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Roosevelto ‘Smegenų Treste’ 
Prasidėjo Nesutikimai. x

JO PATARĖJUOSE ATSI-! džios tarnautoja, geležinke- 
RADO “RAUDONŲJŲ.” Įliečiai ir kiti, kurių algos 

• yra nustatytos sutartimis
Bet socialistai prezidento negali būt greitai pakeistos, 

politikai nepritaria. kuomet pragyvenimo kainos
Savo “naujai dalybai”^1™?ei™. 

planuoti ir tvarkyti prezi-"’
(lentas Rooseveltas turi pa
sikvietęs daug visokių eks
pertų. Jų tarpe yra finansi
ninkų, pramonininkų ir vi
sokių profesorių, šita pata
rėjų ir planuotojų kompani
ja buvo praminta “smegenų 
trustu”. Bet pasirodo, kad ir 
smegeningi žmonės negali 
susitarti. Pastaruoju laiku 
tarp jų prasidėjo atvira ko
va, nes vieni traukia i kai
rę, kiti i dešinę; vieni libe
ralai, kiti juodo plauko re
akcininkai ir stambaus ka
pitalo gynėjai.

Kova tarp jų priėjo prie 
to, kad vieną iš jų, būtent 
Harvardo profesorių Spra- 
gue’ą, Rooseveltas išvijo.! Jis 
dabar veda reakcinėj spau
doj piktų propagandą prieš 
Roosevelto “new deal”.

Bet jį prašalinus kova 
“smegenų truste” nesuma
žėjo. Naujos peštynės prasi
dėjo tarp AAA (agrikultū
ros tvarkymo administraci
jos) vedėjo Peek’o ir prof. 
Tugwell’o. Pirmas yra reak
cininkas ir stambaus kapi
talo gynėjas, o antras—libe
ralas ir stambaus biznio 
priešas. Vienas turi šalinin
kų “smegenų truste“ ir kitas 
turi. Todėl visas “trustas” 
suskilo į du priešingu abazu 
ir pradėjo tarp savęs kovą 
ne juokais.

Peek’as su savo šalinin
kais pradėjo vadinti prof. 
Tugwell’o vadovaujamą 
frakciją “raudonais”.

Peek’o pusę palaiko ir 
NRA viršininkas, gen. John
sonas, nes abudu yra turėję 
vieną plūgų fabriką. Bet už 
profesorių Tugwellą stoja 
pats Rooseveltas ir agrikul
tūros departamento sekreto
rius Wallace.

Skirtumas tarp Peek’o ir 
TugwelPo yra toks. Peek 
reikalauja kelti žemės ūkio 
produktų kainas ir jieškoti 
tiems produktams svetimų 
rinkų. Gi profesorius Tug 
well su sekretorium Wal- 
lace’u tvirtina, kad svetimų 
rinkų jau nebėra, todėl vie
tinė išeitis yra—mažinti ga
mybą.

Tie nesutikimai pasiekė 
tokio masto, kad šia savaitę 
Rooseveltas prašalino 
Peek’ą iš AAA viršininkų ir 
pavedė jam jieškoti svetimų 
rinkų Amerikos farmų pro
duktams.

Bet likusius “smegenų tru 
ste” liberalus reakcinė spau
da vistiek dabar vadina 
“raudonais”. Kartais ji visą 
Roosevelto politiką vadina 
“socializmu”.

Bet socialistai su ta politi
ka nesutinka. Ypač jie kriti- 

•kuoja infliaciją. Jie sako, 
kad doleriui atpigus, viena 
gyventojų dalis, būtent far
meriai, laikinai gali pasi
naudoti; bet užtai turės la
ba nukentėti miestų darbi
ninkai, angliakasiai, vai

žmones, Kūne susitaupę 
bankuose pinigų, taipgi la
bai nukentės doleriui nukri
tus.

Sušutino 40 Kalinių.
Paryžiuje pasklydo gan

dai, kad pasmerktųjų laive 
“La Martiniere” sukilo ve
žami “Velnio Salon” kali
niai ir kad sukilimą malši
nant 40 kalinių buvo sušu
tinta verdančiais garais. 
Tas laivas išplaukė iš Fran- 
euzijos 1 gruodžio su 280 
kaliniais. Pakeliui jis susto
jo Alžyre ir tenai paėmė da 
194 kalinius. Tai buvo įvai
riausių tautų ir rasių miši
nys: indų, arabų, kiniečių, 
juodveidžių, raudonodžių ir 
baltveidžių europiečių. Tie 
žmonės buvo pasmerkti 
sausa jai giljotinai’’ už įvai

riausius nusikaltimus, papil
dytus Francuzijos žemėj.Jie 
buvo sugrusti tame laive į 
klėtkas kaip gyvuliai. Ir, 
matyt, jie sukilo. Bet sunku 
tame laive pasipriešinti, nes 
prieš kiekvieną klėtką yra 
išvesti iš katilo vamzdžiai, 
kuriuos atidarius, kaliniai 
gali būt užlieti verdančiais 
garais. Ir taip jų 40 buvę
sušutinta mirtinai.

Prohibicijos Aukos.
Užmušta 92 agentai ir Į 7* 

piliečiai. .
Justicijos Departamentas 

Washingtone išleido prane
šimą, kiek nukentėjo žmo
nių dėl kvailo valdžios užsi
spyrimo įvykinti prohibici
jos įstatymą, kuriam šalis 
buvo priešinga.

štai trumpa statistiką:
Valdžios agentų buvo už

mušta 92.
Piliečių užmušta 178.
Kalėjiman nuteista 534,- 

335.
Ir šiai beprotiškai kovai 

valdžia išleido $128,810,- 
291 piliečių pinigų.

SUSIŽEIDĖ ANGLIJOS 
DARBININKŲ VADAS.

Drg. Lansbuiy, žymus 
Anglijos socialistas ir parla
mento pirmininkas, eidamas 
pereitą sąvaitę į prakalbas 
paslydo ant apšalusių laiptų 
ir griūdamas nusilaužė koją. 
Jis yra jau 74 metų amžiaus 
žmogus, todėl jau nelengva 
pasveikti. Dabar jis guli li
goninėj. z
VALDŽIA ĮSIVĖLĖ I 2000 

BANKŲ.
Washingtoho žiniomis, 

federalinė šios šalies val
džia yra sukišus į privati
nius bankus jau $431,784,- 
000, gelbėdama juos nuo su
griuvimo. Iki šių metų pa
baigos. tokių bankų busią 
jau 2,000. kuriems valdžia 
yra davusi paramos. Bankai 
dabar norėtų, kad valdžia 
jiems tuos pinigus dovanotų, 
bet ii nemananti to daryti.

Anglai Buvo Kani
balai.

Anglų mokslininkas Dun- 
ning iškasė vienoj vietoj 
žmogaus suskaldytų kaulų, 
kas parodo, jis sako, kad 
seniaus anglai buvo kani- 
u^lai. valgė žmogieną ir 
ąkaldė jos kaulus, kad išė
mus iš jų smegenis. Tai bu
vę jau krikščionybės gady
nėj.

Įdomu čia tas, kad anglas 
mokslininkas nesibijo pasa
kyti, jog jo tauta nesenai da 
praktikavo kanibalizmą. To 
niekad apie savo tautą ne
dustu pasakyti lietuvis tau
tininkas.

F. MACKEVIČIŲ RADO 
SU NUTRAUKTA 

GALVA.
Ware, Mass.—Pereitą są

vaitę čia buvo rastas lauke 
negyvas Franas Mackevi
čius, 22 metų amžiaus vy
ras. Jo galva buvo beveik 
nutraukta šautuvo šuviu. Jis 
išėjo iš namų su šautuvu ir 
namiškiai manė, kad jis ei
na stiimauti. Valdžios dak
taras yra nuomonės, kad 
Mackevičius papildė sav- 
•žudystę. Jo kišenių je rasta 
$52 pinigų.

Norwoode Žuvo Kita 
Lietuvaite.

Nonvood, Mass.—Pereitą 
savaitę čia pražuvo lietuvių 
Kvietkauskų 17 metu am
žiaus duktė. Pražuvo beveik 
prie tokių pat aplinkybių, 
kaip tūlas laikas atgal žuvo 
Anelė Keraitė, kuri vėliau 
buvo rasta turko nužudyta. 
Kvietkauskaitė prapuolė pe
reitą seredą. Jieškota kelias 
dienas, bet jokiu pėdsakų 
nerasta. Ar ji atsirado, nete
ko girdėti.

STANIŠEVSKIS PRIPA
ŽINTAS KALTAS ŽMOG

ŽUDYSTĖJE.
Amherst, Mass.—Edvar

das Staniševskis, 20 metų 
amžiaus lenkas, buvo teismo 
pripažintas kaltu pirmo lai
psnio žmogžudystėj. Jis bu
vo studentas, lankė Amher- 
sto kolegiją ir pristigęs pini
gų nutarė apiplėšti valgyk
los savininką ir plėšimo me
tu užmušė jį.

PARLAMENTAS PARĖ
MĖ FRANCUZŲ VY

RIAUSYBĘ.
Prejero Chautemps’o vy

riausybė pereitą subatą pa
reikalavo, kad Francuzijos 
parlamentas pasisakytų dėl 
jos sumanymo nukapoti val
stybės tarnautojams algas 
ir sustiprinti franką. Socia
listai nutarė nebalsuoti ir iš
ėjo iš parlamento. Dešinių
jų didžiuma pasisakė už vy
riausybės planą. Reiškia, 
tarnautojų albos bus numu
štos. Tarnautojai žada skel
bti generalinį streiką.

JUDĖJIMAS PRIEŠ ŽY 
DUS APĖMĘS PASAULI.

Prof. Chaim Weizmann, 
kalbėdamas Lozanoje Lon
dono žydų organizacijų var
du, nusiskundė, kad agitaci
ja prieš žydus dabartiniu 
aiku apėmusi visą pasaulį. 
Kas ją finansuoja, sunku 
pasakyti.

Kaip Valdžia Kovo
ja Prieš Maisto

Gamyba.
Užmokėjo ' farmeriams
$115,032^38 už derliaus 

sumai in ima.
Washingtono valdžia šią 

sąvaitę paskelbt, kad per 7 
pastaruosius mėnesius ji iš
mokėjusi farmeriams gry
nais pinigais $115.032,938 
už pasižadėjimą sumažinti 
kviečių, tabako ir medvil
nės sėjos ateinantiems 1934 
metams.

Medvilnės augintojai pa
sirašė 1,142,115 kontraktų, 
pasižadėdami apleisti tuks
iančius akrų savo .'ėjamų 
laukų, už ką valdžia užmo
kėjo jiems apie lūo milionų 
dolerių.

Tabako augintojai apsi
ėmė sumažinti tabako derlių 
ateinantiems metams 250,- 
000,000 svarų, už ką valdžia 
užmokėjo jiems apie $15,- 
000,000 atlyginimo.

Kviečių derliui sumažin
ti kol kas pasirašė kontrak
tus tik 77,020 farmerių, ku
riems valdžia užmokėjo $4.- 
338,434. Tai tik pradžia. Iš 
viso kviečių sėjos sumažini
mui yra paskirta kaip atly
ginimo $70,000,000.

Be to da yra paskirta 350 
milionų dolerių farmeriams, 
kurie .apleis*. -20 nuošimčių 
komais sėjamų lauku ir su
mažins 25 nuošimčius augi
namų kiaulių. Šitoj "kovoj” 
su maisto gamyba gali da
lyvauti 2,000.000 farmerių.

Tai ve, prie ko priėjo ka
pitalizmas. Melionai skiria
mi, kad padarius maisto sto
ką ir pakėlus jo kainą. G iš
tikrųjų žmonija juk turėtų 
stengtis kuo labiausia mais
tą nupiginti.

Suėmė Netikrų Pini
gų Fabrikų.

Chicagoj federalinės val
džios agentai susekė netikrų 
pinigų fabriką ir pusę milio
no dolerių padarytų pini
gų. Visų pirma buvo suimti 2 
vyrai tuos pinigus platinant. 
Pas vieną jų rasta $35,000 
netikrų pinigų po $5. Po to 
susekta ir dirbtuvė, kur tie 
pinigai buvo -pausdinami. 
Suimti du vyrai vadinasi 
William Davis ir Henry 
Harris. Pirmas esąs Capo- 
nės sėbras.

MUSSOLINIS SUGALVO
JO TAUTU LYGĄ.

Tautų Lygos dienos iau 
baigiasi. Vokietija iš jos jau 
pasitraukė, sakydama, kad 
Lyga yra Francuzijos politi
kos įrankis. Tokios nuomo
nės esanti Anglija ir Italija. 
Šiomis dienomis Mussolinis 
jau pasiūlė tverti naują tau
tų draugiją, arba perorga
nizuoti dabartinę. Francuzi
ja tačiau nenori apie tai 
kalbėti.

NEW FOŪNDLANDAS 
ATSISAKĖ NUO AUTO 

NOMIJOS.
Patekusi į finalinius sun

kumus, Newfoundlando sa
la (Kanados pakrašty) atsi
sakė nuo savivaldybės- ii

AIRIJOS FAŠISTAI NE
PASIDUODA.

Airijos valdžia uždraudė 
savo fašistų organizaciją. 
Bet mėlinmariskiniai nutarė

pavedė savo reikalus tvar-j nepasiduoti ir veikti toliau 
kyti Anglijos karaliaus ko-'kaip veikė. Jų yra apie 30.- 
misijai. pakol laikai page- 000. Ką valdžia darys, nė
rės. {žinia.

Susekta Sąmokslas 
Prieš Karalius.

Suimta 600 žmonių.

Šiomis dienomis pas Ju-‘ 
goslavijos karalių Aleksan-; 
drą atvažiavo į svečius Bul-, 
garijos karalius Borsi su sa-; 
vo pačia. Jie žadėjo viešėti 
Belgrade 4 dienas. Sužinoję 
apie tai Makedonijos revo
liucionieriai nutarė tą kara
lių puotą išblaškyti bombo
mis. Buvo organizuotas pla
tus sąmokslas. Bet valdžios 
šnipai sąmokslą suuodė ir 
padai ė visą eilę kratų, suim
dami iš viso 600 sąmoksli
ninku.

Netikusi Gamyba
Stato Rusiją pavojun

Iš Maskvos pranešama, 
kad Sovietų Centro Pildo
masis Komitetas labai susi
rūpino netikusiais savo pra
monės gaminiais, ypač tose 
pramonės šakose, kurios ga
mina “valstybės apsaugos 
reikmenis”. Mašinos išlei
džiamos iš fabrikų neužbai
gtos, o padalytos naujos 
mašinoms dalys į tas maši
nas netinka, taip kad val
džia turi didelių nuostolių ir 
šalies apsauga statoma į di
delį pavojų.

Pildomasai centro komi
tetas nutarę su tokiu apsilei
dimu kovoti. Kaltininkai bu
sią traukiami teisman ir 
baudžiami po 5 metus kalė
jimo.

PIRKIT MUSŲ DOVANĄ,
MES PIRKSIM JŪSŲ 

DEGTINĘ.
Anglija, Italija, Francuzi

ja. Vokietija ir kitos šalys 
siūlo Amerikai visokių gėri
mų. Bet dabar Amerika turi 
uždėjus aukštus muitus ant 
importuojamų gėrimų. Juos 
įvežant reikia mokėti: 50 
centų už galioną alaus, $5 
už galioną degtinės, $2 už 
galioną vyno ir $6 už galio
ną šampano. Prezidentas 
gali tuos muitus numušti. 
Todėl Washingtono vladžia 
ruošiasi pasiūlyt europie
čiams, kad jie čia pirktų 
daugiau javų, tuomet Ame
rika nuleisianti muitus ant 
jų snapso.

KUBOJ ATSISTATYDINO 
VYRIAUSYBĖ.

Pereitą nedėldieni Kuboj 
rezignavo visas ministerių 
kabinetas. Sakoma, kad tai 
esąs žestas prieš prezidentą 
Grau. kuris yra linkęs į deši
niųjų pusę. Atsistatydinę 
ministeriai dirbsią su kaire
sniais elementais.

ĮŠMUGELIAVO $1,000,000 
AUKSO.

Kanados muitinės valdi
ninkai areštavo du kapitali
stu iš New Yorko, kurie į 
šmugeliavę iš Jungtinių Val
stijų į Kanadą $1,000,000 
vertės aukso. Jie vadinasi 
Kappel ir Sullivan.

Ispanijoje Prasidėjo 
Kruvini! {Sumišimai.

Anglijoj Laukiama
Didelių Permainų.
Anglijoj staiga pradėta 

kalbėti, kad reikia.keisti e- 
konominę santvarką. Žemės 
ūkio ministerįs anądien pa
reiškė. kad “valdžia turės 
kreiptis į parlamentą ir pra
šyti leidimo daryti toli sie
kiančių permainų ekonomi
nėj struktūroj”. Dabar fi
nansų ministeris Chamber- 
lai da aiškiau apie tai išsi
reiškė. Girdi, kuomet Angli
ja įvedė dabartinę muitų 
politiką, tai buvo tikėtasi, 
kad verslininkai ir pramo
nininkai pagerins savo ga
mybos ir* prekybos budus. 
Bet iki šiol dalykai nepage
rėjo. Progreso visai nesima
to. Vyriausybė gi negali lau
kti ir laukti be galo. Ji pra
neša. kad jos kantrybė jau 
baigiasi.

Tai reiškia, valdžiai jau 
nusibodo žiūrėti į tą balą, 
kurion įklimpo kapitaliz
mas ir iš kurios jis nebegali 
išlipti. Todėl Anglijoj pra
dėta kalbėti apie paėmimą 
pramonės ir biznio į val
džios kontrolę. Šita kontro
lė galinti būti panaši į ame
rikonišką NRA, arba kito
kia, bet jos tikslas busiąs 
tas pats. Nekontroliuojamo 
kapitalizmo laikai jau pasi
baigė.

ROOSEVELTO MINISTE-
RIS IŠSILAUŽĖ ŠON

KAULI
Eidamas ofisan Roosevel

to kabineto sekretorius 
Ickes šį panedėlį paslydo 
ant ledo ir krisdamas išsi
laužė šonkauli.

UŽSAKĖ 2,000,000 TONŲ 
ANGLIES BEDARBIAMS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad federalinė valdžia 
užsakiusi 2,000,000 tonų kie
tos anglies, kuri bus išdaly
ta bedarbiams miestuose.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SIBIRE.

Pereitą sąvaitę Amerikoj 
keliose vietose seismogra
fai rodė žemės drebėjimą 
kažin kur toli. Mokslininkai 
mano, kad žemė drebėjo Si
bire, Jakutsko apylinkėj.

NESIŲSKIT DEGTINĖS 
PER PAŠTĄ.

Valdžia paskelbė, kad 
svaiginamų gėrimų siunti
mas per paštą draudžiamas. 
Kas bus sugautas įiužant šį 
patvarkymą, galės susilauk
ti nesmagumų.

BULLITT JAU MAS
KVOJE.

William C. Bullitt, Ame
rikos ambasadorius Rusijai, 
jau pasiekė Maskvą. Sovie
tų valdžia pasitiko jį su di
džiausia pompa.

NUO AUDROS ŽUVO 11 
ŽMONIŲ.

Pacifiko pakrašty, nuo A- 
laskos iki Califomijos. pe
reitą subatą siautė didelė 
audra, nuo kurios žuvo 11 
žmonių.

VISOJ ŠALY APSKELB
TAS “ALIARMO STOVIS”

Sukilėliai nutraukė telefono 
vielas, išardė gelžkelius, ap
skelbė generalinį streiką.
Pereitą sąvaitę Ispanijoje 

susirinko nesenai išrinktas 
naujas parlamentas. Tas į- 
vykis, matyt, buvo nustaty
tas kaip ženklas pradėti vi
suotiną sukilimą. Apsigink
lavę šautuvais, pištalietais ir 
bombobiš, buliai sukilėlių 
tuoj leidosi naikinti telefo
no ir telegrafo linijas, ardy
ti gelžkelius ir sprogdinti 
tiltus.

Visų pirma šitas judėji
mas prasidėjo Zaragozos 
provincijoj, x bet į 3 dienas 
apėmė 12 kitų provincijų ir 
pasiekė Ispanijos sostinę 
Madridą. Pereitą nedėldienį 
Madride buvo mesta jau as
tuonios bombos. Dvi jų spro
go prie bažnyčios, o viena 
apardė dešiniųjų lizdą.

Barcelonos mieste taipgi 
sprogo keliatas bombų ir 
viena jų apgriovė šv. Fran- 
ciškaus bažnyčią.

Netoli Puzolo, Valencijos 
provincijoj, sukilėliai nu
vertė greitąjį traukinį, ku
ris nusirito nuo pilimo apie 
100 pėdų pakalnėn ir visiš
kai sudužo. Daug žmonių 
buvo užmušta ir daug su
žeista.

Barcelonoj sukilėliai puo
lė gubernatoriaus rumus, 
kuriuos saugojo stipri sar
gyba. Įvyko smarkus susi
šaudymas, po kurio sukilė
liai pasitraukė atgal, šitos 
batalijos metu Barcelonos 
miestas buvo užverstas suki
lėlių atsišaukimais, kuriuo
se gyventojai raginami im
tis ginklo ir stoti į kovotojų 
eiles.

Le Bastiano mieste buvo 
sudeginta rotušė. Toromo 
mieste sukilėliai užėmė ka
reivines ir iškėlė savo vėlia
vas ant jų. Bažnyčių buvo 
padegta daug, bet tik dvi 
buvo visiškai sunaikintos.

Valdžia apskelbė “aliar
mo stovį” visoj šalyje ir įve
dė aštrią cenzūrą. Visokie 
susirinkimai uždrausti.

Kas šitam sukilimui va
dovauja, iš telegramų sunku 
suprasti. Buržuazinės spau
dos agenuros, matyt, nega
li suprasti partijų skirtumo, 
todėl maišo į krūvą ir so
cialistus, ir sindikalistus, ir 
anarchistus. Pati Ispanijos 
valdžia kaltina anarchistus. 
Valdžiai, žinoma, irgi nega
lima tikėti, nes valdžios vi
suomet meluoja, kuomet no
ri savo opoziciją diskredi
tuoti. Pavyzdžiui, Lietuvos 
valdžia kiekvieną darbinin
kų pasipriešinimą vadina 
“plečkaitininkų agitacija”: 
Amerikos buržuazija už vi
ską kaltina “raudonuosius”: 
Ispanijoj gi viskas verčiama 
ant “anarchistų”. Todėl ar 
tikrai anarchistai tenai kalti, 
sunku pasakyti.

Vėliausios žinios sako, 
kad Ispanijoj apskelbtas ge
ne rali n i* streikas. Anarchi
stai negalėtų to padaryti, 
nes tai palaidas gaivalas ir 
neturi darbininkų unijose 
įtakos:.



Puslapi*
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KOKS TURĖTŲ BŪTI
DARIAUS GIRĖNO 

PAMINKLAS.
Klerikalai, kurie nenorėjo 

remti Dariaus-Girėno skri
dimo, dabar išsijuosę agi
tuoja už paminklą žuvu
siems lakūnams. Jie aiškina, 
kad tas paminklas esąs “vi
sos tautos reikalas”. Reiš
kia, visi turi duoti tam rei
kalui pinigu. Patys, klebo
nai, žinoma, neduoda. O iš 
tikrųjų juk jie vieni patys, 
be visuomenės aukų, galėtų 
didžiausi paminklą pastaty
ti. Ir jie tur ėtų tai padalyti, 
nes Dariaus-Girėno kelionei 
beveik nieko nedavė.

