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MEKSIKA PASKELBĖ ATVIRU 
KARĄ ROMOS P0PIEŽID1.

VATIKANO ATSTOVAS
VEJAMAS LAUKAN.

Jei popiežius nesiliaus kurs
tęs kunigų, visos bažnyčios 
bus paverstos dirbtuvėmis.

Tarp Romos popiežiaus ir 
Meksikos valdžios vėl nž- 
liepsnavo karas, kuris pas
kutiniais laikais buvo jau 
kaip ir užmirštas. Provoka
ciją padarė pats popiežius. 
Jisai išk ‘ao Meksikos kuni
gam? tvo aplinkraštį “Ar- 
serb. Animi”, pareikšda
mas, kad “nuskriausti” ku
nigai gali turėti su valdžia 
reikalų, tečiaus jie nepriva
lą užmiršti, kad jų padėtis 
nedaug skiriasi nuo to 
žmogaus, kuris buvo apiplė
štas ir yra priverstas prašyti 
plėšiko, kad jis leistų jam 
nors naudotis tuo turtu, ku
ris buvo jam išplėštas. Baž
nyčia jokiu budu negalinti 
užmiršti savo “skriaudos” 
ir tegul Meksikos katalikai 
žiną, kad Roma “niekad sa
vo teisių neišsižadėsianti.”

Šitokio akyplėšiško tono, 
žinoma, nepakęstų jokia 
valstybė. Įsižeido juo ir 
Meksika. Ir prezidentas 
Adelda orL. Rodriguez tuo
jaus paskelbė savo praneši
mą, kad jeigu popiežius ne
siliaus savo kunigų kurstęs 
prie atviro maišto, tai iš jų 
bus atimtos visos bažnyčios 
ir paverstos mokyklomis ar 
dirbtuvėmis proletarų kla
sės naudai.

S&vo pareiškime prezi
dentas pabriežia, kad Mek
sika dabar vra susitvarkiusi 
valstybė, turi aiškią konsti
tuciją, gerai nusistovėjusią 
valdžią, ir svetimiems atėjū
nams, kokiais yra popie
žiaus agentai, ji neleis riau
šių kelti ir tvarkos drumsti. 
Sako, gana jau to kraujo, 
kuris buvo pralietas kuni

gų maištuose seniau.
Šitam prezidento pareiš

kimui pritarė visa Meksikos 
liaudis.

Negana to, šį panedėlį su
sirinkę Meksikos parlamen
to atstovai priėmė rezoliuci
ją ir nusiuntė ją prezidentui 
reikalaudami, kad popie
žiaus atstovas, arcivyskupas 
Leopoldo Ruiz y Flores, kai
po “žalingas svetimšalis”, 
tuojaus butų iš Meksikos iš
vytas.

Nors šitas klerikalas yra 
Meksikoje gimęs ir buvo jos 
pilietis, bet parlamento at
stovai vadina jį “žalingu 
svetimšaliu”, nes parsiduo- 
damas popiežiaus politikai 
jisai nustojęs Meksikos pi
lietybės.

Popiežius gi tuo tarpu su
šaukė Vatikanan visus savo 
atstovus iš užsienių. Atvyko 
jo agentas ir iš Lietuvos. 
Matyt, daromi planai naujai 
kovai prieš “bedieviškas” 
valdžias.

LAIVAS ŽUVO SU 32 
ŽMONĖMIS.

Pereitą sąvaitę ant jūrių 
sudužo Į uolas ir nuskendo 
Dollar Šteamship kompani
jos prekinis laivas “Neva- 
da”. Su juo žuvo 32 žmo
nės.

Ispanijoj Panaikinta
Mirties Bausmė.

Ispanų parlamentas priė
mė naują baudžiamųjų įsta
tymų rinkinį. Pati aukščiau
sia bausmė, kuria galės bau
sti Ispanų teismai,— 30 me
tų kalėjimo. Mirties bausmė 
ir kalėjimas iki gyvos galvos 
visai panaikinami, šias bau
smes didiesiems nusikaltė
liams tik karo teismai gali 
taikinti.

