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BAISUS ŽEMES DREBĖJIMAS 
PIETŲ CAUFORNUOJ.

LENKIJOJ DIDE- Hitleris Užgriebė
LIS STREIKAS.

80,000 angliakasių metė 
darbą protestuodami dėl

algų sumažinimo.
Žinios, iš Varšuvos sako,

Prūsijos Miestus.
Savivaldybių rinkimuose 
opozicija beveik nedaly-

Neiv Yorke Sugrą
žinta $200000000 

Aukso.
vavo.

I ^US-Pasilke jokios reik- j.ad Silezijoj, Dombrovos ir Prūsijos savivaldybių (mu- 
SUNAIKINTAS. Įsmes net pats sau. Tai, kas Į'rcp-vV03 apylinkėse su- nicipaliniai) rinkimai. Ka-P - 

nirma hnvn zmneiis nahar . •, Z.™ _ • , • I\31

Duetą dar 4 dienos laiko 
metalui grąžinti.

Jei tikėti ką rašo kapitali
stinė spauda, tai pereitą są-

STIPRESNI BANKAI ŠIA 
SAVAITĘ ATSIDARO.

BET AUKSO IŠMOKĖJI- gaus niekas. Auksiniai pini-
MAS UŽDRAUSTAS. gai visi iš apyvartos ištrau-
u- -------T ■ kiami.

Valdžia spausdina naujus Kiekvienas bankas dabar 
popierinius pinigus, kurie tufi gauti iš valdžios leidi.

nebus auksu padengti. be kurį0 jjg negali atsi-
Šį panedėlį kai kurie A- daryti. Silpniems bankams 

merikos bankai jau atsidarė, leidimų neduos. Ką su jais 
Utominke atsidarys kiti, o darys, da nežinia. Kalbėda- 
seredoj treti. Bet atsidarys mas pereitą nedėldienį per 
tik tie, kurie yra geram sto- radio prezidentas Roosevel- 
vy ir gali išmokėti 100 cen- tas pasakė: “Aš negaran- 
tų už kožną dolerį. Vis dėlto tuoju, kad visi bankai atei
tas nereiškia, kad žmonės darys, ir negarantuoju, kad 
tuojaus galės visus savo pi- atskiriems žmonėms nebus 
nigus išsiimti. Pinigų išėmi- i jokių nuostolių.” 
mas vistiek pasiliks nekurį • “jus klausite”, sako Roo- 
laiką suvaržytos. Iš taupo- įveltas, “kodėl ne visi ban- 
mujų (savings) skyrių kolbai atsidaro tuo pačiu lai
kas bus duodama tik po ku? Atsakymas paprastos. 
$10. Bet čekiais galima bu-į Valdžia nenori, kad pasi- 
sią imti biznio reikalams. kartotų kelių pastarųjų me- 
kiek reikia. Aukso tačiau ne-kų istorija. Mes nenorime ir

pirma ouvo žmogus, dabar 8"o^o angliakZ-'danpr Beriino miestas taip- ĮTimnnn’
“■moKoi +o,- iv!V0 gi^zmia apie >^uu,vuu,- 

000 vertės aukso, kurs pas
kutinėmis dienomis prieš 
bankų uždarymą buvo iš
trauktas ir paslėptas. Šį pa- 
nedėli turėjo būt jau pasku
tinė diena auksui grąžinti,

. . , . . . 5? į bet Washingtono įsakymuniekuo nepateisinamas ir nalistais išėjo pilni laimėto- tas ,ajkas ail intas da ke.

kar- tol sumaišyto su zememis ir|bininkų ir darbdavių ateto-’ partijos dahgr kontroliuos! ^Heni^ ^i nrivate

! vo auksą sunešti atgal į ban-greičiausia juos sutaikius Įjos savivaldybes. Šitokio re- kus Ka; bus tiems kurie ne_ 
Valdžia reikalausianti, kad akcijos įsigalėjimo Vokieti

120 žmonių užmušta, 4,500 ’ *'““T ~
sužeista nuostoliai siekia jlopojo k^kuLla*PUh\ ze'isių. Streikas kilęs dėl to,'gi priklauso Prūsijai, tai ir 

$40 000000. myn,.?H^styn,.!1.n.?° Per. a?"ikad darbdaviai nukapojo čia buvo renkama naujai
r» . . . gus, Jieskojo išėjimo kaip • darbininkams 15 nuošimčių miesto valdyba. Dėl fašistų
Pei eitoj petnycioj, apie mažyte peliuke pagauta slą- j atlyginimo, kuris ir be to jau teroro komunistai ir social- 

6 \ alandą v akare, pietų Ca- stuose... Per metų metus jis. buvo }abaį ubagiškas. Net! demokratai rinkimuose be
darė planus, statė miestus is,valdžia yra įsitikinusi, kad.veik negalėjo dalyvauti, to- 
medzio, paskui iš plieno, ka- aigU nukapojimas buvo dėl-hitlerininkai su nacio-

lifomijoj pradėjo drebėti 
žemė. Iki 8:54 valandos su
batos ryto buvo 23 smarkus 
sukrėtimai ir 130 lengves
nių. Sunkiausi smūgiai 
tojosi šitokiomis pertrauko
mis: ’

5:50—Aštrus trenksmas. 
5:50—Smarkus sukrėti

mas.
6:06—Didis drebėjimas.
6:12—Visuotinas siau

bas.
6:16—Lengvesnis trenk

smas.
6:26— Žemė 

kaip jura.

sėsi į žemės vidurius, skrido 
į padanges. Dabar gi visa

deliai.
“Štai, keturių aukštų na

mas siūbuoja ir jo sienos 
pradeda vemti plytomis. Pa
šėlimas. Gatvėmis nešasi 
žviegdami ambulansai, pn 
licijos vežimai, motorcik- 
liai, žmonės bėga strimgal- 
viai, gatvės užsikemša, kly- 

banguoja Į ksmas, sirenų švilpimas, 
pragaras... Vos praėjo dvi-

kasyklų savininkai priimtų 
darbininkus atgal tom pa
čiom algom, kokios buvo 
mokamos iki streiko.

6:28—Smarkus sukreti- dešimts dvi sekundės, ir te
mas. nai, kur stovėjo dideli muro

6:58—Stiprus dundėji- namai dabar rūksta krūvos
plytų ir tinko.

Taip išrodė Long Beach
miestas per žemės drebėji
mą.

20,000 Darbininkų 
Grąsina Streiku.

Statybos amatninkai pasi
ruošę mesti darbą 1 

gegužės.
Apie 20,000 statybos dar-

joj senai jau nebuvo, 
tai tik laikinas Šurnas, 
kietija šiandien kenčia ne
apsakomą vargą. Hitleris 
žadėjo prašalinti skurdą, 
duoti darbininkams darbo, 
grąžinti Vokietijai visas per 
karą atimtas žemes ir pa- 

J statyti “faterlandą” iš naujo 
garbingoj vietoj po saule. 
Dėl to minios ir balsavo už 
jį. Bet kai jos pamatys, kad 
Hitleris savo prižadais ap-

nuneš, aiškiai nepasakyto. 
Vo- Sovietuose Sušaudy

ta 35 Žmonės.

bjninkų Bostone pasisakė už . , ,a. . .,
generalj streiką, jeigu iki i gavo jas, hitienzmui bus pa 
gegužės darbdaviai nepri- statytas kryžius, 
pažins jų reikalavimų. Jie

iz • n m s • • reikalauja 24 valandų darbo
Kaip DUS rlatlfiaim savaitės, tai yra, po 4 valan

das į dieną, ir palikti tą patįNauji Pinigai.
Valdžia nori išimti iš a- 

pyvartos netiktai gryną auk-
są, bet ir tuos popierinius pi- j centų valandai/ ir siūlė 
nigus, kurie yra auksu ga- • valandų darbo sąvaitę.

ASl*1 rantuoti.Tuo tikslu ji leidžia! Darbdavių pasiūlymą svar- 
2,000,000,000 dolerių naujųi?|g visos 33 amatų unijos ir 
pinigu kuriais pakeis dabar ■ visos j j atmetė, išstotydamos 
esamus apyvartoj pinigus. įgavo reikalavimą. Unijų su- 

Kokiu^kudu ji mano tai j sirinkimas buvo šį panedėlį 
Wells Memorial Buildinge, 
987 Washington st

drebėji

mas po žeme.
7:25—Smarkiai dreba.
8:40—Labai sunkus su

krėtimas.
9:10—Da sunkesnis smū

gis.
10:12—Vėl baisus trenks

mas.
10:30—Smarkus 

mas.
10:59—Namai siūbuoja ir 

griūva.
12:55 subatos rytą 

rus sukrėtimas.
1:11—Žemė lankstosi.
3:05—Septynioliktas aš 

trus sukrėtimas.
3:45—Aštuonioliktas su-1 padaryti? 

krėtimas. O štai kokiu. Jungtinėse
7:37—Dvidešimts antras Valstijose yra 12 federali- 

sukrėtimas. nes rezervos bankų: vienas
8:54—-Baisus drebėjimas Bostone, antras Chicagoj, 

ir visuotinas siaubas. trečias New Yorke, ir tt.Tie
Pasekmės tokios: Long bankai yra pačios valdžios

Beach miestas sugriautas, bankai. Jų tikslas yra teikti 
67 žmonės užmušti, 1,000 pagalbą privatiniams ban 
sužeisto. Ligonbučiai pilni kams. Taigi per tos įstaigas

atlyginimą, koks yra dabar.
Darbdaviai buvo nutarę 

kirsti nuo jų algų 25 ir iki 40 
30

POPIEŽIUS NUSIGAN
DĘS.

Popiežius išleido į viso 
pasaulio katalikus labai 
nervingą atsišaukimą. Jis 
sako, kad “krikščioniškai ci
vilizacijai’’ gręsia didelis 
pavojus. Karas esąs apskel
btos netik religijai, “bet ir 
pačiam DievuF’. Todėl jis 
ragina visus melstis ir aukot 
pinigus. Pinigai, žinoma, 
svarbiausis daiktas. Pasku
tiniais laikais žmonės ma
žiau kunigams aukoja, ir to
dėl popiežius persigando.

sužeistųjų. Policija, jurinin- valdžia ir platins naujus pi
kai ir legijonieriai saugoja Į nigus.
suirusius triobėsius nuo ban-| 
ditų.

Los Angeles mieste 5 uz-| 
mušti, 3,000 sužeistų, 28 au-

Kiekvienas bankas, 
nam vra ar bus duodamas 
leidimas atsidaryti, turi pa
sižadėti valdžiai, kad i 30

kštų nauja miesto rotužė su- dienų jis pristatys į federali 
truko, keliolika silpnesnių pės rezervos banką visą sa- 
triobų sugriuvo. vo auksą ir auksu garantuo-

Camptono mieste 13 už- tus dabartinius dolerius. Jų 
mušte, 150 sužeisto, kelioli- vieton jis ga*us naujų pini- 
ka namų sugriauto. gų, kuriuos paskui leis į

Kiek mažiau nukentėję žmones. Tuo budu auksiniai 
Hollywood, Pasadena, Ven- pinigai bus pakeisti naujais 
/ura, San Bernardino, Santo pinigais.
Monica, Santa Ana, San Jeigu vietos banka turi 
Pedro, Wilmington, Hun- gerų morgičių, bonų ir kito- 
tington Park ir apie tuzinas kiy vertybės popierų, tai jie 
kitų. gali juos padėti į federali-

Vienas korespondentas nes rezervos banką, o šis pa 
aprašo savo pergyventas va-1 skolins jiems už tas verty- 
landas taip: “Staiga apsi
vertė pasaulis. Čia tik buvo 
po kojomis tvirto žemė, čia 
urnai jos neliko. Grindys at
sistojo piestu, lubos ėmė 
kristi žemyn, čia stalas nu 
slydo skersai kambarį, ten

ROOSEVELTAS PAREI
KALAVO ALAUS.

Šį panedėlį prezidentas 
Rooseveltas padavė Kon

gresui reikalavimą, kad tuo
jaus butų pakeistos prohibi
cijos įstatymas, taip kad ga
lima butų daryti ir pardavi
nėti alų. Valdžios apskait- 

ku-|liavimu, alaus biznis duo
siąs jai apie $150,000,000 
taksų metams. Manoma, 
kad Kongresas padarys tai 
dar šią sąvaitę.

UŽSIMUŠĖ BAKANAUS 
KO UŽMUŠĖJAS.

Pereitam “Keleivio” nu
mery buvom rašę, kaip Ga
licijos lenkas Godomskis 
nužudė Haverhilly Petrą 
Bakanauską. Šį utarninką 
žmogžudys iššoko iš kalėji
mo per langą ir užsimušė. 
Jis buvo uždarytas Lawren-j 
ce’o kalėjime.

Maskvos spauda ramiai 
paskelbė, kad pereitą suba
tą slaptoji policija sušaudė 
35 valdininkus ir valdžios 
tarnautojus iš žemės ūkio į- 
staigų. Tarp sušaudytųjų e- 
sąs ir draugas Feodor Ko- 
nar, buvęs pirmasis žemdir
bystės komisaro padėjėjas. 
Žinios sako. kad OGPU, tai 
yra, slaptoji bolševikų poli
cija, atradusi tuos 35 vyrus 
dirbant “kontrevoliucinį” 
darbą. Kadangi “kontrevo- 
liucija” pas bolševikus vadi-! 
naši viskas, kas tik nesutin
ka su komisarų politika, tai 
sunku suprasti, kuo ištikrų
jų tie žmonės buvo prasikal
tę.

Tuo pačiu laiku OGPU 
padarė anglų inžinierių fir
moj Maskvoje kratą ir suė
mė 4 anglus inžinierius. 
Bolševikai yra linkę many
ti, kad anglai yra dideli jų 
priešai ir kurstą prieš juos 
Japoniją.

Paduodama šitas žinias, 
Amerikos spauda priduria, 
kad šitie įvykiai Maskvoje 
nepagreitins Amerikos pri
pažinimo Sovietams.

Kinijoje Siaučia 
Dideli Mūšiai.

Iš Japonijos pranešama, 
kad ties Hsifenkau perėji
mu per Didžiąją Sieną ki
niečiai smarkiai puolė japo
nų kariumenę. Mušis siautęs 
visą pereitą nedėldienį, bet 
japonai visas kiniečių ata
kas atrėmę.

bes naujų pinigų. Taigi to
kiomis vertybėmis tie nauji 
pinigai ir bus garantuoti

ZANGARA BUS NUŽU
DYTAS 20 KOVO.

Giuseppe Zangara, 33 
meti] amžiaus italas ateivis, 
kuris norėdamas andai nu
šauti prezidentą Rooseveltą 
užmušė Chicagos majorą 
Cermaką, pereitą sąvaitę 
prisipažino prie kaltės ir 
tuojaus buvo pasmerktas 
miriop. Floridos guberna
torius Sholtz mirties spren
dimą jau pasirašė, ir Zan 
gara bus nužudytos elektros 
kėdėj 20 kovo prasidėjusią 
sąvaitę, veikiausia utamin- 
ko rytą.

VOKIETIJOJ UŽDRAUS
TA RESPUBLIKOS 

VĖLIAVA.
Įsigalėjus Vokietijoj Hit

lerio gaujoms, prezidentas 
Hindenburgas irgi nusimo
vė kaukę ir parodė tikrą sa
vo veidą. Jisai uždraudė re
spublikos vėliavą, o jos vie
ton liepė iškabinti senoviš-

HAVERHILL Y STREIKAS 
PLEČIASI.

Batsiuvių streikas Haver- 
hil,y eina platyn. Jis pasie-
ke jau Neyburyportą ir ^.j kos cmb,e^os Hitleris 
Amesbury. Streikuoja jauk skarmalą suBftMsažse-

DIPLOMATAI WASHIN- 
GTONE NORI SNAPSO.

Svetimų šalių diplomatai 
Washingtone buvo labai nu
siminę, nes New Yorko mui
tinės valdininkai buvo su- 
aikę jų svaiginamus gėri

mus. Paprastai diplomatams 
skiriami gėrimai iškraunami 
iš laivų Baltimorės uoste ir 
iš tenai vežami trokais į 
Washingtoną. Bet šį kartą 
vyko nesusipratimas ir jie 
3uvo iškrauti New Yorke. O 
čia muitininkai diplomatam 
pripažintų privilegijų neži
nojo ir visą “štofą” konfis 
kavo. Diplomatai Washing- 
tone pradėjo šturmuoti val
stybės departamentą: “Mes 
norim pasigert”, jie sako. 

Kokia gali būt diplomatija
be snapso.”

Valstybės departamentas 
davė jiems leidimą parsive
žti savo degtinę iš New Yor
ko į Washingtoną trokais. 
Šito transportocija kaštuos 
jiems $1,000 daugiau, negu 
butų kaštavusi iš Baltimo
rės.

nija tikisi kovą laimėti.
(kabliakry 
Dabar tik

Jaukiama, kada Hindenbur-
JOHN LAVINE PRIPA- Sas panaikins respublikos

konstituciją ir pakvies kai
zerį ant sosto. Bet kuo ar
šiau juodašimčiai dūks, tuo 
greičiau jiems galas ateis

VALDŽIA SKOLINASI
800 MILIONŲ DOLERIŲ.
Roosevelto administracija 

byra langų stiklai, o viršuje I rado tuščią iždą, todėl nau- 
braška lūždami balkiai. Pra- [jas iždo sekretorius Woodin 
ėjo vos tik 22 sekundės, ir [skolina $800,000,000 eina- 
plotos didesnis kaip visa miems reikalams. Paskola 
New Yorko valstija buvo su- Įkeliama parduodant iždo 
triuškintos. Ir niekas ne-1 bonus, kurie neš 4 nuošim- 
klause jūsų sutikimo, žmo-lčius palūkanų.

LEDAS NUNEŠĖ 13 ME
DŽIOTOJŲ I JŪRES.
Newfondlando pakrašty 

13 žmonių išvyko ruonių 
medžioti. Suėjus jiems ant 
ledo, pakilo didelis vėjas, le
dą atskyrė nuo kranto ir nu 
nešė į jūres. Medžiotojų li
kimas nežinomas.

ŽINTAS BEPROČIU.
John Lavine, 38 metų am

žiaus vyras, kuris rašinėjo 
prezidentui Rooseveltui gra
sinančius laiškus, tapo pri
pažintos pamišėliu ir užda
rytas veteranų ligoninėn 
Wyomingo valstijoj. Jo lai
škų turinio valdžia nepa
skelbė.
TEATRO GAISRE ŽUVO 

40 ŽMONIŲ.
Ahualuco miestely, Mek-iKartu buvo suimto ir 25 an- 

sikoj, šį panedėlį teatre kilo I glų firmos tarnautojai Ma- 
gaisras vaidinimo metu. Be-!skvoje. Nors anglai iš kalė- 
sigrudant laukan 70 žmonių jimo paleisti, tačiau išva- 
buvo sunkiai sužeista ir 40 žiuoti iš Maskvos jiems už- 
žuvo ugny. ' drausta.

RUSAI PALEIDO 6 
ANGLUS.

Einant “Keleiviui” spau- 
don, iš Maskvos atėjo žinių, 
kad bolševikai tenai paleido 
6 anglus inžinierius, kuriuos 
slaptoji policija buvo suė
mus kaipo “sabotažninkus”.

PALIKO $5000 SAVO 
UŽMUŠĖJUI.

^Šiomis dienomis Brookly
ne buvo užmuštas bačkų fa
brikantas James Walsh. Jį 
užmušė jo senas darbinin
kas Tiemey, kuris po to ir 
pate nusižudė. Dabar rasta 
užmuštojo fabrikanto testa
mentas, kuriame yra užrašy
to $5,000 Tierney’ui.

ATSINEŠĖ DINAMITO 
TEATRAN.

Framingham, Mass.— Šį 
panedėlį keliatos vaikų čia 
pavogė keliatą gabalų dina 
mito iš kelių taisymo kom 
panijos ir atsinešę sprogs
tamąją medžiagą į vietos 
teatrą pradėjo žaisti. Žmo
nėms tai pamačius, kilo pa
nika. Policija vaikus suėmė.

daugiau neturėsime bankų 
užsidarinėjimo epidemijos.

“Todėl panedėlį mes pra
dėsime atidarinėti bankus 
dvylikuose miestuose, kur 
randasi federalinės rezer
vos bankai. Visų pirma atsi
darys tie bankai, kuriuos iž
das yra atradęs geram sto
vy. Utorninke atidarysime 
stipriausius bankus tuose 
miestuose, kur yra suorgani
zuotos clearing houses. Tas 
reiškia apie 250 miestų Jun
gtinėse Valstijose.

Seredoj ir sekančiomis 
po to dienomis bankai pra
dės veikti po visą šalį maže
sniuose miestuose, kiek val
džia galės suspėti juos per
žiūrėti. Bankų atidarymas 
tenka pratęsti kiek ilgiau, 
dėl to, kad davus jiems ga
limybės gauti reikalingų pa
skolų ir gatavų pinigų, o 
taip pat ir jų stovio patikri
nimui”.

Jau pereitą sąvaitę val
džia pradėjo spausdinti 
naujus popierinius pinigus 
ir siuntinėti juos federalinės 
rezervos bankams. Iš viso 
nutarta tokių pinigų atspau
sdinti $2,000,000,000 (du 
bilionu dolerių). Jie nebus 
padengti auksu, bet bonais, 
morgičiais ir kitokiomis ver
tybėmis. Tai bus laikini pi
nigai. Valdžia nori jais pa
keisti buvusius iki šiol apy
vartoj aukso certifikatus, tai 
yra tuos pinigus, kurie yra 
garantuoti auksu.

Paskelbus prezidentui 
Rooseveltui bankų “šventę”, 
buvo manoma leisti pinigų 
vieton taip vadinamus “scri- 
pus.” Kai kurie miestai jau 
buvo pradėję juos spausdin
ti. Tokie “scripai“ jau yra 
buvę seniaus Amerikoj var
toti. Tai nėra tikras pinigas, 
tik spausdintas popierėlis, 
lyg ir vekselis, kurio savi
ninkas pasižada kada nors 
užmokėti tikrais pinigais. 
Tokius “scripus” vienu tar
pu Amerikoj yra leidę net 
restoranai, krautuvės ir sa- 
liunai. Taigi pabijota, kad 
vėl prie to neprieitų, ir dėl 
to Washingtonas nutarė iš
leisti popierinius pinigus, 
kurie visgi bus šiuo-tuo ga
rantuoti ir turės geresnį pa
sitikėjimą visuomenėje. 
“Scripų” dabar jau neleis.
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MASKVA SIŪLO BEND- rie sužiniai rašo šitoki šlvk- j 
RĄ FRONTĄ SU SOČIA- štų melą prieš jus?