Tai kodėl musų tėveliai ne- 
aukoja paminklui?

Todėl,~kad ne paminklas 
jiems čia rupi. Jiems rupi 
pakenkti antrajam skridi
mui į Lietuvą, kuri pasiryžo 
atlikti ateinanti pavasari la
kūnas Janušauskas, artimas 
Dariaus ir Girėno draugas.

Dariaus-Girėno pamink
las čia vartojamas tiktai 
kaip kamuflažas klerikalų 
nedoriems tikslams prideng
ti. Skambindami ir barškin
dami apie paminklo reika
lingumą, jie nori atitrau
kti visuomenę nuo antrojo 
skridimo rėmimo.

Mes gi nematome jokio 
skirtumo tarp pirmojo ir an
trojo skridimų. Abiejų tiks
las tas pats. Lakūnuose mes 
taipgi skirtumo nematome. 
Darius su Girėnu buvo geri 
lakūnai, taip pat išrodo ge
ras Janušauskas. Mes linkė- 
jom pasisekimo aniems, lin
kime ir šitam.

Išeidami iš šito nusistaty
mo, mes negalime būt prie
šingi nei Dariaus-Girėno 
paminklui. Bet mes galime 
kelti klausimą, koks pamin
klas butų tinkamiausis. Mes 
nemanome, kj^l pastatytas 
negyvo akmens ar metalo 
stabas butų tinkamas būdas 
žuvusiems lakūnams pager
bti. Daug kilnesnis ir prak 
tiškesnis būdas jiems pager
bti butų jų troškimų Įgyven
dinimas. O jų troškimas bu
vo, kaip jie Įrašė savo testa
mente, kad sparnuotas lietu
vis parlėktų iš Amerikos Į 
Lietuvą.

Šitą žygi atlikti yra pasi
ryžęs Juozas Janušauskas. 
Taigi, vietoj leisti pinigus 
negyvam paminklui, reikėtų 
remti gyvą darbą.

Užbaigimas Dariaus-Gi
rėno žygio bus geriausis 
jiems paminklas, o juo la
biau, kad ir jie patys toki 
pageidavimą yra palikę. 
Akmeninio paminklo Chi- 
eagoje jie neprašė. Ir, ben
drai,’Chicagos miestas ne
tinkama vieta tokiam pa
minklui. Jau kur kas butų 
logiškiau pastatyti akmeni 

su tinkamu Įrašu Soldino 
miške, toj būtent vietoj, kur 
Darius su Girėnu žuvo.

Chicaga nedaug turi ben
dra su žuvusiais musų lakū
nais. Jie tenai gyveno tūlą 
laiką, tai ir viskas. Bet jie 
gyveno taip pat Bostone, 
New Yorke ir kitose vietose.

Jeigu jau statyti pamink
lą Amerikoje, tai New Yor
kas butų daug tinkamesnė 
vieta, nes iš tenai “Lituani
ca” pakilo savo tragingon 
kelionėn. Tas pats pamink 
las galėtų tenai tarnauti ir 
antram skridimui. Ant jo 
galima butų padėti maž
daug tokio turinio užrašą: 
“Amerikos lietuvių pastan
gos perskristi Atlantą. Da
riaus-Girėno ‘Lituanica’ iš
lėkė 1933 metų vasarą ir 
perskridus vandenyną žuvo 
su abiem lakūnais netoli Lie
tuvos. Juozo Janušausko 
'Lituanica IT' išlėkė...” ir čia

pridėti datą ir pažymėti kuo 
antroji kelionė pasibaigė.

Šitoks paminklas turėtų 
istorinės vertės. Antras da
lykas, toki paminklą sta
tant nebūtų jokio reikalo 
skubėti ir sabotažuoti antrą
jį skridimą. Ji galima butų 
pastatyti da už metų ar dvie
jų, juk jis nepabėgs.

“Draugas” gali argumen
tuoti, kad Chicagoje gyvena 
Dariaus motina, kad tenai 
daug lietuvių ir tt. Bet rei
kia vaduotis ne tuo, kas yra 
šiandien, bet tuo, kas bus 
ateity. Reikia atsiminti, kad 
už keliolikos metų Chicagoj 
nebus nei “Draugo”, nei 
Dai iaus motinos, nei kitų 
dabartinių lietuvių. Dabar 
pastatytas tenai paminklas 
už keliolikos metų bus vi
siems svetimas ir niekam 
nesuprantamas.

PRASIDEA KRAUJO 
PUOTA.

Vokietijos tautininkai (na
ciai) pradėjo maudytis savo 
priešų kraujuose. “Naujie
nos” apie tai rašo:

“Vokiečių Pareinės sostinė
je ir katalikybės centre, Koel- 
ne, ‘nacių’ valdžia užvakar nu
kirto galvas šešiems komunis
tams. Kitame Vokietijos mies
te. Dessau, toks pat likimas 
laukia 10 komunistų. Tuo tar
pu Berylne yra ‘teisiami’ 53 ko
munistai. kuriems irgi grasina 
mirties bausmė galvos nukirti
mu.

“šiurpas ima. skaitant to
kias žinias iš valstybės, kuri 
dar neseniai buvo laikoma vie
na kultūringiausių jų pasauly 
j e. Vokietija nesitikėjo, kad 
ji to susilauks. Hitleris, tiesa, 
neslėpė savo pasiryžimo išžu
dyti savo priešus, kai tik val
džia pateks Į jo rankas. Jau 
pernai metais jisai savo kalbo
je viešai pasakė, kad ‘galvos 
risis i smiltis’, kada jisai ims 
valdyti kraštą. Bet dauguma 
vokiečių nemanė, kad tai gali 
Įvykti.

“Mažiausia laukė tokio žvė
riškumo iš hitlerininkų pusės 
Vokietijos komunistai. Iki pa 
skirtinės valandos komunistai 
skelbė Vokietijos darbinin
kams. kad ‘aršiausias jų prie
šas tai—socialdemokratai’. Ko
munistų lyderiai ‘mokino” Vo
kietijos darbininkus, kad rei
kia pirmiausia sumušti social
demokratu partiją: tada, girdi, 
žus demokratinė tvarka Vokie
tijoje ir kils—‘proletarinė re
voliucija".

“Dabar matome, kokia ‘pro
letarinė revoliucija' eina Vo
kietijoje. O betgi žmonės, ku
rie neturi logikos, da ir dabar 
vis šneka, kad socialdemokra
tai negerai darę. gindami dar
bo žmonių teises ir laisvę!”

Kruvinas teroras Vokieti
joje turėtų būti skaudi pa
moka netiktai komunistams, 
bet ir tiems darbininkams, 
kurie stoja už tautiškumą. 
Jie turėtų suprasti, kad šitą 
pasibaisėtiną kraujo puotą 
kelia didžiausi tautininkai 
(naciai), ir jie kelia ją tau
tos “labui”.

BE REIKALO SUSIJAU
DINO.

“Sandara” labai susijau
dinus, kad klerikalai spau
džia sandariečių vaiku? pa
rapijinėse mokyklose. Sa
ko:

“Kristaus žodžiai yra gra
žus: ‘Mylėk savo artimą kaipo 
pats save'. Tačiau yra apgailė
tinas dalykas, kad musų Kris
taus pasekėjai, nors kas die
na kartoja jojo žodžius, bet jų 
nepildo. Kaipo pavyzdžiui, mes 
paimkime seserų, parapijinių 
mokyklų mokytojų, atsinešimą 
linkui Sandaros.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Miškais užkamufiažuotos, šit)kics francazu fortifikacijos dabar tęsiasi visu Vokietijos pa
sieniu tarp Vosges ir Liuksemburgo. Jos buvo pastatytos po didžiojo karo, kuomet Prancū
zijos diplomatai Ženevoje kalbėjo vis apie "nusiginklavimą”. Jų pastatymas kaštavo 150 milio- 
nu dolerių. Sienos yra nulietos išplieno ir cemento, o po sienomis išmūryti slapti požemiai ir 
tranšėjos. Jų paslaptys labai saugojamas, šita . -rafija yra nepaprasta retenybė.

Ko Tie Neprausti 
Žmones Nori?

Kierikališkai - fašistinėje (tas ir Dariaus-Girėno var- 
spaudoje dabartiniu laiku das naudojamas “socialistų 
eina šlykšti propaganda bizniui’
prieš Janušausko planuoja
mą skridimą Lietuvon atei
nanti pavasarį. Prieinama 
net prie didžiausių absurdų. 
Pavyzdžiui, buvo grumoja- 

net “indžionkšinais”ma ir

Tai yra begėdiškas faktų 
kraipymas ir teisybės min
džiojimas. Kas gi ištikrųjų 
yra tie žmonės, kurie sudaro 
ceutialinį Janušausko skri
dimo komitetą? Ar ištikrųjų 
jie tokie jau baisus soeialis-

KOKIU UITA LIETUVOS DVA
RININKŲ.

“Pastaruoju laiku Chicagoje 
parapijinų mokyklų mokytojos 
(seserys) pradėjo persekioti 
vaikučius, kurie arba jųjų tė
vai apsilanko Sandaroje. Jos
net gązdina vaikučius prašalin- rininkų, kurie pasižymėjo 
šią iš mokyklos, jei jie ar j u beširdiškumu. žmonių krau
tuvai nepaliaus lankyti Sanda- jo ir prakaito nebrangini- 
rą. Jos. mokytojos, net mokina mu ir nesiskaitymu su dar- 
kitus vaikučius, kad atlikinėtų Į bininku, kaip su žmogum.

Daug buvoo Lietuvoj dva-Įnietis lenkas, perdaug 
rie pasižymėjo vivaliautų. Gavronskis

šnipų rolę. kas kulturinguo.se 
žmonėse yra blogu ir smerkti
nu dalyku. Mokyklos užduotim
turėti būti išauklėti dorais ir Zarembas, Suvalkijos 
teisingais žmonėmis, o ne šni-.bas, Sesickius ir kitus

Nemažai dar yra Lietuvo
je senelių, kurie prisimena 
Ukmergės Koscialkovskius, 

Bur- 
dva-

teismais prieš sumanymą _ 
pavadinti Janušausko lėk-i tai, kaip fašistų agentai skel

bia? Štai to komiteto na
riai :

1. Bronė Bytautienė, stam
bi katalikų veikėja.

2. D-ras Davidonis, nepar
tinis profesionalas.

3. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius.

4. A. Vaivada, naujienie- 
tis.

5. Adv. Dobbs (Bubisky), 
nepartinis profesionalas.

6. Wm. Kareiva, aidimas 
katalikams biznierius.

7. M. Narvydas^ stambus 
sandariečių rėmėjas.

8. Justinas Mackevičius, 
vanagaitinių grupės drau
gas.

9. A. Kartūnas, sandarie
čių nusistatymo veikėjas.

Taigi iš 9 komiteto narių 
yra 2 katalikai, 2 socialistai, 
2 sandariečiai ir 3 visai ne
partiniai.

Ko gi tuomet verta fašis- 
tų-klerikalų agitacija, buk 
komitetą sudarą vieni socia
listai?

šitas komitetas yra tikrai 
koalicinis, atstovaująs visas 
musų visuomenės sroves, iš
skyrus tik komunistus su fa- 
šitais, ir todėl juo galima 
daug daugiau pasitikėti, ne
gu tais neaiškiais tipais, ku
rie tvarkė Dariaus-Girėno 
skridimą.

Dariaus-Girėno skridimą 
tvarkė Jurgėla. kurio musų 
visuomenė visai nepažįsta ir 
iki šiol nežino, iš kur jis čia 
atsirado ir ką veikia. Tokiu 
tipu pasitikėti ištikrųjų yra 
didelė rizika. O tačiaus nei 
socialistai, nei sandariečiai 
sabotažo prieš ji nevarė ir 
protestų nekėlė. Visi rėmė 
ir gelbėjo Dariaus-Girėno 
žygį kiek galėdami. Niekas 
nesakė: “Mes neremsime 
Dariaus-Girėno, nes Jurgėla 
naudoja juos savo bizniui.”

Bet Jurgėla dabar neriasi 
iš savo fašistiško kailio, 
kad suardžius Janušausko 
skridimą. Jis šaukia j talką 
Drie šito šlykštaus, darbo ir 
Dariaus-Girėno gimines, ir 
kažin kokį ten “Aero-Klu- 
bą”, ir maišo visas srutų 
duobes, jieškodamas sau 
“amunicijos” prieš “Naujie
nas”, kam jos remia antrąjį 
skridimą.

Kaip sau norit, fašistai su 
klerikalais yra stebėtini 
žmonės. Jeigu socialistai 
kurio nors sumanymo nere
mia, tai fašistai su klerika
lais kolioja juos “tautos iš
gamom” ir kitokiais var
dais, kad neremia “tautiško 
darbo.” Bet kaip tik sociali
stai pradeda ką remti, tąi 
fašistai su klerikalais kelia 
lermą, kam jie remia!

Tai kogi tie taukuoti snu
kiai nori?

Nepartini*.

tuvą “Lituanica II.” Kokią, 
girdi, teisę jis turi naudoti 
tą vardą.

Skaitai žmogus tas nesą
mones ir stebiesi, kaip laik
raščiai gali tokį šlamštą tal
pinti.

Kai niekas neatkreipė dė
mesio į tuos grūmojimus 
“indžionkšinais” dėl “Litua- 
nicos II” vardo, tai dabar tie 
žmogiukai pradeda rėkauti, 
kam socialistai vartoja Da
riaus-Girėno vardą “savo 
bizniui?” Kam socialistų 
laikraščiai rašo, kad Janu
šauskas baigsiąs Dariaus- 
Girėno žygį?

Išrodo, lyg kad tie nykš
tukai butų nupirkę Dariaus- 
Girėno vardą ir užpatenta
vę jį kaip savo “trade 
mark”.

Kitiems jie norėtų uždrau
sti Dariaus-Girėno vardą 
net paminėti, bet patys jodi
nėja tuo vardu kaip nuosa
vu arkliuku. Jie renka Da
riaus-Girėno paminklui au
kas ir rėkia, kad pakol pa
minklas nepastatytas, patol 
antro skridimo Lietuvon ne
galima remti.

Kas gi juos įgaliojo skelb
ti tokį nonsensą?

Darijus-su Girėnu leisda
miesi nelaimingon kelionėn 
paliko savo testamentą, ku
riame išdėstė savo žygio mo
tyvus ir norus. Tame testa
mente niekur nėra pasakyta, 
kad jeigu mes žūsime, tai 
pastatykit mums paminklą 
Chicagoje'. Jie išreiškė visai 
kitokį norą. Jie pasakė, jei
gu mes žūsime, tai musų žy
gį kiti turi užbaigti: spar
nuotas lietuvis turi parlėkti 
iš Amerikos Lietuvon!

Todėl lakūnas Janušaus
kas, kaip artimas Dariaus- 
Girėno draugas, pasiryžo jų 
norą įvykinti.

Tai kogi nori tie purvini 
snukiai, kurie be paliovos 
kriuksi “Dirvoj”, “Drauge” 
ir kituose šlamštuose prieš 
ruošiamą Janušausko antrą
jį skridimą Lietuvon?

Ko nori tie fašistiškai kle- 
rikališki sutvėrimai, kurie 
rašinėja protestus, naudo
dami savo šlykščiam dar
bui net Dariaus motinos 
vardą?

Kas davė jiems teisę būti 
Dariaus-Girėno advokatais 
ir kalbėti žuvusių žmonių 
vardu?

Darius su Girėnu neįga
liojo nei Jurgėlos, nei Kieloa 
nei kitų jiems panašių mo
nopolizuoti jų vardą ir idė- 
ią. Jie paliko savo testamen 
tą atvirą visiems. Jeigu 
“Draugo” ar “Dirvos” atsi
prašant redaktoriai taip jau 
pavydi Janušauskui, kad 
jam netėktų “sparnuoto lie
tuvio” garbė, tai tegul jie 
patys lekia ir pasiima tą 
garbę. Janušauskas jiems to 
nepavydės, ir nepavydės nei 
vienas jo rėmėjas: da pa
rems juos, taip kaip rėmė 
Dariaus-Girėno žygį.

Sabotažuodamas Janu
šausko skridimą, fašistų a- 
gentėlis Jurgėla su savo tal
kininkais nesigėdi skelbti 
net gryną melą apie Janu
šauską ir jo rėmėjus. Jie 
skelbia, pavyzdžiui, buk ši
tas skridimas esąs sugalvo-

nesa- 
bai-

siai Įsiuto ir pasišaukė kazo
kus. Kazokai daug kumečių 
užmušė, o kitus išvežė kalė
jimam Kai išvežtųjų moti
nos atėjo pas Gavronskio 
motiną prašyti pasigailėji
mo, ji Įsakė jas nuplakti.

Labai jau beširdė lenkė 
buvo... Tada kažkas vakare, 
bežiūrint jai pro langą, metė 
dideli akmenį ir ant vietos 
užmušė.

Tame. laikotarpy nemažai

i rininkus, turėjusius savo 
čia visai be nuosavybėje po 10,000 ir 

reikalo sielojasi. Jeigu san- daugiau margų žemės ir 
dariečiai nenori, kad jų vai-, puošnius palocius. Jie Lietu
kai butų davatkų persekio- vai nėra nieko teigiamo pa- kumečių pabėgo Amerikon, 
jami, tai jie neturėtų tenai darę, tik iš’-f-žžuvo Į užsie-Įo tie, kurie nespėjo, buvo 
savo vaiku leisti.Juk visiems nius pinigus ir lupdavo! nukankinti.

Nepriklausomybės atga
vimo laikais Gavronskis or
ganizavo lenkų partizanus 
—Seinų sukilėlius, ir kai 
pralaimėjo, pabėgo Lenki
jon.

Dabar Gavronskio dvarai 
senai išparduoti. Juose gy
vena anūkai tų kumečių, ku
rie kentėjo nuo Gavronskio 
persekiojimų.

pais.
“Sanadara”

yra atdaros viešosios moky-.musų žmonių kaili, 
klos, kur jokios davatkos Nesenai musų korespon- 
vaikų nespaviedoja. dėntas važinėjo po Lietuvą

------------- - ir tarp kitko aptiko ar tik ne
RUSIJOS PRIPAŽINIMAS buvusį žiauriausiąjį Lietu- 

1R AMERIKOS KOMU- vos dvarininką, kuris dar ir 
NISTAI. ‘ikį šių dienų tebėra gyvas

Kai kas mano, kad pri- iaudies lupose— tai Gavron- 
pažinus Amerikai Sovietų skis.
Rusiją, čia žymiai sustiprės Lietuvos karaliaus Kazi- 
komunistų akcija. Pavyz- miero “šventojo” laikais Į 
džiui, kunigų “Draugas” ra- Lietuvą atvyko tūlas Stepo-
so:

“Jei Amerikai Rusijos pri
pažinimas yra zero politiškų ir 
ekonomišku žvilgsniu, tai bol
ševikams jis yra labai svarbus 
dalykas. Draugingi Amerikos

nas Gavronskis. kuris da
bartiniame Vilkaviškio aps
krity gavo apie 12.000 mar
gų žemės. Netoli Vilkaviš
kio jis pasistatė didžiulius 
rumus ir per trumpą laiką

ir Rusijos santykiai duos lais- turėjo ne tik tūkstančius lie
tuvių baudžiauninkų, bet ir 
didelius turtus Įsigijo. Tas 
Steponas Gavronskis buvo 
žiaurus ne tik baudžiaunin
kams, bet ir savo giminėms. 
Jis savo rankomis esąs pa
smaugęs vieną giminaitę tik 
už tai, kad ji užstojo plaka

vę bolševiku agentams savo 
pragaištingą propagandą va
ryti.
Čia nukalbėta nei šis, nei 

tas. Išrodo, lyg kad pirma 
bolševikai nebūtų turėję A- 
merikoje laisvės savo pro
pagandai varyti.

Laisvės jie čia turėjo dau-lm^ baudžiauninką, 
jiau negu pačioj Rusijoj. Jie Napoleono laikais,giau negu pačioj Kusijoj 
čia galėjo ir rašyt ką tik no
rėjo, ir kalbėt, ir baubt ir net 
muštis susirinkimuose. Nie
kas jų čia necenzuravo ir 
propagandos netrukdė. Tai
gi Rusijos pripažinimas 
negali jiems nieko daugiau 
duoti. Jeigu pripažinimas 
palies juos kokiu nors budu, 
tai palies tik jų nenaudai. 
Amerika dabar lengvai ga
lės juos deportuoti, ko pir
ma negalima buvo padary
ti, nes nebuvo ryšių su Rusi
ja.

KOMUNISTAI SUPYKO
DĖL JUODVEIDŽIO 

ŠIRDIES.
Chciagos “Draugas” pra

neša šitokį dalyką:
“Chicagietis dr. Naikelis bu

vo pradėjęs gerintis komunis
tams. Savo prelekcijomis jis 
buvo manęs juos ‘apšviesti’. 
Bet greit dantis atkando. Savo 
klausytojams dr. Naikelis pa
rodė liga užkrėstą širdį ir pa
minėjo, kad ta širdis yra nige- 
rio. Dėl to spauda didžiausj 

i triukšmą pakėlė ir reikalauja 
' iš daktaro pasiaiškinti, kam jis 

Įžeidė negrų rasę ir tuo pasi-
! tarnauja kapitalistų klasei.”
1 Iš komunistų, žinoma, ga
lima tikėtis visko.

kai su
mušta francuzų gvardija 
1812 metais bėgo iš Rusijos, 
Gavronskio anūkas, tuo lai
ku jau visų dvarų valdyto
jas, priėmė Napoieoną ir iš
kėlė didelę puotą. Napoleo
nas bet gi nei i dvaro vidų 
neužėjo, tik Gavronskiui ke
letą dėkos žodžių taręs nu
kūrė Į Kauną. Tačiau tuo Į- 
vykiu Gavronskis labai di
džiavosi prieš kitus dvari
ninkus ft- už tai, kad kele
tas kumečių bėgantiems 
francuzams nenusiėmė ke
purės, juos žiauriausiai nu
baudė. Gavronskis tuos ku
mečius Įsakė pakarti ant di
delio ąžuolo, ant kurio, anot 
žmonių pasakojimų, gand
ras nekuomet neperėjo vai
kų, nors Gavronskis kasine* 
liepdavo Įkelti naujas akė 
čias gandro lizdui, žiauriau
sias iš visti buvęs Tada* 
Gavronskis, kuris gyveno lf 
šimtmečio pradžioj. Ne tik 
kaimiečiai, bet ir inteligen
tai, kurie yra kilę iš to kra 
što, pasakoja, kad Gavrons 
kis išžudęs apie 300 žmonių 
Mat, kaip pasakojo seni? 
Žilys, kurs netoli Vilkavis 
kio turi nedideli ūki, kart? 
sukilo visi Gavronskio d va 
ro kumečiai ir pareikalavo 
kad ukvedis Zbiško, pozna-

Kai Kurie Faktai 
Apie New Yorką.

Tūlas Peter Minuit 1626 
metais nupirko Manhattano 
salą iš indijonų už blizgu
čius, kurie jam kaštavę apie 
824. Dabar ant tos salos 
stovi New Yorko miestas, 
kurio nekilnojamas turtas 
1930 metais buvo jau aptak- 
suotas 89,093,001,835.

New Yorko mieste dabar 
yra apie 50,000 arklių, bet 
nežiūrint to, taxi vežikai kas 
diena uždirba apie 81,000,- 
000 žmones vežiodami.