Kai kurie parlamento at
stovai išreiškė abejojimo, ar 
toks projektas neperanksty- 
vas, nes Ispanija vidujiniai 
dar ne visai nurimusi, todėl 
teismams kartais pavartoti 
aštresnę bausmę reikalinga.

Liūtis Paskandino 
40 Žmonių.

Califomijoj pereitą penk
tadienį įvyko baisi katastro
fa. Pakilęs nuo didelių liū
čių vanduo netoli Bakers- 
fieldo išgriovė tvenkinį, ir 
40 pėdų aukščio siena van
dens nuužė žemyn su bai
siausiu kriokimu. Kas pasi
taikė jai ant kelio, viskas’bu- 
vo nušluota ir nunešta su že
mėmis ir visokiu laužu/ 
Southern Pacific geležinke
lis išdraskytas. Iki šio pane
dėlio suskaityta jau 21 žu
vęs žmogus, bet tas skaičius 
galįs pasiekti ir 40. Kai ku
rie lavonai surasti už 17

mylių nuo savo namų.

PATARIA GRĄŽINTI 2 
CENTŲ PAŠTO ŽENK

LELIUS.
Kongreso komisija pašto 

reikalams, gerai dalykus iš
tyrusi, pataria vėl grąžinti 2 
centų štampas, nes pasirodę, 
kad jos duoda valdžiai dau
giau pajamų, negu 3 centų 
ženkleliai, kurie šią vasarą 
buvo įvesti. Trįs centai už 
laišką žmonėms išrodo per
daug, ir todėl daugelis visai 
susilaiko nuo rašymo. Kai 
pašto ženkleliai buvo po 2 
centu, tai ir maži vaikai ra
šinėjo vieni kitiems laiškus.

RADO 1370 METAIS NU
ŽUDYTUS VIKINGUS.
Šiomis dienomis danų ek

spedicija Grenlandijoj ka
rinėdama jūrių pakrantė ra- 
lo būrį žemėj įšalusių vikin
gų, kurie senovėje iš Skan
dinavijos leisdavosi laivais 
i tolimas jūrių keliones. Ma
noma, kad atkasti vikingai 
buvo eskimosų išžudyti 
1370 1370 metais. Įšalę že
mėj jie išbuvo iki šiol visai 
nesugedę, net drabužiai ne
supuvę.

RYGA MELUOJA, SAKO 
MASKVA.

Šiomis dienomis iš Rygos 
buvo paleistas paskalas, kad 
Sovietų mieste Sverdlovske 
buvusios didelės darbininkų 
riaušės dėl maisto stokos. 
Malšindami riaušes, val
džios kareiviai užmušę 100 
darbininkų. Dabar Maskva 
visai tai užginčija ir sako, 
kad Ryga meluojanti, kaip 
ir visuomet

! Graikijoj Baisus Že
mės Drebėjimas.

Karo laivai bombarduoja 
sutrukusius muro triobesius.

Pereitą sąvaitę Graikijoje 
buvo stiprus žemės drebėji
mas. Žvejų miestelis Ieri- 
sos buvo sunaikintas iš pir
mo sudrėbėjimo. Vėliaus su
griuvo miesteliai Strato- 
nion, Nearcda, Fomation ir 
Stageira. Pastarasis buvo 
garsaus graikų filosofo Ari
stotelio gimimo vieta.

Iš Atėnų dabar praneša
ma, kad iš viso buvo 7 dre
bėjimo bangos. Iki šio pa
nedėlio suskaityta jau 232 
lavonai. Gali būt, kad dau
giau užmuštų yra po namų 
griuvėsiais.

Anglų karo laivai pradė
jo bombarduoti sutrukusius 
muro trobesius, nes pavojin
ga buvo į juos eiti.

IŠPLĖŠĖ BANKĄ, AP
ŠAUDĖ POLICIJĄ, PAG

ROBĖ AUTOMOBILI IR
PABĖGO.

