-
pildyti. nai dingo. Viena jų yra 9 

i metų mergaitė, Constance 
M. Alconada, o kitas— 10 
metų amžiaus juodveidukas,

Areštavo Leoną 
Zukowskį.

Norwocdo policija pelei- James E. Sullivan. Policija 
tą sąvaitę suareštavo 14 me- jieško vyro, kuris pereitą 
tų vaikėzą L. Zukowski, vasarą užpuolė ir išgėdino 2 
kuris gyveno ant Sturtevant mažas mergaites netoli Blue 
avė. ir kitą jo draugą Ed- Hill avenue. Manoma, kad 
mundą. Juodu kaltina už jis gali ką nors turėti ir su 
pakartotinus isilaužimus. prapuolusiais vaikais.

PARKWAY 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 geraų trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Cedony Avė.,

SO. BOSTON, 'MASS.
Telefonas: So.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampu Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 27M

r

494 BROADWAY SO. BOSTON 
TeL S. B. 1437J 

Res. 158 West 7th Street 
So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokiu prosas. 

Daro visos legali u
317 E STREET, 
(Kampu Broadoay)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonu: South Boston 3733

Namų: Talbot 2474.

Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
2S3 Broadway So. Boston, Mas*.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligų vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminnoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 16 metų praktikos.

Ofiu vataadu: 3-4 gu *l; 7—MI vak. TeL S. B. 2712.
496 RA8T BROADMAT SOUTH BOSTON, MASS.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
34 kario yra tikrai

mano vaistai

Per 30 metų praktiku, i 
risasi nuo ŠALČIO.

Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, 
teiks stebėtiną palengvinimą.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
paguldys į lovą Tada gali bot pasekmės blogos. Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistų uvo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiamo jam i 
namas ai $1.00. Pareikalaukite peraitikrinimuL

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.