LISTA1S. į O šitokia šmeižimo mani-
T. T • . ja serga juk ne vieni tik lie- įKomunistų Internacona. i tuv^ki bimbininkai bet vis;!

!o centras, tai yra itekva,^ ; komunistai kurie 
oficialiai pasisakė uz bend- Uffaro vi komunistinio 
rų frontą su Socialistų In-|malun0 vandenj.
temacionalu,su ^urlua eu?a i Ar galima tokia ardoma- 
apte 1.0,000,000 organizuotų į ja jgga b. tokja liguista psi-
darbininkų. 'chologiia remti' “bendrą

Prie šito žingsnio komuni- i fronta’
stus uaragino vėliausi ivy-į ‘ Karolis Kautskis, vienas 
kmi Vokietijoje. f rimčiausių ir giliausių dar-

. Kaip Socialistų _ Interna- bininkijos mokytojų, taip 
įonalo vadovybe į šitą Ma-_pat netiki, kad socialistai 

manievią įeaguos, |o-a}ėtu su Maskvos diktato-
cionalo 
skvos
mes da nežinome: bet mes;, , ,. , - ,riais susitarti, štai jo nuo-
zinome, kad sj ki bu\ o jau i monė, pasakyta Austrijos 
mėginama bendras frontas į socialdemokratų žurnale 
su komunistais sudaryti ta- ..Kamnf>, kuri eituoja ..Lie. 
ciau nieko iš to neiseio. Tam L etnine” -
tikslui buvo abiejų interna
cionalų sušaukta 1920 me
tais konferencija Berlyne, į 
bet susitarti su komunistais; 
nebuvo galima.

Atsimindamos ta konfe-Į 
renciją’ “Naujienos” dabar 
rašo:

“Sovietų raudonoji armija 
tuomet nesenai buvo okupavu
si nepriklausomą Gruzijos res
publiką. kurios seimas, išrink
tas visuotinu balsavimu, turėjo 
tris ketvirtdalius atstovų so
cialdemokratų. Iš Maskvos at
vykę bolševikų ‘črezvyčaikos' 
būriai i okupuotąją Gruziją, 
gaudė ir galabijo socialdemok
ratus.

“Berlyno konferencijoje so
cialistų Internacionalo atstovai 
pastatė šitokias ‘bendro fron
to’ sąlygas komunistų vadams: 
1) kad komunistinė sovietų 
valdžia ištrauktų savo armiją 
iš Gruzijos ir leistų Gruzijos 
gyventojams laisvu balsavimu 
pasisakyti, ar jie nori priklau
syti prie Sovietų Rusijos, ar
turėti nepriklausomą valstybę; didžiausia kliūtis darbinin-
2) kad Gruzijoje. Rusijoje ir 
visuose kraštuose, kuriuos val
do komunistai, butų paleisti iš 
kalėjimų socialistai ir butų su
grąžinta socialistams spaudos, 
žodžio, organizacijų ir susirin
kimų laisvė; kad komunistai 
liautųsi ardę socialistų vado
vaujamas darbininkų organiza
cijas—partijas, unijas, koope
racijas ir t.t.

‘'Visas šitas sąlygas komu
nistai atmetė. Gruziją paliuo
suoti jie atsisakė, ir bolševikų 
vardu Radek pareiškė, kad 
Gruzija sovietų Rusijai yra 
reikalinga dėl gausingų alie
jaus šaltiniu, kurie yra tos 
Kaukazo respublikos teritori
joje. Paleisti socialistus iš ka
lėjimų ir sugrąžinti jiems pi
lietines teises komunistų va
dai taip pat griežtai atsisa
kė.”

Bendra? darbininkų kla
sės frontas butų labai reika
lingas, ypač dabartiniu lai
ku, kuomet buržuazija, jau
sdama besiartinanti sau ga
lą, blaškosi kaip sužeista hi- 
jėna ir visu savo pašėlimu 
puola darbo liaud i.

Bet kad tokio fronto iki 
šiol darbininkai neturi, tai 
kalčiausi yra komunistai. 
Jie visą savo energiją ir lai
ką iki šiol pašvęsdavo ne 
darbininkų vienijimui, bet 
skaldymui ir demoralizavi
mui. Socialistus jie šmeižė 
ir niekine kaip tik Įmanyda
mi. Jie užpuldavo ir ardyda
vo musų mitingus:jie vesda
vo šlykščiausią kampaniją 
prieš musų spaudą. Štai, ir 
dabar “Laisvė” rašo, kari 
“socialfašistinis ‘Keleivis' 
skebauia automobilių mag
natams”, ir kad už šitą 
“skebavimą" musų laikraš
tis “gavo nemažai mokėti iš 
Briggs kompanijos ir For
do.”

Na, pasakykit, kaip jus 
galėtumėt kalbėtis apie ben
dri frontą sų žmonėmis, ku

“Maskvos valdovai visose 
šalyse jieško ne lygių sau są
jungininkų. o klusnių jų Įsaky
mų vykdytojų ir tarnų. Mas
kvoj sėdi tas proletariato prie
šas. kuris panaikino visus ga
limumus sudaryti vieningą 
darbininkų frontą ir atremti 
fašizmą.

“Antagonizmas tarp Mask
vos ir socialistų internacionalo 
yra logiškas, esminis. Maskvos 
ir socialistų negalima sutaiky
ti, kaip negalima sutaikinti 
diktatūrą su demokratija.

“Vieningas darbininkų fron
tas susikurs, kai žlugs Mas
kvos diktatūra, nes be jos visų 
šalių komunistų partijos mirs. 
Dabar jos gauna Šukius iš 
Maskvos ir minta Maskvos pi
nigais. Kai truks tas geležinis 
ir auksinis bankas, kuris laiko 
jau ištuštėjusią bolševizmo 
statinę, bolševizmas nustos sa
vo reikšmės.”

Kautskis sako, kad bol
ševikų diktatūra Rusijoj yra

ku išsilaisvinimui iš kapita
lizmo vergijos.

BOLŠEVIKŲ DAROMI 
“STEBUKLAI”.

Šiomis dienomis Chicagos 
apylinkėj kalbėjo draugė 
Karosienė, kuri Sovietuose 
ėmė “komunizmo kursus”. 
Kaip rašo “Naujienų’’ kore
spondentas A. K. Sargas, 
kalbėtoja papasakojo tikrų 
“stebuklų’’ apie bolševikų 
“nuveiktus darbus”.

Štai pavyzdis:
“Tik pagalvokite, sako kal

bėtoja, Sovietų sąjunga sujun
gė Dniepro upę su Juodosiomis 
juromis Į 4 metus. Tą darbą at
liko sov. sąj. darbininkai. Jiems 
nereikėjo nei inžinierių nei 
mechanikų. Patys darbininkai 
viską atliko. Tiesa, buvę keli iš 
Amerikos partraukti inžinie
riai, bet jie nieko nedarę, tik 
pagaminę planus”.

Karosienė, matyt, nežino 
to fakto, kad da komunistų 
pasauly nebuvo, kaip Dniep 
ro upė buvo “sujungta” su 
Juodąją Jura. Ją sujungė ne 
darbininkai pagal “Ameri
kos inžinierių planus”, bet 
pati gamta.

O štai ir kitas bolševikų 
“stebuklingas” darbas:

“Kalbėtoja sako. Sovietų Są
jungoj yra 50,000.000 (pen
kiasdešimts milijonų) jaunų 
darbininkų, kurie mokinasi in
žinierijos. Tai. girdi, ‘biskį 
daugiau kaip vienas trečdalis 
visų gyventojų. O industrinių 
darbininkų dirba tik 24.000,- 
000.”

Iš viso darbininkų yra 24 
milionai, o inžinierijos iš jų 
mokinasi 50 milijonų!

Žmogus, “komunizmo kur
sų” nelankęs, šitokios mate
matikos, žinoma, nesuprasi. 
Bet komunistams čia viskas 
aišku—Rusijoj stebuklai, ir 
that’s all!

« > s > [VIS, 50. BOSTON

Sovietų Lakūnas Ore.

Tai nepaprastas paveikslas, nutrauktas tuo metu, kuomet 
Sovietų raudonosios armijos lakūnas iššoko iš lėktuvo ir da 
nespėjo išskėsti savo parašutą. šalia jo da matosi orlaivio šonas. 
Tai Įvyko aukštai padangėse per nesenai buvusius manievrus 
netoli Maskvos.

LENKŲ KLERIKALIZ
MUI ATEINA BANKRO

TAS AMERIKOJ.
Amerikos lenkuose yra 

plačiai žinomas kun. Al. Sy

rupinę. Ir kaip nesusirupin- 
ti? Juk bažnytinės mokyk
los yra klerikalizmo lizdai. 
Vaikai tenai mokinami pa
klusnumo kunigams ir baž- 

oki, labai panašus tipas mu-iečiai. Jie išeina iš tenai ne 
siškiam kun. F. Kemešiui.. PJrotaujantys .žmonės, bet 
Kaip Kemėšis, taip ir Syskis a^b fanatikai. Is tokių ku-
ilgą laiką čia organizavo sa
vuosius brostvininkus ir da-

nigai daro gerą bizni.
Taigi aišku, kad bažnyti-

vatkas, vadovavo jų draugi- ‘ mokyklų bankrotas rei-
škia bankrotą klerikalizmui 
Taip yra pas lenkus, taip 
turės būti ir pas lietuvius.

Bet nusiminti dėl to nėra 
reikalo, nes progresas nuo to 
nenukentės; jis galės tik lai
mėti, Gaila tik tų pinigų, ku
riuos neišmintingi žmonės 
sukišo i tas klerikališkas į- 
staigas.

joms ir leido joms skiriamą 
laikrašti. Ir štai ką tas kle
rikalų vadas dabar rašo apie 
lenkų klerikalizmą Ameri
koje :

“Ekonominis krizis dabarti
niu laiku ypatingai kerta lenkų 
išeivijos pamatus Amerikoje. 
Amerikos lenkų bažnyčios ir 
parapinės mokyklos, kurių ver
tė yra apskaitoma Į 8100,000,- 
000, yra apsunkintos skolo- 
mis. jeigu ne iki pusės, tai iki 
trečdalio savo vertės. Seniaus, 
prie geresnių laikų, tos skolos 
nesudarydavo pavojaus ir buvo 
užtraukiamos lengva širdimi.

“Tarp musų išeivijos Ameri
koje buvo laikotarpis tos tipin
gos lenkiškos ‘tverybos’, kuri • 
visuomet yra pasiryžusi statyt.

KOMUNISTŲ ŠULAS PAS
HITLERĮ SVEČIUOSE.
“Naujienos” rašo:
“Vokietijos fašistų valdžia 

sugrudo i kalėjimą komunistų 
atstovus ir centro komiteto na
rius. uždarė komunistų laikra
ščius ir Įsakė visoms valsti
joms uždrausti komunistų par 
tiją.

“Bet tuo pačiu laiku atvyko į 
Berlyną, keliaudamas iš Gene- 
vos Maskvon, sovietų užsienių 
reikalų komisaras Litvinovas. 
Hitlerio valdžia jam surengė 
iškilmingus pusryčius.

“Kuomet fašistų policija da
rė ąblavą ant komunistų lyde
rių, tai komisaras Litvinovas 
buvo tos pačios fašistų val
džios vaišinamas!

“Ką Litvinovas atstovauja? 
Rusijos sovietus—tą valdžią, 
kurios priešakyje stovi viso pa
saulio komunjstų vadas Stali
nas. Anot mūsiškių Maskvos 
davatkų. Sovietų Rusija yra 
‘darbininkų tėvynė’, o sovietų 
valdžia—‘vienintelė pasaulyje 
darbininkų valdžia’. Ir štai tos 
valdžios atstovas lėbauja su 
fašistais tuo pačiu laiku, kada 
fašistai gaudo ir kiša Į kalėji
mą komunistų lyderius. Ar tai 
ne pamokinąs vaizdas?”
Nelabai senai tas pats Li

tvinovas ir kiti Maskvos ko
misarai baliavojo pas Lietu
vos atstovą Maskvoje.

Kaip Hitleris, taip ir Sme
tona smaugia komunistus 
koja primynę, o komunistų 
šulai netik neprotestuoja 
prieš tai, bet kartu su fašis
tais valgo ir geria.

Čia, rodos, ir aklam turė
tų but aišku, kad Maskvos 
komisarams eilinių komuni
stų likimas visai nerupi. Bet 
komunistai to nemato.

bile tik pastatyt. Statyta sau-; 
nios mokyklos,, brangios baž-! 
nyčios. klebonijos, vienuolynai 
ir lenkiškos prieglaudos visose 
lenkų parapijose Amerikoje. 

“Buvo net lenktiniavimų. 
“Skolinta ir statyta.
“Buvo atsitikimai, kad sta

tyta jau nebe mokyklų namai.; 
o tiesiog rūmai, tvirtovės.

“Didžiavosi klebonas, džiau-1 
gėsi parapijonys ir visiems bu
vo malonu pažiūrėt. Maloni tai 
buvo pradžia, bet dabar ateina ■ 
labai liūdnas galas...

“Lenkai darbininkai jau ne-' 
beuždirba. -Jie nebegali įnešti 
net tų paprastų mokesnių, ku
rie reikalingi parapijinei mo
kyklai užlaikyti. Ir galų gale 
baigiasi tuo. kad vaikai eina ii 
viešąsias mokyklas, kur netik ‘ 
už mokslą nereikia nieko mokė
ti. bet ir knygos yra duodamos 
nemokamai.

“šitaip dalykams stovint, 
bažnytinė lenkų mokykla Ame
rikoje netik baisiai susitraukė, 
bet jai gresia visiško išnykimo 
pavojus.... Daug mokyklų jau 
užsidarė, vienos dėl to, kad ne
bėra išteklių, kitos gi dėl to. 
kad mokinių jau nebeliko.

“Yra atsitikimų, kur baž
nytinės mokyklos visiškai lik
viduojamos, nes parapijos ne
bepajėgia jų išlaikyt.”

Taip kun, Syskio raudą 
paduoda Pittsburgho. lenkų 
laikraštis “Pittsburczanin”.

Amerikos lenkų kunigai, 
net “labai rimti klebonai”, 
jau nesykj skambinę “alar- 
mo varpais” ir šaukę saviš
kius gelbėti žlungančias sa
vo bažnytines mokyklas, bet 
jokio atgarsio iš lenkų vi
suomenės nesulaukę.

KAS YRA GIUSEPPE 
ZANGARA?

Giuseppe Zangara yra at
eivis italas, kuris andai Flo
ridoje kėsinosi nušaut pre
zidentą Rooseveltą, o nušo
vė buvusį tenai Chicagos 
ma jorą Cermaką. Pakol per- 

Kunigai dėl to labai susi- šautas Chicagos majoras bu

Francuzijos ūkininkų būklė 
183 metai atgal ir Amerikos 
farmerių padėtis šiandien.

Istoriškai žiūrint, Francu
zijos monarchija prieš 1789 
metų revoliuciją buvo to
kioj padėtyje, kaip Ameri
kos oligarchija 1933 metais.

Kiekvienos šalies gyveni
mas priklauso nuo žemės u- 
kio. Francuzijos monarchija 
žiurėjo i žemės ūki kaip į 
antraeili šalies reikalą. Že
mė buvo daugiausia dvari
ninkų ir kunigų rankose, 
mažų-pavienių ūkininkų bu
vo nedaug, bet jie. buvo ap
krauti dideliais mokesčiais, 
taip kad jie turėjo užmokėti 
netik savo taksas; bet ir po
nu ir kunigų. Žemės buvo 
labai apleistos, kaip kaimie
čių taip ir ponų. Kaimiečiai 
neprižiūrėdavo savo ūkių iš 
dalies dėl savo tamsumo, ir 
iš dalies dėlto, kad jeigu ge
resnius javus užaugindavo, 
tai reikėdavo mokėti dides
nes taksas. Ponų ir kunigų 
ūkiai smuko todėl, kad jų 
savininkams daugiau rūpėjo 
baliai ir orgijos, negu dar 
bas, jų vergai buvo maitina
mi pusbadžiai, kad daugiau 
pelno liktų. Taip dalykams 
stovint, šalis atsidūrė ant 
bado ir bankruto kranto.

Kuomet šalies ūkis nepa
gamina maisto, gręsia ba
das. Ponai ir kunigai reika
lavo, kad valdžia iškirstų 
miškus, padarytų daugiau 
žemės agrikultūrai, žinoma, 
tą naują miškų žemę atiduo
ti ponams ir kunigams.

Valdžia iškirto geriausius dideliais žemių savininkais,—t i - •» •__ • i.._ *____:_ :______ ___miškus, padarė puikiausius 
ukius, bet tam darbui reikė
jo pinigų. Ir vėl mokesčius 
uždėjo ant biednųjų. Jie tu-
rėjo valdžiai sumokėti už iš- mažam ūkininkui kainuoja 
kirtimą miškų ir įtaisymą u- 75 centai ir daugiau, 
kių, kurie buvo atiduoti po- Amerikos mažieji ukinin- 
nams ir kunigams nemoka- kai turi mokėti augštas tak-
__ 1 • ..X X~—Q _Tmai.

Per kelis metus naujos 
žemės davė gerą derlių, bet 
miškus iškirtus, išnyko drėg
mė ir lietus, prasidėjo saus
mečiai, derlius sumažėjo ir 
kraštui vėl gręsė badas. Ne
gana to, išnaikinus miškus, 
sumažėjo paukščiai ir žvė
rys, ponai ir kunigai nebetu-

vo dar gyvas, teismas nutei
sė Zangarą 80-čiai metų ka
lėjimo; dabar gi, kai Cer- 
makas mirė, Zangara tapo 
pasmerktas mirti.

Visiems buvo ir yra Įdo
mu žinoti, kokių tas žmogus 
politinių įsitikinimų. Ar jis 
priklauso kokiai partijai, ar 
ne. ’

Taigi pasiklausykit, ką 
apie jį praneša darbininkų 
spaudos žinių agentūra 
(LSNS) iš New Yorko:

“Giuseppe Zangara, kuris 
šovė prezidentą Rooseveltą, ne
buvo anarchistas, bet veiklus 
republikonų wardos darbuoto
jas savo mieste. Pereitą lapkri
čio mėnesi jisai balsavo už 
Hooverį. Jisai prigulėjo prie 
vienos atžagarei visk iausių A- 
merikos Darbo Federacijos u- 
nijų, būtent, prie mūrininkų, 
ir su pažangiomis organizacijo
mis niekad jokių ryšių neturė-

Tai ve, kas buvo Zanga
ra. Republikonų politikie
rius. Už Hooverį jis agitavo 
ir balsavo. Matyt, jam buvo 
pikta, kad ne jo kandidatas 
buvo išrinktas, ir dėlto jis 
pasiryžo kerštui.

Na, o “Vienybės“ galvo
čiai buvo “išfilosofavę”, 
kad Zangara buvęs “raudo
nų idėjų” žmogus!

Ką gi jie dabar pasakys, 
kuomet paaiškėjo, kad jis y- 
ra artimas jų kaimynas?

rėjo kur medžiot. Ir vėl teko nijos palieps valdžiai pasi
sodinti miškus. Tas kainavo 
milijonus frankų, kuriuos ir 
vėl biednieji turėjo sumokė
ti.

Tačiau ūkių našumas kas 
metai krito žemyn. Produk
tų kainos kilo, o žmonės ne
turėjo pinigų. 1775 metais 
Paryžiuje įsteigta 3,000 
krautuvių po valdžios prie
žiūra, kad atitolinus revo
liucijos pavojų.

Parvežė iš Amerikos bul
vių. Tai buvo geras maistas. 
Bet sunkus buvo darbas pa
kol pripratino Francuzijos 
žmones valgyti bulves, nes 
kunigai tam baisiai prieši
nosi. Kunigai sakė, kad bul
vės yra velnio vaisius, ir kas 
ji valgys, tas eis stačia gal
va Į pragarą. Po didelės a- 
gitaeijos žmonės priprato 
valgyti bulves, maisto buvo 
daugiau, bet tas neapsaugo
jo ponų nuo revoliucijos. 
Per keturioliką metų Fran
cuzijos žmonės gyveno pus
badžiai : revoliucija įvyko 
1789 metais. Apie franeuzų 
revoliuciją “Keleivio” skai
tytojai maž-daug žino, todėl 
plačiau apie ją nerašysiu.

Šiandien Amerikos far
merių būklė yra panaši 
Francuzijos ūkininkų būklei 
183 metai atgal. Amerikoje 
revoliucijos sukėlimas pri
klausys ne nuo miesto žmo
nių, bet nuo ūkininkų.

Amerikos mažieji ukinin 
kai skursta dėlto, kad nega
li konkurencijos išlaikyti su

kurie turi geriausias masi
nas, taip kad jiem užaugini- 
mas kviečių bušelio kainuo
ja dešimts centų, kuomet

sas už žemę ir triobas, gy 
vuiius ir mašinas, gi valdy
tojai šimtų ir tūkstančių ak
rų geriausių žemių, palygi
nus su smulkiais ūkininkais, 
visai mažus mokesčius mo
ka.

Amerikos mažieji ūkinin
kai visuomet sunkiai gy
veno, bet per paskutinius 
aštuonis metu jų būklė pasi
darė tiesog baisi.

Amerikos plutokratai su
galvojo išpirkt kviečius, kad 
tokiu budu pakelti jų kainą. 
Valdžia išpirko už šimtus 
milionų dolerių vertės kvie
čių “pagelbėdama” ūkinin
kams. Bet kam tie milionai 
dolerių teko? Trustams! O 
kviečių kaina da daugiau 
nupuolė.

Kuomet miesto darbinin
kai ir ūkininkai atsidūrė 
baisioj padėty, plutokratų 
valdžia sutvėrė Rekonstruk
cijos Finansų Korporaciją 
teikti pagelbą liaudžiai sko
linant pinigus*.

Bet kam tuos pinigus sko
lino? Neskolino nei vienam 
mažam ūkininkui; tūkstan
čiams ūkininkų farmas atė
mė už morgičius. šimtai 
tūkstančių ūkininkų, dirbę 
per visa savo amžių, liko be. 
nieko. Jei kurie turėjo pasi
dėję pinigų bankuose — 
bankai užsidarė, ir dabar 
nei žemės, nei pinigų. Apie 
tą baisų ūkininkų padėjimą 
ir miesto darbininkų gyveni
mą plutokratai nesirūpina.