Holland, Mich. — Perei
tą sąvaitę čia 7 ginkluoti 
banditai užpuolė banką, iš
plėšė $12,000 pinigų ir šau
dydami į visas puses leidosi 
bėgti. Skersgatvy jų auto
mobilius susikūlė su kita 
mašina. Tuomet jie sulaikė 
vieną biznierį važiuojant, 

išmetė jį laukan ir susėdę jo 
automobiliun nudumė to
liaus. Policija su žmonėmis 
buvo pastojus jiems kelią, 
bet banditai paleido ugnį iš 
kulkasvaidžių. Policijos vir
šininkas ir vienas pilietis 
krito mirtinai sužeisti, o plė
šikai pabėgo. Kitoj vietoj a- 
pie 100 ginkluotų žmonių 
vėl pastojo jiems kelią, bet 
jie ir čia prasiskynė sau 

kelią kulkasvaidžių ugnimi 
ir nusinešė toliau.

REIKALAUS IŠ FARME 
RIŲ TIK KETVIRTDALIO

' SKOLŲ.
Šį pavasarį fderalinė val

džia paskolino f armėnams 
šiaurvakarinėse valstijose 
$64,000,000 sėkloms nusi
pirkti. Šį lapkričio mėnesį tą 
paskolą farmeriai turėjo 
valdžiai grąžinti, bet žemės 
produktai taip atpigo, kad 
farmeriai neturi pinigų. To
dėl Washingtonas praneša, 
kad dabar valdžia reikalau
sianti atmokėti tik vieną 
skolų ketvirtdalį. o likusiai 
sumai grąžinti išlygas vė
liau nustatysiąs Kongresas.

BOMBA UŽMUŠĖ DU
ITALU SCRANTONE.
West Scrantone pereitą 

sąvaitę sprogo bomba pa
statytam automobiliuje ir 
sudraskė du italu. Policija 
spėja, kad jiedu ruošėsi ką 
nors susprogdinti, bet užtai
sant bombą pistonu įvyko 
nelaimė. Keliatas pašalinių 
žmonių buvo sužeista stik
lais.

SOVIETŲ SUBMARINA
SUSIDŪRĖ SU GAR

LAIVIU.
Iš Helsingforso praneša

ma, kad netoli Leningrado 
sovietų nardomoji laivė su
sidūrė su danų garlaiviu 
“Peder Maersk”. Garlaivis 
nukentėjo nedaug, bet sub- 
marinos likimas nežinomas.

\

PROGRESYVIŲ
MAINERIŲ KON

VENCIJA.
Jau 115 kompanijų pasirašė 

su nauja unija sutartį.
Gillespe, III.—Šį panedėlį 

čia susirinko Progresyvių 
Amerikos Mainerių Unijos 
konstitucinė konvencija, ar
ba steigiamasai seimas. Rei
kia pasakyti, kad nežiūrint 
visų kliūčių, naujai maine- 
rių unijai gerai sekasi. Jau 
115 kompanijų pasirašė su 
ją sutartį ir nėra abejonės, 
kad senoji United Mine 
Workers of America unija 
turės iš Illinojaus valstijos 
pasitraukti.

Šitą suprasdami, senos u- 
nijos viršininkai jau siūlo 
naujai unijai taikytis. Bet 
progresyvių mainerių vadas 
Dan McGill šitą pasiūlymą 
atmetė, sakydamas, kad jis 
Lewiso politikieriams neturi 
pasitikėjimo.

Aną nedėldienį senosios 
unijos vadai buvo sušaukę 
mitingą Springfielde. Nuė
jo to mitingo pažiūrėt ir 
naujos unijos nariai. Kaip 
tik senieji po mitingo pradė
jo skirstjlis. progresyviai 
pradėjo jiems baubti. Tuo
met senieji ėmė šaudyt iš re
volverių ir kilo riaušės, per 
kurias apie 20 žmonių buvo 
sužeista. Tas da labiau su
gadino Lewiso vardą.

IŠTRUKĘ LIŪTAI ŠOKO Į 
MINIĄ.