Per metus New Yorko 
miestas sudegina 21,000,000 
tonų anglies.

1931 metais New Yorke 
buvo 1,580 visokių bažny
čių ir 6,000 slaptų smukliu; 
130 ligoninių ir 12,000 dak
tarų.

Kas diena vagys parduo
da New Yorko lombarduo- 
-e (panšapėse) apie 5,000 
vogtų laikrodėlių ir kas me
tui būna areštuota už viso
kius nusikaltimus apie 500,- 
000 žmonių. Policijoj yra 
užrekorduota daugiau kaip 
20,000,000 areštų.

Kas diena pradedama 
statyti apie 20 naujų trobe- 
•ių. Į metus New Yorkas su
vartoja tiek plytų, kad gali
ma butų pastatyti sieną 125 
mylių ilgio, 60 pėdų aukščio 
’r 2 pėdų storio.

NACIAI AREŠTAVO 
DAUG KUNIGŲ.

Berlyno žiniomis, hitleri
ninkai paskutinėmis dieno
ms areštavo daug katalikų 
kunigų už “kiršimma visuo- 
nenės prieš valdžią.” Kuni
gas Brodesser iš Dortmundo 
mvo nuteistas 5 mėnesiams 
’alėjimo už “žeidimą” Hit- 
erio.

M. BALČIUVIENĖ UŽMU
ŠTA AUTOMOBILIAUS

NELAIMĖJ.
Nashua, N. H. — Pereitą 

subata čia mirė ligoninėje 
Mikalina Balčiuvienė, 40 
metų moteris, kuri seredoje 
buvo sužeista automobiliaua 
nelaimėje. Ji važiavo su 
Petru Rudnickiu ir jų auto
mobilius susikūlė su kitą 
masina. Rudnickis taipgi 
sunkiai sužeistas.

kulturinguo.se
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ANGLIAKASIŲ KOVA SV GALINGĄJA 
KOMPANIJA.

' HOLDEN, W. VA.

šitas miestelis (kempė) 
turi apie 3000 gyventojų ir 
priklauso Island Creek Coal 
Co. Tai yra didžiausia 
kompanija Logan’o apskri
ty. Pirma ji čia turėjo 22 ka
syklas, bet dabar daug jų 
jau išbaigė imti anglį ir liko 
tik penkios. Ligi šiol šita 
kompanija elgėsi su savo 
darbininkais kaip su tikrais 
vergais, ir angliakasiai bijo- 
davos jos ištolo. Bet kada 
užėjo sunkus laikai ir kitur 
darbo negalima buvo gauti, 
buvom priversti parsiduoti 
vergijon. Sakau vergijon, 
nes ištikrųjų taip būdavo. 
Priėmus darbininką, pir
miausia siunčia tave pas 
daktarą, kuriam Įsakyta iš
egzaminuoti tave kuo smul
kiausia. žinoma, jis kompa
nijos daktaras, tai turi jos 
įsakymo klausyti. Išžiūri ta
vo kraujo spaudimą, paima 
šlapumą, užriša vieną aki ir 
liepia skaityti raides pasta
tytas apie dvidešimtį pėdų 
tulumo. Jeigu katras nepri- 
mato, tokiam darbo nėra. 
Bet turėti geras akis da ne
užtenka. Da pastato tave 
ant vienos kojos, kaip koki 
garnį ir žiuri, ar ilgai tu gali 
stovėti. Paskui suskaito tavo 
dantis, net ir plaukus apžiū
ri ant galvos, ir jeigu tik ko 
trūksta, tokiam parašo rai
dę “C” arba “D”. Su tom 
raidėm neduoda darbo. Mat, 
dabar kompanija gali pasi
rinkti iš raidžių “A” ii- “B”, 
nes daug darbininkų jieško 
darbo.

Katrie gauna darbo, tuos 
pirmiausia nusiunčia į ofi
są (taip būdavo pirmiaus), 
ir čia turėdavai atlikti pir
mą išpažintį h- pasirašyti 
vadinamą “rudo šunies” 
kontraktą. Tai yra, kad tu 
kompanijai parsiduodi. Tau 
nevalia streikuoti ir nevalia 
prigulėti unijai. Tada gauni 
čekius ir eini pas bosą. Bo
sas klausia, ar esi kada dir
bęs šitai kompanijai. Jeigu 
atsakai, kad ne, tai jis klau
sia, ar tu žinai musų patvar
kymus. Jeigu nežinai, tai jis 
tau doudavo raštą, taip kaip 
Dievas davė Maižiui dešimtį 
prisakymų. Bet bosas duo
davo ne dešimtį, bet trisde
šimtį šešius artikulus, ir už 
kožną jų peržengimą jis 
bausdavo nuo 50 centų ligi 
5 dolerių.

Tai taip buvo pirma, kol 
prezidentas Rooseveltas ne
buvo pripažinęs darbinin
kams teisę organizuotis, ži
noma, kompanija tai grei
čiau pajuto, tuo jaus sušaukė 
savo darbininkus ir liepė vi
siems rašytis* į jos “uniją”. 
Kurie nesirašė, tuos išmetė 
iš darbo.

Bet neilgai kompanijos 
unija gyvavo. Praslinko vos 
pora dienų, kaip pamatėm, 
kad pora vyrų važinėjasi at
viru automobilium po kom
panijos miestelį ir mėto la
pelius. Seniau juos čia tuoj 
butų sušaudę, arba suėmę ir 
ištrėmę. Bet dabar jau nie
kas jų netrukdė.

Lapeliuose rašoma: dar
bininkai, organiztfokitės, 
nes prezidentas Rooseveltas 
to nori.

Tą patį vakarą buvo su
šauktas mitingas ir pradėta 
organizuoti U. M. W. of A. 
uniją. Pirmą vakarą prisi
rašė apie pusė susirinkusių. 
Musų kasykla No: 21 pati 
pirmutinė stojo unijon. Pa
skui pasekė ir kitos. Ir taip į 
porą sąvaičių susiorganiza
vo į angliakasių uniją visti 
penkių kasyklų darbininkai. 
Susidarė 5 unijos lokalai.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Francuzų Angliakasių Protesto Demonstracija.

Kas nieko neveikia 

To

Tas, mano supratimu, tai: 
jau negerai. Vienos kompa
nijos angliakasiai turėjo su
daryti vieną lokalą.

Šiaip ar taip, vis dėl to or
ganizacija išėjo mums į nau
dą. Kol buvom neorgani
zuoti, už vagoną anglių 
gaudavom 65 centus, o da
bar jau gaunam $1.08, be
maž ko ne dvygubai.

Nors mokestį kompanija 
pakėlė, tačiau unijos pripa
žinti nenorėjo ir su musų iš
rinktu komitetu visai nesi
skaitė. Prie darbo bosai el
gėsi kaip norėjo. Pavyz
džiui, dabar kasyklos dirba 
dvi tris dienas i savaitę. 
Mainerių yra daug, o karų 
(vagonų) tik 700. Kuomet 
kasyklos nedirba, tai bosai 
;šsirenka savo pataikūnus ir 
leidžia jiems krauti anglį, 
taip kad šitie dirba kas die
na. o mes turim sėdėti na
mie. Negana to, kai nuei
nam darban, tai randam vi
sus vagonus jau užimtus ir 
turim laukt ligi 11 ir 12 vai. 
kol vagonus paliuosuoja.

Mums buvo aišku, kad 
taip neprivalo būti. Taigi 
mes prispyrėm lokalo prezi
dentą ir komitetą pasiaiš
kinti, kodėl taip yra, kad 
vieni dirba, o kiti sėdi na
mie.

Gruodžio 2 d. sušaukė mi
tingą ir naujas prezidentas 
nradėjo aiškinti, kad tie 
“pleisai” turi dirbti kas die
na, nes anglis tenai baigia
ma imti, tai reikia skubėti, 
kad neužgriūtų kasyklos. 
Mes atsakėm: jeigu reikia 
skubėti, tai tegul pastato vi
sus prie darbo ir dirba trim 
pakaitom, .tuomet dirbsime 
visi ir greitai viską išimsi- 
me.
Prezidentas paaiškino, kad 

taip negalima, nes visiems 
sykiu dirbant reikėtų prista
tyt daug mašinmanų ir dril- 
manų. Jeigu taip, tai mitin
gas nutarė, kad neitų nei 
vienas dirbti, kuomet anglis 
nedumpuojama. Šitas nuta-
vsmpo novncfp anf iii
pranešti kompanijai.

Be to, susirinkimas parei
kalavo, kad kompanija įves
tų svarstykles anglims sver
ti, nes senai jau žada, o vis 
neįveda. Ir mitingas pastatė 
ultimatumą kompanijai: jei
gu ligi 11 gruodžio dienai 
svarstyklių nebus, tai neisi
me dirbti.

Po to susirinkimas išsis
kirstė.

Bet sekantį panedėlį, t. y.
4 gruodžio, išgirdom, kad 

tris “digeriai” dirba, nors 
visi kiti tą dieną nedirbo ka
sykloj. Taigi po įlietų susi
rinkom virš 200 mainerių 
prie kasyklos ir nutarėm pa
laukti, kol tie išgamos išeis 
iš darbo. Apie 4 valandą pa
sigirdo signalas kilti viršun. 
Tuoj visi subėgom aplink 
šaftą. Kada tie išgamos iški
lę viršun pamatė aplinkui 
tiek daug žmonių, tai net jų 
suodini veidai pabalo iš bai
mės. Lokalo prezidentas pa
silipo aukštyn ir klausia: 
“Ką su jais darysime”? Keli 
balsai sušuko: “Pakarti 
juos!” Jų net kepurės pasi
kėlė ant galvų... Du atsipra
šė, o trečias nenorėjo nusi
leisti, tai tą pavarėm iš dar
bo.

Tą patį vakarą visų pen
kių lokalų prezidentai ir ko
mitetai turėjo susirinkimą ir 
pasirašė sutartį, kad jeigu 
vienas lokalas nutartų strei
kuoti, tai ir kiti lokalai turi 
mesti darbą.

Lietuviams patariu šiuo 
tarpu čionai nevažiuoti, nes 
dabar naujų neima darban.

J. Yocas.

u
miesto

namus,
rasta apie 65 doleriai pini
gų. Kartu dalyvavo ir glė
belius S. Bartuškevičius. 
Paklaustas, ar jis apsiima 
velionį palaidoti už $150, 
kurius turės išmokėti SLA.,! 
graborius sutiko prie miesto 
administratoriaus, o už tuos 
65 dolerius administratorius; 
žadėjo parūpinti duobę ir į 
kitas bilas atmokėti. Velio
nis buvo palaidotas sulyg 
jo noru, su bažnytinėmis ap
eigomis ir ant katalikų kapi
nių ; bet už bažnytines apei-

šis vaizdelis parodo Carmaux apylinkės angliakasius Prancūzijoj, martuojant pas miesto 
vyriausybę protestuoti dėl žemų algų ir brangaus gyvenimo. Panašios darbininkų demonstra
cijos dabar vyksta po visą Francuziją.

Naujas Skandalas Dėl Buvusio SLA.
60 Kuopos Raštininko.

GRAND RAPIDS, MICH. i: Bernotas be kuopos iždinin- 
.... . ., : ko ir kuopos susirinkimo mi-

. S* vldur-asa: nirio žmogaus čekius išmai-
V kP- narys ne ne£įnįa išmokėjo.
Juozas Srievma. Kadangi Taigi A Bern„as teisme 
velionis netin-ejo jokių gimi- mekį ka(| jis ,,jek bn 
mų šioje salyje, tai savo po- npmoka
rirt o!\kU?Š ? 1^° *“■ I Daba>- kuome' reikta sto
to B SLA. _50 dolerių sumo-^į j įeįsrna gu miesto admini-

aprašęs kuopai. į-tmtoi-ium, tai prezidentas
Velioniui minis, SLA. 60 g Gegužis vėj gaife pa!ieptii 

kuopos finansų rastonmkas ka(1 ,)asį,įmnvtu | .

pirmininkas pasisaukė aflvokatai taip kaį,, jis jam,sio 30 dieną, Lietuvių 
sto administratorių pasi- pirmiau. bvĮinė an.;nė parapija turėjo su

tarti kaip velioniapiupinti.itics su kuopa, tik jau čia by-
rerzurejus mirusio namus, ja ^us ne su musų kuopa, 

bet su miesto ir kauni ės ad
ministracija. Ar SLA. Cent
ras ir šį sykį mokės Bernoto 
advokatui, pamatysim.

SLA. Narys.

SLA. Viršininku 
Nominacijos.

GARY, IND.

del kunigas Lipkus bandė 
įieškoti, kad kas jam už “pa
tarnavimą” atlygintų. Paga- 
liaus iškilo į aikštę, kad A. 
Bernotas ir buvęs pirminin
kas J. Vaitkevičius yra gavę 
da velionio J. Sidevičiaus li
gos pašelpos čekį $52 su
mai. Kuopos iždininkas to 
čekio visai nematė. Pasiro
do, kad finansų raštininkas 
su pirmininku tą čekį ar če
kius išmainė ir ką jie mokė- 
io. kuopa iki šiol nežino, ne
žino nei kuopos iždininkas. 
Miesto administratorius da
bar reikalauja tą čekį pri
duoti jam, kad jis galėtų už
mokėti kunigui ir už kapi
nių vietą. To čekio negavęs, 
jis žada skųsti kuopą ar visą 
SLA., o gal jau ir apskundė. 
Kadangi administratorius 
yra advokatas, tai nelengva 
bus su juom bylinėtis. Ką 
administratorius padarė su 
tais 65 doleriais, kurie buvo 
rasti pas velionį, tai tik jis 
vienas tegali žinoti. Tuo tar
pu musų kuopa atsidūrė iš 
naujo keblioj padėty, o gal 
ir visas SLA.

Musų kuopa jau senai no
rėjo A. Bernoto atsikratyti, 
kaip finansų sekretoriaus, 
bet du Pildomosios Tarybos 
nariai užsistojo už jį, ir kuo
met kuopa patraukė A. Ber
notą į teismą už nepasiunti- 
mą 3 narių duoklių, tai A. 
Bernotas aiškinosi, kad jis 
niekam bilų nemokąs, ir ko
kius tik pinigus surenkąs, a- 
tiduodąs iždininkui, o jeigu 
iždininkas nepasiuntė, tai 
kaltinkit savo iždininką, o 
ne mane, Bernotą. Bet da
bar pasirodo, kad po

Žemiau parodyta kiek ku-
ris kandidatas gavo balsų
SLA. 284 kuopęs nominaci-
jose:
Į prezidentus:

F. J. Bagočius .... 42 i
I vice-prezidentus:

J. K. Mažukna ...... .... 38
Tarnas Matas ...... ..... 4.

I sekretorius:
M. J. Vinikas ..... . . . 42!

T iždininkus:
Adv. K. Gugi?...... ....  42

T iždo globėjus:
P. Bučinskas ..... 42
St Mockus .... 40
J. Januškevičius, Ji ...... 1
Mikalauskas 1

T daktarus kvotėjus:
D-ras Ip. Bronušas .... 41
D-ras E. P. (pavardė

neįskaitoma) .... 1
J. A. Graksy,

SLA. 24s kp. pirm.

DEARBORN MICH.
SLA. 352 kuopa turėjo 3

gruodžio susirinkimą ir no-
minavo kandidatus i Pildo-
majų Tarybą. Pasekmės to-
kios:
Į prezidentus:

F. J. Bagočius...... .... 40
Strumskis ... - 22
Grinius ........ ..... .... . 7

Į vice-prezidentus:
Mikalauskas ...... .... 28
Mažukna ...... ....... ... 26
Tareila ........ 12.

Į sekretorius:
Vinikas........ .... 54
Raginskas.............. ....  16]
Mieliauskas ..... 7

Į iždininkus:
Adv. Gugis .... 39
Lopatto..................... .... 28
Mažukna ... ..... .....  2.

Į iždo globėjus:
Mockus.................. .... 43
Bučinskas.... ..... .... 43

Zimontas .................... 21
Januškevičius..................9
šlikas ............................  5
Mikužiutė ................ 17

Į dr. kvotėjus:
D-ras Stanislovaitis ... 28
D-ras Jonikaitis .......  21
D-ras Bronušas............17

M. Cibulskis.

LAWRENCE, MASS.

Du parengimai davė $751 
pelno.

Šių metų lapkričio mėne- 
Tauti- 

surenguš 
vakarienę. Viso žmonių bu
vo 534. Vakarienė buvo vie
na iš didžiausių, kiek buvo 
rengta kada nors Lawrence. 
Visų žmonių didžiausis no
ras yra matyti tarpe Law- 
renco lietuvių ir toliau tokį 
gražų ir malonų sugyveni
mą. Aviacijos reikalui su
kelta iki 386 dol. gryno pel
no. Vakarienė parapijai 
gryno pelno davė 365 dol. 
su centais. Reiškia, parengi
mai vienas po kito buvo kuo- 
sekmingiausi. Juos rėmė 
žmonės dėlto, kad vienas jų 
liečia visų lietuvių ir Lietu
vos garbę, o antras liečia 
vietinių žmonių gyvenimo 
reikalus. Tai. nuosavybės 
klausimas, jos'išlaikymas ir 
lietuvybės reikalas.

Kas gali pasakyti, kad 
tautinė parapija nepadarė 
vietos lietuviams naudos? 
Dėka jos veikėjams, Law- 
rencas nežino rymiškų da
vatkų jokių atakų ir triukš
mų lietuvių tarpe. Tiesa, 
yra keletas šeimynų ir prie 
rymiškkos bažnyčios, bet 
kur nėra apšvietos, ten nėra 
gyvenimo ir judėjimo.

Nors kartais pasirodo pas 
rymiečius koks misajonie- 
rius, bet ii- tas mažai ant de
batų gauna, žodžiu, jeigu 
tautinė parapija butų kiek
vienoj kolonijoj vedama 
taip, kaip turėtų būti, tai 
rymiečiams butų nemažas 
striokas. Bet, reikia tikėtis, 
jog ateityje tas įvyks.

šią žinią paduoda —
Baisus rymietis.

NUO VTSOKIV LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAITIVfc IR 
IŠIURBYSTĖ lietuviška vokiškų gy
duolių nuo Vidurig l'žkietėjimo. Skil
vio Nemalimo. Nenoro Valgyti. StrS- 
nų ir Pečiu Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio įAsthmai. Peršalimo, Skau
smo p<> Krutinę, Reumatizmo, Plau
ku Slinkimo, Pleiskanų, dlapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio. Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų

Čionai jus galite gauti ir tokiu gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
:r šaknvs partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
Dardnodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunėiam 
per paštą visur.

K AZELL’S botanical co. 
VYholcsale Rotanic Druggists 
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ODOS DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ.

NORWOOD, MASS.
Alleno garbamės darbi

ninkai keiiatas metų atgal 
balsavo už jį, kad tas pinigų 
maišas taptų Mass. valstijos 
gubernatorium. Gubemato- 
riavimo laiku jis pradėjo 
darbininkams kapot ir taip 
jau mažas algas. Per šios 
depresijos, laikus tos algos 
buvo numuštos da daugiau. 
Dąrbininkai jau negalėjo 
pragyventi. Todėl šią vasarą 
darbininkai susiorganizavo 
ir sudarė National Leather 
Workers’ Association’o 26- 
tą lokalą, kuris pradėjo de
rybas su Alleno kompanija. 
Bet kompanija tik juokus 
krėtė iš unijistu. Todėl buvo 
paskelbtas streikas. Po dvie
jų sąvaičių ir 4 dienų atkak
lios ir žiaurios kovos, unijis- 
tai nulaužė Allenui ragus.

Prieš streikierius susivie
nijo visos reakcijos spėkos, 

i pradedant buvusiu guberna
torium Allenu ir baigiant 
kampiniu policistu. Moterys 
pikietninkės pradėjo polici
jos viršininką bart, tai pas- 

| tarasis išsitraukė revolverį 
ir grąsina šausiąs. Skebams 

j ir kompanijos mušeikoms iš 
New Yorko duota pilna lais- 
vė daryt ką tik jie nori. 
Streikieriai tapo visai išves
ti iš kantrybės ir subatoj, 2 
gi-uodžio dieną, nutarė 4 
vai. po pietų eiti ant pikietų 
ir masiniai pasitikti važiuo
jančius namo skebus. Pora 
New Yorko gengsterių par
vežė vieną skebą į namus. 
Vienam gengsteriui tą skebą 
įlydėjus Į stubą, kitas pasili
ko mašinoj. Tik staiga ak
menys pasipylė į automobi
lio langus, bet gengsteris iš
truko. Išėjęs iš stubos antras 
mušeika dairosi, kad jau nė
ra nei automobilio, nei jo sė
bro. Kažin kas iš minios pa
leido akmenį jam tiesiog į 
galvą ii* kompanijos mušei
ka vietoje susmuko. Tapo 
nuvežtas gydyt pas privatinį 
gydytoją, nes bijojo, kad 
streikieriai nepikietuotu li- 
gonbueio. Vakare visi strei
kieriai, su pritarimu pašali
nės publikos, susirinko į pi
kietų eiles. Kaip tik skebai 
pradėjo važiuot, į neku- 
riuos automobilius pradėjo 
krist akmenys. Pribuvo visa 
vietos policijos spėka, bet 
suvaldyt tokią minią nega
lėjo. Saržentas šoko vieną 
streikieri areštuot, turbut 
norėdamas gauti medalį nuo 
Alleno, bet gavęs keliatą 
smarkių kirčių, tuojaus atsi
traukė. Minia pradėjo dai
nuoti, o tuom tarpu automo 
bilių šonai ii* langai pradėjo 
braškėti nuo akmenų. Apie 
6:30 vai. vakare streikieriai 
traukė Walpole gatve dai 
nuodami į namus. Policija 
įlydėjo streikierius Chapel 
gatvėn ir nuvažiavo savo 
keliais. Kaip tyčia ant mi
nėtos gatvės pasitaikė pora 
stubų apgyventų skebais. A- 
biejų tų stubų langai tuo 
jaus išbyrėjo.

Gruodžio 4 d., iš ryto 
kompanijos mušeikos atva
žiavo dviem mašinom išsi 
vežti skebus Į darbą. Strei
kieriai apstojo ir mašinų 
langus išdaužė. Gal kiek ir 
jiem teko.

Už pusės valandos po šio 
įvykio, kompanijos mušei
kos atbildėjo trim mašinom, 
policijos lydimi, j puikiausią 
miesto gatvę ir iššokę iš ma
šinų pradėjo žmones mušti 
ant šaligatvio, nežiūrint kas 
jie ir iš kur. Keiiatas krau
tuvininkų vos spėjo įbėgti į 
vidų ir užsidaryt. Sumušė 4 
lietuvius. Vienas jų, Juozas 
Uždavinys, vargiai išliks 
gyvas, Į vakarą Allenas dar

parsitraukė valstijos ir Bo
stono miesto policijos, ma
nydamas tuomi numalšinti 
streikierius. Vienok vakare 
usirinko tokia minia žmo

nių, kokios Noruoode dar 
niekad nebuvo. Bušui, kuris 
kasdieną veža skebus į kom
panijos žemę, staiga išbyrė
jo pora langų. Fabriko švil
pynei sužviegus, visos skebų 
mašinos išsirikiavo ir pradė
jo sykiu važiuot. Manyta, 
kad šteito ir Bostono polici- 
ia skebus tikrai apsaugos. 
Bet streikieriai vis tiek ap
daužė mašinas. Policijai te
ko naudot gazines bombas. 
Apie trejetas mašinų tapo 
sudaužyta ii* nuversta į slė
ni. 15 žmonių guli ligonbu- 
ty, 1 mirties pavojuje. Kom
panija Bostono teisme in- 
džionkšino prieš pikietnin- 
kus negavo. Miestelis vaka
rais atrodo kaip karo lau
kas. Trims žmonėms krūvo
je valstijos policija nelei
džia kalbėtis.