Tačiaus plutokratai išsko- 
lino šimtus milionų dolerių 
nusibankrutavusiom gelžke
lių kompanijom, kad turėtų 
iš ko mokėti dividendus 
gelžkelių valdytojams. Tiė 
gelžkeliai visai sugriuvę. 
Kompanijos jų netaisys, 
skolų neatmokės; kada gelž
keliai visai sugrius, kompa-

imti juos už skolas. Bet tos 
skolos kris ant darbininkų ir 
mažų ūkininkų pečių pavi
dale augštų taksų.

Didieji bankai, kuriuos 
milionieriai kontroliavo, ga
vo paskolų. Chicagoj vienas 
milionierių bankas gavo pa
ramos $80,000,000, gi ban
ke buvo tiktai $95,000,000 
indėlių. Tas bankas jokiu 
budu negalės tos sumos at
mokėti; pinigai žus ir kalti
ninko “nesuras”. Darbinin
kai ir ūkininkai taksomis tu
rės atmokėti $80,000,000.

Krizis tačiau atidarė ir 
Amerikos ūkininkams akis. 
Kuomet apdraudos-insuran- 
ce kompanijos ir valdžia 
pradėjo imti farmas už mor
gičius ir statyti jas ant lici- 
tacijos, farmeriai pradėjo 
kelti protestus ir stabdyti li- 
citacijas. Valdžia ir apdrau
dos kompanijos dabar su
stabdė ūkių licitavimą, ne 
dėlto, kad pagelbėti ūkinin
kams, bet dėlto, kad sustab
džius revoliucinį farmerių 
bruzdėjimą.

Jeigu valdžia butų žmo
nių, o ne plutokratų, ji butų 
parėmus mažuosius bankus; 
tie bankai nebūtų užsidarę 
ir šimtai milionų dolerių ne
būtų žmonėms žuvę.

Jeigu Amerikos plutokra
tai ir toliaus nesirūpins dar
bininkų ir ūkininkų būkle, 
revoliucija bus neišvengia
ma.

Juk senatorius Borah pa
sakė senate, kad revoliucija 
neateina, bet revoliucija jau 
yra.

Iš Amerikos devyniasde- 
šimts šešių senatorių, yra tik 
du, kurie turi proto, ir ką jie 
žino, nebijo pasakyt. Vienas 
yra Borah, Idaho valstijos 
senatorius, o kitas LaFoI- 
lette, Wisconsino senatorius. 
Kiti senatoriai neverti juo
dam vergui nuvalyti čevery- 
kus.

T. J. Kučinskas.

Valdžia Turi Žinoti, 
Kaip Toli Varlė Gali 

Nušokti.
Vienas pilietis iš Sand 

Springs, Okla., parašė Vi
daus Reikalų Departamen
tui Washingtone laišką, pra
šydamas, kad valdžia jam 
išaiškintų du klausimu, bū
tent:

1. Kaip toli varlė gali nu
šokti?

2. Kaip aukštai blusa šo
ka?

Jeigu šitokių paklausimų 
arautų musų “tautiška” val
džia Lietuvoje. ji, be abejo
nės, įsakytų vietos policijai 
surašyt protokolą tam žmo
geliui už įžeidimą “aukštų 
valdžios organų”.

Bet Amerikos valdžia pa
sielgė kitaip. Nors klausi
mas išrodo kvailas, bet sykį 
pilietis, šalies šeimininkas, 
reikalauja paaiškinimo, taį 
valdžia, to piliečio tarnaitė, 
privalo jį patenkinti.

Ir žvejybos biurui tuojaus 
buvo įsakyta pristatyti vi
sus rekordus apie varles ir 
kaip toli jos gali nušokti. Gi 
entomologijos biuras, kuris 
turi reikalų su visokiais vab
zdžiais, turėjo patiekti visas 
informacijas apie blusas ir 
jų papročius.

Kai visi duomenys buvo 
surinkti, minėtasai pilietis 
Oklahomos valstijoj gavo S 
Washingtono gražų ir man
dagų paaiškinimą, jog var
lė gali nušokti nuc 5 iki 6 
pėdų. o blusa gali pašokti 
tarp 7 ir 8 colių aukštyn ir 
13 colių tolyn.
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No. 11, Kovo 15 d., 1933 2a= SO. BOSTON Trečias Puslapis

Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas

ZVBRIŠKAS POLICIJOJ PASIELGIMAS 
SU BEDARBIAIS.

Gary, Ind.— 4 d. kovo 2 
vai. po pietų čia turėjo į- 
vykti demonstrantyvis be
darbių komiteto šaukiamas 
susirinkimas prie 15-tos avė. 
ir Broadway, ant tuščio 
sklypo žemės. Jau nuo 1 
vai. policmanai patroliavo 
ant Broadway, kad nedavus 
žmonėms apsistot prie mi
nimos vietos. Broadway yra 
didžiausias krautuvių cent
ras, todėl čia žmonių visada 
pilna ,ir todėl sunku atskirt, 
katrie demonstrantai, o ka
trie pašalinė publika; todėl 
policija ir varinėjo visus, 
neduodama niekam apsistok 
ti ant vietos.

Keliom minutėm po 2 
vai. vienas iš minios pasili
po ant trokelio ir sušuko, 
“Comrades, get together...” 
Iš minios skersai Brcadway 
pradėjo bėgt žmonės arčiau 
prie kalbėtojo. Su tais žo
džiais ir atsivėrė pragaras. 
Policmanai nutraukė tą 
žmogų žemėn ir pradėjo 
mušt. Tuo pačiu laiku kelio
se vietose po keliatą polic
manų sugriebę po vieną-du 
bedarbiu, taip pasiutiškai 
mušė, kad kaip tik paleido 
iš rankų, tai tas ii- susmuko 
ant žemės kaip gabalas teš
los. '

Į kokias 5 minutes buvo 
sumušta kokia 10 žmonių. 
Vieni mažiau, o kiti taip su 
mušti, kad gulėjo kaip ne
gyvi ant gatvės.

Tuojau pribuvo ugnege- 
sių čyfas su keliais vyrais 
apginkluotais šautuvais, pa 
trolvežimis pilnas policma
nų ir da 5 automobiliai pilni 
policmanų ir du vežimai ug- 
negesių. Ugnegesiai pasi 
ruošė liet šaltą vandenį ant 
alkanų minių, bet neliejo. 
Policmanai pradėjo versti 
sumuštuosius i vežimą ir 
valyti gatvę. Sužeistuosius 
vilkte vilko po du policmanų 
sukibę prie vežimo, o j veži 
mą tai keturi policmanai su
griebę kėlė ir mėtė, taip 
kaip užmuštus gyvulius. Pa
skui pradėjo varinėt žmo
nes, kuriais buvo užsikimšu 
sios gatvės. Žmonės maty 
darni pavojų, pradėjo skir
stytis ir ugnegesiam neteko 
pasirodyt savo “didvyrišku
mu.”

Kapitalistų “Post—Tri
būne” visai išvirkščiai šį at
sitikimą aprašo. Jis atiduo
da visą “garbę” karo vete
ranams už bedarbių sumu
šimą. Bet tikrenybėje, tai u- 
niformuotų policmanų tas 
kruvinas darbas buvo atlik 
Jas. Kas tie karo veteranai? 
Tai juk dalis bedarbių, ku
rie gauna truputi pašelpos 
dirba po diena ar dvi mies 
to gatvėse už tuos binzus.

Jie, tiesa, irgi buvo ap 
ginkluoti visokiais paga
liais, ir turėjo po baltą kas
pinėlį švarko atlape, kad 
policija galėtų juos atskirti, 
nes ir jie buvo apdriskusiom 
drapanom, kaip visi bedar
biai.

Tai buvo baisiausias re 
ginys Gaiy darbininkų isto
rijoj. Nei streikų laikais dar
bininkai nenukentėjo tiek 
nuo policijos, kaip dabar. Ir 
reikia pasakyt, kad tai ko
munistų agitatorių darbo 
vaisiai. Keli žmonės guli li- 
gonbuty, kiti namie guli, 
treti kalėjime, ir ne vienas 
gal bus deportuotas. Tarpe 
sužeistų yra ir 4 lietuviai, 
vienas tėvas, du sūnus ir 
vienas jaunuolis, buvęs pę 
reitą vasarą Sovietų Rusi
joj. Netekęs darbo dirbtu
vėj, kui’ dirbo po 3 dienas 
sąvaitėje, jis buvo prikal 
bintas važiuot į Rusiją pe

reitą vasarą. Parvažiavęs iš 
Rusijos jau negšvo atgal 
darbo, kaipo komunistas.

Miesto galva atsisakė 
duot leidimą šiam susirinki
mui atviram miesto sklype, 
)et bedarbių komitetas at
sakė griežtai: duosit ar ne
duosit leidimą, o mes vis- 
iek laikysim susirinkimą! 
r ko buvo galima daugiau 
:ikėtis iš tokio griežtumo, 
.eigų ne galvų skaldymo?

Pažymėtina, kad vienas iš 
tų karštųjų komunistų pa
sekėjų, kuris šiame mūšyje 
gavo pusėtinai apdaužyti, y- 
ra įpratęs savo šeimynoje 
vaiką palaikyt špato pagel
ia. Keli metai atgal šitas 
didvyris” špatu perkirto 

galvą savo moterei, ir tik 
užtai, kad nepaklausė jo į- 
sakymu, kada parėjo namo 
įsilinksminęs. Bet prieš po- 
iciją jo “kovingumas” iš

garavo. Viską Matęs.

Bankų Užsidarymai ir Chicagos Majoro 
Cermako Mirtis.

CHICAGO, ILL.

LOWELL, MASS. 
Komunistai dirba išsijuosę.

Kas sako, kad Lowellio 
komunistai, miega, tas labai 
dysta. Štai musų darbai: 
dekvieną, kas tik musų ne
klauso, mes apšaukėm “šni
pu” ir “provokatorium”. O 
jei kas pareikalauja priro
dymų, mes toki apšaukiame 

durnium”. O jei to maža, 
liepiam išsinešdinti. 0 jei 
kuris pasipriešina, išvadina
me “buržujum”.

Na, ar tai ne komunistiš
kai? Tiesa, mes esame ge 
nerolai be armijos, bet esa
me neklaidingi.

Mes sutvėrėm korespon 
dentų biurą, bet da nesura
dome apie ką rašyti.’

Mes organizuojame be 
darbių tarybą jau 3 mėne
siai, bet nerandame kurie 
norėtų su mumis dėtis. Tie 
sa, radome vieną ypatą, ku
riai reikalinga pašalpa, nes 
jos vyras sėdi šaltoj, o jai 
prastai eina biznis su nami- 
nėle: mažai turi koštumie- 
rių. Išrinkome komisiją iš 
ščyriausių veikėjų, kad arba 
atgaivintų jos biznį, arba iš 
miesto gautų pašalpą savai 
draugei. Ar tai ne labdarin
gas darbas?

Mes organizuojame įvai
rias kuopas—organizuojam 
ir vėl jas ardome, nes nėra 
naudos. Be to, mes visuomet 
renkame aukas įvairiems 
darbininkų reikalams. Tie
sa, mes visuomet patys jas 
sunaudojame, bet mes čia 
nekalti, nes kapitalizmo 
tvarkoj mes negalim be pi
nigų gyventi.

Mes nesame tinginiai, o 
ypač pletkuose mus niekas 
nesubytins. Mes čia turime 
du diktatorius, kurie niekam 
neduoda nei išsižiot. Bet vis
gi atsiranda tokių durnių, 
ką nenori musų diktatūros 
klausyt. Tokius mes jojame 
laukan. Tik bėda, kad pali
kome vos tik su 3 ir puse 
člonkų. Dabar jau nebėra 
nei kas laukan mesti. Ir 
biesas žino, ką mes dabar 
veiksime? Reikės sugalvoti 
ką nors, kitaip žlugs komu
nizmas. Laisvamanis.

ŠVEDIJA ATIDEDA NAU 
JOKŲ ŠAUKIMĄ.

šiomis dienomis švedų 
parlamentas svarstė vyriau
sybės pateiktą įstatymo pro- 
iektą, kuriuo naujokų į ka
riuomenę šaukimas bus il
gesniam laikui atidėtas. To
kiu budu vyriausybė numa
to sutaupyti apie 10 mil. 
kronų. Parlamentas kiek pa
keitė vyriausybės projektą. 
Pakeistu įstatymo projektu 
santaupos bus 1V> mil. kro
nų mažesnės.

Nei vienam Amerikos 
mieste nėra tiek daug užsi
dariusių bankų, kąip Chica
goj. Pradedant nuo 1931 m. 
birželio mėnesio, iki šiol 
Chicagoje užsidarė 110 ban
kų. Visos tos finansinės į- 
staigos dabar randasi “resy- 
verių” globoj. Per 17 mėne
sių nuo užsidarymo laiko 
kai kurie depozitoriai yra 
gavę po 25c nuo dolerio. Y- 
ra bet gi ir tokių, kurie dar 
nieko nėra gavę.

Kovo 4 d. iš ryto žmonės 
pamatė laikraščiuose dide
liais antgalviais paskelbta: 
3-day hank holiday here”. 

Vadinasi, visoj Illinojaus 
valstijoj bankai uždaromi 3 
dienom. Laikraščiai smul
kiau aiškina, kaip guberna
torius per naktį su Chicagos 
bankieriais konferavo; kaip 
jiems rupi žmonių pinigai 
ir, ant galo, “dėl žmonių 
gerovės” nutarę visus ban
kus uždaryti 3 dienom. Bet 
ant bankų langų iškabinta 
iškabos su paaiškinimu, kad 
bankas bus uždarytas ne 
tris dienas, bet 10 dienų. Po 
to, girdi, bus leista išsiimti 

č indėlių. Pasidėti, tai, 
žinoma, galima kiek tik no
ri—priims.

Spėjama, kad daugelis iš 
dabar uždarytų bankų dau
giau nebeatsidarys. Kai ku
rie senai laukė savo eilės 
užsidaryti.

Bankų užsidarymas atsilie
pė ant biznio.

Šeštadienį, kovo 4, biz- 
nieriai krautuvėse pritruko 
smulkių pinigų, grąžai. Bė
gioja vieni pas kitus, bet nei 
vienas neturi smulkių. Če 
kiai liko “sušaldyti”. Taksų 
ir algų išmokėjimai sustab
dyti. Kas turėjo savo čekius 
neišmainytus, tam nei drau 
gas, nei pažįstamas biznie
rius jų daugiau nemainė, 
nes niekas nėra tikras, ar 
galės čekius iškeisti, kuomet 
bankai uždaryti.

Tai buvo nelinksma naujo 
prezidento įšventinimo die
na Chicagoje.

Pamatysime, kas toliau 
bus.

Prieš trejetą dienų žmo 
nės puolė didžiuosius ban
kus ir traukė savo pinigus 
Pasak laikraščių, iš 4 di
džiųjų bankų buvę išmokėta 
i tris dienas $350,000,000! 
Gal tas ir išgąsdino finansi 
nius krckodilius.

Kai prieš metus laiko ur
mu užsid arinė jo mažieji 
bankai, tai didieji juokus 
krėtė, o dabar ir jiems ne 
juokai.

Chicaga neturi majoro.
Musų majoras A. Cerma- 

kas dar vis tebemiršta Mia- 
Fia. ligoninėj. (Jis jau

dėjo mušeikų ii- policijos 
“artilerija”. Riaušių niekur 
nebuvo. Vakare salėse buvo 
bedarbių prakalbos.

Korespondentas.

DETROIT, MICH.

Kvaila nuomonė.
Striukas Jonas su storu 

Vincu jau nuo senai tvirtiincu jau 
>, kad “Ino, kad "Keleivis” talpinąs 

tauriausius šmeižtus, ko 
“Laisvė” ir “Vilnis” .visai 
nedarančios. Girdi: jei turi 
ant ko piktumą, tai nereikia 
žiūrėti teisybės, gali išnie
kinti, išdergti, iškaneveikti, 

ii- “Keleivis” įdės.
Taigi ir juodu, turėdami 

piktumą ant vieno asmens, 
sumanė parašyti į “Keleivį” 
šmeižiančią korespondenci
ją. Kadangi jiedu abu silpni 
rašytojai, tai pasiėmė Į talką 
tūlą Matijošių, kad šis jiems 
parašytų. Matijošius rašė, o 
Vincas, kaipo gabesnis, dik
tavo. Jonas pilstė naminėlę 
ir vis ragino: “Matijošiuk, 
pašlapink plunksnelę, kad 
negirgždėtų!” Tam parašius 
kelias eilutes, ir vėl ragino: 
“Matvei, ei, Matvei, pašla
pink plunksnelę, ba jau 
girgžda! Išgerk, geriau sek
sis. Busi drąsesnis.”

Rašė, rašė ii’ prirašė vi
sokių niekų, kokių tik sa- 
liune galima išgii-stk Išgėrė 
pusę galiono “mėnulio švie
sos” ir apie 10 butelių alaus. 
Korespondenciją pavedė. 
Matijošiui pasiųsti redakci
jom Praėjo sąvaitė po sąvai- 
tei, praėjo ir mėnesis, o juo
du bėgioja po žmones, pasi
skolindami “Keleivį”, ir vis 
neranda tos korespondenci
jos.

Ar “Keleivis” gavo tą ko
respondenciją, aš nežinau. 
Gana to, kad ji nepasirodė. 
Be to, tie korespondentai 
nėra “K.” skaitytojai. Juodu 
gauna “Laisvę” uždyką jau 
5 metai, kaip h- daugelis ki
tų, kurių antrašus “Laisvė” 
žino. Dabar juodu bara Ma-

ROSLYN, WASH.____ į
Užmušė anglių kasykloje 

lietuvį.

Sausio 10 d. North West 
Imp. Co. kasykloje, puolė iš 
viršaus akmuo ir užmušė Jo
ną Charaposką. Nors vėliau 
jis buvo iš po akmenų iš
imtas, bet jau buvo negy
vas. Velionis paliko jauną 
moteri ir 12 metų sūnų. Jis 
priklausė prie Vytauto dr- 
stės ir SLA. kuopos. Palai
dotas tapo 14 d. sausio su 
didelėm iškilmėm. Daug 
draugu dalyvavo šermenyse 
ir palydėjo i kapus. S. Zaka- 
vičia ant kapų pasakė nuo 
draugysčių atatinką pra
kalbą.

Velionis buvo rimtas ir 
teisingas žmogus, pavyz
dingai sugyveno su savo šei
myna, daug veikė draugijo
se ir buvo visų gerbiamas. 
Mylėjo labai skaityt laikraš
čius ir knygas, turėjo užsi
prenumeravęs “Keleivį”, 
“Naujienas” ir “Tėvynę”.

Ilsėkis, drauge, nes tavo 
vargai jau užbaigti.

Velionio draugas.

FORT W1LLIAMS, 
KANADA.

Užmušė Alfonsą Adomėną.
Vasario 25 d. dirbant miš

ke pas kontraktorių, me
džiui puolant, tapo užmuš
tas 33 metų amžiaus lietuvis 
Alfonas Adomėnas. Velio
nis paėjo iš Rameikių kai
mo. Smiekonių valsčiaus, 
Utenos apskričio. Į Kanadą 
atvažiavę 1928 m. ir veik 
visą laika pastovaus darbo 
neturėjo. Daugiausiai dirb
davo miškuose, o sugrįžęs iš 
darbo prisilaikydavo pas 
Antaną Giedraitį, 916 W. 
G ore st., Fort Williams, 
Ont. Canada.

Giedraitis, gavęs žinią, 
kad Remeiką užmušė, parei
kalavo kad velionio kūną 
parvežtų pas jį. Jo reikala
vimą kontraktorius išpildė. 
Kovo 5 d. Remeikos kūnas 
tapo palaidotas miesto ka
pinėse. Prie palaidojimo 
prisidėjo aukomis ir darbu 
ir kiti velionio draugai. Bū

ti josiu ir sako: “Tai kad irįrelis lietuvių palydėjo į ka
tu, kukužia, nemoki rašyti • pus. Velionis paliko Lietu- 
korespondencijų. Už dyka
tik tau fundijom!” Matijo
šius gi atsako: “Jus patys 
diktavot, tai jus patys dur
niai, o ne as.

Adeliukė Sakė.

voje žmoną ir tris mažus 
vaikučius. Visiems aukavu
siems ir prisidėjusiems prie 
palaidojimo šiuomi tariu, 
mano ačiū.

Antanas Giedraitis.

KELEIVIO"
SPAUSTUVE

Vien* iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias.

SPAUZD1NA:

Winnipego Liet. Darbininkų Pašalpinė 
Draugija Smunka.

mi
mirė. Red.) Laikraščiai 
leidžia “ekstras” apie 
sveikatos stovį ir vis spėja, 
kad jis mirsiąs.

Keturios sąvaitės atgal i- 
talas Zangara Cermaką per
šovė. Nors laikraščiai prie 
šito atentato prikergė Roo
seveltą, bet yra aišku, kac 
šovikas taikė majorui Kai 
praeitą vasarą majoras va 
žinėjosi Europoj, jau tada 
jis buvo ragavęs kulkos, bet 
pasveiko.
Bedarbių demonstracija.
Kovo 4 d. keli desėtkai 

tūkstančių bedarbių, su iš
kabom ir vėliavom, numar- 
šavo į miesto rotužę reika
laudami pašalpos ir duonos, 
Jų tarpe matėsi daug juodu
kų, moterų ir vaikų. Visi a- 
piplyšę, išbalę, tiesiog bau- 

‘gu žiūrėti. Maršuotojus ly-

vis
jo

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS.
APGARSINIME S „

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalam* spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į ''KELEIVIO” 
•paastBVf, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

WINNIPEG, KANADA.

Sausio 8 d. buvo metinis 
W. Liet. Darb. Pašalpinės 
dr-jos susirinkimą^. Jau du 
mėnesiai praslinko po susi
rinkimui, bet apie d-jos kri
tišką padėti niekas visuome
nei nepraneša. Didžiuma dr- 
jos narių yra išvažinėję į 
provincijas jieškot darbo, o 
kiti dirba mainose. Tie na
riai apie dabartinę dr-jos 
padėtį nieko nežino. Valdy
ba apie dr-jos stovį provin
cijoj esantiems nariams ne
sirūpina pranešti. Štai kaip 
reikalai stevi Darbininkų 
Pašalpinėj Draugijoj.