Doylestown, Pa. — Perei
tą sąvaitę čia atsidarė meti
nis jomarkas arba “fėrai.” 
Didesniam žmonių patrau
kimui buvo atvežti 9 liūtai 
geležinėse klėtkose. Vieną 
dieną liūtai kažin kaip iš
truko ir šoko tiesiai žmonių 
tarpan. Kilo didžiausis su
mišimas, klyksmas ir bėgi
mas. Liūtų savininkas sako, 
kad žvėrys ištruko kuomet 
darbininkai norėjo išvalyti 
klėtkas. Vėliaus liūtai buvo 
sugaudyti.

VAIŠINS HOOVERĮ SU
PUVUSIAIS KIAUŠI 

NIAIS.
Prezidentas Hooveris iš

važiavo į vakarines valsti
jas agituoti už savo kandi
datūrą ateinantiems rinki
mams. Bet laikraščiai rašo, 
kad farmeriai tenai organi
zuojasi “pavaišinti” jį supu
vusiais kiaušiniais, kaip jis 
pradės jiems kalbėti.

ĮSAKĖ rinkt new yor
ko MAJORĄ

New Yorko supreme cour- 
tas buvo uždraudęs šiais 
metais rinkti naują miesto 
majorą. Bet appeallate cour- 
tastą uždraudimą panaiki

no ir įsakė New Yorko mie
stui skelbti majoro rinkimus 
ateinantį lapkričio mėnesį. 
New Yorko socialistai išsta
tė savo kandidatu plačiai ži
nomą advokatą Hilląuitą.

VOKIETIJA NESUMOKĖ 
JO $7,800.000.

Šiomis dienon is Vokieti
ja turėjo sumokėti Ameri
kai $4,800,000, bet nesumo
kėjo. Iš tos sumo 3 milionai 
dolerių reikalaujama iš vo
kiečių už tai, ką po karo A- 
merikos kareiviai stovėjo 
Vokietijoj.

Naujas Liudininkas LIETUVIAI LAKŪNAI 
PAKLYDO PADANGĖSE.Mooney Byloj.

Atsirado tikras kaltininkas, 
kuris padėjo San Francisco j 

bombą.
Jau daug buvo liudininkų, 

kurie aiškiai parodė, jog 
valdžia neteisingai laiko ka
lėjime darbininkų vadą 
Mooney. Šiomis dienomis 
atsirado da vienas liudinin
kas, ir tai pats svarbiausis, 
nes prisipažįsta jisai padė
jęs San Franciscos militari
stų demonstracijoj tą bom
bą, kurios sprogimu buvo 
užmušta apie tuzinas žmo
nių ir už ką Tarnas Mooney 
su Billingsu buvo pasmerk
ti miriop, o paskui uždaryti 
visam amžiui kalėjiman ir 
tebesėdi iki šiai dienai.

Šitas liudininkas vadina
si Paul M. Callicotte, 32 me
tų amžiaus, ir dabar gyvena 
Oregano valstijoj. Jis atėjo 
pclicijon Portlando mieste 
ir pareiškė, kad jisai padė
jęs tą pragaro mašiną prie 
šaligatvio, ir Mooney nieko 
bendra su tuo neturėjęs. Jis 
tuomet gavęs “siutkeisį” su 
dinamitu Oaklando mieste, 
ties lWW. unijos būkle, ir 
nuvežęs jį per jūrių įlanką 
į San Franciscos miestą. Te
nai įdavęs siuntinį nurody
tam asmeniui, bet tas asmuo 
paprašęs jį padėti tą valyzą 
Stewart ir Market gatvių 
kertėj, pro kur turėjo 
mihtanstų paradas. Calli- 
cotte sakosi visai nežinojęs, 
kas tame bakse buvę. Už at
vežimą jo iš Oaklando į San 
Francisco jis gavęs $5 atly
ginimo.

Tačiau nežiūrint šito liu- 
dymo, valdžia Mooney iš 
kalėjimo da nepaleidžia. 
Mat, jai labai nesmagu pri
sipažinti, kad jos teismas 
buvo nuteisęs nekaltus žmo
nes pakarti. Gali būti, kad 
norėdama savo šunybes pri
dengti, buržuazija apskels 
šitą liudininką “bepročiu” 
arba “melagiu” ir Mooney 
iš kalėjimo visai nepaleis.