Gniodžio 5 d. vidurinių 
mokyklų mokiniai, prijaus- 
dami odos darbininkų strei
kui, išėjo streikieriams pa
dėt.

Policija ir mokytojos dė
jo visas pastangas, kad mo
kinius sulaikyt nuo streiko. 
Bet nenustelbė jaunuolių 
dvasios nei šarvuoti polici
jos automobiliai.šitas jaunų 
studentų žygis yra sveikinti
nas. Jie ištiesė pagelbos ir 
simpatijos ranką juodo dar
bo proletarams kovoje su 
žiauriu kapitalu.

Gruodžio 5 d., 4 vai. vaka
re, minia iš apie 300 žmonių 
pasitiko keliu važiuojančius 
skebus ir kaip ėmė duot ak
menimis į mašinas, tai neda
rė skirtumo, kas važiuoja: 
skebas, inžinieijius, bosas, 
superintendentas — visiems 
teko važiuot pro akmenų še- 
renga. Teko ir porai guzi- 
kuočių. 11 streikierių tapo 
areštuota. Socialistas.

Nuo Redakcijos: Vėliau
siomis žiniomis, darbininkai 
streiką laimėjo. Kompanija 
pripažino uniją ir pakėlė al
gas.

ANSON1A, CONN.

Kunigėli* nukentėjo dėl 
“meilė* artimo”.

Čia yra bažnyčia ir buvo 
dusių ganytojas, kurį para- 
pijonys per ilgus metus la
bai mylėjo. Bet vienu tarpu 
pikti liežuviai pradėjo kal
bėti, kad kunigėlis skleis
damas “artimo meilę”, įsi
painiojo į vienos merginos 
sijoną. Kada parapijonys a- 
pie šitą įvykį sužinojo, tuoj 
išrinko komitetą ir nusiuntė 
pas tą merginą pasiteirauti, 
ar tie paskalai teisingi. Iš 
merginos komitetas išgavo 
kunigo padarytas popieras, 
kuriose jisai pasižada mo
kėti jai po $12.00 į sąvaitę 
vaiko užlaikymui, pakol tas 
susilauks 21 metų amžiaus.

Išgavus tuos dokumentus, 
buvo sušauktas visų parapi- 
jonų mitingas ir tenai at
skleistos kunigėlio paslap
tys. Pasekmės buvo tokios, 
kad kunigas turėjo apleisti 
Ansonią.

Tai tiek šiuom tarpu. Vė
liau gal paduosiu daugiau 
smulkmenų. F. D.

ITALIONIŠKI AK0RDI0NA1
{vairių rūšių. Ran
kom padirbti, ge
riausios medėjuos. 
Žemiausios kainos. 
Mes ir pataisome. 
Imam vartotus a- 
kordioruęi kaipo 
dalį mokesties ant 
naujo. Užpaačdini- 
mas užtikrintas.

Dvkai Akordiono Lekriios. 
ITALIAN ACCORDfON CO.

1014 Blue Ivlaud Avė. F4J, Chieagn
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Brooklyno Sacialis* I 
tai rengia Prakalbas

i Kalbės ‘Keleivio’
torius.

redak-

ORGANIZUOKIME ŽEMES ŪKIO 
KOLONIJAS.

Tokiu antgalviu tilpo ”Ke- Butų labai geistina, kad

—Labas vakaras, tėve!
—Kas čia do per labas, 

Maike, kad taip šalta! Žmo
gus gali atnoniją pagauti.

—O kas tai yra, tėve?
—Tai kas iš tavęs per 

mokslinčius, Maike, kad ne
žinai kas yra amonija! Tai 
tokia kvaraba. nuo katros 
nėra jokių liekarstvu. tik 
vienu šnapsu gali išsigydyt.

—Tu turbut turi galvoje 
ne “amonija”, tėve. o pneu
monijų?

—Ar tai ne vistiek?
—Visai ne.
—Tai koks tarp ju difren- 

šąs?
—Amonija, tėve, tai toks 

chemiškas šarmas. kuris 
parsiduoda krautuvėse ir 
vartojamas skalbimo tiks
lams. O pneumonija, tai to
kia liga. plaučių uždegimas.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
taip daug žinai, tai išviro- 
zyk man. kodėl mano nosis
pdMUai C lllCl^lKt;

—Tai yra ženklas, tėve, 
kad prohibiciją jau panai
kinta.

—Dabar kitas klausimas, 
Maike. Ar teisybė, kad šven
tas tėvas davė dimikrtų ly
deriui Smitui švento Avan- 
turo medali?

—Nesakyk, tėve. švento 
Avanturo.

—Tai kaip sakyt?
—švento Bonaventūro.
—O kodėl Avanturas ne

gerai ?
—Toddėl, kad tai ne as

mens vardas. Tokiu vardu 
yra vadinami skandalingi i- 
vykiai. Padėkim, tu nueisi 
saliunan. pasigersi, pradėsi 
užkabinėti žmones ir pakel
si muštynes. Tai. bus avan
tiūra.

—Dabar suprantu. Mai
ke. Reiškia,, šventojo var
das turi būt Bom...

—Bonaventūras, tėve.
—Na, tai kaipgi, Maike, 

ar šventas tėvas davė Smi
tui toki medali, ar ne?

—Laikraščiai rašo, kad 
davė.

—Tai už ką jam davė?
—Už nuopelnus kataliky

bei.
—Tai kodėl man tokio 

ordino už nuopelnus neduo
da? Juk aš. Maike, nei kiek 
neprastesnis katalikas už 
Smitą. nš beeinu, kad jis ir 
rožančiaus nenešioja, o aš ir 
miegu su brostvom. O kiek 
ašį angų btidieviams išmu- 
šiau, kiek masoniškų raštų 
sudeginau! Kai jaunesnis 
buvau, tai su savo vyčiais 
visose cielistu prakalbose 
lermą sukeldavom. Dabar 
nuo mus išmoko komunis

tai, tai jie ant mitingų bau
bia. Ale gi nuopelnas už tai 
vistiek man priklauso. Tai 
pasakyk. Maike, kodėl aš 
negaunu jokio medalio už 
pasidarbavimą dėl katalikų 
dūšios išganymo?

—Todėl, tėve. kad popie
žius niekam neduoda meda
lių už tokius dalykus. Tavo 
rožančius ir kitos “brostvos” 
jam visai nerupi. Nieko jam 
nereiškia ir tas. kad tu išmu- 
šei kokiam socialistui laneą 
ar laikrašti sudeginai. Po
piežius duoda medalius tik
tai tiems, iš kurių jis turi ar
ba tikisi turėti biznio.

—O kokio biznio jis gali 
turėti iš Smito? Juk Smitas 
biednas žmogus.

—Jis buvo kitąsyk bied
nas. bet politikieriaudamas 
Dralobo. Pabuvęs Nevv Yor
ko gubernatorium jis tapo 
milionierius. Tokiam meda
lį duot yra geras išskaitlia- 
vimas. tėve. Medalis gal ne- 
kaštuoja oenkių centų, ’o 
Smitas gali užtai išmesti po
piežiui penkius tūkstančius 
dolerių.

—Ai sy. Maike. Tai šven
tas tėvas yra kytras žmogus. 
Tis daro taip kaip tas žuvau
to jas. ka užmauna ant hukio 
dideli slieką, kad užsikabin
tų gera žuvis.

—Taip. tėve: popiežius 
užkabino ant savo meškerės 
šv. Bonaventūro medali, 
kad pagavus Smito riebią 
piniginę.

—Na, tai denkiu. Maike, 
kad tu man taip dailiai vis
ką išvirozijai.

Ateinanti nedėldieni, 17 
gruodžio. 2:30 valandą po 
pietų. Brooklyno LSS. 19- 
toji kuopa rengia prakalbas 
Piliečių Kliubo Salėje, 80 

.Union avė.
Kalbės draugas S. Mi- 

; chelsonas, “Keleivio” re
daktorius iš Bostono. Be to, 
solo dainuos plačiai žinomi 
dainininkai. Stankūnas ir 
Violeta Tamkiutė. Bus taip
gi suloštas dialogas “Kapi
talistas ir šmėkla”.

Taigi Broooklyno publika 
turės progos smagiai ir nau
dingai praleisti šventadie
nio popieti. Ateikite visi ir 
atsiveskite savo kaimynus. 
Įžanga nemokama.

Brooklyn iečiai yra girdė
ję praeity visokių kalbėtojų: 
komunistų, sklokininkų, tau
tininkų ir kitokių. Taigi rei
kia dabar nueiti ir pasiklau
syti. ką pasakys “Keleivio” 
redaktorius, apie kuri “Lai
svė” ir “Vilnis” rašo kaip 
apie baisiausi žmogų visam 
pasauly. Ateikite ir pama
tykite. kaip tas “baisus 
žmogus” išrodo gyvas ir 
kaip jis kalba.

Po prakalbų bus draugiš
ka šeimyniška vakarienė pas 
draugus Tiškevičius ir pasi
kalbėjimas su draugu kal- 
bėtojum.

Frank Lavinskas.

leivy” Amerikos Piliečio 
straipsny  s. Tai yra x labai “ 
sveikas sumanymas ir geras 
planas. Tik gaila, kad to 
plano sumanytojas nepa
duoda savo pilno vardo ir 
pavardės, ii- nenurodo, ko- 

įkioj vietoj tokios kolonijos 
turėtų 4>ut steigiamos. Butų 
gerai, kad nurodytų, kiek 
reikia žemės kožnai šeimy
nai. Aš manau, kad šeimy
nai būtinai reikalinga nuo 
40 iki 50 akrų žemės.

Turėtume taipgi apskai
čiuoti, kiek reikėtų pinigų 
žemę nupirkti. Man rodos, 
kad dedant po 1000 dolerių 
nelabai ką butų galima pra
dėti. Draugas Am. Pilietis 
turėtų apie tas galimybes 
pasiteirauti ir daugiau žinių 
patiekti.

Dabar panašiais planais 
žydai organizuoja koloniją 
New Yorko valstijoj, o vie
ną koloniją tu: i Įsikūrę Mi- 
chigano valstijoj. Ji vadina
si “Tekančios Saulės Kolo
nija” ir pastatyta komunos 
pamatais. Bet aš nemanau, 
kad tas jiems .-eksis. Man 
išrodo daug geresnis Ameri
kos Piliečio planas, kuris ko
žnai šeimvnai duoda atski- •>
rą daržą ir namą, kuris bu
tų šeimynos nuosabybė.

tuo klausiniu atsilieptų per 
Keleivį” daugiau suintere

suotų žmonių. Dabar tokią 
koloniją steigti butų geriau- 
sis laikas, nes žemė pigi.
Daugiausia pinigų reikėtų 
tik troboms pastatyti. Bet 
dirbant organizuotai, gali
ma daug kas padaryti.

Butų gerai, kad iš pradžių 
atsirastų nore 10 šeimynų 
tokiai kolonijai. Įsigijus a- 
pie 600 akrų žemės, galima 
butų pradėti jau kurtis.

Aš patarčiau, kad visi su
sidomėtų tuo planu, kurį A- 
merikos Pilietis patiekė 48- 
tame “Keleivio” numery.

Jeigu žydai steigia kolo
nijas, tai kodėl lietuviai ne
galėtų? Juk žydai nėra bu
vę ūkininkai ir prie tokių 
darbų jie nėra tikę. Bet jie 
mato tame gerą išeitį. Nes 
ištikrųjų, žemė yra vienati
nis turtas, kurį įsikibęs žmo
gus gali išsilaikyti. Kožnas 
turėtų pagalvoti apie* savo 
ateitį. Mieste ateities nesi
mato. Jeigu kas ir turi susi
taupę kiek kapitalo, tai ne
ilgai jis čia tesės. Tūkstantį 
dolerių pragyventi mieste 
nieko nereiškia.

Jonas T. Kibart, 
Detroit, Mich.

Dėl Sumanymo Steigti Koloniją.

fe

S. Šatienė Žuvo Iš 
Meilužio Rankos.

Sveikatos Skyrius
AMERIKOS

L

Sj skyrių veda 
LIETUVIŲ DAKTARŲ DKALGUA.

SKOLINA $36,307,500 
GELEŽINKELIAMS.

AVashingtono valdžia su
tiko paskolinti keturioms 
gelžkelių kompanijom $36.- 
397,500 naujiems vago
nams, kad parūpinus žmo
nėms darbo.

FAŠISTU VALDŽIA ILIN 
DO Į SKYLĘ.

Iš Romos pranešama, kad 
Mussolinio valdžia turi 2,- 
974,000.000 lyrų deficito. 
Imant dabartinių kursu, tai 
reiškia 237,920,000 Ameri
kos doleriu.

Užėjo šaltas oras.
Paskutinėmis dienomis 

Bostone pasidarė nepapras
tai šiam laikui šaltas oras 
Pereitą nedėldienį tempera
tūra nukrito iki 11 laipsnių, 
kas reiškia 21 laipsni že
miau šalimo. Sniego taipgi 
iškrito. Tokios aštrios ir 
ankstyvos žiemos Bostone 
senai jau nebuvo.

Chicagietė lietuvė buvo nu
važiavus i Hot Springs ir 

tenai tapo peiliu nudurta.
Hot Springs kurorte. Ar- 

kansų valstijoj, pereitą sa
vaite buvo nužudyta Stepo
ne Šatienė, daili ir roman- 
tinga lietuvė iš Chicagos. 
Valgant jai su mergaite pus
ryčius. i kambarį įpuolė 
Jack \Valton. Šatienės mei
lužis, ir išsitraukęs ilgą ir 
gerai išgaląstą peilį davė 
jai krūtinėn, galvon, nuga- 
ron ir kitur. Paskui subadė 
Šatienės mergaitę, atsigėrė 
nuodų ir pats mirė. Šatienė 

į mirė vežant ją ligoninėn, o 
mergaitė gal pasveiks.

Šatienės vyras. Kazys Ša
tas. gyvena Chicagoje ir jau 
oer 10 metų užlaiko kamba
rius prie Halsted streeto. Pas 
;uos gyvendavo “ant burdo” 
ir Jack AValton. Matyt, gy
vendamas tenai jisai į Šatie
nę įsimylėjo. Galimas daik
tas. kad ir Šatienė jį mylė- 
io, nes keliatas metų atgal 
ii norėjo nuo savo vyro skir
tis. Bet paskutiniais laikais 
apie divorsą jau nekalbėju
si. Ir iš rastų pas ją Waltono 
rašytų laiškų matyt, kad ji 
jau nebenorėjo su juo drau
gauti, nes savo laiškuose jis 
labai išmetinėja, kad ji ne
duodanti jam atsakymo. 
Vienam laiške jis rašo: “ši
tas mano laiškas bus jau pa
skutinis”.

Šatienė buvo išvažiavus i 
Hot Springs sveikatos taisy
ti karštuose šaltiniuose. Ji 
apsistojo tenai pas lietuvį 
katalika, nes ir pati buvusi 
labai dievuota moteris. Pas
kui ja nuvažiavo ir jos mei
lužis Walton. Nuvažiavo ir 
Įvykdė tragedjią.

Nors Waltono pavardė 
nelietuviška, bet jis turi 
būt ateivis, nes angliškai ra
šyti jo laiškai rodo anglų 
kalbos nežinojimą: sakiniai 
sudėti lietuvių kalbos tvar
ka.

Apie ši įvyki mums pra
neša iš Hot Springs “Kelei
vio" korespondentas Jonas 
Virputis.

“Keleivio” 4s-tame nu
mery tilpo Amerikos Pilie
čio straipsnis antgalviu: 
“Organizupkim žemės U- 
kio Koloniją". Autorius 
prašo, kad ir kiti išreikštų 
apie tai savo nuomonę. Tai
gi aš pasakysiu, ką aš šituo 
klausimu manau.

Amerikos Piliečio suma
nymas nėra peiktinas ir nė
ra didelis galvosūkis. Taigi 
aš mečiau viską į šalį ir 
pradėjau svarstyti, kokiu 
budu galima butų tą puikų 
sumanymą įvykinti. Bet 
pradėjus svarstyti pasirodė, 
kad sumanymas ne visiems 
prieinamas ir gal kaštuotų 
tris syk daugiau, negu pavie
niui farmas perkant.

Aš čia parodysiu, kur be
reikalingai reikėtų pakelti 
didelius kaštus. Visų pirma, 
sunku butų gauti tokį dide
lį žemės plotą vienoj vie
toj, kad galėtų sutilpti apie 
30 šeimynų kolonija. Mano 
nuomone, tokiai kolonijai 
reikėtų apie 2,500 aknj že
mės, kad 30-čiai šeimynų 
galima butų padalyti dide
lius daržus, kad butu vi
siems pakankamai miško ir 
ganyklų. Dabar žemė užim
ta vis pavienių ūkių. Galima 
butų gal supirkti apie 20 to
kių ūkių ir gauti reikalingą 
žemės plotą. Bet ve, mes no
rim statyti kolonijos sody
bas netoli viena kitos, maž
daug per keturkampi akrą. 
Nebūtų blogai, jeigu galėtu
me nupirkti tik vienos že
mės su miškais. Gal 100 ak
rų* žemės galima butų gauti 
už $1,000. Bet pagąlvokim 
kas išeis, kuomet reikės pir
kti farmas su trobomis? Už 
tą patį 100 akrų plotą su 
trobomis, gyvuliais ir maši
nerija reikės užmokėti gal 
apie $4,500. O pavienių far
mų trobos kolonijai netiks, 
nes gyvenami namai jų būna 
Der daug dideli, su daug 
kambarių, gi daržinės arba 
tvartai būna permaži ir per 
toli išmėtyti. O tuos trobe
sius nugriovus, ne ką iš jų 
bepastatysL

lonijai vietą ir pradėtume 
pirkti tenai farmas, tai far
meriai. patyrę kad mums 
būtinai jų žemė reikalinga, 
neparduos jos pakol neuž
mokėsi ko neverta.

Tai šitokia yra mano nuo
monė. Senelis,

Mexico, Me.

DOLERIS VERTAS APIE 
63 CENTUS.

Amerikos dolerio aukso 
vertė pereitą sąvaitę svyra
vo tarp 63 ir 64 centų.

KĄ VALGYTI?
Arba dietos įtaka žmogaus 

sveikatai.

Dr. A. Petriką.
Brooklyn, N. Y.

Riebalai arba taukai yra taip 
pat kunui reikalingi, kaip ir an- 
giiavandžiai bei baltymai. Šios 
trys medžiagos sudaro svar
biausiąją maisto dalį. Riebalai 
duoda kunui šilumos bei energi
jos ir išlygina kūno duobes bei 
revus, kurie susidaro raumenų 
protarpiuose. Jeigu ne taukai, 
tai musų kūnas butų labai nely
gus, duobėtas. Juo žmogus rie
besnis. tuo jis atrodo apskrites- 
nis,. lygesnis. minkštesnis. Be to 
dar taukai tarnauja lig maisto 
perviršio sandėlis, atsargos re
zervas. Kada žmogus valgo dau
giau, negu jam reikia, tai žymi 
jo maisto perviršio dalis, taukų 
pavydale. susikuopia kune. Kaip 
ateina “sunkesnės dienos”, kada 
žmcgus delei kokių nors prieža
sčių negauna pakankamai mai
sto, tai kūnas vartoja susikuo- 
pusius taukus. Todėl žmogus 
suliesėja ir prasčiau atrodo. Pa
žiurėjus į tokį perdaug suliesė
jusi žmogų, tuoj matyti, kad kas 
nors yra su juo blogo: ar jisai 
serga, ar neturi apetito dėl ko
kio ners rūpesčio, meilės, ar ji
sai yra vargo spaudžiamas, kad 
negali pakankamai valgyti.

Vienok nereikia manyti, kaip 
daugelis samprotauja, kad per- 
didelis riebumas reiškia laimę 
ar sveikatą. Dažnai tas reiškia 
kaip tik priešingą padėti. Per
daug riebus žmonės tankiausiai 
yra nesveikiausi žmonės, nes 
jiems tenka nešioti bereikalin
gą svorio pervirši, kas žalingai 
atsiliepia į jų kojų raumenis bei 
sausgysles; jų širdžiai gręsia 
nuolatinis persidirbimo pavojus, 
nes ji turi dirbti gana sunkiai, 
ka’d palaikius deramą kraujo

HITLERIS PAVOGĖ $300jM0ft00 VER
TES DARBININKŲ TRRTŲ.

Apie vokiečių tautininkų po visą šalį taip pat buvo iš-
(nacių) žiaurumus ir vanda 
liziną rašo viso pasaulio 
spauda. Bet ar daugelis ži
no, kiek Hitlerio gaujų dū
kimas padarė Vokietijos 
darbininkam skriaudos? Ar 
daugelis žino tikruosius fa
ktus?

štai trumpa statistika, 
kuri atsako į tuos klausimus 
aesiog slegiančiomis skaitli
nėmis :

Vertė 86 trobesių, kurie 
tarnavo kaip centrai 28- 
nioms profesinėms sąjun
goms ir kitokioms darbinin
kų organizacijoms, ir kurias 
Hitlerio tautininkai (na
riai) užgrobė, apskaitoma i 
100,900,000 markių ($33,-* 
300,000 dabartiniu kursu).

223 profesinių sąjungų 
namai, tarnavusieji vieti
niams unijų reikalams, da
bar taip pat tautiškųjų, 
smurtininkų užgrobti, turi 
140,000,000 markių arba 
45.000,000 dolerių vertės.

šešiolika darbininkų pa
silinksmino ir sporto cent
rų, kurių Įtaisymas kaštavo 
10,000,000 markių, taipgi 
buvo tų galvažudžių pa
glemžta.

Tautiškieji Hitlerio pa
siutėliai užgriebė taipgi ke
turias puikias darbininkų 
mokyklas, kurių pastatymas 
kaštavo 3,000,000 markių.

plėštas ir 80,000,000 markių 
turto pavogta, neskaitant 
trobesių, įrengimo ir kitų 
vertybių.

Socialdemokratų pailija 
Vokietijoj turėjo 120 dien
raščių ir kelis šimtus kitokių 
laikraščių. Šitie leidimą 
buvo spausdinami 85-kiose 
partijos spaustuvėse, kurių 
vertė buvo skaitoma 80, 
000,000 markių (apie $25,- 
000,000). Visa šita spauda 
buvo išdraskyta ir sunaikin
ta. Be to, įsiutę fašistai iš
draskė puikiausius darbi- 
kų knygynus ir milionų do
lerių vertės knygų sudegino 
ant laužų.

Trečia grandis Vokieti
jos darbininkų grand iny 
buvo galingos vartotojų or
ganizacijos su keliais mi- 
lionais narių ir daugybe 
krautuvių. Jos taipgi tapo 
fašistinio slibino aukomis. 
Sunaikintas ir pavogtas jų 
turtas apskaitomas į 250,- 
000,000 markiu ($80,000,- 
000).

Taigi išviso Vokietijos 
darbininkų organizacijoms 
pavogta arti $300.000,000 
vertės turto.