Gruodžio 4 d. 1932 m. 
buvo dr-jos metinis valdy 
bos perrinkimas. Valdybon 
išrinkta beveik visa senoji, 
būtent: pirm. A. Noris; vice 
pirm. P. Yonuškis; turto 
rast. J. Urbonavič; iždinin- 
ku A. Urbonas; užrašų rast. 
K. Beniušis; iždo globėjai J. 
Paliliunas, S. Paknis.

Renkant valdybą dalyva
vo 30 narių.

{ knygų patikrinimo revi
ziją buvo išrinkti J. Paliliu
nas ir V. Dylis. Dr-jos meti 
nis susirinkimas įvyko, kaip 
aukščiau paminėta, sausio 8 
d., 1933 m. Metiniame susi
rinkime knygų revizija iš
davė sekantį raportą:

Per 1932 metus visų įeigų 
buvo $261.63. Išlaidų 1932 
m. viso buvo $382.13. Drau
gija nuostolių turėjo $120.- 
50.

Išlaidos paskirstytos se 
karnai: Ligos pašalpų išmo 
keta $275.93. Dr-jos reika
lams išleista $57.20. Iš iždo 
išaukauta politiškiems tiks
lams $49.00. Dvidešimts na
rių liko skolingi d-jai už 
1932 metus $60.50. Penki 
nariai, dėl neužsimokėjimo 
nario mokesčių buvo iš dr- 
jos išbraukti; du nariai tapo 
suspenduoti, bet metiniame 
susirinkime nutarta palikti 
juodu teisėtais nariais.

Gerbiami dr-jos nariai, 
dabar matot, kokioj padėty 
atsidūrė musų pašalpinė dr- 
ja. Paimkim tik vienus ar 
pusantrų metų atgal ir suly- 
ginkim kokia permaina pa
sidarė. Dr-jos ižde buvo a- 
pie $700.00, o dabar ižde li
ko vos tik $452.48. Tas ra
portas buvo išduotas meti
niame susirinkime. JĮ per
skaitė J. Paliliunas, iš to aš 
pats tik sužinojau ir patei
kiu visiems dr-jes nariams 
per “Keleivį”. Didesnio 
dr-jos smukimo negali but. 
Ir delko taip yra? O gi dėl
to, kad komunistai užsispy
rę skirsto bereikalingai pi 
nigus visokiems politiš
kiems reikalams iš dr-jos iž
do, o jeigu kurie nariai 
iiems pasipriešina, tai suke
lia didžiausį triukšmą ir ap
šaukia visokiais vardais. Jie 
skelbia save darbininkais ir 
rėkauja kad jie kovoja už 
darbininkus. Pažiūrėkim, 
kaip jie-kovoja.

Metiniame susirinkime 
buvo įnešimas apriboti dr- 
jos iždą, per visus 1933 me
tus, kad nebūtų skiriama iš 
iždo jokiems pašaliniams 
bei politiniams reikalams nė 
cento, kad sulaikius draugi 
ją nuo pakrikimo. Bet ko
munistai į tai nei kiek neat
sižvelgė, jie kėlė triukšmą 
pusę dienos ir reikalavo, kad 
butų galima ir toliaus skirti 
iš dr-jos iždo kam tik jie 
norės. Tačiaus didžiuma 
dr-jos narių jų riksmo neiš
klausė ir nutarė, kad iš iždo 
negali but daigiau aukauta 
politiškiems reikalams kaip

$10.00. Taigi, ar gali kas 
nors daugiau nuskriausti sa
vo draugus darbininkus, 
taip musų komunistai. 
Draugijos nariai, neturėda
mi darbo, būdami ant val
džios pašalpos, paskutinį sa
vo sunkiai uždirbtą centą 
sumoka į d-ją, tikėdamiesi, - 
<ad ištikus nelaimei—susir
gus, galės gauti nors menką 
pašelpą iš dr-jos, o komuni
stai, be mažiausio reikalo 
eikvoja dr-jos pinigus savo 
politiškiems tikslams.

jeigu dr-jos nariai ir to
liaus neatsižvelgs į savo rei
kalus ir keliems rėksniams 
leis savo sudėtus pinigus ei- 
kvot visokiems burbulams, 
kokius jie sugalvoja, tai 
greitu laiku visas draugijos 
turtas bus išeikvotas ir na
rių pašelpai neliks nieko.•

Todėl dabar laikas vi- ' 
siems dr-jos nariams savo 
reikalais susirūpinti, jeigu 
visi nariai nesubrus, draugi
ja turės neužilgo pakrikt, 
nes pinigai bus išeikvoti.

Draugijos Narys.

WINNIPEG, MAN. 
CANADA.

Verkia davatkos ašaromis.

Tūlas komunistėlis, pasi
vadinęs winnipegiečiu, bara 
susirietęs per šmeižtlapį 
Winnipego Liet. Darbininkų 
Pašalpinės Dr-jos narius Ur
boną ir P. Jauniškį, ir ar ži
not už ką? Na gi už tai, kad 
Strimas, kuris yra dideliu 
Maskvos špitolninku ir 
Bimbos davatka, prisirašy
damas į draugystę, pasidavė 
8 metais jaunesniu, kad su
mažinus įstojimo mokestį.

To negana, pereitą žiemą, 
tas darbininkų “užtarėjas” 
(teisingiau pasakius, žuli- 
kas) paėmė nuo 5-kių drau
gų po $5.00, prižadėdamas 
parūpinti jiems darbą. Bet 
Strimas su ofisininku tų 
žmonių pinigus pragėrė ir 
darbo jie negavo. Be to, tie 
žmonės turėjo praleisti po 
keletą dešimčių dolerių 
Winnipege ant pragyveni
mo, to darbo laukdami.

Kada tie dalykai paaiškė
jo ir nekurie draugijos na
riai būdami tikrais darbi
ninkų draugais tokius nešva
rius Strimo ir kitų komuni
stų darbelius iškėlė viešai 
draugijos susirinkime, tai 
musų komunistų davatkos 
puola tuos draugus ir ne
švariausiai išplūsta per savo 
gazietą. Jie skelbia save 
darbininkais ir sako, kad 
jie dirbą darbininkų klasės 
labui. Reikia pripažint, kad 
tie melagiai dirba darbinin
kų klasės labui labai gud
riai. Visupirma, jie visur pa
sirodo dideli darbininkų 
“draugai”, karšti komunis
tai, smarkus Bimbos davat
kos. Paskui jie skverbiasi į 
draugystes ir stengiasi už
imti ten vietas, kad galėtų 
pasiaukaut sau pinigų; kiti 
nueina pas vargšus darbi
ninkus ir vilioja po penki
nes žadėdami darbą.

Aišku kaip diena, teisin
gas darbininkas to padaryt 
negali, čia jau reikia ga
baus žuliko, kuris rėkauda
mas Bimbos obalsiais tusti
na vargšų darbininkų kiše
nius.

Todėl laikas mums tuos 
kišeninius Strimus ir Win- 
nipegiečius pažinti ir nuo jų 
atsikratyti ant visados. Ki
taip tie darbininkų “gera- 
dėjai” išlygins visų musų 
kišenius.
Winnip. Pai. Dr-jos Narys.
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>asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, —Kardinolų šventinimas, 
Maike! tėve, irgi reiškia popiežiui

—Laba diena, tėve! bizni. Tu turbut nežinai to 
—Ačiū. vaike, už labą fakte, kad yra toks papro- 

dieną, ale su tuo neapsiei-, tys, kad kiekvienas Įšven- 
sime. Aš šiandien turiu daug i tintas kardinolas tuojaus 
klausimų pas tave. j turi užmokėti popiežiui už

—Gal kunigas neaiškino i savo šermenis 10,000 lyrų.
tau, kam- žmogui reikalinga 
velykinė išpažintis?

—O, jes, jis tą labai gra
žiai. man išvirozijo. Sako, 
velykinė yra pasilkas žmo
gaus dūšiai. Musų kūnas, 
sako, subiręs Į dulkes, kitaip 
sakant, pavirs i dortą, ale 
dūšia bus gyva per viečnas- 
tį. O kas gyvas, tam reika
linga živnastis. Bet dūšiai 
pork-čapso nepadėsi, sako; 
jai reikalingas dvasiškas su
stiprinimas. Ir todėl esanti 
reikalinga velykinė.

—O ar neklausei jo, iš

—Kaip tai, Maike, gyvas 
būdamas turi už savo šer
menis mokėti?

—Taip, tėve. Ir šitie šeši 
nauji • kardinolai, kuriuos 
popiežius dabar įšventino, 
turėjo tuojaus sudėti pas ji 
no dešimti tūkstančių lyrų. 
Tai yra šešiasdešimts tūks
tančių lyrų, arba trys tūks
tančiai dolerių. Be to, nauji 
kardinolai turi apdovanoti 
visus popiežiaus tarnus. Vi
sa tai palieka popiežiaus 
dvare. O algų kardinolams 
popiežius juk nemoka. Juos

kur jis semia tokias žinias? užlaiko parapijonys, tokie 
—Kokias žinias? j kaip tu, tėve. Tai kodėl gi
—Apie dūšios reikalus. ' popiežiui nešventint kardi- 
—Čia ne mano biznis,, nolų?

Maike. Bet apie tai dau- —Denkiu, Maike, už pa-
giau nešnekėkim. Aš noriu,1 aiškinimą, 
kad tu man išklumočytum. 
ką šventas tėvas katalikams 
apznaimino, ba zakristijo
nas man aiškino,ale jis gerai
šito reikalo nesupranta. Sa
ko, kad sodną diena atei
nanti. Iš Rusijos jau atva
žiuoja Ancikristas skelbti 
šėtono viešpatavimą. Ved- 
luk to šventas tėvas pasky
ręs šešis naujas kardinolus, 
kad ratavotų i etą nuo zly- 
duko žabangų. Taip man 
kalbėjo ir Sčeslyvcs Smer- 
ties Susaidės proatakuolų 
sekretorius. Tu, Maike, skai
tai visokias gazietas, tai ge
riau toki bizni supranti, tai
gi aš noriu, kad tu man pa
sakytum, ar tas teisybė, ar 
ne.

—Tai yra nesąmonės, tė
ve. Aš jau senai tau sakiau, 
kad tokio dalyko, kaip “su- 
dna diena’’, negali būti.

—Bet argi ne teisybė, 
Maike, kad šventas tėvas 
išleido perspėjimą, kad 
svietui ateina pavojus?

—Tas tiesa, tėve, popie
žius išleido Į katalikus at
sišaukimą ir gąsdina juos 
“pavojum”. Bet tai nereiš
kia, kad bus svieto pabaiga.

—Na, tai apie kokį gi pa
vojų šventas tėvas kalba?

—Jokio matomo pavo
jaus jis neparodo, tėve. Jis 
tik gąsdina tikinčiuosius 
žmones, kad gausiau aukotų 
pinigus kunigams. Tai ir 
viskas.

—Olrait, Maike, bet kam- 
gi popiežius šventintų dau
giau kardinolų, jeigu nebū
tų iokio pavojaus?

18J38 Bankų.
Jungtinėse Valstijose yra 

18,730 visokių bankų. Iš to 
skaičiaus yra taip vadinamų 
lacionalių bankų, kurie pri
klauso Federalinei Rezervos 
Sistemai.

Vadinamu “statė bankų” 
yra 12,714, iš kurių 824 taip 
nat priklauso Federalinei 
Rezervos Sistemai.

Massachusetts valstijoj iš 
viso yra 193 taupomieji ban
kai ir 83 komerciniai ban
kai.

Visuose šalies bankuose 
vra žmonių sudėta apie 
S42,000,000,000.

AUSTRIJOS SOCIALIS
TAI MOBILIZUOJASI.
Austrijoj pradėjo eiti pa

skalai, kad fašistai ruošiasi 
perversmą daryti. Todėl so
cialdemokratai mpbilizavo 
savo “Schutzbundą” (res
publikos sargus), kad atmu- 
šus galimą pučą. Sargai sto
vi dieną ir nakti savo bara
kuose, pasiruošę kiekvieni 
momentu stoti kovon.

Kartus Klausimai 
Hitleriui.

Kaip tik Hitleris buvo pa
skirtas Vokietijos kancleriu, 
Vokiečiu s-d. partijos laik
raštis “Sozialdemokratische 
Pressedienst” pasitiko jį to
kio turinio straipsniu;

Ponas Kancleri! Po tryli
kos metu įsiutusies agitaci
jos prieš demokratijos “sis
temą”, Tamsta pagaliau pri
kopei valdžios. Parodyk da
bar, ko Tamsta nori ir ką 
Tamsta gali. Mes iš Tamstos 
reikalaujame, kad Tamsta 
liaudies akyvaizdoje laiky
tumeis savo didžių pažadų. 
Ir dėlto klausiame Tams- 

į tos. penas kanclerį:
Kada bus į skutus suplė

šyta Versalės taikos sutar
tis?

Kada bus panaikinta 26 
miliardai markių skolos už
sieniams?

Kada bus iškeltas klausi
mas apie karo skolų panai
kinimą?

Kada bus iškeltas klausi
mas apie karo panaikinimą?

Kada bus nusavintas “plė
šrusis kapitalas” ir bankai?

Kada bus sustabdytas fi
nansinio kapitalo lupikavi
mas?

Kada vėl gaus darbo tie 
šeši milijonai žmonių, kurie 
jo neteko nuo Hermano 
Mullerio vyriausybės laikų?

Kada bus sumažintos bu
tų nuomos?

Kada bus pakeltos algos 
darbininkams ir tarnauto
jams?

Kada bus padidintos pa
šalpos bedarbiams, kare nu- 
kentėjusiems ir kitiems so
cialiai draudžiamiesiems?

Kada turtingieji bus ap
dėti padidintais mokesčiais, 
o netiesioginiai mokesčiai 
darbo masėms bus panai
kinti?

Kada bus Vokietijai grą
žinti Lenku koridorius, Dan
cigas ir Klaipėda?

Kada mums bus sugrąžin
ta Aukštoji Silezija ir Eu- 
pen-Malmedy?

Kada Vokietija vėl atgaus 
savo kolonijas?

Kada prasidės pas mus u- 
kio klestėjimas?

Kada pas mus bus įgy
vendintas tautinis socializ
mas?

Kada ponas kancleris į- 
vvkdys savo tūkstančius sy
kių kartotus pažadus?

Adolfas Hitleris, kaip tik 
iškilo i vokiškojo fašizmo 
vadus, į visas puses bėrė pa
žadais, ir savo mitinguose, 
kalbose, raštuose simtus 
kartų demagogiškai žadėjo 
išrišti aukščiau išvardytus 
klausimus, kaip tik jis dasi- 
lausiąs valdžion. Dabar Hi- 
leris. baronų, stambiųjų 
dvarininkų, riebių pramo
ninkų lydimas, su valdžios 
raktu rankose priėjo prie jo 
paties rojaus vartų. Ste
bukladariui belieka tik pa
sukti raktas. Taigi pasuk, 
Adolfai.—tau dar ištikimi, 
bet jau išalkę ir nekantrus 
milionai laukia.

“S—tas”.

“SPYKYZIŲ” NEKRA
TYS.

Prohibicijos direktorius 
Woodcock paskelbė Wa- 
shingtone, kad nuo šiol fe- 
deraliniai prohibicijos a- 
gentai “spykyzių” daugiau 
“nebaderiuotų”. Jiems lie
piama visą dėmėsi kreipti į 
degtinės gamintojus ir šmu- 
gelninkus, kurie gabena 
svaigalus iš užsienio.

Praloto Riebulio
Pamokei paražė vh>uos> •

TAUTININKAI NENORI, 
KAD VOLDEMARAS VA

ŽIUOTŲ AMERIKON.
Užsienio laikraščiai rašo, 

kad Voldemaras gavęs kvie
timą važiuoti Amerikon su 
paskaitomis. Sužinoję apie 
tai tautininkai, įspėję Vol
demarą, kad jis nevažiuotų 
Amerikon paskaitų laikyti.

PARDAVĖ DAUG 
MIŠKO.

Miškų departamentas su
sitarė su anglų ir vokiečių 
firmomis joms parduoti 
8,300 kietmeterių ąžuolų, 
fanerinių ir blokinių. Minis- 
terių kabinetaS visas sutar
tis patvirtino.

(Tąsa iš N r. lt))

Čia noriu priminti ir apie mu
sų gimtąjį kraštą—Lietuvą. Ka
da katalikai, iš Dievo malonės, 
musų Lietuvą valdė, tai buvo 
dar pusė bėdos. Nors šalis ma
žiukė ir gana nuskurus, visgi 
musų broliai Kristuje sugebėjo 
sukurti penkias vyskupijas ke
liolika dvasiškų seminarijų, ga
na dideli buri minyškų, vienuo
lių, ir t.t. Net ir prekyba pradė
jo eiti i klebonų rankas. Vieni 
jų įsitaisė bankus, kiti skerdy
klas, kiti miškais turgavojo, kiti 
sacharinu vertėsi. kiti laši
niais, o da kiti geriausius dvaro 
centrus įsigijo. Niekas mus tais 
laikais netrukdė ir jau buvome 
bemaną, kad už metų-kitų mes 
ikursime savo šalyje tikrą Die
vo karalystę.

Tretininkės balsavo, kaimie
čiai mėšlus laukuose kratė, mi- 
nyškos iš elementorių aukštes
nius mokslus jaunimui dėstė, o 
klebonai su vikarais ir prieš 
Sekmines kalėdojo, žodžiu, vis
kas buvo pilniausioj tvarkoj.

Bet, mano brangus, patarlė 
sako: “Ką Dievas myli. tam už
deda kryželi“. Tik mums tas 
kryželis labai brangiai atsiėjo ir 
po šiai dienai jis mus sunkiai 
:ebeslegia.

Lietuvos gyventojai, tikri ka
talikai, iš valdžios mus išvertė, o 
i musų vietą bedievius įstatė. 
Tie tuojaus pradėjo mus į teis
mą už vagystes traukti. Susita
rėm su Smetona, pasikvietėm 
talkon karininkus, ir nakties lai
ku bedievių valdžią nuvertėm. 
Pastatėm Smetoną. Užėjus Sme
tonos gadynei, musų dalykai 
pradėjo kitėti. Iš pradžios tas 
penas mums atrodė nepavojin
gas. Mes jį net ir mylėt pradė
jom. Bet vėliau jis pradėjo mai 
nvt savo politiką. Nors iš šv. 
tėvo kaspinus, žvaigždes ir me
dalius ėmė. tačiau jis kaip kada. 
būdavo, musų vyskupams ima 
savo iltis ir parodo. Mes ilgai 
ir kantriai tylėjome, o tylėjome 
dėl to, kad jis buvo gerai kari- 
rininkų durklais apsitveręs, per 
kuriuos mums šv. tėvo nuncijus 
nepatarė lipti. Mums nieko ne
liko, kaip tik kišeniuose špygas 
rodyti ir rinkti pinigus grynai 
Katalikiškam Universitetui, ku
riame tikėjomės išauklėti tik
rai katalikišką ir paklusnų sau 
prezidentą. Bet Smetona paėmė 
tą musų universitetą ir uždarė.

Ar tai ne farmazonas!
Mes dabar nežinom nei ką sa

kyti. nei kokio darbo Lietuvoje 
griebtis. Nesinorėtų Smetoną iš
keikti; bet kai kurie bažnyčios 
tėvų jau pradeda manyti, kad 
kitos išeities mums nepalieka. 
Aš nuo savęs tik tiek galiu jums 
pasakyti, kad aukaukite mums 
pinigus ir sekitę musų pėdo
mis. jeigu norite užsipelnyti 
dangaus karalystę. Pirma negu 
pradėsime maldą, aš dar noriu 
jums vieną svarbų dalyką pa
sakyti. žinokite, kad pinigai 
mums šią gadynę labai reika
lingi. Gal man prisieis Vatikane 
ilgesniam laikui užtrukti, nes 
keliolika mano draugų monsin
jorų man pakuždėjo, kad aš esu 
Šventojo tėvo nužiūrėtas į vys
kupus. Kad gavus mitrą, reikia 
gerokai pasidarbuoti ant vietos, 
o taip pat ir ne vieną tūkstantu
ką pakloti. Taigi, kaip matote, 
ir čia aukos yra reikalingos. Bet 
prie dalyko. Kelios dienos atgal 
jūsų visų širdys turėjo labai su- 

i drebėti skaitant paskutinius 
pranešimus iš bedieviškos Mek
sikos. Masoniška Meksikos val
džia dar 5 vai. ryto išlupo iš lo
vos šv. tėvo pasiuntinį, arki- 

; vyskupą Leopoldą Ruiz y Flores, 
ir įsodinus į aeroplaną išlakino 
už Meksikos rubežių ir tenai jj 
išdrėbė. Ar tai ne šėtoniškas 
darbas? Jeigu tie pagonys butų 
nors per radio paliepę arkivy
skupui iš Meksikos išsikraustyt, 
tai ne butų buvę tiek musų

Sveikatos Skyrius
šj skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

NEURITIS.
Rašo D-ras J. P. Poška,

Šj kartą trumpai pakalbėsiu

bažnyčiai įžeidim:, nes radio y- 
ra jau ir švento tėvo pripažintas 
susisiekimą pabūklas, bet aero
planas dar tebėra velnio išmis
tas, ir tokį aukštą dvasišką as
menį lekdyti padangėmis, tarsi
kokią raganą ant šluotkočio, tai apie nervų ligą, vadinama aeu- 
i dangų šaukianti atmonijimo ritu. Ši liga yra ne kas kitas, 
nuodėmė! kaip tik įdegimas nervo; o kar-

Meksika yra nedidelė šalis, uis tuo pačiu žygiu ji paliečia 
bet gana turtinga; jos gyvento- ir daugiau kaip vieną nervą, 
jai yra nelabai skaitlingi ir dar Pnežasčių šios ligos yra daug. 
progreso nesuteršti. Bažnyčiai Bet paminėsu tik pačias svar- 
tenai, turėtų būt tikrai derlinga blausias, būtent: peršalimas, už- 
iirva, ir ji jau buvo gerokai garimas nervo, ištempimas bei 
:siviešpatavus. Musų kunigai nervo spaudimas, kuris pasitai- 
turėjo gana liuosas rankas ir ko kaului perlužus arba sąnariui 
jau buvo įsišaknėję taip kaip ir iš normalės vietos išėjus, augi- 
Ispanijoj.bet prakeikta bedievių mas įvairių skaudulių bei navi- 
gadynė viską kojomis aukštyn kų arti nervo irgi sukelia tą li- 
•ipvertė. Nuo 1923 metų jau, ro- 24-
dos, ketvirtą šventojo Rymo pa- Kuomet neuritas arba nervų 
siuntinį išvijo. įdegimas paliečia daugiau kaip

Bažnyčias ir vienuolynus už- ' ’en^ nerv4- tai to įdegimo prie- 
Jarinėja, paliko tik vieną dva- za&tys yra labiau painesnės bei 
sišką vadovą kiekvienam šimtui Įvairesnės. Limpamųjų ligų nuo- 
tukstančių avelių; atėmė kuni- kaip tai: difterijos, tymų, 
gams pilietybę, o dabar dar šv. rauPM *r kitokių sunkių ligų 
tėvui grasina visas bažnyčias nucdai sukelia nervų įdegimą, 
aklinai užkalti arba jas perdirb- Taipgi perdidelis vartojimas al- 
ti į mokyklas ir dirbtuves, pro- koholio ir per ilgas vartojimas 
letaru labui. gyduolių, kuriose randasi arše-

t- . „ . . ,__ niko, sukelia neurita. KraujoTai matot, mano brangus, ’ ... .. .
, ... v nusilpnėjimas, vėžys ir džiovaprie ko mes pnejom. Dabar jus K J Jtaip pat būna priežastimi šios li

gos. Bet nuovargis ir peršalimas
kamuolio*k"ampu<>s"e d“"iausia « sukelia.