TROCKIS ATSISAKĖ 
NUO POLITIKOS.

Kaip jau buvo pranešta, 
Trockis ketina važiuoti į Če
koslovakiją gydytis. Čeko- 
slovakų vyriausybė Trockiui 
įvažiuoti leido, tačiau su są
lyga, kad jis neužsiiminės 
politika. Jei jis to reikalavi
mo nepatenkintų, tai turėtų 
išvažiuoti iš Čekoslovakijos. 
Kadangi Trockis sutiko su 
čekoslovakų vyriausybės 
reikalavimais, tai dabar ne
bėra jokių kliūčių jam at
vykti į Čekoslovakiją. Tuo 
tarpu dar nežinoma, kada 
jis į Čekoslovakiją atva
žiuos.

KANADOS KUNIGAI UŽ 
GIMDYMO KONTROLĘ.
Kanados suvienytosios 

bažnyčios taryba išleido 
paraginimą, kad visos prisi
jungusios prie šios organi
zacijos protestonų bažny
čios užgirių gimimų kontro
lę. Sako, kiekvienas vedęs 
krikščionis turi turėti teisę 
nuspręsti, kiek vaikų jis ga
li tinkamai išauklėti, ir su
lyg to turi gimimus kontro
liuoti.

RockefeUeris
“Nubiednėjo”.

Jo turtai nukrito iki 
$150,000,000.

Wall Streeto žiniomis, 
depresija labai skaudžiai 
palietusi Rockefellerio tur
tus. Jų vertė dabar nukritu
si iki $150,000,000.

Kai 1896 metais senis 
RockefeUeris pasitraukė iš 
biznio darbuotės, jis turėjo 
prisilupęs jau $200,000,000. 
Šitą sumą jisai tuomet sudė
jo į visokių kompanijų akci
jas, kurių vertė vėliau buvo 
pakilusi jau iki $1,000,000,- 
000.

Matydamas, kad šitokių 
milžiniškų lobių jo šeimyna 
nekuomet negalės praval- 
gyt, RockefeUeris pradėjo 
aukoti pinigus visokioms į- 
staigoms. Jis tik užmiršo a- 
pie darbininkus, iš kurių 
prakaito tie lobiai buvo iš
augę. Milionus išaukavo ne
reikalingoms bažnyčioms, o 
kitus milionus jam nušlavė 
dabartinis krizis, kuomet 
nukrito akcijų kainos. Ir 
taip iš bilijono liko tik 150 
milionų. .

Viesulas Sunaikino 
Porto Rico.

212 žmonių užmušta, 2,000 
sužeista, 245,000 be 

pastogės.
Pereitos sąvaites pabai

goje per Amerikos salą Por
to Rico perėjo pašėlęs ura
ganas, kuris sunaikino be
veik viską, kas tenai buvo 
žmonių rankomis pastatyta. 
Viesulas ėjo 120 mylių grei
tumu, taip kad niekas atsi
laikyti prieš jį negalėjo. Jis 
skynė viską, taip kaip palei
stas baisios armotos šūvis. 
Surinktomis iki šiol žinio
mis, 212 žmonių buvo už
mušta, apie 2,000 sužeista ir 
245,000 pasiliko be pastogės 
ir be nieko. Amerikos Rau
donojo Kryžiaus draugija ir 
laivynas rūpinasi maisto pri
statymu.

KOVA SU KOMUNISTAIS 
KOPENHAGOJ.

Kopenhagoje, Danijos so
stinėj, anądien komunistai 
suruošė demonstraciją ir 
pradėjo atakuoti miesto ro- 
tužės rumus. Policijai pra
dėjus demonstrantus sklai
dyti, įvyko smarkus susirė
mimas. Neramumai užtruko 
beveik visą dieną. Tik vaka
re tvarka ir ramumas buvo 
sugrąžintas. Per susirėmi
mus keliolika žmonių buvo 
sužeistų.