J

Taigi perkant tokiai kolo- Visų šitų trobesių vertė
nijai nedideles farmas, pri
sieitų labai daug pinigų iš
mokėti už trobas, kurios ko
lonijai netiktų. Reikėtų pir
kti medžiagą ir statyti nau
jas trobas.

Bet tai da ne viskas. Jeigu 
apeitume tur parankią ko-

siekia 253,00,000 markių 
arba 80,000,000 dolerių, 
neskaitant gatavų darbinin
kų organizacijų pinigų, ku
riuos Hitlerio tautininkai 
pavogė.

Didelis ir stiprus darbi
ninkų bankas su 120 skvriu

----------- ---------

IŠDINAMITAVO
EŽERĄ.

Massachusetts valstijos 
policija pereitą subatą išdi- 
namitavo Neaukeag ežerą 
netoli Gardnerio, kad iškė
lus viršun nuskendusį high 
schoolės mokinį, kuris pėt- 
nyčioj prigėrė su kitu vaiki
nu. Tačiau nežiūrint visų 
pastangų, skenduolio nesu
rado. ‘

cirkuliaciją ir gaivinus reikalin
gas taukų kupetas. Vidutinis 
svoris, sulyg savo aukščio ir am
žiaus, yra geriausias sveika
tos termometras. Geriausias 
tam- pavyzdys gali būti atletai, 
kurie stengiasi išrutuloti kuosti- 
priausius raumenis ir turėti kuo- 
mažiausiai bereikalingų taukų, 
kurie trukdo raumenims darbuo
tis. Be to, perdaug nutukęs ir at
rodo, kaip hipopotamas, o ne 
žmogus. Kada jau per mierą nu
drimba pagurklys, šlaunys ar 
pilvas, tai jau reginys būna tik
rai prastas. Nereikia manyti, 
kad visi nutukėliai yru perdaug 
ėdrus. Tūli jų mažiau valgo, ne
gu sudžiūvėliai, bet jau jų tok
sai kūnas, kad jie tunka prieš 
savo norą. Tūlos vidurinės liau
kas (gliandsai) daro į tai įta
kos. Su kai kuriais žmonėm nu
tukimas. tai ligos pasėkos. Mo
terys itin saugojusi perdidelio 
nutukimo. Kitos net sugadina 
sau sveikatą bevartodamos ko
kius nors vaistus ar badauda- 
mos. Būna įvykių, kad jaunos 
merginos kartais net nusižudo iš 
perdidelio nutukimo, kaip kad 
nesenai viena kolegijos studentė 
padarė Brooklyne. stačiai nekęs- 
dama pati savęs dėl perdidelio 
nutukimo. Žinoma, tokį žingsnį 
legalima užgirti.

Riebalų šaltinių yra daugelis, 
bet žymiausi bene bus tik gyvu
lių taukai, sviestas, grietinė, a- 
iejus. alyva, tūli riešutai ir t.t.

Mineralai dietoj vaidina labai 
svarbų vaidmenį, kurių kune y- 
ra apie 5 ar 6 nuošimčiai. Dau
giausiai jų randasi kauluose ir 
dantyse. Randasi jų šiek tiek 
dirgsniuose, smegenyse, rau- 
menuose. seilėse ir kraujuje. 
Svarbiausieji kūno mineraliniai 
ilementai yra šie: anglis, van- 
dendaris. azotas, degis, siera, 
fosforas, potašius, natras. mag
ais. iodas. chloras ir kalcius, viso 
dvylika.

Gerai balansuotas maistas 
privalo turėti deramą nuošimtį 
mineralų, ypatingai sieros, fos
foro ir kalkių, nes reikalinga, 
kad kraujas neprarastų reikia
mo nuošimčio kalbamųjų mine
ralų. Reikia atminti, kad dantys 
ir kaulai nuolatos reikalauja iš 
kraujo mineralinių druskų tvė.- 
rimui naujų celių ar pakeitimui 
numirusių senų celių naujomis. 
Auganti kūdikiai ypatingai rei
kalingi daug mineralų, nes tas 
reikalinga jų augančiam skele
tui ir ljesirutulojantiems dan
tims. Jeigu jų krauja nepristato 
pakankamai mineralų, jų kaulai 
būna silpni, kartais išsivysto net 
kaulalijtč. vadinama rakitu. Ne 
kartą tenka matyti koki nors 
žmogų išlinkusiem į lauką per 
kelius kojom. Tai vis pasėkos 
netikusio maisto kudykystės 
’aiku. Dantys taip pat nukenčia 
labai smarkiai dėl mineralų sto
kos. Netinkamas maistas ir sto
ka deramos priežiūros, tai dvi 
didžiausios dantų puvimo prie
žastys jaunuomenėje ir kūdi
kiuose. Nėščios ir žindančios 
motinos privalo atminti. ' kad 
mineralai, tai svarbiausia jų 
maisto dalis ne tik jų labui, bet 
ir jų kūdikiui. Apie tai platėliau 
pasikalbėsime kiek žemiau.

Mineralinių druskų daugiau
siai randasi sekamuose valgiuo
se: žaliose, lapotose daržovėse, 
k. t. salotose. , kopūstuose, špi- 
nakuose. pomidoruose (temeitė- 
se); šakninėse daržovėse, ropė
se. bulvėse, ridikuose; piene, 
svieste, sūryje, varškėje, mas-* 
’ionkose. išrūgose, kiaušiniuose, 
kviečių bpi rugių grudų žievėse, 
mėsoje ir įvairiuose vaisiuose, 
k. t., apelsinuose (orančiuose). 
citrinose, slyvose, grušiose, ba
nanuose ir kituose. Medus, mo- 
liasas, syrupas ir rudasis cuk
rus taip pat turi nemažai mine
ralų (baltasis cukrus jų neturi.)

(Bus daugiau).

t
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Francuzijoj Pasida- Hitleris Išromys Pir 
rė Neramu. i mutinį Piktadarį.

Iki šiol Francuzija buvo' Hitleris įvedė Vokietijoje 
vienatinė valstybė pasauly, įstatymą, kuriuo piktadariai 
kuri nedaug kentėjo nuo e- ir šiaip netinkami “gerai 
konominės krizės. Tai buvo veislei” žmonės turi būt ste-' 
iš dalies dėl to, kad po karo rilizuojami, kad negalėtų 
ji daugiausia prisiplėšė gro- turėti vaikų. Telegramos 
bio, o vėliau per ilgą laiką praneša, kad einant tuo įsta- 
Vokietija turėjo mokėti jai tymu pereitą sąvaitę Duis- 
labai didelę karo kontribuci- burge vienas vyras jau buvo 
ją. Bet Vokietija sustojo nuteistas sterilizacijai. Jis 
mokėjusi, ir Francuziją pri- kėsinęsis ant jaunų mergai- 
spaudė bėdos. Jos iždas ėmė čių. Teisėjas taučiau pa- 
tuštėti, auksas bėga į užsie- tvarkė, kad iš nuteistojo bū
ni, o bedarbių armija auga tų pareikalauta sutikimo 
ir kas sykis pradeda vis dau- padalyti jam operaciją. Jo 
giau nerimauti. Valdžioje vardas neskelbiamas, 
kilo sumanymas nukapoti ---------------

Įdomesni Šių Dienų įvykiai Ir Žmonės.

(1) Amerikos generalinio štabo viršininką- gen. McArthur prisegioja medalius karinin
kams. kurie vadovauja bedarbiu armiją prie miškų darbų. (2j Vokiečių Hitleris (kairėj) taria
si su vienu savo ministeriu apie kapojimą galvų komunistams. (3) Farmerka Jane Brittin iš 
Gasnerio, III. rodo savo versi, kuriam buvo pripažinta pirmutinė dovana gyvulių parodoje Chi- 
cagoj.

DARYS AUTOMOBILIUS IJItšKAU DARBO FRI- 
ŽEMIAU $100. ŽIŪRĖTI VAIKUS.

Nesenai atvažiavau iš Lietuvos, e-
i Amerikos konsulas iš Če
koslovakijos praneša, kad 
Pragoję susidarė čekoslova- 
kų kompanija, kuri daiys 
mažus automobilius, kurie 
busią pardavinėjami žemiau visuomeniškas - manesinis
$100. Motoras busiąs 2 eito- žurnalo# IŠMINTIS 
denų ir turėsiąs 18 arklių " Ja’ „K.-
jėgOS. ledinis Numeris; išeis apie 15 gruod.

-----------------------------------------------------Tilps labai Įdomių dalykų ir, bus tik-
SUSTIPRINA NERVUS IR S
PAGELBSTI JIEMS |GYT Kopija 15c. Metams $l.oO. Ęanad. $2

---------------- lįMIKTIS pvbl1SH1N$ CO.
315 E St.. SO. BOSTON, MASS.

«u apie 50 metų. Norėčiau gaut tar
nystę netoli Elitabeth arba New Yor
ko apielinkėje. Esu darbininkė ir Ka
lėsiu viską apruošt stuboje. Klauskit 
šiuo adresu: (1)

MBS. L. BARAUSKIENĖ 
161 Franklin St., Elizabeth, N. J.

valstybės tarnautojams al
gas, kad sumažinus iždo iš
laidas. Tarnautojai griežtai 
tam pasipriešino ir pareiškė,

Trokų Kompanija 
Neklauso Valdžios.
Nelabai senai Connecticut

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, 

pataiso apetitų, stimuliuoja prie nor
mai iško veikimo virškinimo organus, 
užtikrina ramų miegų, ir pataiso 
abelną sveikatų

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 15 metus, per tą laikotarpį jis 
įrodė esąs labai pagclbingas silp
niems ir liguistiems vyrams ir mo
terims. Ne praleiskite ne pamėginu 
NUGA-TONE. Parsiduoda visose 
vaistinyčiose. Gaukite tikra NUGA- 
TONE, nes joks kitas vaistas ne at
neš tokių pasekmių.

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO PAJ1E6KOJIMAI.

kad jei tik jų algos bus pa- valstijoj ir Springfielde su- 
liestos, jie tuojau apskelbs streikavo trokų vežikai, 
generalį streiką. Bet ukinin- Daug trokų per streiką buvo 
kai, kurių mokesčiais tos sudaužyta ir sudeginta. Įsi- 
algos yra mokamos, būtinai kišo valdžia ir liepė veži- 
reikalauja, kad jos butų nu- kame grįžti darban, o kom- 
kapotos. La Rochelle mieste panijoms liepė visus strei- 
pereitą nedėldienį įvyko d i- kierius priimti, gi paskui tar- 
delis ūkininkų suvažiavi- tis dėl algų ir kitokių reika- 
mas, kuris priėmė rezoliuci- lavimų. Bet praėjo dvi šą
ją. kad valstybės tarnauto- vaitės, o kompanijos senu 
įams butų netiktai algos nu- savo darbininkų nepriima* 
muštos, bet ir balsavimo tei- Pereitą sąvaitę federalinės 
sė atimta. valdžios atstovas, pasakė,

Tuo pačiu laiku iš visų kad jeigu kompanijos da il- 
Francuzijos pusių pulkai be- giau streikierių nepriims, tai 
darbių traukia į Paryžių re i- jos bus pašauktos Washing- 
kalauti “darbo ir duonos”, tonan pasiaiškinti, kodėl jos 
St. Denis mieste pereitą są- neklauso valdžios įsakymo, 
vaite įvyko didelė angliaka-

Banditai užpuolė Bu-\ Stokjardai Pakėlė PAJIESKOJIMAL
są ir Išgėdino Mer

giną.✓
Berkshire kalnuose, Mas- 

sachusetts valstijoj, du vy
rai atsistoję šalia vieškelio

Algas.
Pajieškau Alfor.so šibilskio, paeina 

iš Kupreliškių miestelio, Vabalninku 
valsčiaus. Biržų apskričiu. Malonės 
atsišaukti, turiu svarbų reikalų. Ku- 
rie žino kur jis randasi, prašau pra- 

Pradėjus stok jardų darbi- Bežti’ busiv lab_ai dėkingas. <2> 
ninkams Cnicagoj streikuo- shvanoy c* c™ n y.

pamojo važiuojančiam bu--ti, dvi didžiausios skerdyklų i—----- :-----------• , , . . t> • * Elzbieta Andrusaitiene ir mano se-SU1, kad sustotų. Busas SUS-; kompanijos, SwiftO ir Ar- suo Marė, pajieškova savo brolį Jo
tojo ir jiedu ilipo kaip pa- mouro, paskelbė pereitą są- „Jj,s įvažiavęs h»i?
sazienai. Vienas jų buvo vaitę, kad visiems savo dar- rė 1920. jonas Mileris yra apie 46
juodveidis, antras baltas. Be' bininkams jos pakelia po 4 !?.et‘b.turi ,švŠei!!usv p>a«k«s ir veidų. < , .. , . < i. : ..„i j - i Girdėjome kad jis buvo apie Texas irjų, busu važiavo da viena,centus į valandą užmokės- West Virginia.Kas žino kur jis randas 
jauna mergina iš Pittsfieldo nio. Jose dirba apie 15,000 inalo"5jc-,t prane^*’ už M busim ia- 
ir vienas vyras. Kada busas darbininkų. Pakėlimas skai- kia. <i>
įnėjo į miškuptus kalnus, tie-'lysis nuo 2 gruodžio. 2<XlF^SSu.BSrwateNr?iS!^NY
du nauji pasažieriai išsi-’ —----------- -----—--------------------—----- -
traukė revolverius, apiplėšė įMalonės Užmušė > Pa->,eska,Lkr?!i?J«no_Yala'kwb i»s

15,000 darbininkų gaus po 
4c. į valandą daugiau.

SUSIŠAUDYMAS SU 
DEGTINĖS ŠMUGEL- 

NINKAIS.
EI Paso mieste, Texas 

valstijoj, sienos sargai pas-
Gengsteriai Sušaudė S

SaVO MeitilZeS. su kontrabanda. Sargai pa-
Coatesville Pa — Perei- H?lėpė ir laukė‘ Kaip tik ta sąvaitę čia komu tauke ?mugelninkai perbrido upę

Imivo rastos sušaudytos ir lr lsI,po krantan« sarSai ls" SL * ™J? šoRo su revolveriais ii- liepė
k h 2 meksikiečiams iškelti ran-

nos,kurios buto &usidejusios , „ mpVcįVipčni irtn
su gengsteriais. Valdžios į"a7 .L e ST , - 
daktaras Margolis darvda- gmMuotą Jvykę sei
mas skrodimą rado i vilnos ^1™*- Knto užmuštos
_ __ ;_ _ „zv. vienas sargas ir du meksi-meilinos pilvą suvaryta net «• i *1 • a*7 šuviu< tačiau ii cvvenusi k,eciai: trecias meksikietis
io onio kmo iv hu sunkiai sužeistas. Kiti kon-da apie porą valandų ir bu- t,.ahflnTiininkfli atdčojjdvda vusi užkasta dar gyva. Kita bąbandminkai atsisaud} da- 
mirusi tuoj, nes kulipka per- ml Potrauke atgal.
dfntrktol Ma^all^kiU 9 METV AMŽIAUS PLĖŠI-

—Cecilia Miller. Nesenai .. , v * itarp gengsteriu čia įvyko su- , ™?<ielph.joj buvo toks 
sišaAmas ir tūlas Wallaee atsit,kimas. Elevated gelz-
buvo nušautas, o tūlas .John ^‘,0 P™*’ Pne b.ll!e-
Zukorsky sužeistas. Mergi- (angebo valkas ir susuko 
nos žinojo kaltininkus, todėl *. Hand up. Jt_ęa-
šie ir sušaudė jas, kad jos jų ZI<?e'’0. zęmyn .r pamaems 

J J vaiką eme juoktis. Tada jis
išsitraukė kažin koki juodą 
daiktą ir atkišęs jį tarė: 
“šausiu”. Tuomet moteris 
nusigando ir pakėlė rankas

Demokratų politikieriuo- aukštyn, o vaikas pagriebė 
se kilo didelių nesutikimų. 35 centus iš langelio ir leido-
A1 Smithas užsipuolė ant bėgti. Kasierė išbėgo iš 
Roosevelto dėl dolerio mu- savo budelės ir vaiką pasi- 
šimo. Smith yra katalikas ir gavo. Tuoj pribuvo policija 
iki šiol buvo skaitomas di- ir jauną banditą nuginklavo, 
dėlė varlė demokratų ba- Bet pasirodė, kad jo ginklas 
loj. Bet kun. Coughlin per buvo medinis pištalietas, 
radio apskelbė jį Morgano Paskui vaikas parodė polici- 
klapčiuku. Tas ant syk su- jai da geresnę “štuką”: jis 
varė Smitha 3 sieksnius į gali krutint abiem ausim. Jis

sin demonstracija, kuri vai
kščiodama miesto gatvėmis 
taip pat šaukė: “Mes norim 
darbo ir duonos”.

neišduotų.

DEMOKRATAI SUSI
KOVĖ.

pyyvena ARGENTINOJE; paeina iš 
Skabeikių kai’iHt, Ukmergės parapi
jos. Kas žino kur jis randasi, prašau 
pranešti. (1)

Hinn pa«lrm vienos bandito! Atlantu mieste, Georgi-Į RV^CBtack^kywiiIuAs. A. 
dmo. Paskui vienas banditų 1OS valstijoj, bedarbis vardu 
atėmė iš šoferio vairą ir nu- john Stephens užmušė sa- 
važiavo visa: kitu keliu, ne
gu busui reikėjo. Prie vienos 
gazolino stoties jisai sustojo

vyrą pasazierj, o merginą i 
nusitempė ant užpakalinės 
buso sėdynės ir abudu išgė-

ir išsiuntė savo sėbrą, kad 
nupirktų senvičių. Busui su
stojus, konduktorius, pasa- 
žierius 'ir mergina pabėgo. 
Banditas konduktorių šovė, 
bet nepataikė. Vėliau abudu 
banditai buvo suimti.

Kanada Muš 2ft00 
Tauru.

Kanados vidaus reikalų 
departamentas nutarė su
mažinti Buffalo National 
’arke laikomų taurų skai

čių. Dabartiniu laiku tenai 
esą 7,500 taura (bizonų), o 
ganiavos yra tik kokiems 
5,000: todėl 2,000 jų busią 
užmušta ir parduota mėsai.

Kuomet baltveidžiai ap
gyveno Kanadą, taurų tenai 
mivo milijonai. I 20 metų 
europiečiai visus juos iššau
dė, maistui pasiimdami tik

Savo Tetą.

Pajieškau Benio Rimkaus, pirmiau 
gyveno Waterbury, Conn.; paeina iš 
Bajoru sodos, švedesu parap., Roki
škio apskričio, apie 60 metų amžiaus. 
Turiu svarbų reikalą. Kas žino kur jis 
randasi, prašau pranešti, busiu labai 
dėkingas. (1)

JOHN PALMON
122 Sunnyside avė. Waterbury, Conn

APSIVEDIMAL-

va tetą, kad užbaigus jos 
kančias, nes ji sirgo vėžio li
ga ir labai kankinosi. Jo su
pratimu, jis padarė jai ma
lonę. Policija tačiau suėmė 
jį ir kaltina žmogžudyste.

Užmušėjas yra labai die
vobaimingas Žmogus. “Aš , Pajieškau apsivertimui merginos 

j . . , . v. j dėl tikrumo su pirmu laišku prašaupHGHFl&U JHl malonę ir Zl-i prisiųsti savo paveikslą, kurį į pa- 
nau, kad Dievas man užtai j reikalavimą grąiinsui. Aš esu vaiki-
dovanos, jis kalbėjo polici-j s. b. o., p. o. box <51, 
joj. “Jeigu mano teta gale- _____ StrafTarville. Ont. Canada.
tU dabai ka.bėt, ji man pa- i Noriu susipažinti su lietuvaite nuo 
dėkotu, kad aš sutrumpinau nuo ao—30 metų. aš esu :« metų. Pla- 
. 1 v. .. čiau aprašysiu per laišką. Galite rajos KanCia> . syti lietuviškai ar angliškai. Duosiu

_____________ .atsakymą kurios prisius savo paveik-
UŽDRAUDĖ KUNIGAMS isl* su pirm j. millar (1>

625 Copeland st., E.E. Pittsburgh, Pa.POLITIKUOTI.
Pereitą sąvaitę Austrijos! 

katalikų vyskupai išleido ap
linkraštį, uždrausdami ku
nigams politikuoti. Jiems 
draudžiama skverbtis Į val
diškas vietas ir agituoti už 
kurią bent Įiartiją.

GOLFININKAS SUSIŠAU
DĖ SU PAČIA.

jų liežuvius ir širdis.Valdžia Los Angeles mieste susi-1 
nomet atvarė 716 taurų iš Išaudė su savo jauna pačia 
kitur ir uždraudė juos nai-' profesionališkas golfinin- 
kinti. Iš tų 716 iki šiol privi- kas Ray Mongrum. Abudu 
so apie 23,000 gyvulių. Al- dabar turi po kulipka savo 
bertos provincijoj, aukščiau šonuose.
minėtame parke, jų yra 7,- 
500. Jų mėsa esanti panaši 
jautienai.

PINIGAI ARBA GYVYBĖ.

dumblą.

VAIKAS NUSIŠOVĖ.

Union, S. C. — Trylikos 
metų vaikas, Walter Gudd,

buvo tik 9 metų amžiaus.

NEW YORKO BANKAI 
UŽ ROOSEVELTĄ

Pereitą sąvaitę 11 New 
Yorko bankų pasisakė už

gavo dovanų medžioklinį Roosevelto ekonominę poli 
šautuvą ir norėjo parodyti tika. Tarp ju vra ir Nationa 
savo draugams, kaip jis me-Įcity Bank of New York, an- 
dziodamas per plauką tik Įrag didžiausis bankas visa-
nenusišovė. Jis atlenkė gai
dį, uždėjo pirštą ant mygtu
ko ir ėmė pasakot: “Žiūrė
kit, aš ėjau šitaip per kili
mus ir laikiau šitaip šautu

me pasauly.
ii

RUMUNIJOJ SUIMTA 
2,000 ANTISEMITŲ.

Šiomis dienomis Rumuni- 
vą. Tik staiga mano koja už- 'joj buvo daug areštų tarp
Vlnivn 115T n a oro H n ir__ ” Tr ‘•frolnrziriži..- rryovzlil/-^!”kliuvo už pagalio ir—”. Ir “geležinės gvardijos juo- 
vaikas savo pasakos nepa-'dašimčių, kurių tikslas yra 
baigė. Šautuvas iššovė ir už- mušti žydus. Suimta apie 
musė jį. 2,000 antisemitų.

Sieniniai Kalendoriai 
1934 METAMS.

Turiu visokių rūšių ir visokia kai
na. Biznieriams padarom su jų gar
sinimais ir pigiai. Kurie norėtų par
duot pavieniais, geros išlygos. Pri- 
siunėiu į namus ant pareikalavimo!-)

Z. GILEVIČIUS 
189 Hartford Avenae 

New Britain, Conn.

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
1

.1 ieškomi šie asmenys:
SAKALAUSKAS. Jonas, kilęs iš 

Tauragės apskr., gyvenęs Waterbury, 
Bridgeport ir kituose Connecticut 
miestuose (10-1925).

SVILAINIS, Ignas, gyvenęs Eli- 
zabeth, N. J., buvęs žinomas Kučins
kui. Jonui ir Petrui Morkūnams, ki
lęs iš Liduokių, Ukmergės apskr.

RAPALIS, Stasys, Amerikon at
vykęs iš Paląngos ir gy venęs Mt. 
Carmel, Pa.