Įdegimo paliestas nervas su
tinsta. Oda viršuje to nervo su
punta ir paraudonuoja. Bet 
svarbiausias neurito apsireiški
mas, tai nepakenčiamas skaus-

suprantate, dėl ko šventas tė
vas taip labai susijaudinęs. Vi
luose žemės
šėtono darbai pradeda rodyti sa
vo vaisius. Dabar jus gerai jau 
suprantate, kam mes esame 
kviečiami į Vatikaną. Mes va
žiuojame tenai šėtonui ragus...... , . mas. Skauda ne tik pati nervą,auzyti, bažnyčią ir po draug jus ...
visus iš velnio žabangų gelbėti 
štai, delko mums reikia aukų, ir

bet ir tą visą apylinkę, kurioje 
tas nervas randasi, ypatingai

dar ryki auku! Duokite kiek tik raumenis, kurių negalima
nei paliesti, nei pajudinti be 
skausmo.

_ . . ..... žinant šios ligos apsireiški-O dabar, mano mielieji, mes - - . . .’ . . . , - mus. ,r suprantant jos pnezas-

jųs išgalite, nes kitaip, tai mes 
risi pražūsime.

visi ant kelių parpuolę šaukia 
mes prie tikrojo musų Dievo,
Jėzaus Kristaus, kad jis mums 
padėtų.

Oremus. pūslės arba elektrinės paduškai-
Viešpatie musų, sunau Abra- |artaig ,bstt dažn;au_

tis, lengvai galima apsisaugoti 
nuo jos.

i Gydymasis nuo neurito yra 
labai sunkus. Karšto vandenie

»mo, Izako ir Jokūbo, karaliau 
visų karalių ir valdone visko 
matomo ir nematomo, pažvelk 
ant musų įtemptų širdies pasai
tų ir išklausyk musų nužemin-

gelbsti
šiai priseina kreiptis prie gydy
tojo ir vartoti smarkius vaistus 
šios ligos prašalinimui.

Saugokitės alkoholio, kurio 
nežinote iš ko ir kaip jis yra

tą maldavimą. Mes prašome ta- Saugokitės didelio
vę, nusuk tu sprandus visiems nuovargio ir Saugo-
demekratiškų respublikų prezi- ir nevartokite patentuotu
deniams, visiems mimstenams, plačiaj

lių, nes nežinote iš ko jos yravisiems politikams ir politikie 
riams, o labiausia visiems be
dieviškų laikraščių redakto
riams !

padarytos. Atminkite ir pildy
kite gydytojų patarimus, tuomi 
išvengsite nemažai išlaidų ir su
taupysite daugiau sveikatos.Toliaus mes prašome: grą

žink šv. Izabelės, Ispanijos ka
ralienės, laikus, o taip pat ir vi- Kas Reikia Žinoti 
sus jos šv. Inkvizicijos pabūk-į 
us; grąžink mums visus kara- Apie Vėžio Ligą?

(Massachusetts Department of 
Public Health)

liūs ir kitus karunavotus val
donus, nes be jų globos musų 
veislė visai išnyks. Į Vėžys beveik visuomet iš pra-

Grąžink mums dievobaimin- ( džios yra vietos liga. Jeigu ji 
?us baudžiavos laikus, grąžink' tuojaus bus pažinta ir tinkamai 
musų bažnyčios turtus. Galop, ' gydoma, ji gali būt išgydyta, 
grąžink musų mužikams tokį Bet vėliau vėžys darosi jau ne- 
protą, kad jie daugiau nieko , beisgydomas. 
nemąstytų, kaip tik apie savo i Šita liga visuomet prasideda 
kleboną ir dangaus karalystę, i kurioj nors nesveikoj kūno da

ly, arba kurioj nors erzinamoje 
vietoj. Iš viršaus ją visuomet 
galima jausti arba matyti, pa
vyzdžiui, karpa, guzas, šašas ar
ba neužgijusi opa. Tokiose vie
tose paprastai vėžio liga prasi
deda.

Kūno viduje vėžį galima pa
tinti iš tam tikrų simptomų. 
Pavyzdžiui, nuolatinis vidurių 
nevirškinimas, svorio kritimas 
ir spalvos pasikeitimas visuo
met yra įtartini ženklai.Perdide- 
lis nuolatinis tekėjimas iš ku
rios nors kūno dalies, ypač jeigu 
toks tekėjimas būna su krauju, 
turėtų visuomet būti pavestas 
geram gydytojui apžiūrėt, nes 
tai gali būti vėžio pradžia. Iš 
pradžios vėžys neturi jokio 
skausmo.

Taigi, jeigu pastebėsite, kad 
karpa, guzas ar kitas koks žen
klas ant jūsų kūno pradeda kei-

Amen!

Darbininkas
Kai akis aušra rakina,
Išeinu iš kiemo vartų.
Jaučiu skaudančią krutinę, 
Brolių juoką—kąsnį kartų.

Iš aukštų akmens balkonų 
Gal kas krinta man į galvą— 
Man atrodo: milijonai 
žvaigždžių krenta sunkiu alavo.

O kai išverkia sirenos 
Su manim rytinį skundą.
Aš metu vis, kaip kasdieną. 
Krosnin juodą anglių pundą.

Ir išrūks aukštyn kažinkur 
Kasdieninis kaktos karštis.
Ir pabrangs manojoj rinkoj 
Juoda duona, rausvas barštis.

vt Kupris.

stis ir rodyt suerzinimo ženklų, 
tuojaus kreipkitės pas gerą gy
dytoją. Nelaukit, pakol įsitikin
sit, jog tikrai turit vėžio ligą. 
Tuomet galės būt jau pervėlu. 
Ypač guzai krutinėję turėtų būt 
greitai daktaro išegzaminoti.

Vaistai, kurie stahdo skaus
mą. ligos negydo. Jie tik paliuo- 
suoja ligonį kokiai valandėlei 
nuo kentėjimų, ir todėl užvelka 
tinkamą gydymą.

Vienatinis vėžio gydymas, tai 
pra'•alinimas ligos su visomis 
jos šaknimis. Ir pradžioje pra
šalinti ją galima. Bet nieko ne
darant. vėžys visuomet baigiasi 
mirtimi.

Bostono apylinkėj vėžio ligai 
gydyt klinikos randasi šiose li
goninėse:

Beth Israel Hospital,
Boston Dispensary,
Huntington Memor. Hospital,
Mass. General Hospital,
Palmer Memorial Hospital,
Free Hospital for Women.

MARGUMYNAI.
Kaip ilgai trunka pergyvent 

sapną.

Texas universiteto profe
sorius Klein padarė praktiš
kų bandymų su sapnais. Se
nai buvo žinoma, kad sap
nai prisisapnuoja trumpu 

’.aiku. Užtenka kokio nors 
triukšmo, sakysim, iššovi- 
mo, kad miegantis tuo mo
mentu nusapnuotų ilgiausį 
šapną.

Prof. Kleinas darė ban
dymus su psichologijos stu
dentais, užhipnotizuoda
mas ir įsakydamas atsibu
dus apsakyti matytą sapną. 
Miegančiam būdavo pakiša
ma kokio nors aštraus kva
po, riktelėjimas, koks smar
kus žodis. Laikas nuo triuk
šmo ligi išbudimo buvo ap
skaičiuojamas tam tikru 
chronometru.

Išmatavimas parodė, kad 
-apno ilgumas trunka vidu- 
iniai 20 sekundų. Per tą lai

ką miegantis spėja pergy
venti ištisas istorijas su vi
sokiais Įvairiausiais prieti
kiais, kas nemiegant reika- 
’autų kelių dienų laiko.

Trumpiausiai trunka sap
nas kritimo į bedugnę. Gana 
paversti lovą kojų galan, 
kad miegantis pergyventų 
visas kritimo baisenybes.

Kaip ir kas išrado 
X-spindulius.

Išradimas įvyko atsitikti
nai. 1895 metais prof. Rent
genas dirbo Viurcburgo uni
versiteto laboratorijoj, tir
iamas “katodinius” spindu
lius, išeinančius iš stiklo du- 
lelės, iš kurios pirma iš
pumpuojamas oras ir per 
kurią leidžiama elektros 
srovė.
Profesorius pastebėjo, kad 

kiekvieną kartą kai srovė 
?ina per dūdelę, nors apara
tas buvo ir apdengtas karto
nine dėže, šalę padėta plok
štelė padengta barijo drus
ka pradeda šviesti.

Norėdamas patikrinti rei
škinį prof. Rentgenas siekė 
oaimti plokštelę ir perkelti 
įą i kitą vietą, bet pamatė, 
kad ant lentelės su barijo 
padangalu atsimušė jo ran
kos šešėlis, kuriame, lyg 
skelete, matėsi kaulai.

Rentgenas, kaip pats pas
kiau prisipažino, beveik ne
teko sąmonės, nustebintas 
nepaprastu apsireiškimu. 
Paskui ištyręs keistą reginį, 
jis sudarė “X” spindulių 
mokslą, kurs vėliau buvo pa
vadintas Rentgeno spindu
liais.
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Apelsinų Paroda Californijoj.
Puslapis

Laivių Soeialdemok- sukilimas rumunuoj
ratams Pavesta Su- Bukarešto mūšiuose žuvo 14 

daryt Vyriausybę.
Šiomis dienomis Latvijos 

prezidentas kreipėsi į so
cialdemokratų vadą Rude- 
vicą, kaip stipriausios seimo 
frakcijos lyderį, prašyda
mas ji sudaryti naują minis- 
terių kabinetą.

Rudevicius šitą propozici
ją priėmė, bet su ta sąlyga, 
kad jam butų duota laiko su 
savo partija pasitarti ir su
sidariusią padėtį išaiškinti.
Prezidentas su tuo sutiko.

Iš socialdemokratų sluo
ksnių pranešama, kad ši 
partija savo dalyvavimui 
koaliciniam kabinete stato 
kai kurių sąlygų, būtent: 
reikalauja priimti savo mi- 
nimalinę programą. Svar
biausios šios programos 
punktaų šie: svarbių prekių 
importo monopolizavimas; 
įvedimas pramonės kontro
lės. kurioj dalyvautų ir dar
bininkų bei vartotojų atsto
vai: kai kurių prekybos su
tarčių revizija bei prekybos 
su Sovietų Rusija sudary
mas; nedarbo ir senatvės 
apdraudimas; viešųjų dar
bų išplėtimas; lato pastovu
mo patikrinimas; subvenci
jų privilegijuotosioms kla
sėms atšaukimas ir karo iš
laidų sumažinimas,, sutrum 
pinus iki 6 mėnesių karo 
tarnybos laiką. Be to, •so
cialdemokratai reikalauja, 
kad naujam ministerių kabi
nete jie turėtų balsų daugu
mą.

žmonių.
Bukarešte, po smarkių 

musių geležinkelio dirbtu 
vėse, viešpatauja visiška ra
mybė. Streiko vadams, ku 
rie, kaip spėjama, buvo ga
vę instrukcijų iš komunistų, 
pavyko pasprukti, prieš ka
riuomenei užimant geželin- 
celic dirbtuves. Karinė val
džia kvočia suimtus darbi
ninkus. 9 iš sužeistų per ke
tvirtadienio susirėmimus 
mirė. Iki šiolei per riaušes 
Bukarešte žuvo 14 žmonių.

maisto
žmonės

Paskalai Apie Sumi
šimus Rusijoj.

Iš Japonijos pranešama. 
<ad tenai gauta privatinių 
žinių apie labai rimtus su
mišimus Sovietų Rusijoj. 
Minios nerimstančios dėl 

stokos. Vietomis 
stačiai badaują.

Maskvoje sukilusi minia ap
supo Stalino gyvenamąją 
vietą. Kariuomenė pradėju
si šaudyt ir buvę paklota a- 
pie 400 alkanų darbininkų.

Iš Sibyro ateina žinių, kad 
tarp ūkininkų taipgi eina gi
lus ir platus bruzdėjimas. 
Irkutsko mieste ir guberni
joj sukilusių žmonių skai
čius siekiąs 80,000. Prie su
kilėlių prisidedą net komu
nistai ir raudonarmiečiai.

Japonai šitų žinių neima 
už gryną pinigą, bet kadan
gi jos ateina iš įvairių vietų 
ir negali būt visai ignoruo
jamos, tai japonai daro išva
dą, kad nors tokių sukilimų 
Rusijoje gal nėra, tačiau 
žmonių nepasitenkinimas 
turi būt daug didesnis, negu 
bolševikų valdžia sako.

Nepavykusi “Kelio
nė Aplink Pasaulį.9'

Du Kelmės miestelio “vy
rai”—18 metų amžiaus Pra
nas Alekna ir 14 metų Bro
nius Žulpys, sumanė iške
liauti aplink pasaulį. Kad 
kelionė butų saugi, Alekna 
apsiginklavo iš kaž kur iš
trauktu vokišku durtuvu, o 
Žulpys “dėl visa ko” pasiė
mė iš namų motinos šliubinį 
žiedą, sidabrini apyrankį ir 
tėvo laikrodį. Vasario 10 d. 
“keliautojai”, niekam nė 
žodžio netarę, išdrožė Šiau
lių link. Šiaulius “keliauto
jai” pasiekė tik vasario 15' 
d. čia jie, matyt, pritruko

KELEIVIU ^SO. BOSTON

ma

Ar Tiesa, Kad Buvu
sis Prez. Hooveris

Areštuotas?
SENATORIUS WALSH 

NUNUODYTAS?

PAJ1ESKOJIMAL

Šiomis dienomis staigia 
mirtimi mirė senatorių? 
Walsh. Apsivedė, važiavo 
ant “honey moon”, ir staiga 
traukiny mirė. Spaudoje bu
vo paskelbta, kad jo mir
ties priežastimi buvusi šir
dies liga.

Bet Bostono politikierių 
tarpe pašnabždomis kalba
ma, kad senatorius Walsh 
buvo nunuodytas politiniais 
sumetimais. Anais metais ji
sai pridarė republikonams 
labai daug nesmagumų iš
keldamas aikštėn Teapot 
Dome aliejaus skandalą, dėl 
kurio ministeris Fall turėjo 
net kalėjiman atsisėsti. Da-

Šjmet sukako 60 metų, kaip buvo išvystyta nauja apelsinų (orančių) rūšis, kuri yra žino- bar gi Walsh buvęs pasiruo- 
“Navel” vardu. Ta proga San Bernardino miestely, Californijoj, kur tie vaisiai pirmu kar- šęs iškelti da didesnį skan- 

tu pradėta auginti, buvo įtaisyta apelsinų paroda. Čia matotejos vaizdą. dalą. Ir dėl to jį nunuodiję.
Kiek tame tiesos, mes neži 
nom, bet faktas, kad Walsh 
mirė visai netikėtai.

Pajieškau Adomo Hermano (vadi 
naši Adam Herman). Paeina iš Pane
vėžio parapijos, girdėjau gyvena Chi
cago, III. Kas žino kur jis randasi, 
malonėkite pranešti, arba pats lai 

1 atsišaukia. (11)
ANTANAS BRUKEVIČIUS 

| P. O. Box 4, Gardner, Mass.

Juozas Juozaitis, pajieškau dvieju 
Iraugn. Alekso ir Jono Ziuku. arba 
Simaniukų, Prans'ės sūnų, Birštono 
parapijos, Naudžiunų kaimo. Turiu į 
umis svarbų reikalų. Prašau atsi
šaukti patys, arba kurie žinot kur 
ie randasi, malonėkite pranešti. (12)

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

APSIVEDIMAL

Pajieškau apsivedimui merginos 
irba našlės be vaikų; gali būt apie 
40 metų. Pageidaujama kad butų 
icpertoli nuo musų ir kad butų gali
na ypatiškai pasimatyti, ir kad tu- 
-ėtų bent porą tūkstančių dolerių pi
nigų. Aš turiu vištų farraą ir darau 
terą pragyvenimą iš vištų.

J. BUTKOWITZ
W. Landis Avė., Vineland, N. J.

Sunkus Bedarbių 
Gyvenimas.

Nors ir sakoma, kad Lie
tuvoje nesą bedarbių, bet 
Telšiai jų neišvengė. Nema
žu jų būreliu ėmė rūpintis 
miesto savivaldybė. Aprūpi
no juos kirviais ir pjūklais 
ir pasiuntė į Plungės valsčių 
miško kirsti. Nuvykę į vietą, 
darbininkai susitiko su ki
tais, jau čia dirbusiais, ir pa- 
lirodė, kad uždarbis yra la

bai menkas. Per dieną sun
kaus darbo (medžius kerta 
ne iš vieno, bet reikia juos 
rankioti) galima uždirbti a- 
pie 1.80-2 litus. Prie tokio 
uždarbio nė patys darbinin
kai pragyventi negalėjo 
Vietos ūkininkai už maistą 
ir nakvynę reikalavo už sa 
vaitę pirmyn. Žinoma, dar
bininkai neturėjo.

Tokias darbo sąlygas pa
matę. darbininkai grįžo 
Plungę ir norėjo telefonu su
sisiekti su Telšių savivaldy 
be, kad ji grąžintų juos at
gal į Telšius. Prie jų prisi
dėjo Plungės bedarbiai. Po
licija pareikalavo išsiskirs
tyti ir pati susisiekė su Tel
šiais. Grąžinti bedarbius 
Telšius savivaldybė atsisa
kė. Tada kai kurie, išparda 
vę įrankius, sugrįžo, o kiti 
taip ir pasiliko.

Reikalinga* Darbininkas.
ant farmos. Turi mokėti karves melž 
ti ir kitokius ūkės darbus. Geram vy
rui darbas ant visados. Atsišaukit 
greitai. (U)

CHAS BALTUSNEK 
R. F. D. 4 Munnsville, N. Y

Reikalinga* Partneris
į vištų auginimo biznį, be skirtumo, 
vyras arba moteris. Aš turiu 10 akrų 

lėšų tolimesnei kelionei, nes 12 mylių T10 ,diIdel’.rJ*. , . į miesto. Turi turėti kiek kapitalo irmėgino turguje parduoti patyrimo.
Žulpio išsineštus iš namų F- D- stakvel
daiktus. Bet susidomėjo po
licija ir dviejų jaunų pasi-' 
ryžėlių “kelionė aplink pa
saulį” baigėsi nuovadoje.
Iš nuovados “keliautojams”,

R. 3 Box 245

(11)

Pensacola. Fla.

IŠ SOCIALISTŲ DARBUOTĖS.
Wisccnsino valstijos le- 

nslaturon socialistai įnešė 
avo programą, kurioj nu- 
odoma, kokiu budu valstija 
*ali paimti į savo rankas ii 
operuoti pramonę. Privati- 
lių biznierių pelnai virš 
>10,000 metams turi būt 
konfiskuojami pasenusiems 
larbininkams ir bedarbiam? 
įprupinti. Socialistai reika- 
auja, kad bedarbiams butų 
nckama nuo $12 iki $24 pa
talpos į sąvaitę, atsižiūrint į 
šeimynos didumą. Nuo 60 
netų amžiaus darbininkam? 
uri būt mokama pensija.

Drg. Norman Thomas. 
buvusis Socialistų Partijos 
randidatas į prezidentus, 
•ią vasarą ruošiasi važiuoti 
Rusijon ir savo akimis pa
matyti. kaip tenai gyvena 
iarbininkai. Sovietų vyriau
sybė vizą jam jau davė. Jis 
ketina išvykti birželio mė
nesy.

Šią sąvaitę, tarp 14 ir 18 
kovo, Jaunųjų Socialistų Ly
ga Amerikoje apvaikščioja 
>0 metų sukaktuves nuo Ka- 
olio Markso mirties.

Milwaukee miesto jaunie
ji socialistai pereitą sąvaitę 
įuvežė 3 trokus, iš viso 8 
tonus, valgomųjų daiktų ii 
Irapanų streikuojantiems 
naineriams pietų Illinojuje. 
Tie daiktai buvo pristatyti į 
Sillespie. III. Milicija buvo 
zisus trokus ir vežikus su
ėmusi ir išlaikė nelaisvėje 
kelias valandas, nes jaunieji 
socialistai norėjo nupiešti 
os milicijos subombarduo
tus streikierių namus.

1Anglijos, Norvegijos/ Kitas skandalingas gan- 
7rancuziios. Lenkijos, Olan- das eina apie buvusį prezi 
ii jos ir Vokietijos socialde-’ dentą Hooverį. Pasibaigus 
mokratai nusiuntė Maskvos io prezidentavimo tarnybai,
v -------: r.. jo šeimyna pasiėmė savo

daiktus ir išvažiavo iš Wa

NUMAŽINTOS KAINOS
Už trečią dalį parduodu sekančias 

'tnygas: Svetimoj Padangėj, dainų, 
ilių knyga, 10x7 colių didumo, 200 

puslapių, kaina $2.00. Deklamacijos 
ir Dainos, 75 pusi., 25c. Lošimo Ka- 
zyrom, kad nepragrajitų, — 25c. 
Nauja Sapnų Knyga 25c., Pasakų 
myga 25c.