Wayne miestely, Albertos 
provincijoj, Kanadoj,’ perei
tą sąvaitę įvyko kruvinos 
angliakasių muštynės. Susi
mušė dviejų priešingų unijų 
šalininkai. Muštynėse sužei
sta 15 mainerių.

Laikraščiai rašo, kad šią 
sąvaitę Pittsburghe buvo 
pašaukta prie darbo 5,000 
žmonių, kurie nedirbo jau 
nuo kelių mėnesių.

PAKLYDĘ PRITRUKO 
GAZOLINO.

Buvo pakilę iš Worcesterio 
pikniko ir negalėjo sugrįžti 

atgal.
Pereitą nedėldienį Wor- 

cesteryje buvo “Lietuvių A- 
viacijos Diena”, kur dalyva
vo ir abu musų lakūnai, pp. 
Darijus ir Girėnas, Kadangi 
lietuvių susirinko daug; tai 
atvyko ir miesto politikieriai 
pasirodyt. Worcesterio ma
joras Mahonye pasveikino 

lakūnus, o šie pasisiūlė jį 
pavėžyt savo orlaiviu. Jis 
sutiko ir su keliais kitais at
sisėdo skraidomon mašinon. 
Lietuvių orlaivis pakilo iš 
Oxfordo aviacijos lauko ir 
nulėkė per Worcesterio mie
stą į šiaurę. Viskas ėjo ge
rai, bet kai reikėjo sugrįžti 
atgal, musų lakūnai su Wor- 
cesterio majoru paklydo o- 
re. Jie negalėjo atrasti tos 
pačios vietos, iš kurios paki
lo. Mat, vietoj grįžti tiesiai 
į pietus, Darijus pasuko į 
pietų rytus ir nuskrido gana 
tolį į šalį. Išlakiojus apie va
landą laiko, Worcesterio 
majoras pažino Marlboro 
miestelį apačioje, ir tik tuo
met susiorientavo, kur rei
kia grįžti. Bet grįžtant jau 
pritruko mašinai kuro ir Da
rijus buvo priverstas nusi
leisti su miesto valdininkais 
North Graftone, manyda
mas tenai gausiąs gazolino. 
Bet gazolino čia gauti ne
galėjo ir Darijus nutarė mė
ginti laimės ir baigt lėktf tuo 
pačiu gazolinu, kurio dar 
truputį turėjo. Laimė pasi
taikė ir visi pasiekė Oxfordo 
lauką gyvi. Worcesterio ma
joras pareiškė, kad šitokių 
šiurpulių jis savo gyvenime 
da neturėjęs.

Taip šitą incidentą apra
šo “Boston Globė” reporte
ris.

TAUTŲ LYGAI GRĘSIA 
BANKRUTAS.

Tautų Lygai gręsia bank- 
rutas. Jos raštinė Ženevoje 
skundžiasi, kad priklausan
čios jai valstybės nemoka 
savo narinių. Šiomis dieno
mis Meksikos senate buvo 
svarstomas klausimas, pri- 
gulėt prie Tautų Lygos, ar 
ne? Dalis senatorių laikėsi 
tos nuomonės, kad neprigu- 
lėt, nes perbrangiai atsieina 
$60,000 metams.

ORLAIVIS SU ŽMONĖ
MIS NUKRITO GIRION.

Netoli New Haveno, Con- 
neetieut valstijoj, pereitą 
nedėldienį nukrito girion 
ant medžių lakūno Smitho 
orlaivis, kuriuo jis už pini
gus vežiojo žmones. Jis ve
žėsi su savim 3 pasažierius. 
Visi trįs jie užsimušė. Pats 
lakūnas taipgi žuvo.

SUDUŽO GREITASIS 
TRAUKINYS.

Pereitą sąvaitę Alabamoj 
sudužo greitasis traukinys, 
kuris ėjo iš New Orleans į 
New Yorką. Keturi žmonės 
buvo užmušti ir daug su
žeista.
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Puslapis

LIETUVIŲ INTELIGEN
TIJOS KRIZIS.