PETRAŠKA, Antanas, kilęs iš A- 
nykščių v., Utenos apskr., gyvenęs 
268 Front St., Brooklyn, N. Y.

SKUNSMONAS, Jurgis, pasivadi
nęs George Sonsmen, gyvenęs Aros- 
terdam, N. Y., Philadelphia, Pa., Ro- 
binson, Utah, ir Frontier, Wyo.

PUODZIUKAS-PADZULIS, Kazys, 
gyvenęs 125 Magnolia Avė., Eliza- 
beth, N. J., kilęs iš Tauragnų v., U- 
tenos apskr.

NORKEVIČIUS, Aleksandras, gy
venęs Portland, Maine.

SVARI
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Skanus Alus—Gardus Ui 
Paranki vieta smagiai praleisti

taiką.
JONAS URBONAS, Savininkas.

Frank Ricickio
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjųaių ir 
naujų; kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais ui- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Rieieko Mastį ir jo patarimas, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Rieieko gyduolė nuo Vėžio H««a. 
' Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir

PAJIEŠKAU PARTNERIO 
kvris norėtą gyventi ant farmots; lx-
skirtumo—vyras ar moteris. Aš esu 
vaikinas (singelis). Arba " moteris, 
kuri turi farmą ir negali viena ap
sidirbti, meldžiu atsiliepti. (1)

JOHN GIRDEN
R. D. 1 Richfield Springs, N. Y.

PARDUODU FARMĄ
Arba mainyčiau ant namo; plates

nes žinias suteiksiu per laišką. (1) 
JOS GRIGE

18 Orchard St. Ne»ark, N. J.

MERFELDAS, Jonaš, gyvenęs 
New York’e, turįs seserį Karoliną.

MISEVIČIAI, Saliamonas ir Justi
nas, kilę iš Surviliškio v., Kėdainių 
apskr., karo metu tarnavę Amerikos 
kariuomenėje, gyvenę Amsterdam,
N. Y.

MUSNICKIENĖ - Staselovičiute, 
Uišulė, kilus iš Ašmenos apskr.

MARTINAITIS-Martinonis, Napo
leonas, kilęs iš Trumponių km., Ju- . 
žintų v., Zarasų apskr., iki 1934 m. *
gyvenęs New York’o apylinkėje | 3 
(10-1452).

KRANTAUSKAS, Juozas, kilęs iš 
Barininkų v., gyvenęs Detroit, Mich., 
dirbęs laivuose ir prie laivų. (10- 
1993).

JACKEVIČIUS, Jeronimas, pyve- • 
nęs Bostone, vėliau 148 Ferry St., I 
Newark, N. J.

KARDAMAVIČIUS, Juozas, Jono 
s., gyvenęs Kenneth Avė., ArnoM, Pa.

KUNICKAS, Jeronimas, gyvenęs 
913 East Mahanoy A ve., Mahanoy 
City, Pa.

LESKAUSKAS, Ignas, kilęs iš A- 
riogalos v., Kėdainių apskr., gyvenęs 
Scranton, Pa.

IGNATAVIČIUS, Stasys, gyvenęs 
224 55th St., Brooklyn, N. Y.

DILGINAmS-Dilgir/js, Augusti
nas, kilęs iš Egliniškių km., Vilkavi
škio apskr., gyvenęs Cambria apskri
ty, apie Mountaindale, Pa.

BAKŠYS, Antanas, Igno s., kilęs iš 
Pabaisko v., Ukmergės apskr., gyve
nęs Connectiucut štate.

ALEKSANDRAVIČIUS, Petras. 
Juozo ir IJudvikos šafranaitės sūnūs.

ČESKEVIČIUS, Juozas, gyvenęs 
C.ilberton, Pa. ar Mass.

MARČIULIONIS. Kazys, gyvenęs 
Brickland ar Brocland, Conn.

ORINČIUS, Adomas, gyvenęs 355 
W. Tiacga St., Philadelphia, Pa.

PALTANAVIČIUS. Antenas, kilęs 
iš Runkių kaimo, augęs Kazlų Rudo
je, gyvenęs Stagg ir Metropolitan 
gatvėse, Brooklyn, N. Y. Tėvų var
dai: Matas ir Jicva. Brooklyne gyve
nęs pas A. Juodviršį ir St. Paltanavi
čių.

Jieškomieji arba apie juos ka ži
nantieji prašomi atsiliepti į

Comutate (šeneral of Utkuasia.
11 Waverly Place, Ncw York, N. Y.

iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmas, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties % oz.—$349 ir 

oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigas siųskit registruotam laiške. 

Kreipkitės šiuo antrašu: ’ (-)
FRANK R1CICKAS 

Rose Street, Hartford..
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NUŽUDĖ DAKTARĄ
Californijos valstijoje, 

prie Silver Lake’o pereitą 
sąvaitę buvo rastas savo na- §

Ariogalos valsčiuje, Mo- ^uose žibiai nužudytas 
Iečių kaimo ūkininkas Sto- daktaras A\ightrnan. Polici- e 
nys grįžo iš Kėdainių parda- Ja Įtarė ir suėmė jo moteli. | 
vęs bekonus. Sutemus, netoli! ”
namų, jam pastojo kelią 
ginkluotas vyras reikalauti a

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

i
«■

S
*

«XX5
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mas pinigus aiKa gyvybę. Į- 
rėmęs ginklą į kratinę atė
mė apie 200 litų. Tą pačią 
naktį nežinomas vagis api
plėšė Čekiškės bažnyčią, pa
vogė visus suaukuotus pini
gus esančius skarbonkose.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskit' Katalogo, iš Kariu 

Pasirinksite Visokių
JOflAS KERDIEJUS

652 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusL didžio, apie 150 Įvairią eiHą, tinkamą

dėklam oot

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

m
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JURA IŠMETĖ BANGINI.
Chatham, Mass. — Neto

li nuo čia pereitą sąvaitę ju
ra išmetė į krantą negyvą 
banginį (veliorybą), kuris 
turėjo 80 pėdų ilgio ir išro
dė kaip apverstas didelis lai
vas.

Nuo Peršalimu Krutinėję
Vienas n k y!-' Vtida> Milau/ymui p~r- 

Šalimo krut • » Tai g<*ras nim»s
ANCflOR I’ein Kxi»ejfcrin visos 

krutinės ir to apdengiant krutinę 
su flaneJin u ar viinomu aud« klu. >ito« 
kis gydymą •'aJiuostioia susikimšimą
kratinėje i glitumu ir skrepliu.

Neapleisk it** '-'Tolimus krutinėję, nes 
dažnai jie p-i da prie pavojingu ligų. 
kaip plaači- legimas. infloenza. gri
pas ir Ict. T • ‘taus išsitrinkite I’ain- 
fexpelleriu. A < vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—sk *o didumo lxmku*ės.
Tiktai tikra- - turi Inkaro vaisia ženki j.

PAIN-EXPELLER
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Knygoje yra trijų rusiu eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMIMAKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausi* eilių knyga lietuvių kulkoje. 
KAINA TIK |1.W.

Audimo apdarais $1.25.
" Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia ® 
siųst “Money Orderiu*'. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- * 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- £ 
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. |

. .. .. ,, IB

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
damų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
I. Sveiki. Drūti—vyrų choras.
Z šokim, šoki si—mišrus chor.
X Tata Drata—Duetas.
4. Meilus NaamKai—Solo 75e
5. Gauja Bsrdmgierių—Solo.
S. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas .......................... 75c
7. K ar Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. Zinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

Mišrus Choras .............. 75e
19. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
II. Alrnutė. Solo.
IX Kam ta Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor. 
It. Vaikščiojau. Mišrus choras. 
13. O> Miegojau. Mišrus choras
16. I^imė Man.

Solo ir Choras .............. 75e
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Chorus.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo ................................... 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim. Jaunime.

Choras ...............................  75c
Be to, čia suminėtas choro 

dainas turime atskirais la
pais po vieną. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelų 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
233 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.

CHORŲ ATYDAI*
KUR VEIKrA GERI CHORAI 
ir tari gerų solistų, patartina
suvaidinti “LIETUVAITĘ”. 

Muzika nesunki, meliodija
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie
no gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali boti 
silpnesni.

“Lietuvaitė“ statosi sa 
gira arba tik pritariant

Muzika Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTĘ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro dama 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško nuo
gumo. “Alenutei” muzikų para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orebestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

I
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Pittsburgho Aviacijos Diena Pavyko
Gana Gerai, Nors Snigo ir Lyjo.

PITTSBURGH ,PA. į Įima buvo patenkinti visų 
Lapkričio 26 d. Pittebur- pasivažinėti ir bu-

gho ir apylinkės lietuviai pa-!™ ^bdytas pasiyaztnej.- 
rodė, kad jie vra rimtai paJ“° tlkle‘V Pardavinėjimas, 

ugodami
ant blogo oro, kad sutrukdė 
Pittsburgho Lietuvių Avia
cijos šventę. Del biauraus 
oro negalima buvo šokti iš 
padangių su parašiutais, 
nei kitokių štukų daryli.

Publikai ir darbininkams 
važiuojant iš Airporto na
mo, teko susidurti su tikra 
viduržiemio audra arba pū
gomis. Išrodė, kad dan
gus su žeme maišosi. Ir kat
ruos, tos pūgos pagavo ant 
celių, tiems buvo didžiausio 
sunkumo automobiliais pa
siekti savo namus. Ir jeigu 
šitokiame ore aviacijos die
na davė dar pelno, tai gali
ma įsivaizduoti, koks butų 
buvęs pasisekimas, jeigu 
diena butų buvus graži!

Vakare buvo koncertas ir 
prakalbos. Nors ir blogas o- 
ras, bet Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainė buvo 
pilna nuoširdžių antrojo 
skridimo rėmėjų. Jei oras 
butų buvęs gražesnis, publi
ka nebūtų tilpus į svetainę.

Vakaro ūpas buvo tikrai 
pakilęs ii- programas buvo 
gražus. Dalyvavo: Lietuvių 
Radio Kliubo Choras, vado
vaujamas p. Jono L. Senu
lio, kuris buvo iššauktas po 
keletą kartų; sesutės Rajau- 
skaitės labai gražiai pasi
rodė netik dainomis ir mu
zika, bet ir labai gražiom! 
deklamacijomis Dariaus-Gi
rėno atminčiai. Žymiausias 
Pittsburgho lietuvių smuiki
ninkas, Kazimieras Savic
kas, akompanuojant p-lei 
Valentinai Vaišnoraitei, su
grojo keletą labai gražių ga
balėlių ir buvo publikos iš 
šauktas keletą kartų.

Paskui Marcelė Griniu- 
vienė, akompanuojant p 
Senuliui, sudainavo porą a- 
viacijos dienai pritaikytų 
dainų, kurios publikai taip 
patiko, kad visai nenorėjo 
paleisti dainininkės nuo pa
grindų.

Pittsburghiečiams gerai 
žinomo ir mylimo Jono Vai
nausko orkestrą taipgi tik
rai jaukiai linksmino publi
ką savo muzika. Bliumbergo 
akordinų orkestrą buvo tik 
ra naujiena ir publikai tair 
pat labai patiko.

Tai tiek apie muzikalę 
programo dalį. Dabar noriu 
parašyti apie prakalbas. 
Kalbėjo d-rė Baltrušaitienė, 
kun. X. Žukauskas, miesto 
majoro atstovas Tylor, C. J. 
Milius, lakūnas Juozas Ja
nušauskas ir P. Dargis, kai
po vakaro vedėjas. Vakarą 
atidarė Aviacijos Komiteto 
pirmininkas S. Bakanas.

Apie kalbų turinį neban
dau nei rašyti, nes tai užim 
tų daug vietos: tik tiek turiu 
pasakyti, kad visi kalbėtojai 
kalbėjo gerai ir susirinkusiai 
publikai labai patiko.

O kad vakaras buvo sėk
mingas, tai geriausiai liudi
ja tas faktas, kad buvo par
duota aviacijos ženklelių už 
$50 su viršum. Publika buvo 
visokių pažiūrų. Kaip kas 
davė daugiau negu $2. Tai 
taip užsibaigė Pittsburgho 
Lietuvių Aviacijos šventė.

Reporteris.

Kas Mums Rašoma. Šnipe Daboja Knygyną.

sišauską i Lietuvą ateinanti 
pavasari, kad įvykintų Da
riaus ir Girėno paliktą tes
tamentą, kur jie įrašė, kad 
“Sparnuotas lietuvis turi 
parlėkti iš Amerikos i Lietu
vą”.

Nors lijo, snigo ir audros 
siautė, bet Pitsburgho Lie
tuvių Aviacijos diena Įvyko 
ir turėjo gero finansinio 
pasisekimo. Į Bettis Airpor- 
tą suvažiavo virš 400 nuo
širdžiausių aviacijos šali
ninkų, kad parėmus antrą 
trans-atlantinį skridimą.

šeštadieny oras buvo la
bai gražus ir žmonės pakilu
siu upu ruošėsi dalyvauti a- 
viacijos šventėj. Bet atsikė
lę sekmadienio rytą visi pa
matė, kad lija; bet geri 
žmonės vistiek ramino save: 
“gal nustos ir išsipagadys...” 
Bet vis lija ir oras kas kartą 
darosi vis šaltesnis ir šaltes
nis. Apie vidudienį kiek 
prasiblaivė ir visų aviacijos 
šalininkų širdys nudžiugo.

Aviacijos dienos darbi
ninkai važiuoja į aviacijos 
lauką ta mintimi, kad gal 
dievas ir duos gražią dieną, 
nore ir nuo pietų. Kiti Pitts
burgho lietuviai ir rengiasi 
važiuoti į aviacijos lauką 
Darbininkams bevažiuojant 
vėl pradeda niauktis ir juodi 
debesiai vėl pradeda lyti, o- 
ras ima darytis vis šaltesnis 
ir šaltesnis, ir lietus prade
da virsti sniegu. Bet nepai
sant nieko, publika pradeda 
rinktis.
\ Komitetas da vis tariasi 

su lakunu Janušausku, ar 
laikyti aviacijos dieną, ar 
atsaukt, grąžinant žmonėms 
įžangos pinigus. Žmonės iš
girdę, kad norima skraidy
mą atšaukti, protestuoja ir 
pareiškia, kad jie nenori 
pinigų grąžinimo; jie esą 
atvykę paremti lakūno Ja
nušausko skridimą į Lietu
vą.

Pagaliau nutarta laikyti 
aviacijos dieną. Automobi
lių atvažiuoja vis daugiau 
ir daugiau. Pasirodo ir auto
mobilių paradas, kuris buvo 
ruošiamas nuo Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetai
nės. Automobiliai pasipuo
šę Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis. Juos lydi miesto 
ir apskrities policija, padė
dama palaikyti tvarką. Tai 
buvo gana Įspūdingas regi
nys.

Lakūnas Janušauskas pa
siėmė savo orlaivį ir pasikė
lė augštyn pažiūrėti, koks 
oras padangėje. Paskraidęs 
per audras ir vėl nusileidęs 
jis pareiškia, kad padangė
se oras yna baisesnis negu 
ant ženp-įfe ir nepataria nie
kam įvažiuoti, nes jo orlai
viui vėtros aplaužiusios 
sparnus ir jis su savo maši
na nenorėtų daugiau keltis 
iki nebus pataisyta. Na, o 
norinčių važiuoti randasi 
daug ir visi nori važiuoti su 
Janušausku. Tai daryk da 
bar ką nori žmogus...

Bettis Airporte randasi 
keliatas didelių orlaivių su 
uždaromis kabinomis, į ku- 
•rias telpa po 4 pasažierius. 
Du tokie orlaiviai veža no
rinčius pasivažinėti, bet 
žmonės nėra patenkinti, kad 
negali važiuoti su pačiu Ja
nušausku. Vienas didelis or
laivis su pasažieriais padarė ’ 
porą tripų į padanges ir atsi-i 
sakė daugiau važiuoti, gir-Į 
di, audra aplaužius sparnus j 
ir orlaivis negalįs daugiau 
kilti. Antras orlaivis padarė 
kiek daugiau tripų, bet ant 
galo ir tas atsisakė daugiau* 
važiuoti. Tokiu budu nega- I

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbą padarau arba 
sutaisau, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledu bak- 
sus, stogams paipas. varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinaraiausia 
kaina. Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas Česnulevičiui
13 Whitney St., M’orceoter, Mass.

Laiškas Maikio tėvui.

Linkiu staršam generolui 
laimės ir geresnių pasiseki
mų ateity, negu iki šiol. Tu 
esi generolas, o aš irgi ne 
prastas, tai toks tokį gerai 
supranta ir gerai tokiems 
pasikalbėt. Aš mislinu, kad 
Kalėdas turėsime nesiektas, 
ba očiščenos yra jau į valias 
ir galima gerai pasigerti.Bet 
klausyk, tėvai, tu nepasi
duok tam savo vaikui, kad 
jis tave kritikuotų ant kožno 
žingsnio. Jeigu jau jis taip 
daug žino, tai tu paklausk 
jo. kui- Dievas miegojo, kaip 
nebuvo nei dangaus nei že
mės ir nebuvo kui- atsigult? 
Arba užduok jam tokį klau
simą: kodėl šventieji neturi 
pavardžių, o vien tiktai var
dus? K. K. Bachleris.

Kviečia tėvą i Detroitą.

Prisiunčiu porą dolerių 
seniui ant batų ir norėčiau, 
cad jis atvažiuotų su savo 
šoble i Detroitą ir padarytų 
jarėtką. Dabar čia vienos 
armobilų šapos streikuoja, 
eitos eina dirbti, ir nėra jo
čio tolko nei vienybės. Būti
nai reikalingas geras orga
nizatorius. C. A. Ellias.

Keleivio” Dovanos 
Kalėdoms.

“Keleivis" šįmet nutarė 
duoti savo skaitytojams do
vanų Kalėdoms, vienok su 
ta išlyga, kad kas nori tokių 
dovanų gauti, tas turi ir pats 
‘užfundyt” kam nors “pre- 
zentą". Jis turi užrašyti sa
vo draugams ar giminėms 
“Keleivi”.

Dalykas čia labai lengvas 
ir paprastas. Daleiskime, 
jus turite giminę ar draugą, 
suris “Keleivio” da neskai
to. Ot, imat ir užrašot jam 
“Maikį su Tėvu” kaip dova
ną Kalėdoms. Tai bus daug 
geresnė ir naudingesnė do
vana, negu kvorta snapso ar 
baksas cigaru. Žmogus skai
tys laikraštį ir visuomet at
simins, kad tai jūsų dovana!

O “Keleivis” užtai duos 
jums dovanų nuo savęs. Už 
visą doleri nusiųs jums kny
gų Kalėdoms.

Knygų galite pasirinkti 
kokių tik norite iš šito sąra
šo:

‘Lietuvos Respublikos Is
torija”, su spalvuotu Lietu
vos žemėlapiu, drūčiai ap
daryta, kaina $1.00.

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėj”, kur ap
rašytas taipgi senovės lietu
vių tikėjimas ir apie 30 vi

Los Angeles miest knygynas užlaiko šnipą, kuris yra paro
dytas šiame vaizdely. -Jisai sėdi aukštai paslėptame kambarėly 
ir per stipru žiūroną žiuri žemyn Į salę, kur žmonės skaito kny
gas. kad niekad jų nevogtų irneplėštų iš jų lapu.

REDAKCIJOS Detroito katalikui,—Kun.
ATC J E’V If J J i Tumas nešiojo kunigiškas

J1A1. JMnan9a iki mir-fioc Lot rli’vdrapanas iki mirties, bet dir- 
J. Kliaugai — Lietuvoje i bo daugiau tautininkų poli- 

galima susituokti civiliniu i tikai, negu tikėjimui. Kun. 
budu, bet reikia važiuot? Purickis ir kun. Krupavičius
Klaipėdon. Katalikų bažny
čia biedniems žmonėms per- 
siskriimo neduoda. Bet kas 
turi pinigų ir gali gerai už
mokėti, toks gali persiskiri- 
mą gauti. Už pinių ą pats 
popiežius sulaužo ‘ motery
stės sakramentus*.

jau nebekunigauja.
Profesionalui.— “Kelei

vis” mieiu noru duoda vie
tos faktams nušviesti^ bet 
negali leisti agituoti už faši
zmą, todėl tamstos straips
nio nespausdinsime.

..... ... Šermukšniui.—Apsivedi-
Kanadiečiui-— Popiežius agentūros dažniausia 

Aleksandras A I turėjo 5 būna apgavystė. Jų skelbi
vaikus, kurie buvo pakrikš
tyti šiais vardais: Frances- 
co, Ceasar, Lucrezia ir Gof- 
fredo. Penkto vaiko vardas 
nežinomas. Paties Aleksan
dro VI pavardė buvo Rode-

mams netikėkit.
J. Z. K. —Taip, buvo to

kie laikai, kuomet viešpa
tavo “pirmos nakties teisė”. 
Kuomet baudžiauninkas ve-

rigo Lenzuolo Borgia (iš- sdavo jauną ir gražią mergi
ną, tai pirmai nakčiai ją ga 
lėdavo pasiimti dvarininkas 
arba kunigas, žiūrint ku
riam jų jaunavedis prigulė
davo. Platesnių apie tai ži
nių galit rasti knygoje “Tei
singas Patarėjas”. Ją galite 
gauti “Keleivio” knygyne. 
Kaina $2.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO* 
KNYGYNE

Žodynas angliškai-Iietuviškos kalbos Tikėjimą Istorija. Parašė P. D. Chan-
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lali>. į tepie de la Sausaye, Teologijos pro-

Čia rasi visus angliškus žodžius išgul-1 fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
pytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. Į kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi.

tark: Bordžija). Jo vaikų 
motina vadinosi Rosa Va- 
nozza. Jis susidėjo su ja 
dar kardinolu būdamas. Bet 
tamsta klysti, kad jis buvo 
vienatinis popiežius, turėjęs 
vaikų. Inocentas VIII buvo 
da geresnis “papa". nes tu
rėjo 16 vaikų—8 mergaites 
ir 8 bernaičius.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
R. Kulikauskui.—Tamsta buvo rastas savo ofise nusi- 

laižvbas laimėjai. Karo sto-į šovęs Ernest O. Devine, Old 
vis Lietuvoje tebėra. Vos ke-ĮNational Securities korpo- 
lios dienos atgal Kauno ko- racijos galva.
mendantas uždarė socialde- i-----------------
mokratų laikraštį "Lietuvos • {
Darbo Balsą” visam 
stovio laikui”.

karo i|
t
i

P. S. —Vaistų plaukų at- } 
auginimui medicinos moks-Į į 
la? nežino. Tik apgavikai i» 
prižada nuslinkusius plau- į| 
kus atauginti. NetikėkitĮ 
tam. * r

» iU Z 1 I-C*.'* II “J'J VI“
šokių dievų ir deivių, su die- J {

J • i
ii

ii

H

ii

vo Perkūno ir dievo Pa
trimpo paveikslai?. Knyga 
graži, drobiniai? apdarais, 
kaina $1.00.

“Sielos Balsai”, puiki ei
lių ir dainų knyga, labai gra
žiai iliustruota, drobiniais 
apdarais, kaina S 1.00.

“Žemaitės Raštai Karo 
Metu”, ant gražios popieros. 
su paveikslais, kaina 50c.

“Kunigu Celibatas”, ar
ba kodėl Romos katalikų 
kunigai gyvena be šliubo, 
paties Romos katalikų kuni
go parašyta, kaina 25c.

“Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Knyga kaip dinami
tas. kuris griauja ir daužo Į1 {♦ 
druzgus visas kunigų ir bib- ' {♦ 
Ii jos pasakas apie Nojaus } • 
arką ir kitus “stebuklus”.!! ♦ 
Kaina 25c.

Iš paduoto čia surašo ga
lite pasirinkti knygų kokių ♦ ♦ 
norite už 1 dolerį, ir tuoj jas »S 
gausite, jeigu užrašysite I» 
“Keleivį” kam nors dovanų • • 
Kalėdoms. •' . Į j

Rašydami mums adresuo- } • 
kit: “Keleivis” 253 Broad- } { 
way, South Boston, Mass.

n
♦ i• • • ♦ • •

Puslapių 835.................................. $8 <X)
į žodyną. lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A
Lalis. Abi dalįs vienoje knygoje.
Psl. 1274. Gražus tvirti apdarai $16.00

Lengvus Budas Išmokti Angliškai.—
{lankius reikalingiausių žodžių ir 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Šu fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
S t. Michelsonas. Pusi. 95.............  35c.
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Kaberlandą, 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veisles arba rases. Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, 111.. pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose .......................... $4.00
Rymas. Romanas. T* knyga yra vers 

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta ...................................... $2.50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų.
215 pusi. Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak 
merų ir tt: trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903. pusi. 209. Gražiuo
se audimo apdaruose.....................$1.50

Namų Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius. Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą Įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin 
riaušių knygų kiekvienam lietuviui, 
'sigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina .......................................... .  $2.50
Naujas pilnas Orakulas arba burtų.

monų ir visokių paslapčių ir praktiš
ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago. IIL 1904 m., puslapių 412. 
Apdarj'ta...................................... $4.50

su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Qticago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina................  ............................ $7.00

Žemaitės Rastai Karės Metu. Lietuvos 
Šelpimo Fondo leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų. 126 puslapiai, kai
na ......................................................50c.

Moteris ir Socializmas. Parašė Augusi 
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svarbiame klausime. 
Pusi. 429, 1915 m............... .. $2.00

žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
bistorijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vąistua, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ................................... $3.00

Detko Reikia žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mns. 
Kaina.............................. ................ lfie.

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
ju moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globa. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Saraogitia 26c.

Lietuvsa RespoMikss Istorija ir
lapis.—šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubefius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiu.*. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 

, vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno- i iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 

vėj. Panašios knygos lietuvių kai-j Drūtais audeklo apdarais .... $L50
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta J 
kokius dievus garbino senovės indai Byla Detroito Kataliką su SociaMu-

DE MARGERIS i
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 19—2; 
Sekmadieniais: IS—11

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS liaudies 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čeki.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO G ATVĖ 38, KAUNAS, LITHUAN1A.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyveninio Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

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

bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turėjo. 
Knyga stambi ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .... $1.25

Istorija Suvienytų Valstiją šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tą Valstijų Konstitucija. Chicago, 111.
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.......................................$2.25

Rašte Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta....................................... $250

švento Antano Stebuklas. Iriiejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia

10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin-

rs veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
moterys. Abu veikalėliai vienoje 

Lama..........................25c.
Apie Dievą, Velnią, Dragų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ...................................... .. 25c.
Amerikos Macoehas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė marginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi..................... 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

iv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta ganaus angių rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti.............................................. 25c.
“O. S. S.” arba šlisbhtč Iškils*— 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... lie.
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos fonuos,
ir kodėl turės but pakeistas kapi
talizmas. Kaina .......................... 25c.

Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.
Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovų 

ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusL 63.......................... 26c

Lytiškos Ligos ir kaip auo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina 25c

Amžinos Dainsa. šioj knygutėj tel
pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui,

tais, — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antra kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dari- 
ieidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL.......................25c.

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

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

Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra
eities. Knygutės įtalpa susideda iš 

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

Paparčio žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; j3) Klaida; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės

tiki į visokius prietarus, 
ir tt...................................... 15c.

Arionų Prisikėlimas, parašė J. Prons- 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ........................ $225
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace 
472 pusi...........................i......... $2.00

1906 ----V—reTOliuCuieS
> pačiu laika 

džia rBatf ir gynė: ksia 
liucija paėmė virių, kaip Ltetsta Ik* 
kos paliuosuota ii po caro valdžios ll 
kaip ji buvo apskelbta

parodo dabartinės Lietuvos 
tr kaip žalis yra padalyto i 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kari 

1

Kaip Tapti 
Ka? Aiškiai

iatotnaaii 
atsakymais lietuvių ir anglų

kaip namie, tap ir susirinkimuose. Antra peržiūrėto ir 
Pwl 32 ...........................................15c. laida ........................

KELEIVIS
253 Broadvray South Boston, Mass.

i
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[kas GIRUEIl LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

SUNAIKINTO ARTOJO KAULAI 
IR REVOLVERIS.

IVisconsino Farmerių Vadai.

‘brangi” tėvynė niekas panašiais 
savo “mylimų nesistebi.

Įvairiaspalviai, kuklus 
varžytynių lapeliai yra dide
lė tragedija. Juk kas dau
giau yra prisirišęs prie že
mės, kaip musų kaimietis.

Arba kaip 
parduoda

vaikų” žemę.

Jus matote miklios daili
ninko rankos nutapytą pa
veikslų: sniegu apdribusios, 
prisiglaudusios viena prie

dalykais

|~»* V AVAIvb 171 IV T * v * *
kitos bakūžės, iš langų tlyk-
šta šviesa. Sodyboje pasvi.iKame klausiama. Ko burti,
ręs kryžius. Mėlynas nakties 
dangus žvaigždėtas, iš užgi
rio teka mėnuo pilnatis, o 
kaimo gale staugia išalkęs 
vilkas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Wiseonsino taimeriu streikui vadovauja Arnold Gilbert' (kai- 
lyg Žemę pardavęs?” rėj) ir Walter M. Singler. čia jie parodyti svarstant stro:.. stra-

0 ką kalbėti, jei ją par- tegija.
duoda kitas? ----------------------------------------------------------------------------

Ben. Šepšuša. “BURTININKĖ” SUDEGI-
NO PEČIUJE MERGAITĘ.

Niekas kitas taip nemokaTai tyliojo musų sodžiaus , iS ' *Niekas kltas taip nemoka
isažas, pasakiškoji roman- L1ETUVį^,RT^TINIAIS 83^, kaip burtininkai ar-peisazas. 

tika.
—Laimingi gyvenantieji 

tenai, be rūpesčių, romantiš-

RJBAIS“. ba znaehoriai. Štai, Gudijoj,
“Vilniaus Žodis” rašo: Milutinų kaimo gudei Na- 
Neseniai Linkmenų mies- dziejai Lukošonokienei dū

kai tyliam kaime— pamano telio gyventojai regėjo (ly- kte* votimis išbėrė. Motina 
žiūrįs į dailininko paveikslą vus- taL kad visos Lietu- pasikvietė žinomą apylinkėj 

vos ir Lenkijos žydai nuo- znachorę Michaliną Šosta- 
dėmes ten krėtė. Dar didės- kienę ir pavedė jai dukters 
ni cudai dėjos. Linkmenų kuraciją. Kuraeija truko ne-

sunykęs miesto žmogus, gir
dįs tik asfalto tauškėjimą. 
Sotus kaimišku kumpiu te
nai žmonės, šiltai prikuren- korespondentas Mateušas ilgai. Pašnibždėjus kaž ką 
toj gi*įčioje vakarais veja 
kanapines virves, seka se

nių pasakas ir klausosi vii-j menų gatve, o gi žiuriu — 
kų staugimo... dyvai. Pulką bernų su mer-

TaiD namiškės sodvbose ąomis bruku varo- Visi pa' dan8čiu uždengė. Po kelių 
AalP» pamiSKeS .OOyDOSe h.Jtnm L-olinam fA tnlfin miniom ar/v.

dar staugia vilkai. Bet tylio-

Skiedielė štai kaip rašo: į sau po nosia, gydytoja ište- 
“Vieną dieną einu Link- pė mergaitės kūną riebalais, 

padėjus ant lopetos įkišo 
prikurenton krosnin ir dar

sios kaimo romantikos šian
die nebėra. Sėniau ji buvo 
—graži, rami buvo roman
tika... Bet ekonominio sun
kumo smūgiai prislėgė pa
saulį, visus kraštus, asfal
tuotus miestus, ramius kai
mus ir sodybas. Visą roman
tiką sumaišė velniop. Arto
jų graudus skundai beskam
ba pakluoniais...

Kad tai nebūtų tuščias 
kliedėjimas, paklausykit liū
dnų tragedijų, tikrų tragedi
jų, kurios seniau siaubingai 
skambėdavo gal per dvyli
ką parapijų, o šiandie veik 
nieko nebejaudina jau ir 
velniop siunčia visas roman
tikas.

Žemaitijoj gyveno ra
miam kampely, prie Latvi
jos sienos, du kaimynai. Su
sipratę buvo ūkininkai, vie
nas buvęs kai kurį laiką 
valsčiaus viršaičiu Skuode. 
Patikėjo tie ūkininkai viso
kioms gražioms kalboms 
mokytų vyrų ir pradėjo in- 
dorsuoti “dragiskus vekse
lius” krikščioniškam koope
ratyvui. Po to tie krikščioni
ški biznieriai prilipo liepto 
galo ir ūkininkai turėjo už 
jų vekselius atsakyt.

Tėviškę antsolis pardavė 
iš varžytynių... 'Tą sodybą 
pardavė, kurią nuo neatme
namų laikų arė bočiai, buvo 
patenkinti ir laimingi. O 
artojui nustoti mylimos že
mės...

Nuėjo išdraskytasis arto
jas pas savo kaimyną, ilgai 
šnekėjo ir liūdėjo. Primeti- 
nėjo, kad anas įkalbėjo pa
sirašyti “draugiškus vekse
lius”. atsieit, būti “susipra- 
tėliu”. Paskui prieteliškai 
atsisveikino, tik vietoj pa
duoti ranką, ištraukė para
belį ir šovė į geriausią jį sa
vo kaimyną. Tačiau šovinys 
nesprogo.

Jis išbėgo, dingo kažin 
kur ir viskas buvo pamiršta. 
Jieškojimai buvo be vaisių. 
Tik visai neseniai dabar pa
aiškėjo tragedijos finalas. 
Latvijos teritorijoj kaž kas 
pripuolamai rado neprieina
moj vietoj žmogaus griau-i 
čius, o sale jų revorverį ir j 
tuščią vyno bonką. Nustaty-i 
ta» kad griaučiai buvo arto-' 
jaus, kurio sodybas pardavei 
antstolis.

Ne pirma ir ne paskutinė 
panaši tragedija šiandie at
sitinka kaime. Jų nemaža ir 
įvairių, niekam daugiau ne
žinomų. Šių laikų “makaly
nė” visus taip atbukino, kad

kulinėm baltom kelinėm, to- tokio gydydmo minučių vo- 
kiais pat marškiniais, dro- čių tikrai nebuvo—jos į an- 
biniais užšaučiais, karklinė- glis pavirto. Bet ir iš mer- 
mis vyžorąis apsiavę, kar- gaitės beliko tik iškeptas la- 
viniais pančiais susijuosę,! vonas. Dabar mamytė su 
dideles šiaudines skrybėlės “gydytoja” tupi Lukišky.
ant galvų užsidėję. Pama
niau — Lukiškio belangėn 
gyventojus varo, bet marš
kiniai neštampliuoti. O gal 
čia iš Smurgainių meškų ve- 
džiotojai—bet bubnelių ne
turi. Ir taip man galvą be
sukant, kas čia do parmazo- 
nų einama, visą paslaptį iš
aiškino kurna Tarasia: “Agi 
nepažisti? Taigi čia Link
menų kazimierininkai. Iš di
delės kelionės grįžta. .. Net 
Lenkijos gilumon, kokion 
ten Spalon, juos buvo į da- 
žinkus nuvežę, kad ten pa
rodytų pačiam karaliui ir 
prezidentui ir visokiems mi
nistrams, kaip tikri lietuviai 
atrodo ir kokie lietuvių tau
tiški drabužiai. Dabar, utu- 
ria, važinėsiu po visą Lietu
vą tuos tautiškus rubus ro
dyt, nes ir lietuviai tokių nė
ra mate”.

PARDUOS MIŠKO UŽ 
VISĄ MILIJONĄ

Liet. susisiekimo ministe
rija yra iš Belgų pirkusi 
daug prekių, už kurias rei
kia mokėti pinigais, be to, 
laiku išpirkti termines obli
gacijas. Stambus jų pirklys 
Broitmanas į tų mokėjimų 
sąskaitą nori pirkti miško už 
1 mil. lt. Mišką pirktų iš tų 
rajonų, kur miško medžia
ga sunkiausia eksploatuoti. 
Pirklys pastatytų Lietuvoje 
laikines lentpiuves, medžius 
apdirbtų ir eksportuotų į 
užsienius.

CIVILINĘ METRIKACIJĄ 
ĮVES KITĄMET.

Laikraščiuose rašoma, kad 
ilgai svarstytas ir persvars
tytas civil. metrikacijos įsta
tymas bus išleistas ir įsiga
lios kitais metais.

SUGAUTAS RiCKAUS 
SĖBRAS.

Lapkr. mėn. 15 d. Šedu
voj buvo sugautas banditas 
Juozas Dyglys, kilęs iš Ant- 
kopčio kaimo, Andrejavo 
valse., Kretingos apskr. 
Spalių mėn. 14 d. jis buvę 
sulaikytas Pagėgiuose, bet 
vedant į policijos komisari- 
jatą, jis išsiėmė parabeli ir 
sunkiai sužeidė Į kiūtinę 
policijos vachmistrą Gildau. 
Pasinaudodamas sumišimu 

Dyglys pabėgo. Vėliau mė
ginta jį sulaikyti netoli Nau
miesčio, bet Dyglys vėl ėmė 
atsišaudyti ir sužeidė polic. 
vachmistrą Juškėną. Vėliau 
įo pėdsakai dingo. Lapkr. 
mėn. 15 d. jis buvo pastebė
tas Šeduvos miestely. Pane
vėžio apskr. Policijai mėgi
nant sulaikyti, Dyglys atsi
šaudydamas pasileido bėg
ti. Vienas policininkas, rai
tas užjojęs už akių, sužeidė 
Dyglį į koją. Jis mėgino lis- 
ti kudron, bet buvo iš ten iš
trauktas. Dyglys yra pada
ręs keletą vagysčių ir pade
gimų.

DAROMI GERI KELIAI 
PER MIŠKUS.

Ligšiol per daugelį Lietu
vos miškų būdavo šlapi ke
liai, nes aplinkui augantis 
tankus miškas neduodavo 
prilytiems keliams išdžiūti, 
neprileisdavo saulės. Tai 
matydama, žemės ūkio mi
nisterija visiems miškų urė
dams leido šlapiuose miš 
kuose pakelėje augančius 
medžius iškirsti per 3-6 mė
lius, skaitant nuo kelio šo
ninio griovio. Be to, dauge
lį kelių ankščiau per valdiš 
kus miškus niekas netaisy
davo. Jie buvo valstybės ar
ba savivaldybių žinioje. Da
bar jau susirūpinta ir tokių 
kelių nuolatiniu taisymu.Per 
kurį laiką manoma kelius 
per miškus visiškai sutvar
kyti ir juos sulyginti su geros 
rūšies vieškeliais.

RUSIJA NETURI PINIGŲ
LIETUVOS KIAULĖMS.
Rusai buvo musų įstai

goms pranešę, kad jie pirk
sią iš Lietuvos 50,000 lašini
nių kiaulių ir 100,000 raguo
čių, tačiau dabar pirkti atsi
sakė, aiškindamiesi pritru
kę pinigų. Jie pirktų tuos gy
vulius tik tada, jei Lietuva 
kredituotų aštuoniolikai 
mėnesių, bet Lietuva kredi
tuoti atsisako.

ŠIAULIŲ “GENGSTERIAI” BUVO
16 METŲ VARGŠE MERGAITE.

Ji rašinėjo grasinančius lai
šku* ir reikalavo pinigų.,

! Trečią ląišką gavo žy- 
! maus valdininko žmona,
’ kuriai nežinomas asmuo siu- 
tlėsi už tam tikrą atlyginimą 
, pranešti jai apie jos vyro 
neištikimybę. Žinoma, ir tas 
laiškas buvo atiduotas poli
cijai.

Policija palygino visų lai
škų braižą ir nustatė, kad tai 
yra vieno žmogaus darbas. 
Laiškai rašyti labai taisyk
linga kalba ir net kableliai 
savo vietose pastatyti. Be
veik visi laiškai buvo siun
čiami be markių, ii- adresa
tai juos išsipirkdavo.

Policija susekė, kad tų lai
škų autorius yra jauna, 16- 
kos metų šiaulietė, ir lapkri
čio 15 d. ji sulaikyta. Kalta 
ji prisipažino; laiškus rašiu
si todėl, kad jai labai buvę 
reikalingi pinigai. Neseniai 
baigusi 3 klases ir toliau dėl 
lėšų stokos nebegalėjusi mo
kytis, o mokytis labai norė
jusi. Paskutiniu metu ji vėl 
privačiai pradėjusi mokytis, 
ir būtiniausioms išlaidoms 
neturėjusi pinigų. Knygose 
ir laikraščiuose daug skai
čiusi apie Amerikos gengste- 
rių veikimą, todėl ir suma
niusi taip užsidirbt pinigų.

Paklausta, ar ji butų įvyk
džiusi savo pasižadėjimus— 
nužudyti žmones, atsakė:

—Ne, aš tik norėjau juos 
pagąsdinti ir maniau, kad 
jie atneš man taip reikalin
gų pinigų, bet nė cento iš jų 
negavau.

Šiaulietis p. A. Preibis 
gavo iš nežinomo asmens to
kio turinio laišką: “Gerbia- 
nasai, jei brangini savo gy
vybę, tai paklausyk musų: 
ių metų lapkričio 1 d. 22 
ral. ateik ir atneą 200 lt. 
(Mes tamstos pagailėjome; 
įuo kitų mes gauname tuk- 
tančiais). Voką padėk prie 
kryžiaus šv. Jurgio bažny
čios šventoriuje.

“Jei mes po kryžium 22 
zal. pinigų nerasim, tai tam
pai žiauriausiai atkeršysi- 
me .

Laiško gale buvo pasira
šyta: “Su pągarba” ir nu
kaišyta kaukolė su dviem 
ukryžiuotais kaulais.

Preibis, gavęs tą laišką, 
:uoj kreipėsi policijon, kuri 
□radėjo stropų tardymą.

Po kelių dienų panašų lai
šką gavo akušerė Martišiu- 
nienė. Jai buvo parašyta: 

“Jei tamsta nenori sulaukti 
Šakynos klebono kun. J. 
Bardžiaus likimo, tai padėk 
50 lt. po kryžium šv. Jurgio 
bažnyčios šventoriuje. Pini
gai ten turi būti lapkričio 3 
d. 8 vai. Su pagarba—ban
ditai”.

Martišiunienė reikalauja
mų pinigų nenešė, bet apie 
Įvykį pranešė policijai. Po 
kelių dienų ji gavo antrą lai
šką, kurį nepraplėšus atida- 
zė policijai.

PROVINCIJOJ TIKRINS 
ŠULINIUS.

Sveikatos departamentas 
išsiuntinėjo aplinkraštį mie
stų ir apskričių gydytojams, 
kad jie patikrintų šulinius, 
iš kurių žmonės ima van
denį. Vandens pavyzdžius 
gydytojai siųs sveikatos de
partamentui tirti. Numato
ma išleisti taisykles, kaip 
šulinius laikyti ir prižiūrėti.
SUSEKĖ DVILIČIŲ DIRB 

TUVĘ.
Klaipėdos'policija suėmė 

girtą, triukšmaujanti pilietį 
Šimielį, pas kurį rado pa
dirbtų dviličių. Padarius jo 
bute kratą, rasta pinigams 
dirbti forma ir metalo.

I

jGalit pamatyt visą 
Lietuvą

GRBIT ATSIBODO PA
VAINIKIS.

Stebuklingosios Šiluvos 
apylinkės gyventojas Julius 
Vaičas susituokė su mergi
na, kuri jau augino vaiką 
nuo kito vyro. Vaičas matė,|
kad imąs žmoną su pavaini- KANALIZACIJA IR VAN- 
kiu, pradžioj buvo geras — Į DĘNTEKIS KAUNE 
žmoną ir pavainikį vaiką Kauną, buvusi rusų tvir- 
rųyĮėjo, bet vėliau ėmė abie- tovės miestą, Lietuva gavo 
jų nekęsti ir mušti: žmoną net be vandens ir srutoms 
rengės paplauti, o pavaini- pašalinti kanalu (kanaliza- 
kį užmušti. Praėjusį pavasa- cijos). Taigi, nebūta net pa
lų. savo vieną baisų pasiry- prasčiausių žmonių sveika- 
žimą jis įvykdė: su ratukais taį apsaugoti priemonių. Jo- 
dviejų metų amžiaus pavai- mis rūpintis pradėjo demo- 
nikį nusivežė į pamiškį, įlin- kratinė valdžia. Jos padary
mo tankumynan ir ten jį nu- tais planais ligi šiol Kaune 
žudė. išvesta 45 kilometrai kana-

Teismas Vaičą nubaudė lizacijos kanalų ir 56 kilo- 
dabar 10 metų sunkiųjų dar- metrai vandentekio vamz- 
bų kalėjimo. džių išklota. Vandentekis
------------------------------------ Kaune pradėtas vesti 1928

metais, o kandlizacija 1924 
metais. Į abi šias Įmones į- 
dėta 8,260,000 litų kapitalo. 
Iš tos sumos vandentekio 
tinklui, jo triobesiams ir ki- 

tenka
oriveda prie pavojingu negerumą. Jus o Oflft nnn KfjT . L-analizaei- ralite suiailg-t juos greitai su Creo- O,SWV,VVU litų,.O r.andlizaci- 
uulsien, Ui švelninantis Kreosotas, jai 4,320,000 litu. V ldutmė-
turis yra priimnus vartoti. Čreomul- ti mU-atn rlnlvi/ anip 
sion yra naujas medikališkas atra- J~ miesto C!3iyjt apie 8J 
iimas kuris veikia dvigubai: jis pa- VISU Sodybų dabai' naudoja- 
engvina ir gydo Įdegusia plėvę ir su- .aiko gemalų* augimą. SI ^ ĮHIS p3tOgl21Tlėi:>. Pi 1CIT11C-

iš visų žinomų vaistu. Krecsous sčiuose ir Žaliajam Kalne 
vra pripažinUs aukštu medicinos au- , •• . , . , •
toritetų kaipo vienas iš geriausiai kanalizacija ir vandentekis 
gydančių vaistų nuo neatieidžiančių <jar tik Vedami. Žaliam Kai- 
kosuliu ir kitokių gerkles skausmų. j i_ i i v •
Creorr.alsiono sudėtinė priskaitant H C Ci3FuŲ Sąlygos VT3 13.031
Kreosotų, turi ir kitų gydančių ele- nepatogios, dėl tO ir patVS 
mentų kurie palengvina ir gydo uz- , r. . \ _ 1
nuodytas plėves ir prašalina tą erzi- €131*031 llg31 MUSKCSC.
□ima ir įdegimų, kuomet Kreosotas Kanalizacijos lėšas nUlTia- 
nueina i vidurius, persigena į krau- .. . .
■ų. atakuoja tas vietas kur liga su- tomą išrinkti per 40 metų, O
jistovėjus ir sulaiko gemalų augimų vandentipkin n#n >5 metusCreomulsion yra garantuotas užga- vanaenueKlO pe! -O HieiUS. 
nčdinantis gydymas neatieidžiančių PnskaiČIUS VISU tU įmonių
;osulių ir šalčių, bronchitinio dusu- rprnnnfo pL-cnlnt^i išlni io, bronchitis. ir yra labai geras at- remontą, eK^piOldClJO.. 
'udavojimui sistemos po šalčio ar flu. daS 1F palūkanų nUOŠimti UŽ

Mėtą kapitalą, reikia gauti 
jaus, jeigu kosulį ar šalti nepagydy- kasmet grvno pelno nema- 
rito ™ Ototokito. (Adv.» |,wft0 ]it„

Pelno ligi šiol buvo gauna
ma daugiau, negu reikia. 