Visas tas knygas prisiųsiu už $1.00. 
Jeigu nenorit visų, galit užsisakyti 
kurios patinka. Pinigus siųskit per 
Money Order, arba po 3 ar le stam- 
poms. (13)

P. MIKALAUSKAS,
248 W- Fourth St., So. Boston,

Kominternui ir Socialisti 
niam Internacionalui ragi
nimą, kad greičiau šauktų 
bendra konferenciją vienin
gam frontui prieš Hitlerio 
liktatura Vokietijoj ir fašis- 
ų reakciją kitur.

Latvijos seimas, žmonių 
atstovai, nuvertė taip vadi
namą “tautos atbudimo” vy
riausybę. kuriai vadovavo 
Skujeneeks. Naujas kabine
tas sudaryti pavesta social
demokratų vadui Rudevi- 
?ui.

Socialistinė vyriausybė 
Švedijoj pasiūlė parlamen
tui pakelti mokesčius vi
siems turtingiems, o betur
čiams duoti lengvatų. Išlai
das kariumenės reikalams 
socialistai siūlo nukirsti ly
giai pusiau.

LENKAI PERKA 
TANKUS.

Oficialus pranešimai 
Londono rodo, kad lenkai 
linkluojasi. Anglai Lenki
jai pardavė 40 tankų. Tiek 
pat tankų lenkai įsivežė ir 
š Amerikos.

is

PARSIDUODA PIGIAI!

ITALIONIšKl AKORDIONAI
Įvairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medegos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome 
Imam vartotus a 
kordiomis kaipo 
dalį mokesties anl 
naujo. Užganėdini 
mas užtikrintas.

Dykai Akordiono Lekcijos. 
1TALIAN ACCORDION CO.

1014 Bl«“ *~land Avė. F41. fhicagi

Aakfor

FftCC
Catalog

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

New Yorko socialistai bu
vo sušaukę didelį protesto 
mitinga prieš fašistų terorą 
Vokietijoj. Vokiečių social
demokratams nusiųsta už
uojautos telegrama ir pini
ginė parama.

Balkanuose Laukia
ma Didelio Sprogimo
Negalėdamos sugyventi, 

tautelės ruošiasi žudynėms.

Į Sofiją atvyko iš Jugo
slavijos pabėgęs 74 meti,! 
amžiaus kroatų atstovas Do- 
šen. Per pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais Došen pa
reiškė, kad padėtis Jugosla
vijoj esanti nepaprastai kri
tiška. Kraštą galinti išgelbė 
ti nuo suirutės tik didžiųjų 
valstybių, ypač Francuzijos 
intervencija. Kroatai esu 
priėję makedoniečių nuomo
nės, kad kovos su Belgrado 
hegemonija nebegalima ve
rti kalbomis ir literatūra, 
bet tik ginklu. Kad tai ne 
buvę padaryta prieš daugel į 
metų, kalta Radičo įtaka 
kuris turėjęs vilties, kad jo 
itaka Belgrade busianti pa
kankama nuolaidoms gauti 
bet išėję visai priešingai 
Dabar kroatams, kaip ir ma- 
kedoniečiams, palieką tik 
savo galvas padėti. Jugosla 
vijos kariuomenė esanti ne 
patikima bulgarų vyriausy
bei, nes kiekvienas ketvirtas
kareivis esąs serbas. Kon-j teko padaryti dar vieną ke- 
fliktą taikingai išspręsti bu- lionę, tik ne aplink pasaulį, 
tų galima tik paskelbus rin-! o atgal i Kelmę pas savo tė- 
kimus. Kitaip ji turėsianti vučius. Tokiu savo sumany- 
išspręsti jėga. Jugoslavija— mo finalu “keliautojai” la- 
parako sandėlis, kinis lau- bai nepatenkinti, salio—ap- 
kiąs tik kibirkšties. Kroatai keliavę pasaulį, butume sa- 
esą prisirengę. vo įspūdžių knygą parašę, o

--------------- dabar ką berašysime?
KĖSINASI PRIEŠ LENKŲ ---------------

KORIDORIŲ. DAUG UŽMUŠTA KOMU- Vartok M Hle Patruki
Francuzų laikraštis “La NISTŲ RIAUŠĖSE GRAI- 

Republiųue” įsidėjo straips- KIJOJ.
nį, kurį daug kas laiko šen- Oficialiai patvirtinama, 
sacija. Straipsnis atkreipia kad per susirėmimą tarpe 
francuzų politikų dėmesį į komunistų ir policijos Salo- 
vokiečių reikalavimus su- nikuose 6 žmonės buvo už- 
grąžinti jiems koridorių, mušti ir 30 sužeisti. Užmuš-
Laikrašty sakoma, kad fran- tuosius viešai palaidot už- žaizda užgis ir jums bus greitai pa
cuzų politikai neturi užmir- drausta, nes bijoma tolesnių *a,ba. Nc?a7'ir!Lrp8Si^?lr i ‘ • ‘ii , . . »■ išbandymui to gero Knetaiso. Karrsti Lenkijos reikalų, bet vo- neramumų. Panašios nauses nešiot visą amžių pritaikytoją. Kam 
kiečių reikalavimai taip pat įvyko ir Atėnuose, kur per
yra ne be pagrindo. Norima komunistų demonstraciją, nuvarė ant operacijos ? Daugybė vynj

1 * • v • s o A A 1 * 1 ’ 1 vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik-vokiecių mišrią valdžią ko- monstrantus, kilo panika, ščiot. išbandyk tuojau dykai, nes ui 
ridoriui. Lenkams tas keta- Per spūstį 7 žmonės buvo yra stebėtinas daiktas gj^ymm pa- 
las įvaro daug baimes. užmušti ll’ 20 sužeista. Ine., 56-E Main Street, Adams, N. Y.

seno ar
naujo. Didelio ar Mažo. ir Jas busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Parankamų.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W. 
Rice, 56-E Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos 
Tik uždėk ant patrukusios vietos lt

Olandijos socialistai nu
tarė pagaminti scenos vei
kalą, pavadintą “Cattaro 
Jurininkai”, atvaizduojantį 
buvusį andai jurininkų su-1 
kilimą Olandijos karo laive, 
“Zeven Provincien”. Socia
listai šitam sukilimui prita-j 
ria. Veikalas bus vaidina-į 
mas Amsterdamo mieste, 
kurį valdo socialistai.

NUO VISOKIŲ U- 
GŲ GYDUOLES.

LIETI VIŠKV ŽOLIŲ IR ŠAKNŲ 
KRAUTUVĖ.

ietuviškų vokiškų gyduolių nuo Vi- 
urių Užkietėjimo, Skilvio Nemali 
-o. Nenoro Valgyti, Strėnų ir P“čių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Du«ulk 
Asthma). Peršalimo, Skausmo p< 
Crutine, Reuma izmo, Plaukų S: nki- 
įo, Pleiskanų, šiapinimo Ix>voje, Nu» 
Jervų—Išgąsčio. Priemiečio, Nemie 
rojinio, Galvos S ausmo. ir Galvos 
ivaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų 

Čionai jus galite gauti ir tokių gy 
uolių, kok.u kitur negaunate. Žolės 
r ša'-nvs partrauktos iš Lietuvos ii 
;itų šalių, visados šviežios ir pigia 
parduodamos. Esu" vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskit* 
laiškais arba ypat.iškai Pasiunman 
per paštą visur. Pasiunčiam 1 baksą 
už 25c, arba 5 už $1.00. Paminėkit nuo 
ko norite.

KAZELLS BOTANICAL CO. 
Herb Specialist 

108 W. BKOADWAY 
SO. BOSTON MASS.

shingtono į Califomiją, gi 
pats Hooveris atvyko į New 
Yorką. Jis čia turėjęs kažin 
kokių reikalų. Vėliaus spau
doje pasirodė žinių, kac 
Hooverio asmenį New Yor
ke “saugoja” detektivai.

Bostono politikieriai da
bar sako, kad toji “apsau
ga” tikrenybėje esąs “tech 
niškas areštas.” Hooveris 
buvęs sulaikytas dėl to, kac 
norėjęs slapta išgabenti 
daug aukso iš Amerikos. 
Dar einant jam prezidento 
pareigas, Rooseveltas ture 
jes su juo konferenciją Wa- 
shingtone ir abudu nutarę 
<ad aukso iš Amerikos dau
giau neišleisti.

Bet nežiūrint šitokio nu- 
arimo, vienas laivas vistiek 
buvęs prikrautas aukso ir iš
siųstas Melionui į Londoną. 
Melionas yra brangus Hoo
verio draugas ir buvo jo ka 
binete finansų ministerium. 
Jis yra didžiausis Amerikos 
piniguočius.

Kai Rooseveltas užėmęs 
prezidento vietą sužinojęs, 
kad Melionui slapta yra ga
benamas auksas, iš Washin- 
gtono tuojaus buvęs duotas 
Įsakymas to aukso Melionui 
neišleisti. Bet pasirodę, kad 
laivas su auksu jau išplau
kęs. Tuomet Washingtono į- 
sakymu buvęs išsiųstas grei
tasis karo laivas, kuris pasi
vijęs aukso laivą ir sugrąži
nęs jį New Yorkan atgal. 
Taigi dėl to ponas Hooveris 
ir buvęs pastatytas po “tech
nišku areštu”. Jis nesąs į 
šaltąją uždarytas, bet de- 
tektivai jį saugoja ir jis ne
galįs niekur išvažiuoti. i

Tai taip kalbama pašnab-1 
ždomis tarp Bostono demo
kratų politikierių. Spauda a- 
pie tai tyli.

Ar yra šitoms kalboms ko
kio pagrindo, mes neturim 
galimybės patikrinti.

Groeeruė ir dviejų šeimynų 
visais įtaisymais, ir 2 karų gara- 
džius; namukas dėl 100 vištų, didelis 
lotas žemės ir sodnas. Apyvartos ap
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,

FARMOS
NO. 1 FARM A 155 akrai prie Stato 

kelio ir prie upės, 40 akrų didelių me
džių lentoms tinkamų, apie 60 akrų 
dirbamos žemės, gera stabą sa 12 
kambariu, baimė ir kiti budinkai, di
delis sodas; šita farma gražioj vie
toj. Parduodu tik už $6,300.

NO. 2 FARMA 320 akrų prie di
delės upės, daug dirbamos žemės, 12 
kambariu stuba, ir kiti budinkai, 7 
karvės, 3 telyčios, 1 arklys, 1 kiaulė 
rištos, vežimai ir padargai. Parduo
da su viskuom už $8,000. Platesni , 
žinių klausk. (-)

A. ŽV1NGILAS
R.F.D. 1 Jewett City,

Parsiduoda Didelė Fi
Arba išsiduoda ant randos sa gyvu
liais ir padargais už mažą randų. Ka.-. 
manot farmą pirkt, arba norit ran- 
davot atsišaukit greitai. Daugiau ži
nių suteiksiu per laiškų. (13)

LEO JAŠAS
69 Beaver St- Medway,

GERA FARMA
50 akrų žemės, mainau uit mažo 

namo, sutinku paimti ir mažų mort- 
gičių. Platesnių žinių klauskite. (13) 

MRS. A. RAKAUSKAS
LAKE COMO, PA.

Chas.
i Knchaulns i Su

GRABOR1US ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabus paruošia m aao $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Psca Street 
BALTIMORE, MD.

Įsitėmykit telefonų Ssath
F4HRI

VISŲ ŽINIAI.
Už visokio! rųšies smulkius pu 
garsinimus, kaip tai:

s
S

Lvove įvyko lenkų ir uk-į 
rajiniečių socialistų partijų 
atstovų bendra konferencija į 
ir nutarė sudaryti vieningą 
frontą kovai su reakcija. Tai 
pavyzdys tikros tautų broly- • 
bės. Na, o pabandykit suve- ! 
sti į tokią konferencija len- | 
kų ir ukrainiečių patriotus! f 
Jie tuojaus pradėtų šaudy
ta. ' p

Sveikata
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios ii 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.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mas*.

mus' apsivedimų, įvairins _ 
mus, pardavimus, pirkimus, 
tome po 3c. už žodį nž sykį. No 
rint tą patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, až sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už syki. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi už8iprenumeravą laikraiti 
ir už pirmų sykį skaitome po te. 
už žodį, išskiriant pajieUtojiaras 
apsivedimų, kurie skaitomi po te. 
Mažiausio apgarsini: 
kaina 60c.
Už pajieškojimus giminių 
draugų skaitome po 2c. už iodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraiM, 
už pajieškojimua giminių ir dran
gų skaitome tik po lc. ui žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas 
ba pajieikojimas greitai 

ia pasiusireiki)

i

pasiųsti kartu ir 
KELEIVIS

I BR0ADWAY, 
80. BOSTON,



t

Sesta* Puslapi*

KAIP DABAR AMERIKA IŠRODO
EUROPIEČIAMS.

NEAIŠKUS ŽMOGAU, PRAŠAU 
NUSIIMTI KAUKĘ!

Mums pateko į rankas 
Krokuvos lenkų dienraštis, 
“Illustrowany Kurjer Co- 
dzienny”, km- tūlas kun. B. 
Slawinski, buvęs atvykęs A- 
merikon pinigų rinkti ir da 
bar sugrįžęs atgal tuščiomis 
rašo, kad —

Dėl skolų nusižudė katalikv 
vyskupas.

“Mano kelionės Ameri
kon vaisiai labai menki 
Priežastis to yra skurdas, ii 
tai be galo didelis.

“Beveik kiekvienas Ame
rikoje turėjo pinigų bankuo 
se, ir beveik kiekvienas ji 
neteko. Be to, visiškas ne
darbas, besitęsiantis jau nuo 
dviejų metų, baisiai sunai
kino žmones.

“BlogĮausia yra prasisko
linusioms katalikų bažny
čioms ir mokykloms. Jos ne
gali jokiu budu išsilaikyti ir 
priverstos bankrutuoti. Pa 
vyzdžiui, vien tik nedidelei 
Trentono, N. J., diocezijoi 
katalikai turi $8,000,(M)Č 
skolų ant bažnytinių triobų. 
Todėl nestebėtina, kad pri
buvęs tenai jaunas vyskupas

Nauja Valstybių 
Sąjunga?

Sukėlė pasauly sensaciją.

Mažosios santarvės val
stybės—Rumunija, Čekoslo
vakija ir Jugoslavija —su 
darė “šventąją santarvę’’. 
Kiekviena iš šių valstybių 
tvarkysiančios savo užsienių 
politiką taip, kad nebūtų pa
žeisti nė vienos iš šių vals
tybių reikalai. Ekonominiai? 
klausimais visos trys valsty
bės taip pat labai glaudžiai 
bendradarhiausinčios.

Į ši faktą gyvai atsiliepė 
visų Eurpos valstybių spau
da, kiekviena savaip ši įvy
kį aiškindama, tačiau nenu
tylėdama didelės šios san
tarvės reikšmės tarptautinei 
politikai. Manoma, kad 
“šventoji santarvė” buvo su
daryta vadovaujant fran- 

cuzams, kurie stengiasi su
daryti griežtą frontą prieš 
vis karingiau nusiteikiančia 
Vokietiją. Esą, “šventoji 
santarvė” esanti pirmas žin
gsnis sudaryti didžiajai Du 
no jaus sąjungai. Nors italų 
spauda šią žinią sutiko la
bai nepalankiai, bet eina 
gandai, kad mėginama su 
daryti net italų—francuzų 
draugiškumo sutartys. Nors 
italai su francuzais ir turi 
politinių sąskaitų, bet vis 
dėlto galimas dalykas, kad 
Francuzijai pasiseks surasti 

į kompromisas. Kiek šie spė- 
lioiimai yra pagrįsti, nusta- 

I tyti sunku, bet jie rodo, kad 
vokiečiai savo politika kelia 

[Europoj nerimo.
Laba daug kalbama, kad

į sakvtu valstvbių sąjungą' 
prisidėsią lenkai. Tuomet, 
karingieji vokiečiai butų ge 
rokai apsupti iš visų pusių. 
Pastaruoju laiku pastebimas 
žymesnis Franeuzijos susi
artinimas su Sovietų Rusija. 
Mat, bendras priešas— Vo
kieti ios hitlerininkai—visus 
iungia. Neeralima numatyti, 
kokią poziciją šituose vals
tybių susigrunavimuose už
ims Lietuva. Mat. vokiečiai 
nuolatos Lietuvai grasina at- 
;msią Klaipėda.Tačiau lietu
viai su lenkais negali kal
bėtis, kol Vilnius lenkų ran
kose. Tad ar tik neatsiras 
greit progos Vilniaus bylai 
išjudinti? Gal lenkai, bėdos 
spiriami ir reikalingi pala

imos. susipras? O gal vo- 
tiečių karingumas atslūgs, 

Ikai pamatys, kad pusė Eu- 
Į ropos grupuojasi prieš juos?

“Verslas”.

nemokėjo tų skolų pergy
venti ir mėnuo atgal nuėjo 
amžinybėn...”
?hicagoje specialus vežimai 
renka lavonus nuo gatvių.
“Sąlygos Amerikoj dabar 

aisios. Viskas buvo gerai. 
:akol ruko fabrikų kami- 
•ai... Dabar toks vargas, 
;ad sunku jį ir aprašyt, 
įmonės miršta nuo bado. 
>o Chicagą važinėja specia- 
ųs vežimai ir renka nuo ga
viu mirusiųjų lavonus.

“Jau nuo eilės mėnesiu 
liestai nebemoka savo vai 
ininkams ir mokytojams 
igų. Mokyklos užsidaro ne- 
’k privatinės, bet žada ; 
alstybinės užsidaryti.
“Kaip bus toliau, jeigu ši 

oks krizis tęsis, niekas ne
dali suprasti."
\tvažiavęs dolerių, kunigas 

gavo špygą.
“Akyvaizdoj šitokio kri- 

’io, iš mano ‘bastimosi’ pc 
Vmeriką finansiniai nebuvo 
'okios naudos. Negalėjau 
urinkti savo įstaigoms nie

ko...
“Žmonės tikisi, kad po 4 

kovo, kai naujas preziden
tas užims savo vietą, Ame- 
•ikoj sugrįš geresni laikai.”

Taip rašo apie Ameriką 
'uropietis ilgaskvernis, kn
is buvo atsibeldęs čia pasi
pinigauti. Jis pasakoja apie 
Ameriką su pasibaisėjimu, 
’yg kad Lenkijoj padėtis bu- 
‘ų geresnė. Tiesa, laikai A- 
merikoj labai sunkus, to 
liekas neginčys, tačiau la
vonai gatvėse nesivolioja, 
kaip tas Dievo tarnas pasa
koja.

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJU DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
Vaidyba 1933 metams 

Tos. Mačiulis—pirmininkas.
Ilk906 Prescott St., Waukegan,

R. Rulis—vice-pirroininkas,
838 So. Jacksor. St., VVaukegan. Ii! 

{. J. Masiliūnas, užrašų raštininkai
818—lOth PI., VVaukegan, Ilk 

B. Sirvidas, turtų raštininkas,
164—lOth St , No. Chicago, Ilk 

<. Vaitekūnas, kasierius,
726 — 8-th st., Waukegan, III. 

Kasos globėjai:
T. Petraitis, ,

907 So. Jackson st., Waukegan, 111- 
Bertha Dik šiene

630 8th St., tYaukesran. Ilk
Knygiai: 

i. Dambrauskas,
118—10-th st., No. Chicago, III.

F. Marcinkus,
732 So. Jackson St., Waul$egan. III]

Maršalkos:
R. Geniotis, J. Stočkus.
Draugijos susirinkimai būna kai 

paskutinį ketvergą kožno mėnesio, 
7:30 vakare, Liuosyhės Svetainėje.

GAVO PIRMOS RANGOS 
MEDALĮ.

—žinai, mano šuo vakar ga
vo pirmos rangos medali kačių
parodoj.

—O kaip tas buvo?
—Matai, aš nuėjau su juo ton

parodcn ir jis papiovė tą kati
ną. kuriam buvo užkabintas 
garbės ženklas.

Sparnuota Žuvis Pateko ant Meškerės.

šita sparnuota žuvis buvo pagauta anądien ant meškerės 
Floridos pakrašty. Ji sveria 84svarus ir ėmė 3-5 minutes įtrauk 
ti ją į laivą. Ji buvo iškimšta ir dovanota prezidentui Rcosevel 
tui.

SO. BOSTON

Humoristika

POLITIKA IR METEORAS.
Kai pclitika pašlyja,
Nei tai sninga, nei tai lyja;
Nei ta šika, nei tai šalta,
Nei tai juoda, nei tai balta...' 

Tautų Sąjunga japono 
Bijo tartum skdrpijono,
O japoną vis kankina 
Gyvuliškos akys kino...

Vrba imkim kabinetą—
Kas tik r.ori tas ir mėto; 
šiom dienomis visa krūva 
rain kabinetų sugriuvo.

Ir figūra Skujenieko 
Dargi nepadarė nieko;
Kaip tik susipurtė latviai — 
Jis ir atsidūrė gatvėj. 

Šleicheris, ar tai Bonkuras 
šiandie be temperatūros;
Kaip tiktai priėjo galo 
Jras ėmė ir atšalo.

Kai subjuro Vokietijoj 
Kelias dienas smarkiai lijo; 
Kaip tik Šleicheris pabėgo— 
Velnias nunešė ir sniegą. 

Sako žmonės ir prie Nilo 
šaltis kažinkoks pakilo;
Sako buk tenai arabai 

i Vos gyvi per dienas dreba. 
Lietuvoj taip siuto oras,
Kad nukrito meteoras;
Gal kokia dangaus planeta 
Nori musų kabineto?

Ir profesoriai sujudo 
Ištardyt planetos būdą. 
Nustatyti diagnozą;
Gal ji bus kur iš kolchozo?

O gal būt. kad musų oras 
Pats gamina meteorus;
Nes dažniausia jis pakliūva 
Ne kitur, kaip Į Lietuvą.

J ui. Boks.

PIRMA NUPIRK KOL TĄ. O 
PASKIAU JIEŠKOK ŽMONOS.

Vaikinas su mergina sustojo 
prie moteriškų drabužių krautu
vės lango ir sako:

^WelL tas tamsus koutas 
man labai patinka, reikės toki 
nupirkti savo moteriai.

Mergina pažiurėjo jam i akis 
ir šypsodamosi sako:

—Taip, nupirksi. Ale kada?
—Well, kaip turėsiu moterį.
Mergina vieną akį primerkė ir 

sako:
—Pirmą turi nupirkti koutą. 

o paskiau j ieškok žmonos.
G. J. K.