“Lietuvos Žinios” rašol 
apie musų inteligentijos kri
zi. Sako:

“Kad geriau tą krizi įžiūrė
tume, palyginkime dabartį su 
nesena praeitimi.

“Visi vyresnieji puikiai-at
simena, kad prieš didi j į karą 
lietuvis inteligentas —ar jis 

buvo baigęs aukštąjį mokslą, 
ar moksleivis,—jei tik jis ne-į 
buvo nutautęs. Lietuvoje buvo 
šviesos ir tiesos židinys. Jis 
buvo liaudies švietėjas, auklė
tojas, sąmonintojas. Todėl tai

SOCIALDEMOKRATIJOS
PAKILIMAS ŠVEDIJOJ.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad šiomis dienomis 
Švedijoj Įvyko rinkimai Į 
parlamentą, ir kad daugiau
sia juose laimėjo socialde
mokratai. Jie pravedė 14 sa
vo atstovų daugiau, negu 
pirma turėjo.

Švedijoj parlamentas su
sideda iš dviejų rūmų —au
kštųjų ir žemųjų. Kalba
mieji socialdemokratų lai
mėjimai dabar buvo ren
kant žemuosius rumus. Ke
liūtas sąvaičių prieš tai buvo 
papildomieji aukštųjų rūmų

KĄ PASAKOJA ŽMONIŲ' jie yra kada nors gavę bent
MULKINTOJAI? I kokios apčiuopiamos pagal-

. T bos nuo savo šventojo patro-Šiomis dienomis Lawren- no? J r
ce’o mieste ivyko “Šventoj ČT ...... ...
Juozo Lietuvių Darbininkų’, \e’ tikėjimas nega i me-
S-gos” seimas. Ta proga ku |k°. d?rb“m1^ , ®e‘

atimti, tai atima iš jo labainigų Draugas sumanė pa- , u -a/ituot darbininkus kad iie daug’ nes patl bazn-vvia >’ra 
e; didžiausia žmonių išnaudo-

rasvtusi prie sitos šventa b- . • v . , , X

lvvos draugijos, nes organi- “A- Kaipo dj'kaduomų or- 
J gamzacija. ji pati nieko ne-zacija darbininkams esanti
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būdama ekonomiškoj kitu pri- rinkimai, ir čia taip pit dau 
klausomybej ir politiškoj „<-|?iausia Iaimėjo socialdemo-

kratai. Dabar aukštųjų rū
mų sąstatas vi a toks:

laisvėj lietuviu liaudis pakilo 
ir atgijo.

“Anų laikų inteligentai pa
tys ruošėsi rimtam gyvenimui, 
kokio reikalavo tauta. Prieška
rinis lietuvis inteligentas auk 
lėjosi, mokslinosi pats ir gyve 
no aukštesniu gyvenimu, ku
riam reikėjo nemaža idealiz 
mo.

“Ir inteligentija turėjo visi 
šką liaudies pasitikėjimą. Tai 
buvo todėl, kad liaudis ir inte
ligentija gyveno bendrą gyve
nimą, kurio ir idealai sutapo. 
Ir nepriklausomybės siekimas 
buvo suprantamas kaip sieki 
mas sąlygų, kuriose butų gali-

Socialdemokratų 58.
Konservatorių 50.
Liaudies partijos IS.
Liberalų 4.
Komunistų 1.
Nepriklausomųjų 1.

Nors absoliučios didžiu
mos socialdemokratai da 

j neturi, bet jie yra stambiau
sia ir rimčiausia partija da
bar Švedijos parlamente. 
Todėl socialdemokratams 
|buvo pavesta ir ministerių 
kabinetas sudaryti, nes šė

ma įgyvendinti politinė, eko- nasis rezignavo. Naują kabi- 
nominė ir sąžinės laisvė. Tiems net3 suorganizavo SOCialde- 
siekiams ir inteligentijoj jr Jmokiatų vadas Albin Han- 
liaudy nestigo pasiryžimo, pa-J800, 4" metų amžiaus vy- 
siaukojimo. Iras-

“Ar taip dabar vra? Tai bus jau trečia sočiai-
“Atrodo, kad didžiumai .vyriausybe Švę-

su inteligentijos aukštesni tik- dijoj. IHi pirmesnes negalė
sim isnvko; beliko vien mate- J0 «siWtl2.nes Pariamen- 
rialiSkieji reikalai, į kuriuos netu«J° absoliučios
pasinėrus, ryšiai su liaudimi I'M™”“®-,bore šiandien Jie 
nutrūksta.