.Turėdama tai galvoje, mies- 
j to savivaldybė mokesčius 
už vandentiekį sumažino 10 
nuošimčių, o už kanalizaci
ją 33 nuošimčius. Tsb.

Saugokitės, Kad Ko
sulys Ar Šaltis 

Neužsisenėtų
Neatleidžiantis kosuliai ir šalčiai tokiems įrengimams

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai ytovinti šalimais garlaivio Brcmcr- 

harenc užtikrina labai patogių kelionę i LIETUVA.
Greičiausias Kelias į Tėvynę.

Informacijų klauskite pes vietinius agentus, aiDa

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

DR. J. PJARCUS
I* MASKVOS IR KALNO 

Specialistas slaptų ir ironiškų ..gų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odno. 

Elektriką ir ttift gydoma 
jei rinkai

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

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų «

Skaitydami Dr. knygą

aKeleivio” Kalendo
rius 1934 metams
“Keleivio” Kalendorius 

1934 metam* jau baigiamas 
spausdinti ir tuoj bus galima 
iį gauti. Prašome užsisakyti 
DABAR, tai Kalėdoms jau 
turėsite ką pasiskaityt.

Kalendorius 1934 metams 
bus nepaprastai įdomu* ir 
naudingas, nes jame tilps 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt

Be to, kaip visuomet, bus 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta 
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina bus 
50 centų neakaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai—kaip kam pa 
rankiau.

Adresuokite: “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mas*.

ŽMONĖS, KURIE KENČIA

ODOS LIGŲ
Randa 
GREITA 
PAGELBA 
Naudojant ta 
puikių

PORTES 
ODOS MOSTĮ

Kuria vartoja tūks
tančiai vyrų ir mo
terų su geriausiomis
pasekmėmis nuo visokių odos ligų—iš
bėrimų, ir plėtmų ant veido, taip
gi nuo visokių skaudulių, niežų ir 

Ji gydo, sušvelnina ir pa- 
dulių ir niežų. Ji gy
do, sušvelnina ir pa- 
grųžina odų. Didelis 
jaras parsiduoda už 
$1.50 su užtikrinimu, 
kad jeigu pasekmes 
nebus atsiektos, pi
nigai bus sugražinti. 
Jums nereik siųst nie
ko, tik savo vardų ir 
adresų kada užsisa- 
kot. Ūž mostį užmo
kėsite kuomet atneš 
jums į namus. 

PORTES DRUG CO.. 7
ĮSOS Mibvaukee Avė. Chicago. III.

Pirmiau

i

šlakų.

Po vartojimo

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų, {rišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

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

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartino 
perskaityt, nes

inčs krikičionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
i tik Ūda galės aiškiai supraati Dievo buvimą.

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

i



Altuntae Puslapi*

ietinės Žinios
Kaliniai uždedgė Charles- 

towno kalėjimą.
Pereitą nedėldienį iš val

stijos kalėjimo Chariestow- 
ne kėsinosi pabėgti penki 
kriminalistai, nuteisti il
giems metams už žmogžu
dystę ir plėšimus. Visi da 
jauni, vyriausis vos tik 27

SO. BOSTON NtujiO^Gruodžlo 13 d., 1933

SU SAL1UNAIS ATSIOA- MIRĖ PETRAS STANYS.
RĖ BAISUS GRAFTAS. | sąvaites pabai-

Nedavus kyšio sunku gauti goję, . miesto senelių pi ieg- metu amžiaus, ir visi bosto 
leidimą. į laud oje, mirė Petras tanys, nieeiai. daugiausia airiai jr

Pradėjus biznieriams ati-, vienas iš senesniųjų Bosto- katalikai. '
darinėti saliunus ii* imti tam 
bizniui laisnius, politikie
riams atsidarė naujas graf- 
to laukas. Ofisas, kur duo
dami laisniat knybždėte 
knybžda visokiais “džentel- 
manais”, kurie kožnam siū
losi “patarnauti” laisnį gau
ti Tas patarnavimas reiškia 
kyšį. Duosi kokiam guberna
toriaus “oficieriui” kyšį. lai- 
snis tuoj bus. O neduosi, tai 
išstovėsi ofise vieną ir kitą 
dieną, ir laisnio vis neturė
si.

Ypač šituo “patarnavi
mu” pasižymėjo gubernato
riaus Ely ofiso tarnautojai. 
Gubernatorius matė reika
lo dėl to net teisintis per 
spaudą. Sako, tas politikie
rių lindimas į laisnių ofisą 
darosi be mano žinios ir su
tikimo. Bet mums nesupran
tama, kaip jis gali nežinoti, 
ką daro jo tarnautojai, ku
rie yra pasamdyti dirbti pa
skirtas valandas jo ofise? 
Koks gi jis gubernatorius ir 
kokia pas jį tvarka, jeigu 
visuomenės pinigais pasam
dyti jam padėjėjai gali kada 
tik nori pamesti savo darbą 
ir eiti kyšininkauti?

Vienas biznieris skundė
si, kad pakol jis gavo už 
1,000 dolerių laisnį, jam 
kaštavo iš viso 3.000 dole
rių!

Graftu yra persisunkęs vi
sas kapitalistinės valdžios 
aparatas, nuo pat apačios iki 
'viršaus. Štai, prohibiciją at
šaukta 5 gruodžio, ir nuo tos 
dienos degtinė pasidarė le- 
galė, tačiau iki 11 gruodžio 
Bostono aptiekoriai da ne
galėjo gauti laisnių degtinei 
pardavinėti. Dabar pasiro
do, kad vienas aukštas val
dininkas reikalavo iš jų 
$25,000.00 kyšio. Kada jie 
atsisakė tokį graftą mokėti, 
tai tas “džentelmanas” nu
sileido ant $10,000.00. Bet 
aptiekoriai nesutiko ir to
kios sumos mokėti. Negana 
to, jie da pagrąsino paskelb
ti jo reikalavimus spaudoje. 
Ir galų gale jie kovą laimė
jo.

“Boston Advertiser” 10 
gruodžio rašo, kad kovoj už 
laisnių kontroliavimą gu
bernatoriui irgi gavo “an
tausį”.

no lietuvių.
Velionis atvyko į Bostoną

da tuo laiku, kuomet lietuvių 
į Ameriką važiuodavo ne
daug. Bostone jis buvo vie
nas iš pirmųjų lietuvių vei
kėjų, kurie pradėjo čia or
ganizuoti draugijas, rengti 
prakalbas ir tt.

Velionis buvo kilęs iš

Apie 4 valandą po pietų 
jie atsiskyrė nuo kitų kalinių 
ir Įlindę i šluotų dirbtuvę 
sukėlė ugnį. Liepsnos grei
tai apėmė visą dirbtuvę ir 
dūmai pripildė visą kalėji
mą. Trokšdami nuo durnų ir 
b i jodą i sudegti. 900 uždary
tų kalinių celėse pradėjo 
rėkti, kad visas kalėjimas

Kaunųos. nore jo gimimo drebėjo. Buvę palaidi'kali 
vieta mums nežinoma, kaip ,liai ėmė Jokli el. lancus 
nežinomas ir tikras jo am- nuo auk5to ; kaiėjimo
zius. Mirė nevedęs, nore kfema ir ju ;unkiai su. 
buvo jau gana senyvas zmo- ų^eidė
gus. Palaidotas 12 gruodžio 
dieną.

Smerkia gubernatoriaus 
“pasirodymą.”

Atšaukus prohibiciją, Ma- 
ssachusetts valstijos guber
natorius su keliais savo sėb 
rais nuvyko į pirmaeili Bos
tono viešbutį išsigerti ir pa 
sišaukė laikraščių reporte
rius, kad nufotografuotu jį 
geriant ir tą paveikslą įdėtų 
į laikraščius. Ir ant rytojaus 
pirmutiniuose dienraščių 
puslapiuose tilpo ponas gu
bernatorius su savo kompa
nija su šampano stiklais 
rankose.

Tai buvo, žinoma, labai 
pigus ir aukštam valdinin
kui neprideramas “pasiro
dymas”. Daugelis žmonių 
tuo pasipiktino, o kongrega- 
ęionalistų kunigas Carl 
Knudsen viešai jį užtai pa
smerkė. Tariant jo žodžiais, 
“musų gubernatorius dabar 
susilygino su Californijos 
gubernatorium, kuris taip 
pat užtraukė didelę gėdą sa
vo valstijai.”

Californijos gubernato
rius, kaip žinia, viešai užgy
rė linčiaus teismą.

Tuo tarpu tie penki pikta
dariai. kurie padėjo ugnį, 
pasislėpė degančioj dirbtu* 
vėj ir laukė ugnagesių atva
žiuojant. Jų tikslas buvo ne
tikėtai užpulti ugnagesius, 
sunkiais smūgiais juos ap
svaiginti, paskui persirengti 
jų drapanomis ir uniformo
se pabėgti. Tačiau tas jiems 
nepavyko, nes pribuvo daug 
policijos ii- daug ugnagesių. 
Padegėjai buvo suimti ir už
rakinti. Ugnis padarė $15,- 
000 nuostoliu.

VALGYKLA
lUiOADVVAY TAVERN

P. MOLIS IR JURGIS MASILIONIS 
---------------Savininkai. -----------------

VALGIAI SKANUS IR PAGAMINTI IŠ 
ŠVIEŽIŲ PRODUKTŲ.

GERAS ALUS IR KITI GĖRIMAI.
. Viskas įrengta modemiškai.

Kaina prieinama. Prašome užeit.

377 Broveiiray South Boston, Mass.

Majoras džėlos negaus.
Pereitam ' Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad Bo
stono majoru.' gali patekti į

Pavogė policijos automobilį

Pereitą subatą iš R©X' 
. ry Crossing policijos nuova
dos kiemo vagys pavųgš au
tomobilį, vartojamą žvalgy
bos tikslams. .

Gubernatorius pranašauja 
socialistinę valstybę.

Massachusetts gubernato
rius Ely mano, kad iš NRA

belangę užtai, kad neteisė-1 išsivystys tikras socializ
tai pasisamdė Young's vieš
butį už miestu pinigus ($45,- 
000 metams). Dabar jis pa
dalytą su tuo buteliu kont
raktą atšaukė ir džėlon jam 
eiti jau nereikės. Dešimts 
piliečių buvo jau užvedę 
prieš jį bylą.

Negana to. ponas Curley 
atsiėmė savo planą ir nau- 
įam subwajui. kuris butų ka
štavęs miešti, i $8.700,000, 
nes prieš tą pianą irgi kilo 
didelių protestų.

mas Amerikoj. “Jeigu NRA 
eis ir toliau ta pačia krypti
mi, kaip iki šiol, tai logiškas 
to rezultatas gali būt tiktai 
vienas, būtent, socializ
mas”, pareiškė jis savo kal
boje 500 biznierių susirinki
me Statlerio viešbuty.

GYDYTOJŲ ADRESAI

/špentykit
Namas

MOORES PENTU

Tel Perter 3780

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
- Valandos: 2-4 ir 6-8

omia ir šventadieniai* 
ano 10 iki 12 ryt*..

278 HARVARD STREET 
Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Broolcline išplėšta 25 
namai.

Brookline yra Bostono.
priemiestis. Tenai gyvena
daugiausia turtingi žmonės.

k . ii- Todėl paskutiniu laiku va-burno arsenalą, kuris ran- „ „„„- gy s nukreipė tenai visą savo

Išvogė daug ginklų iš 
arsenalo.

Pereita nedėldieni i Wo-

Pardavinėja netikrus 
pinigus.

Bostono “spykyzėse” pra
dėta pardavinėti falšyvi do
leriai. Už $30 gerų pinigų 
siūloma 100 netikrų dolerių. 
Tai esąs naujas “raketas”. 
Du tokie “biznieriai” iauv
pateko Į policijos rankas.

dasi netoli Bostono. įsilaužė 
vagys ir išvogė daug ginklų 
ii* 100 svarų amunicijos. 
Kad priėjus prie ginklų, rei
kėjo išlaužti 24 duris, ir va
gys visas jas išlaužė. Ką 
tuomet jiems reiškia įsilau
žti į paprastus namus!

darbuotę. Palyginamai 
trumpu laiku buvo išlaužta 
ir apvogta 25 namai. Kiek
vienoj vietoj išvogti auksi
niai daiktai ir kitokios 
brangmenos. Tas išvedė gy
ventojus iš kantrybės ir jie 

• pakėlė protestą prieš polici-Ir'—”--
ją, kad ji visai nieko sau iš 

k ki - * to nedaro ir vagiu negaudo.

Su mediniu “revolveriu” 
padarė 9 užpuolinųis.

Worcesteryje policija su
ėmė tūlą Juozą J. Kamins- 
kį,18 metų jaunuolį iš Gard- 
nerio, kuris apsiginklavęs 
mediniu “revolveriu” pada
rė 9 plėšimus.Kaminskis pa
statytas po $5,000 kaucijos 
ir bus atiduotas grand džiu- 
rei.

25*»3
«•<
3 t*
83

■
R

Boston*,Vienintelė Krautuvė So.
Kuri Parduoda Gei

Pentus, 
įvairius 
žemiausiomis

PRISTATYMAS VELTUI. 
Kurie norite kad jūsų namas gra
žiai išrodytų ir ilgai laikytų, 

užeikite pas mus.

Flood Sudarė 
Bardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY 
SOUTH BOSTON
TeL Son. Boston 4703-M

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos:
Nuo 1 iki 2 po pietų 
Nuo € iki 8 vakare

214 Chestnut Street
Cbelsea, Mass.

Telefonas: Chekea 1105

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

BAY VIEVY 
i MOTOR SERVICE

« STUDEBAKER AUTOMOBILI V
IR TROKV AGENTŪRA. į

Modelis 1934 metų 
Kaitos nuo $645 iki $1045 >

F. O. B. Factory
Taipgi taisome Automobilius ir* *..

»

DR. G. L. KILLORY
SS Scoilay Sųnare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

Tsl. So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diraų 
fuo 2 iki 9 vak. 

NEDtLIOMIS: 
iki^l ▼. po pietų

Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio’’

' 2S1 BROADWAY, tarp C is D i 
SO. BOSTON. MASS.

Buvo ruošiamas bėgimas iš 
Norfolko kalėjimo.

Pasirodo, kad tuo pačiu 
laiku, kaip Charlestowne 
liepsnavo valstijos kalėji
mas, Norfolko kalėjime irgi 
buvo daromas sąmokslas 
bėgti, tiktai kitokiu budu. 
Norfolko kaliniai tarėsi ne
tikėtai pulti sargus, sumušti 
juos, atimti raktus, atsira
kinti vartus ir visiems pa
bėgti. Tuo tikslu jie buvo 
prisidarę kalėjimo dirbtuvė
je įrankių mušimui, durimui 
ir kitokių. Bet iš sąmoksli
ninkų tarpo atsirado vienas 
išdavikas ir išdavė visą pla
ną kalėjimo vyriausybei. Šį 
panedėlį kalėjime buvo pa
daryta krata ir rasta daugy
bė paslėptų įrankių.
Blinstrubas pirmutinis gavo 

laisnį.
Moderniškas Blinstrubo 

restoranas, kuris randasi 
Broadway ir D gatvės ker-1 
tėj, pirmutinis gavo laisnį 
degtinei pardavinėti. Sako,’ 
dabar pas jį galima gauti 
visokių gėrimų, kokių tik 1 
kas nori. I

Sustabdė 350 automobilių.
East Bostone pereitą ne

dėldienį policija sustabdė 
350 automobilių, norėdama 
persitikrinti, ar nevažiuoja 
kas išsitraukęs naujo snap
so. Mat, gerti dabar valia, 
bet pasigėrus važiuot vistiek 
nevalia. Policijos viršininko 
automobilius taipgi buvo su
laikytas ir turėjo stovėt apie 
pusę valandos eilėj, pakol 
policmanai jį pastebėjo ir 
praleido jo kvapo visai ne- 
uostę. Girtų, sako, nebuvę. 
-Jeigu kas ir buvo truktelė
jęs, tai tik iš “sausų” mies
teliu.

Pereitos subatos naktį va
gys įsilaužė į American Dry 
Ginger Ale kompanijos ofi
są Roxburyje, išlaužė seifą 
ir pavogė $3,800.

Cambridge aus juodvei- 
jžių bažnyčioj pereitą ne
dėki ieni kunigas įlipo saky- 
don pamokslo sakyti. Iš 
klausytojų tarpo atsistojo 
juodveidis Šarkis Parigian, 
ištraukė kunigą iš sakyklos 
ir atsistojęs jo vieton pats 
pradėjo kalbėti. Ką čia. gir
di, jis mums pasakoja apie 
teisingumą, kad jis man 
skolos neužmoka. Sako, jis 
man skolingas $23.74 už 
maistą, kuri aš pristačiau jo 
klebonijai, ir nežiūrint kad 
daug kartų prašiau užmokė
ti, bet vis neužmoka. Tai 
koks iš jo kunigas ir doros 
mokytojas ?

Bažnyčioj kilo triukšmas. 
Kunigas pasišaukė policiją 
ir ji jo juodą parapijoną 
prašalino iš bažnyčios.

East Bostono gyventojas 
O’Connor raportavo polici
jai. kad parėjęs namo perei
tą subatos naktį jis rado sa
vo butą išlaužtą ir $800 pi-

Jie moka mokesčius ir užlai
ko policiją, o neturi jokios 
apsaugos.

Reikia pasakyti, kad So. 
Bostone būna nemažiau įsi- 
laužymų, bet čia žmonės ne
moka tokio protesto pakelti. 
Jie pasiskundžia vietos poli
cijos nuovadoj, kada juos 
bomai apiplė s»a, ir tuo vis
kas pasibaigia.

Masilionis su Moliu atidarė
- puikų restoraną.
Toj vietoj, kur pirma bu

vo Jurgio Masilionio radio 
ir drapanų krautuvė, būtent 
377 Broadway. dabar yra 
įtaisyta puiki valgykla su 
alum ir kitais gėrimais

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senas ir pardundu naujus 

Laikrodėlius ir Rudintojusr
Reikale galiu ateit i namus. (8) 

45.1a BROAlHt A V
SOUTH BOSTON. MASS.

Telefonas. So. Boston 2029-W

Pereitą subatos vakarą ir 
naktį Bostone buvo areštuo
ta jau 232 girtuokliai.

SOUTH BOSTONE GERIAUSIAS

RESTORANAS

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

Štymu apšildomi, visi nau
jausi įtaisymai. Parankus 
visais atžvilgiais ir šviesus. 
Matyti galima bile laiku.

“Keleivio” name, 253 
Broadway, So. Bostone.

304 BROADWAY KAMPAS D STREET

VISOKIE VALGIAI GĖRIAI SIOS KVšIES. ŠVIEŽUS IK 
GARDŽIAI PAGAMINTI.

Pasirinki nMS didelis. Kainos prieinamiausios.

Geriausi Senoviniai Gėrimai:
DEGTINĖ, DŽINE, KONJAKAS.
VYNAI, KORDELIAI, LIKERIAI.

Skanus Craft’s Elius ir Kitokie Alus 
{vairių Išdirbysčių.

Smagiausia vieta gardžiai pavalgyt — išsigert 
Lietuviai veiteriai mandagiai patarnauja.

BLINSTRUB’S DUTCH GRILL

300-304 Broadivau tampąs Į) STREE1
SOUTH BOSTON, MASS.

Dorchesteiy, po numeriu 
1452a, pereitos subatos nak
tį išlaužtas ir apvogtas pi
liečio Nasifo namas. Pavog
ta $56 pinigais ir auksinius 
daiktais.

♦««
I
**
į»»♦
»
♦
t Taisymo ir demonstravimo vieta:

Trokns visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

I

CAMBK1IM.E IšSIKANDAVOJA
Apšildomas ptiikas ruimas, mau

dynės, visi parankumai, tik $3 į są
vaitę. 181 Clark Street.

PARSIDUODA 8 KAMBARIU 
Ml-RO NAMAS.

Visi įrengimai atnaujinti, naujas 
šildytuvas, didelis daržas. Mažai imo- 
kėt G. F. Heald. 204 N Street, So. 
Bostone.

1 HAMLIN STREET 
Kantp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

TeL Ualv«ttT

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTR 
VALANDOS: »-« ir 7-S.

678 Massachusetts Ava^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Petras Ketvirtis
Parduoda laikrodžius, žiedus ir kitus 
auksinius daiktus. Mainau, perdarau

iš seną laikrodžių i naujos.
TURIU GERIAUSIOS RŲŠIES 

OIL BURNERIUS. PATYS
{TAISOME.*

PARDUODU RAMOS penkių ge
riausių kompanijų. Duodu ant išmo
kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo 
Bostono.

326 BROADM AY
TeL 4618-V SO. BOSTON, MASS. j

_____________ viueldų YaiutųD
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvon. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistu* nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkit* 
musų adresų.

D. CAKT. (Reg. Aptickerias) 
ĮSU DORCHESTER STRERT

Kampas Broudiray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2*2*. 2173 f» 27*4

Išegzaminueju akis, priskiriu 
akinius, kreivus akis atitiesinu 
ir ambiyopiškoue (aklose), aky- 
se sugrųžinu šviesų tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAKARNLS, O. D.
447 Bruadray, So.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Vtda 

Doro rims
317 E STREET, 
(Kinpas Bnadoay)

•MiirrH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Naaų: Talbot 2474.

’ ♦**«
{ Real Estate & I;
{366 W. BROADM AY.

SOUTH BOSTON, MASS.
t Office Telephone Res. Ti 
Į So. Boston 3357 Jamaica 
{ Residence: 251 Chestnut Ar 

’» Jamaica Plain,

A. J. NAMAKSY

elepbone j 
i 2031-M

PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

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

puslapiu, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kis myli dailiąją literatūrą, patartina turėti

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

KELEIVIS
2SS Broaduray So. Boston, Mass.

Telefonas So. Bastei

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W. Brmdsray 
SO. BOSTON, MASS.

16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeU 4110

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 0777..

Joseph JF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dienų ir Naktį.
494 BROADM'AY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Re*. 158 Mest 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

PARKVVAY AUTO 
SERVICE
aad FILLING STATION

iausia Taisyme Vista.
Jeigu norite, kad Jūsų automs 

kiliu* ilgai laikytų, duokit natai- 
ayt mums. Darbas geras, kaina 

ima Jeigu norite, kad 
gtnu trauKti}, tmlow

DR. J.LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas Ugne vyrų, moterų ir vaikų.

gyvooanMema. II motų pnktfeeA
7—> TeU S. B. 2712. 

|M4 RAST BROADMAT SOUTH BOSTON. MASS.

Vartoja ZJtaytartoje .
Ssa.1