PER BUČKI NEMATĖ 
ŽVAIGŽDŽIŲ.

Vieną gražų vakarą, einant 
namo iš krutamu paveikslų, apie 
IT :30 valandą, vaikinas su mer
gina sustojo tamsioje vietoje ir 
pakėlęs akis Į viršų sako savo 
merginai:

—Gee, Barbute, ar tu matai, 
kaip žvaigždės mirga?

Mergina pakėlus akis į viršų 
žvalgosi. O jis tuo tarpu apkabi
na ją ir pabučiuoja. Mergina 
nieko nesako. Pagalios, jis ir vėl 
klausia jos:

—Well. ar matai kaip žvaigž
dės mirga?

Mergina:—Well, vieną kartą 
pažvelgus negalima pamatyti. 
Ar galiu dar kartą pažvelgti ?

G. J. K.

JIS NORI SU BULVĖMIS.
Į vieną Kauno restoraną už

ėjo išsigerti kurčias tautininkas 
su savo bičiuliu. Tarnas priėjęs 
tuoj ir klausia:

—O ką ponai valgys?
—Aš nevalgysiu nieko— at

sakė tas, ką buvo nekurčias.
Tarnas kreipiasi į kurčią:
—O ką pona^lieps?
Kurčias atsako:
—Duok man tą pati, ką ir a- 

nam ponui, tik man su bulvė
mis.

KAS GERIAU?
—Jonai, ar tu gali man pa

sakyt, kas yra geresnio už snap
są?

—O kas?
—Du snapsai.

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

i: 11
: 1*—11. 

332S S*. Hakted St 
CHICAGO, ILL. 

ToL Boulevard 8483
«.WW ■■■■■Į ■“TV*

TORONTO, KANADA.

Sugrįžęs iš ligoninė?, ku
rioje teko kokį laiką pagu
lėti. radau “Laisvės” No. 35 
iš 11 d. vasario. Skaitau ir 
savo akimis netikiu! Juk aš 
nesu toks didelis veikėjas, 
kad apie manę tiek daug ra- 
rašytų, ii- dar nesąmonių. 
Jau bus apie pora metų kaip 
aš į jų rašomas korespon
dencijas nereagavau, bet 
paskutinėje tiek daug “per
iu”, kad norams nenorams 
prisieina atsakyti. Tikiuosi, 
kad gerbiamoji “Keleivio” 
redakcija leis.

Kaip kurie Toronto lietu
vių pilnai supranta, kodėl 
musų komunistai pradėjo 
kitų pažvalgų žmones taip 
šlykščiai šmeižti per savo 
spaudą. Mat, tarp Toronto 
maskvinių davatkėlių privi- 
o šnipų ir jau viešai susi- 
inkimuose pradeda vienas 

kitą išduoti. “Vadukai” iš
girdę, kad jų sėbrai, kaipo 
'•nipų, darbai pradeda kilti į 
aikštę, labai susirūpino ir, 
kad nukreipt dalyką į kitą 
ousę. surado tokį “baisų 
žmogų, kuriuomi pradėjo 
savo pasekėjus gąsdinti. Ir 
štai, pasivadinęs “Buvęs J. 
I. drg.” rašo:

“Jokubyno kompanija pa
sivertę į bedarbius, užsirašė 
dienraštį “L,” pasislėpdami 
)o tokiais vardais, kad ne- 
usektų, bet darbininkai ta- 
ai susekė.” Bet ką “susekė 
tepasako. Aš daleidžiu, 
tuomet Toronto komunistė- 
iai landžioja visur siulyda 
n i savo visokias “indulgen
cijas”, tai pasitaiko tokių, 
kurie pasinaudoja jiems 
iulomu “tavoru”. Bet aš 
‘Laisvės” niekuomet ne
ėmiau ir nemanau ką nors 
bendro turėti su tokiu laik- 
aščiu, kuriame apart kolio- 

nių daugiau nieko nėra.
Toliaus buvęs mano

‘drg” rašo: “Jokubynas ty-
Ha save leido suspenduoti 
š S. ir D. draugijos, kad 
paskiau gryžus su apdirbta 
mokesčių knygute, ir prime
sti vadovaujantiems drau
gams, kad jie suspendavo 
neteisingai, kaipo ‘politinį 
priešą’.”

Be abejo, jeigu tas žmo
gus butų gyvas, kuris tą “ap
dirbimą” padarė, tai, žino-' 
na, mes dabar pakalbėtume 
kitaip, bet dabar viskas vel
tui.

Dar toliaus rašoma: “Lie
tuvoj buvę bankieriai, su- 
bankrutiję, čia dabar skver
biasi prie darbininkiškų pa
šaipiųjų draugijų, kur to
kiems ne vieta.” Ar girdit, 
mieli parapijonys, kaip tai 
baisu! “buvęs bankierius!” 
Net plaukai^ant galvos sto
jasi ! Kas gero, tai vieną gra
žia dieną Toronto komunis
tėliai pradės rekvizuoti vi
sus mano “turtus”, kurių 
tiek daug turiu, jogei ma
nau kreiptis jau miesto val- 
dybon, kad pastaroji duotų 
užlaikymą. Kas man darbo, 
kad kokiam ten Morkiui, 
Kevėžai ir kitiems raudo
niems buržujams, kurie turi 
po keliatą namų, užkraus 
didesnius mokesčius?

jos bankas, kuriame turėjau 
ir aš šėrą, puikiausia gyvuo
ją, ir kai jus paimsit į savo

ir mano “turtus” kooperaci- 
os banke galėsit konfiskuo- 

ti. Bet apsisaugokit Sme
tonos, vyručiai...

Prie užbaigos mano “bu
vęs drg.” visai drąsiai rašo: 
“Minimas jokubynas klau
pėsi prieš kun. Garmų, nu- 
šliaužiojo klebonijos pa
kampius, kad tik bendrai su 
kunigu galėtų ‘išnaikinti’ 
Toronto bolševikus. Bet ne
išdegė; Garmus išvyko kur 
tai ‘nervų’ gydytis, ir pali
ko nusiminusį tą menševi
ką”.

Drauguti! atrodo, kad 
perdaug narzano “skystimė
lio” truktelėjai ir todėl nie
kus plepi. Jeigu reikėtų pa
liudyt, kad Jokubyną matei 
klebonijoj, tai butų riestai. 
Tiesa, “Kultūros” draugija 
buvo surengusi porą koncer
tų parapijos salėj, bet tai kas 
čia bendra su kun. ii* klebo
nija? Parapijos salę tvarko 
komitetas ir tik su tais žmo
nėmis buvo tartasi delei są
lygų. Be to, aš visiškai nebu
vau tuo reikalu niekur; tai 
atliko mano žmona.

O jus, būdami didžiausi' 
begėdžiai, patys iš savęs 
monkes darydami, ruošiate 
tam tikslui veikalus, lyg kad 
norėdami savo pasekėjus į- 
tikinti, jog tikrai taip buvo. 
Per vaidinimus ir susirinki
muose perstatot kunigus 
šlykščiausioj formoj, o kaip 
tik prisieina koks reikaliu
kas—krikštynos, ar šliubai, 
tai tuoj ir bėgat į kleboniją 
(tik, žinoma, ne į lietuviš
ką).

Be to, visi Toronto lietu-

No. U, Kovo 15 d., 1833 m.

viai gerai žino, kad nekurie 
iš komunistėlių bešliaužio- 
dami po klebonijas ir bemi- 

Dėlei subankrutijusio ban-i8??11“katalikiškų organiza- 
ko prašau per daug galve-l<:1W “almuznomis — *• 
lių nesukti, nes kooperaci- turtus susikrovė,

sau tr 
ir dabar 

tyčiojasi iš tų, kurie nieko 
neturi. Tai štai kas juos ver
čia kabinėtis prie kitų pa

rankas visą Lietuvą, tada! žvalgą žmonių—noras pa-
slėpti savo juodus darbus ir 
nukreipti žmonių dėmesį į 
kitą pusę.

Prie užbaigos turiu pasa
kyti buvusiam mano “drau
gui”, kad man tu esi neaiš
kus žmogus, todėl prašau 
nusiimti kaukę. Tada mudu 
pasikalbėsim aiškiau.

J. Jokubynas.

PASIŽYMĖJĘS ANGLŲ 
LAKŪNAS.

Anglų armijos lakūnas Gay- 
ford, kuris be sustojimo nulėkė 
iš Anglijos į pietų Afriką, su- 
mušdamas visus greitumo re
kordus.

DR. J.NARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir
moterų ir vyrų, kraa jo ir 

Elektriką ir 606 gyi
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston
TeL Capitol 2257 Highlaads 331* 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
1933 Ketams.

glŲ metų “Keleivio” Kalendorius yra labai 
įdomus.

Štai tik sugląustas 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 išąiškinti.
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. 
Galiam taipgi įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konverte atskirai: Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome atsiųsti štampų ii Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

MmeeeeeM*eeeeeeeeoeeeoooeoeoooeeooeeeeoeeoeeeeeeoc

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išparduoda knygas nž pašę kai
nos. Tarpe kitų knygų galite gauti šias svarbias Inkai nupiginta 
kaina:

Lėlio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 83* poslapių už *4.00 
Kišenini žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

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

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

“Aušros” Knygyne yra šimtai kitų knygų karias Rtao laika ga
lina gauti pirkti ai pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, cigamyčios, ir Lt. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu 5 centų štampų 
persiuntimui.

“AUDROS” KNYGYNAS 
3853 So. Halstod Street Chicago, UL

KELEIVIS
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo motų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Lietuvoj Grąžinami Baužiavos Laikai.
įvedama 12 valandų darbo 
diena ir trečdaliu mažina

mos algos.

“Lietuvos Žinių” 30-tame 
numery yra Įdėta šitokia ži
nia iš Kauno:

“ ‘Drobės’ fabriko admi
nistracijai pasiūlius, dalis 
audėjų sutiko dirbti po 12 
valandų, vietoj 8 vai.

“Dabar ‘Drobės’ adminis
tracija paskelbė naują dar
bininkų darbo atlyginimo 
kainorašti, pagal kuri kai- 
kuriems darbininkams su
mažėjo atlyginimas 20—30 
nuošimčių.”

Dvylika valandų darbo, 
tai baudžiavos laikų paliki
mas. Šitoks darbininkų iš
naudojimas kultūringose ša
lyse yra uždraustas Įstaty
mais. Amerikoj ir Europoje 
senai Įstatymais yra užtvir
tintas 8 valandų darbas. Pa
skutiniais laikais darbinin
kų organizacijos reikalauja 
jau 6 valandų darbo dienos. 
Tuo tarpu šventoj Lietuvoj 
einama atgal. Ant syk dar
bininkams užkraunama 4 
valandas daugiau darbo, ir 
magaryčioms da nukertama 
beveik trečdalis atlyginimo!

Darbininkai “sutiko” to
kiomis sąlygomis dirbt, sako 
Kauno laikraštis. Darbinin
kai “sutikdavo” ir baudžia
vos jungą vilkti. Bet apie 
baudžiavą mes juk kalbam 
su pasibaisėjimu.

NEBEGYDYS LYTIŠKŲ 
UGŲ.

Kaip žinia, katalikiškoje 
Lietuvoje yra oficialiai pri
pažintas prostitucijos biz
nis. Todėl yra daugybė lyti
škų ligonių, kuriems gydyti 
iki šiol buvo užlaikoma val
stybės pinigais 10 venerinių 

’ ambulatorijų visoj Lietuvoj, 
i Dabar valdžia nutarė nuo 1 
kovo tas ambulatorijas už
daryk

Šančių venerikų ambula
torija praėjusiais metais tu
rėjo per 10,000 klijentų. Ve
nerikų ir odos ligų ambula
torijoms per metus išeidavo 
iki 300,000 lt., kurių dėl e- 
konominio krizio valstybės 
iždas nepajėgiąs duoti. 
Sveikatos departamentas 
nori, kad tas ambulatorijas 
perimtų savivaldybės pri- 
jungdamos jas jau prie esa
mų savivaldybių bendrų 
ambulatorijų.

BOSTON

Geležinis Paukštis,-Kurs Deda Bambas

čia matote naujausią Amerikos karo lėktuvą, šita skraidomoji mašina padaryta visa iš 
metale, skrenda 200 mylių greitumu i valandą ir neša 2,000 svarų bembų. Ji tyčia bomboms 
svaidyt ir padaryta..

Tiesiai į Klaipėdą
BE PERSĖDIMO SPECIALĖ KELIONE 

GARLAIVIU

BERLI N
Išplauks ii New Yorko GEGUŽĖS 10 D.

Pasažieriai nuo garlaivio EUROPA, išplaukiančio iš New Yorko 
gegužės 14 A, kurie keliauja i Lietuvą, bus perkelti į garlaivi 
BERLIN Bremene.

I& UOSTO J UOSTĄ
Informacijų kreipkitės į autorizuotus Lloyd agentus ar j

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON STREET BOSTON. MASS.

Plėšikai Užpuldinėja ir Žudo Žmones.

ARKLf įGABENO į KAR
ČIAMĄ.

Pėžaičių karčiamoje vie
ną vakarą iš apylinkės keli 
jauni vyrukai vaišinosi. Kai 
visi jau gerokai Įsilinksminę 
buvo, jie sumanė iškrėsti ne
paprastą štuką. Iškinkė vie
no ūkininko arklį, kuris bu 
vo
tas.

Valdžia Tariasi 
Vatikanu.

SUIMTAS TABAKO PIR
KLYS REMENAS, PADE
GĘS SAVO KRAUTUVĘ.

Teismo tardytojo parėdy
mu Šiauliuose suimtas taba
ko ir jo gaminių pirklys Re
menas,’ kuris Įtariamas pa
degęs savo krautuvę. Gais
ras Įvyko vasario 8 d. Re- 
menas pareiškė turėjęs dėl 
gaisro didelių nuostolių, bet 
jų sumos oficialiai nebuvo 
galima nustatyti, kadangi, 
pasak Remeno, visos sąskai
tos ir knygos žuvusios ug
ny. Prekės buvo apdraustos 
15,000 litų. Tiriant gaisro

Nori uždraust kunigams 
politilraotL

Dabartiniu metu politinio 
departamento direktorius p. 
Lozoraitis derasi su Vatika-

prie karčiamos pastaty- n0 reikalų vedėju Arratidei 
ir jį įvedė į karčiamą. sureguliavimo ginčytinu 

Vienas vyrukas šitą refeį klausimų. Lietuvos yyriau-
svečią norėjo net degtini g*®"0™}“ 13sld«rėtl. “ 
pavaišinti, bet bėriukas to- dvasininkai butų
kių vaišių nemėgo. Bėrukas nu0.
karčiamoj jautėsi kaip tvar- Tal turet9 uzdraiBtįarkivj-
e ir atliko savo reikalus. fupas savo instrukcųomn 

____________ kunigams, kad ypač pamok-
RADO BALTĄ KURMĮ. h®®iama P®11'

_ tikos reikalai. Ginčytiniems 
Vieno ūkininko bernas iš klausimams išlyginti pavyz- 

Kalviškių, kuris buvo padė-^žiu norima paimti Musso-

BIBLISTAI PLATINA 
SAVO “MOKSLĄ.”

. Raseinių apylinkėj kažin- 
i kokie du agentai platina bi- 
i blistų leidinius ir, be to, žo
džiu skelbia savo mokslą.Jie 
labai paprastai riša didžiuo
sius pasaulio klausimus, sa
ko, buk tai dabartinis eko
nominis krizis esąs šventraš
tyje išpranašautas ir nurodo 
budus jo apsisaugoti. Kuni
gas per pamokslą griežčiau
siai uždraudė visiems kata
likams turėti su biblistais ką 
nors bendro.

ARKLYS UŽ 75 LIETUVI 
ŠKUS CENTUS.

Lietuvos Žinios” paduo
da iš Mariampolės šitokią 
žinią:

Iš Viduklės Į Kryžbaską 
važiavo pil. Milius ir beva
žiuodamas pavijo nepažįsta
mą žmogų; nepažįstamasis 
prašė pavėžėti. Nuvažiavus 

Ities Pikelių kaimu, nepažįs-
‘Vienas ūkininkas atsiye-Larnasis atstatė Miliui Į kru- 

dė turgun arklį. Arklio nie-Įtinę revolverį ir pareikalavo 
kas nepirko, nes buvęs blo- Į rankas pakelt aukštyn. Už- 
gas. Rinkos rinkliavos nn- |puolikas iškraustė Miliaus 
kėjas pareikalavo 75 centų!kišenes ir radęs paėmė 60 
rinkliavos. Ūkininkas pasiu-hjtų

arkli- . | Antanas Jankauskas iš
Tai reiškia 7J-3 centai A-|Krakių keliavo Dotnuvon.

merikos pinigais. Pavijo jį važiuoti du vyrai ir 
Jankauskui davė lazda į 
galvą, nuo ko mušamasis ap
svaigęs. Apsvaigusį užpuoli
kai įsidėjo į vežimą ir vež-

ŠIAULIUOSE UŽMUŠĖ 
TRAKTIERNINKĄ 

RAMONĄ.
Ramonas laikė Šiauliuose «™žastis, kijo įtarimų, kad 

traktierių “Klaipėdą”. Anų krautuve tyčia padegta Pa- 
nedėidieni pas jį atėjo žino- danus kratą Remeno bute. 
mi Šiaulių mušeikos, Alek- ras‘a. Pas » daa? P^eptų 
sas ir Jonas Gabriiaičiai, ?F«kl9> 0 ^rnaites lovoj, po 
Stasys Mikneviėius, Kinėa ir cmzimu žuvusios kny- 
dar kažkas ir, pasigėrę, ėmė 9U sąskaitom. Po tokiu 
savo tarpe muštis.

įęs laukuose spąstus dėl še
škų, ne mažai nustebo, kaip 
ryte spąstuose rado nepa- 
orastą gyvulėli būtent baltą 
kurmį, šituo nepaprastu gy
vulėliu visi labai stebėjosi, 
nes mažai kas tebuvo baltą 
kurmį matęs. Bernas kailiu
ką nutraukė ir duos iškimšti 
kaip namų papuošimą.

linio-Vatikano sutartį, ata
tinkamai ją pakeitus.

KAUNO PONAI JAU
SAMDOSI VASAR

NAMIUS.
Nors karštos dienos dar 

r labai toli, musų ponai jau 
Traktie- kratos rezultatų, Remenas Į- msirupino vasarnamiais ir 

kištas i kalėjimą. Pažymėti

KURŠIŲ MARIŲ LEDAS 
SUSIGRŪDO KALNAIS.

Paskutinėmis dienomis 
pūtęs smarkus vėjas išjudi
no Kuršių Marėse ledą. Vie
tomis ledas susigrūdo kal
nais. Prie Nidos, išsijudinęs 
ledas išardė prie uosto esan
čią krantinę, kuri buvo pas
tatyta praeitais metais. Le
das išrovė polius, ir nustūmė 
nuo kranto akmenis.

PANELES VADINSIME 
PONIOMIS.

Moterų taryba įteikė mi- 
nisterių kabinetui memoran
dumą. kuriame prašo “pane
lės” vardą pakeisti “ponios” 
vardu. Matyt, ”ponioms” 
pavydu, kad jos negali “pa
nelėmis” vadintis.

APMUŠĖ MERGINĄ,
GRĄS1NDAM1 RE-

yOLVERIU. __ ______________
Vasario 5 d. Šiaulių rnies-Jjamįes atėmė 158 litų. At- 

to gyventoja, Elzbieta Juo- Įvežę netoli Dotnuvos išmetė 
zapaityte, atėjo pasiskųsti |jg vežimo ir nuvažiavo sau.
policijai, kad ją užpuolė Vi
ktoras Karpinka ir Feliksas I 
Dimša, kuriuodu, pagrąsinęj 
revolveriu, ją apmušė. Poli
cija dalyką tiria.

STEIGIA VEISLINIUS 
PAUKŠTYNUS.

Paukštininkystei pakelti

Aną dieną Paliepių kai
me, Airiogalos valsčiuje, sa
vo bute rasta žiauriai nužu
dyta pil. A. Lukošienė, 63 
metų amžiaus. Ji gyveno 
viena ir aplinkiniai žmonės 
kalbėdavo, kad turinti daug

KELIAUK Į LIETUVĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA -
? Iš New Yorko 
į KLAIPĖDĄ

Per GodienbvrgtĮ

žemės ūkio rūmai projektuo- Į Pelenis iš Maldėnų
ja įsteigti kiekvienoj apskri- km‘ G™2?.21* Yalfc:.vSziavo 
ty bent po vieną paukštyną Kuršėnų hnk; Ne ?h Kurse; 
veisliniams paukščiams iš- P* 8totl®8 ^P™1® Pleslkai
auginti. ir atėmė iš Peleniaus 90 lt.

riaus savininkui Ramonui L.. . . .
panorėjus juos išskirti, mu- na’ Jau anksčiau be-
šeikos sutartinai puolė jį. "e du kartu dege ir vis gau- 
Ramonas pabėgo nuo jų į da™ draudimo premijas.

daužyti ir, pridarę nemažai SĄJUNGOS VEIKĖJUS, 
žalcsj išėjo i gatvę. Ramo-! šlom.‘s dienomis Kau
nas taip pat išėjo į gatvę, gal »k!”.n>k'l
policijos ar kitų žmonių pa- .\de!7 7-.Miksi ir Soblj u 
gelba mušeikas sulaikvti. ?laull1A^LJf'ksi re.lka,a1H: 
Bet vos tik išėjus į gatvę.'jis Jama ^i000 ,lt».. uz 
susidūrė su tebestovėjusiais 40,000 lt. gai antipos. Ralti- 
ties traktierium ant šaligat- nam! H2 vagystes ir suktybe? 
vio mušeikomis, kurie vėl abimnkų_ sąjungos banke, 
puolė jį. Mušeikų užpultas B^ to, suimtas klerikalų vęi-
Ramonas staiga krito ant k?^’P- J°?'“na?- kuns “ 
žemės ir paliko gulėti. Mu- uzstat4 paleistas, 
šeikos išlakstė. Subėgus
žmonėms, pil. Ramonas bu- 

»vo jau negyvas. Policija 
pusbrolius Gabrilavičius ir 

r dar kai kuriuos įvykio da
lyvius tuoj sulaikė. Vienas 
mušeikų—Stasys Miknevi- 
čius—pasislėpė ir policijos 
nesurastas. Mykolas Ramo
nas buvo apie 50 metų am
žiaus. Jo lavonas nugaben
tas Į miesto ligoninę skrodi
mui padaryti.

oradeda juos samdyk Tiki
ma, kad visos musų vasar
vietės šią vasarą bus perpil
dytos, nes maža kas rengias 
į užsienius važiuoti. Vasar
namių nuomos kainos kiek 
žemesnės už pernykštes.

VOKIEČIAI NORI AP 
LENKT KLAIPĖDĄ.

Iš Kuršių marių Į Baltiją 
galima plaukti tik pro Klai
pėdą. Del to vokiečiai pla- 
įuoja prakasti Neringos ko
pas, kad laivams, atplau
kiantiems j vokiečių Kuršių 
nares, nereiktų Klaipėdos 
uostu naudotis.

PREMIJUOS PAVYZDIN
GUS SODUS.

Ūkininkai ir naujakuriai 
bando užsiadginti gerų so
dų. Esantieji Lietuvoje me
delynai neįstengia pakanka
mai parūpinti gerų medelių. 
Medelynams Įves kontrolę. 
Pavyzdingiausius naujus so
dus premijuos.

MAITINA NETURTIN
GUS VAIKUČIUS.

Kauno miesto savivaldy
bė dabar duoda pusryčius 
1500 neturtingų vaikučių, 
lankančių pradžios mokyk
las.

GREITA
_ kelione

i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
‘BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

Išplaukimai iš New Yorko:
Drottningholm,
Konysholm.
’Gripsholm.
’Knngshohn
Drottningliolm,
-Gripsholm.

‘Lietuviu

Kovo 18 d. 
Balandžio 1 d. 

Balandžio 22 d.
Geggžės 8 d. 

Gegužės 20 d. 
Gegnžės 27 d.

Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės i vietini agentų.

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

KURSAI AMATNIN- 
KAMS.

Kauno miesto savivaldy
bė jau nutarė amatninkams

įUŽ KOMUNISTINI VEI
KIMĄ TURI UŽMOKĖT 

PO 500 LITŲ.
Utenos—Zarasų apskričių

pasitobulinti steigti dvejų Ikaro komendanto nutarimu, 
metų vakarinius kursus. Jietuž komunistinį veikimą Za- 
pradės veikti nuo ^ateinančio Įrašų mst. gyventojai: Tauk- 
rudens. |lys Juozas, Petrovas Efejus,

Vaškelis Antanas, Karabel- 
LINŲ KAINOS KYLA. Inikas S., Karbovaitė Riva ir 
Linų daugiau ėmė reika-ĮBabrovas Kostas nubausti 

lauti Belgija ir Austrija, iripo 500 litų kiekvienas, gi 
tatai linų kainas paveikė tei-IUlmanas Afroimas ir Šnei- 
giamai. Per paskutines 2|deris Abromas ištremiami 
savaites iš Lietuvos linų iš-118 mėnesių iš Zarasų į kitus 
vežta 112 vagonų. Japskričius.

Lietuviai! 
Važiuokit Tiesiai į Į^|£|jpę(|2Į

Su Didele Vasarine Ekskursija
LAIVU S. S. FREDERIK VIII

IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933

DIDELE VASARINE 
EKSKURSIJA Į LIETUVį

Į LIETUVĄ
FEK HAMBURGĄ

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

VIDUTINĖS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

*HAMBUM>AMCRICAN LINE
KOYLSTON ST„ BOSTON

PER KRIKŠČIONIŠKAS 
KRIKŠTYNAS IŠLAUŽĖ

ŠONKAULI.
Kunęegalių kaime, Pane

vėžio valsčiuje, pas ūkinin
ką Povilą Gaurinską buvo 
krikštynos. Trys broliai Lu
kšiai, iš anksčiau turėdami 
pyktį prieš Vaičikonj Justi
ną, įsigėrę ėmė jį mušti ir į- 
laužė jam šonkaulį. Dabar 
policija veda kvotą.

NAUJAS VINIŲ FABRI
KAS.

Šiauliuose pradėjo veikti 
Kaco Įsteigtas fabrikas, ku
riame gaminama vinys ir 
viela. Metinė produkcija nu
matoma iki 200,000 klgr.

LAIVAKORČIŲ KAINOS 
I viena pusę

------------------ J92.ftO
- 111-5#

Trečia klesa ------
Tarintine klesa 
KaMn. klesa (miniaiaai) $132-50 ----------------

— Taksai reikia primokėti —

Į abi pusi 
$15X5« 

187.04) 
243.00

DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ. UŽSAKYMŲ IR 
LAIVAKORČIŲ KREIPKITĖS PAS MUSŲ AGENTUS

Traveš Service 
J. Ambraziejus ir E. Rudnikas, sav.

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

Newark, N. J.
žemantauskas, J. 130 Congress 

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

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

Oetroit, Mich.
Urbiau. J. J, 187 Oak St 

Lavvrence, Mass.

Atlantic Travel Service.
K. Sidabras. 342 W. Broachvay,

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

Montello, Mass.
“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 vietini agentų, arba tiesiog į Kompanijos ofisus:

SCANDINAVIAN’AMERICAN LINE
27 MfMtehalI St.. 
New York. N. Y.

248 M'anhington St.. 
Boston, Mass.

13$ N. LaSalle St, 
Ctoeogo, UI.

Rtngiena Vadovybėje
AMERIKOS UET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽES 20 D.. 1933 
Pagarsėjusiu garlaiviu

STATEN9AM
(Keleiviai bus leidziaot j l«iva gegužes 19 d., po 8 vai. vakare)

• Slcaaieeaio maisto gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrg petamautojai. Spteialiai pasilinksminimai, kaip Įvairus žaislai, 
koncertai, jodomi pavcikslti ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutos, nekurios 
su rageliarfmis lovomis ė šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešesiea saMa, ruimingi deniai

a Tai ^yra reta. proga bliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
taatiačig draugijoj* tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoj* 
visos *ilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu

AMMA2»JUS,A 
ratGemtdsm

Flatesnaa Informacijų Klauskite Pas:

I Strapt, Creokly*, N. T.

<2$ tt Mat* Stn*t, Montello, Mass. 
„DIRVA,"

MM S*p*rtor Av*., Clevalind, Otiio 
MOLIS, P.

ina-jom straat, DMroit, Mich. 
.jtAUJtgnos"
' 1739 S*. H*m*d Street, CKcege, ftl. 
stiro. x .

d, Conn.

f

Galit pamatyt visą 
Lietuvą

II
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 
J 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 dovapą.

TREČIOKAS. A. S.
197 Adams Street Ne»ar», N. X

URBSAS. J. J.
157 Oak Street, Lavrenea, Mass. 

VARASIUS, A. S.
I2th S Carson St. Pittsburųh. Pa. 

„VIENYBE."
193 Grand Street, BrooMyn, N. Y. 

VELECKIS, A.
502 Sovm Avė., Bridgeport, Conn. 

VVASHNER. C. J.
1921 Carson St. Pittsburg, Pa. 

lEMANTAUSKAS. JOHN
130 Congress Avė., Waterbury, Conn.

Knyga kaštuoja tik $2. order’iu

SIDABRAS. C
M2 W. Rroedear, So. Bnsten,

HOUAND>AA1ERICA LINE
Mass.

Adresuokite:
DR. MARGERIS, 

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
J

--------------------------
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Vietinės Žinios
Atsidarė 19 Komercinių Bankų.

Taupomieji bankai ir ko
operatyvų bankai busią ati

daryti vėliau.
Šį panedėlį Bostone atsi

darė 19 komercinių bankų. 
Jie išmoka kiek kas nori, be 
jokių suvaržymų, tik neduo
da aukso.

Šį utarninką atsidarė 28 
komerciniai bankai kituose 
Massachusetts valstijos mie
stuose, būtent: Springfielde.

REIKALAUJA KIRST 20,- 
300 MIESTO TARNAUTO 

JŲ ALGAS.
Be to, da 2,000 tarnautojų 

norima visai paleisti.
Bostono finansų komisija 

ši panedėli neržiurėjo ma
joro paruoštą biudžeto są
matą ir pareikalavo, kad 
miesto išlaidos butų suma 

i žinios. Tuo tikslu komisija

I Prie Manhattan skvero 
pereito nedėldienio vakare 
du ginkluoti plėšikai užpuo
lė Ariental Theatro kasierę 
ir pašovę ją pagrobė $55 pi
nigų. Teatre tuo tarpu buvo' 
1,500 žmonių.

West Roxburyje sudegė 
Bernard Gannon, 80 metų 
amžiaus senukas. Jis atsigu
lė lovon su pypke.

Tel. Porter 3780

Dr. John Repshis
1 (REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2*4 ir 7-9

Nedėtomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman s), arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Worcestery, New Bedforde,! siūle nukapoti 20,000 mies 
Fall Rivery, Holyoke, Lyn-jto tarnautojų algas ir 2,000 
ne, Lowelly ir Cambridge’-, tarnautojų visai paleisti, nes 
uje. ; dabar jie esą laikomi tik

Taip vadinamieji ‘‘sa- tam, kad algas imtų iš pilie- 
vinsg” bankai ir “co-opera- į čių kišenių.
tive” bankai, o taip pat ir j Algas siūloma kapoti šį- 
taupemieji skyriai prie į tokia tvarka:
“trust company” bankų kol
kas da neatidaryti. Bankų 
komisijonierius Guy pasa
kė, kad taupomieji bankai 
busią atidaryti kiek vėliau, 
ir jis mano, kad pinigų iš
mokėjimas juose busiąs ap
ribotas.

Štai vardai komercinių 
Bostono bankų, kurie buvo 
atidaryti ši panedėli:
Merchants National Bank,
Second National Bank.
National Shawmut Bank,
Webster & Atlas National 

Bank,
First National Bank,

10 nuošimčių numušti 
tiems, kurie gauna tarp 
§1.000 ir §1,500 metams.

15 nuošimčių nuimt tiems, 
ką gauna nuo S2.000 iki 
§3.000.

20 nuošimčių nuo tų, ką 
gauna tam §3,000 ir §4,000.

25 nuošimčius nuo tu. ka 
gauna daugiau kaip §4,000.

Paleidus visus nereikalin
gus tinginius ir nukapojus 
likusiu tarnautojų algas tain 
kain čia nurodyta, miesto iš
laidos butų sumažintos me
tams §5,000.000.

Majoras Curley iki šiol

Pilniausi Bankiniai Parankumai
Naminiai ir Užsieniuose

★
Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 

Finansinė Įstaiga

"'FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON

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 mainyt ant mažo namo So. 
Bostone (27)

i MRS. A. VALANCHUS
303 Canton Street, Randolpfc,

1
TYPWRITERIAI-SPAUDA
Geriausios mašinėlės už pusę 
Parduodam, Rendavojam ir Mainom.

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. prie Broadvvay So. Bmrtaa

JEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas gazų ir rakšties, neraudai

1784 1953

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. K1LL0RY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J 5

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

MEDICINOS
Telefonas 21324 
DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

L1ETUVYS

OPTOMETRISTAS

VARTOKIT VAISTUS 
—SANGOSIL—

$1.00 bonka; jie prašalins visus 
tuos nesmagumus. Išdirba 

aptiekorius 
P. GIEDVILA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS. 

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

Išegzaminnoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiikose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L PAŠAKARNIS. 0. D. 
447 Broadway, So. Boston,

National Rockland Bank, j buvo priešingas algų kapo- 
New England Trust Com- ’ jimui ir tarnautojų skaičiaus 

pany, !mažinimui, bet pradėjus pi-*
Old Colony Trust Compa- piečiams kelti triukšmą dėl 

ny, ir - * nepakeliamų mokesčių, jo
United States Trust Com-1 užsispyrimas jau ėmė silp- 

pany.
Be to d a atsidarė ir 

valstijos kontroliuojami 
bankai:
Boston Safe Deposit and 

Trust Company,
Harris Forbe 

pany,
Union Trust Company,
Columbia Trust Company 
Banca Commerciale Italia- 

na,
Stabile Bank and 

Company ir
Bank of Nova Scotia 

stono skyrius.
Bankų komisionierius ra

mina publiką, kad nesibijo
tų, jeigu kuris bankas da 
neatsidarė. Visų bankų ne
galima ant syk atidaryti, nes 
negalima spėti visus ant syk 
patikrinti. Visų pirma nori
ma atidalyti komercinius 
bankus, nes nuo jų priklau
so visas šalies biznis ir pre
kyba.

Skyriai Visose Miesto Dalyse
Telepbone 

SO. BOSTON 
1058

mėti. Todėl labai sralimas 
šie.daiktas, kad tarnautojų ai-'

tos bus nukapotos.

Norėjo pasipinigauti.
Bankams užsidarius, mai- 

Trust Com-: gto trustas buvo pradėjęs 
kelti valgomųjų daiktų kai- 
nas. Kiauliena buvo pakilus, 
iau 100 procentų. Ir tuo pa- ! 
čiu laiku per spaudą žmonės * 
buvo gasdįnami. kad maisto' 
gali pritrukti. Bet publika 
vistiek nesiskubino pirkti, ir j 
kainos vėl nupuolė.

Gavėnios Margumynas.

Trust

Bo-

Plėšikas iššovė žmogui 
dantis.

Ant Huntington avė. plė
šikas užpuolė žmogų, kuris 
lipo Į savo automobili, ir at
kišęs revolveri liepė pakelti 
rankas. Žmogus nepaklau

P p. Šidlauskų Sidabro Vestuvės.

Kazys Šidlauskas Minė Šidlauskienė

Šių metų vasario 28 dieną niekas nežinojo, kad jam 
musų geras kaimynas ir pla- teks taip sunkiai sirgti. Su- 

tčiai žinomas vaistininkas p.įdėję jubiliatams savo dova- 
Įyyks Lietuvių M. Žiny- K. Šidlauskas su savo žmo-į nas ir smagiai praleidę va- 

cioj, subatoj. Kovo-March na, ponia Mine Šidlauskie- karą, visi išsiskirstė linkėda- 
18 d. 1933, 7:30 vai. vak. Šis ne. no'tėvais Ringailaite, mi pp. Šidlauskams laimin

gai susilaukti da ir aukso 
jubilėjaus.

marguminų vakaras turės šventė 25 metų savo jung 
programą iš daug juokingu tuvių sukakti, 
veikalų, kurie bus vaidinti; žymėdami šitą garbingą 
gabiais artistais: bus muzi- jubilėjų. pp. Šidlauskai su-
^?s’ ir. J?a^lsT. SU taniai.* gikvietė artimesnius savo gi- 
uzkandziais. Įžanga \ patai mjneg jr draugus, ir nuošir

džiai visus vaišindami, kar
tu su visais džiaugėsi ir da
lijosi bendrais Įspūdžiais.

J ieško nuogo žmogaus.
Field’s Corner apylinkėj, 

Dorchestery, nuogas žmo
gus pradėjo užpuldinėti mo
teris ir merginas. Einant aną 
vakarą dviem mergaitėm 
Talbot avenue, staiga iš tarp 
namų išbėgo nuogas vyriš
kis ir puolė prie jų. Mergai
tės suklyko ir viena jų taip 
persigando, kad apalpo ir 
krito be žado. Jos žandai su- 
sirakino ir per 18 valandų ji 
negalėjo kalbėti. Jos vyres
nioji sesuo pabėgo. Motina 
pamačiusi savo dukterį be 
žado, taip pat apalpo. Nuo- 
galis tuo tarpu dingo. Pirm 
to jis buvo išgąsdinęs dvi 
kitas moteris. Policija jo Įie
ško.

BAY VIEW 
i MOTOR SERVICE
» STUDEBAKER IR ROCKNE 
} Automobilių ir Trokų Agentūra.
J Taisome visokių isdirbysčių auto- 
I mobilius. Taisymo ir demonstravi- 
• mo vieta:
I

I*
S Peter Trečiokas ir Joe Kapočiunas, • 

savininkai.

25 centai. 
Kviečia L.M.Ž. Moterų 

Kliubas.

Atmetė žodžio laisvės 
bilių.

Legislaturon buvo Įneštas 
bilius, kurio tikslas buvo 
pripažinti visiem žodžio lai
svę-skelbti savo idėjas par
kuose ir kitose viešose vieto- 
te. Bet senatas tą bilių. at
metė. Dabar esąs “netinka
mas laikas” laisvai viską 
kalbėti.

Prapuolusios Roxburyje 
dvi mažos mergaitės da ne
surastos. Šį panedėlį joms 
jieškoti buvo organizuota 
1.000 skautų. Graibomi prū
dai ir upeliai, jieškoma gi
riose ir balose.

J17771 VORU AI vienas dalykas buvo
AL 1 UmUBlIA&l Al Iiudnas kurj visi labai ap- 
Taisome visų isdirbysčių Au- gailestavo, tai tas, kad jau- 

tomobilius. Sutaisom Ignitions nesnysis pp. Šidlauskų SU- 
a_____„ .______ ________ ir Generatorius. Ištaisome su- nu?< Algirdas, kuris lanko
sė. Banditas šovė ir pataikė' lanks‘yt“®.,en<icriu’ ? twdie! Colgate universitetą ir da- 
užpultajam tiesiai i burna?,r Dartas *7' bar buvo atvažiavęs pasi-
Kulipka išmušė jam priešai “TĮT ‘r ta“ ’®aus'a; džiaugti kartu su tėvais ši-
kinius dantis ir Įstrigo bur- Į Ia2a ....... tu0 Jubilėjum, staiga susir- brautuve :r nasrobe« §25" Ii valent. paltanaviciuts
noje. Praeiviai pašaukė po- STEV E S REPAIR SHOP krutinės plėvės uždegimu nuo g ;vį 9 metu kalė’ i9,2 E‘ s. R—ton- aliciją, kuri nuvežė sužeistąjį'565 «• ’*“»• , (pleurisy) ir turėjo būt iš-!S8™ nu0 6 lkl 9 met,) kale į ™ »>-f mo.

p—: ; Tel. So. Boston 2351-R .vežtas i Peter Bent Brighamr
Steve Janeliunas, savininkas, ligoninę, kur tą patį vakarą;

Uau Pasėjo daryt operaciją!
IlKIiL uUM v. traukti vandenį iš plau-į 
Perku Lietuvos ir Lenki- čių. Liga sunki ir sunkiai'

1
♦ Muzikos Mokykla

1 { Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
! 1 savo berniukus ar mergaites muzi- 

---------------------- • kos, pradėkite leisti dabar. Moki-
Plpšikas Danipl Mavuoll ’ !nu s*udijoj’ taipgi emu ir j
ilCSlKdS lydinei l¥ldAwCll, 1 J namus. Namie esu kozną dieną 

kuris buvo užpuolęs vieną Įnuo 7 iki 9 vakare. <-)

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

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

‘ 258 W. Broadmay
SO. BOSTON, MASS.

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

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampus Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2620, 2172 ir 2700

miesto ligoninėn. Tenai da
ktarai išėmė jam kulipką ir, 
išrankiojo sutrupintus dan-j 
tis. Sužeistasis vadinasi Ro-į 
bert Carrigan, 40 metų am-' 
žiaus. Jis buvo atvažiavęs
čia iš New Yorko biznio rei
kalais. Plėšikas pabėgo.

jos Bonus. Moku aukštą kai- gydoma. Jau keturis kartus 
ną ir cash pinigais. Praneš- šita operacija kartota ir 
kitę kokį turite Boną ir kiek jaunuolis vis dar nesitaiso. 
prie Bono dar yra kuponų, o Paskutinėmis dienomis pra- 
aš duosiu atsakymą ir pa- dėjo reikštis jau plaučių už- 
siulymą pagal dienos kur- degimo ženklai. Ligonio 
są? Taipgi turiu didelę dra- karštis įvairuoja tarp 103 ir— — .--------  z—zmo-

Sumušė termometrą, kad 
patekus belangėn.

Bedarbis vardu Michael
Moylett neturėjo nei pašto- bužių ir čeverykų krautuvę. 101 laipsnių (sveiko 
gės, nei maisto. Todėl perei- Kas pirks pas mane drabu- gaus temperatūra būna apie 
tą subatą jis nuėjo ant Boyl-įžius arba čeverykus, nuo to 98 laipsnius). Ir išėjęs iš li- 
ston streeto ir sumušė didelį priimsiu Boną už pilnus pi- goninės Algirdas turės eiti 
termometrą ties vieną krau-, nigus. dar gydytis į sanatoriją, kad
tuvę. Paskui nuėjo ir paša-i Krautuvė atdara ir vaka- sustyrint plaučius, 
kė apie tai policijai. Jį su-1 rais iki 9 valandai. Susirinkę sidabro jubilė-
ėmė. Teisme jis prašė, kad PETRAS BARTKEVIČIUS jui svečiai labai apgailėsta-
jį nuteistų bent metams ka
lėjimo. Bet teisėjas davė 
jam tik 6 mėnesius.

American Dry Goods Store 
678 No. Main Street, 

MonteUo, Man.

vo, kad Algirdas negalėjo 
kartu su visais šita proga pa- 
si džiaugti. Bet tuomet da

TeL Uuivsrsny 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-0.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

:. TeL So. Boston 2666. 
■ j DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDELIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausitaras.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

261 BROADWAY, tarp C Įr D st 
SO. BOSTON, MASS.

-.M j

Joseph IF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 
Se. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa, 

Dura visus legalius deki
317 E STREET, 
(Kumpas Broadosy) 

SOUTH BOSTON, MASS.
Saatb Baatea 2721 

Namų: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUWEYM0UR

468

Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
253 B road wa y So. Boston, Maas.

LIETUVIS GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
Gydo aštrias ir ironiškas ligas vyrų, notarų ir vaikų. Vartoj 

ų ištyrimui vidurių ir plaučių lirų. Ekzaminuo ja 
ir spiaudalus savo laboratorijoj. Sutelkia patarimų 

16 naštų praktikos.
Iss: 2—4 p. p.; 7—•£• rak. TeL S. R 2712.

494 EAST BEOADYTAT SOUTH BOSTON,

raitoja 3
ES&.

X-Ray

ldWT

Yra Dideliu Mokslu
Per 30 nretiĮ'Prrictikos, suradau vaistas, knis yra tikrai gu>

Nors sunkiausiai sloga butų HsivysHusl, mano vaistai pa
teiks stebėtinų palengvinimų.

Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jut įsigalės ir 
paguldys į lovų. Tada gali bot pasakinės blogos. Turėkite vi
sados ano šalčiu vaistų savu namuose. Pajotų kad pus jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistas ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiųnėiaaM jusu į 
namus ai $1.00. Paruucnlaukitu persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTISKO1UU8

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

t t