“Žinoma, negalima reikalau-. . ...
ti, kad inteligentija nesirupin- Tai«' SO’"?.1 T
t, savo medžiagiškais reika- st‘nes programos jie da ne- 
lais. tačiau vis dėlto nors mi-1 es Pra' es 1. 
nimum idealizmo yra reikalin
ga ir būtina.

“Kadangi tai nyksta, tai ir
nutrūksta buvusieji inteligen-j “Naujienos” parodo, kaip 
tijos ryšiai su liaudimi, kaimo I klysta tie žmonės, kurie tvir- 
su miestu. Toliau iš to auga tina, kad SLA. nariai neturi 
nepasitikėjimas ir net neapy- teisės kritikuoti Seimo nu- 
kanta. Sąlygų savumai pasitarimų, nes tokia kritika 
mus dabar sudaro ponus ir mu-J griaujanti “demokratijos

ISLA. SEIMO NUTARIMAI 
IR PROHIBICIJA.

žikus.”

Kauno dienraštis aima 
nuoja, kad tai blogas reiški
nys. Bet mums, socialistams, 
šitas reiškinys yra visai na
tūralūs dalykas. Prieš revo
liuciją visus lietuvius politi
škai spaudė caro valdžia. Tą 
priespaudą daugiausia jau
tė inteligentija. Dėl to musų 
inteligentai daugumoje ir 
buvo revoliucionieriai, ide
alistai.

Dabar sąlygos Lietuvoje 
pakitėjo. Caro valdžios ne
bėra. Yra jau sava valstybė, 
kuriai reikalingi visokie vai 
dininkai. Prie to, ėmė kur
tis savi bizniai. Vadinasi, 
susidarė dirva lietuviškai 

buržuazijai plėtotis. Čia jau 
inteligentijos ir liaudies ke
liai skirias.Tas atsiliepia net 
Į Amerikos lietuvius. Štai, 
prieš revoliuciją amerikie
čių “Vienybė Lietuvininkų” 
buvo pažangus laikraštis. O 
šiandien to paties laikraščio 
redaktoriai jau norėtų būti 
žvalgybininkais.

Todėl socialistai ir sako, 
kad tarp darbininkų ir bur
žuazijos negali būti jokios 
vienybės.

Meksikos socialistai dalija 
vyskupų dvarus bežemiams, 
o dabar jis rašo, kad socia
listai niekur darbininkų rei
kalais nesirūpina.

1 Tegul jis parodo, ką dar
bininkams yra padariusi 
švento Juozo susaidė!

PIRMOJI ŽMONIJOS RAŠYBA
I

Rašybos pradžios reikia 
jieškoti senovės žmonių 
^raižiniuose ir piešiniuose.

toliau pasiųsti, tai lenteles ' 
dažnai dar degindavo. To
kios degintos lentelės fl- už-

Atskira mintis buvo reiškia- siliko iki musų dienų, šian-

reikalinga o geresnės už -amina- bet ^ena iš žmo- 
nių mulkinimo. Visu pirmajuozapmę juk nesą. Su so- • * -cialista^negalima'eiti, jis

ralvstę”, kurios niekur nėra, 
ir reikalauja už tai aukų 
Dievo garbei”. Tikinčiųjų 

minios gyvena, didžiausiame 
skurde, o kunigai ir vysku
pai nepaneša savo lašinių. 
Ar galima aršesnius žmonių 
skriaudikus Įsivaizduoti?

Socialistai prieš šitokį 
žmonių išnaudojimą kovoja. 
Dėl to “Draugas*’ ir rašo, 
kad socialistai “naikina 
žmonėse tikėjimą”. Jeigu 
visas tikėjimas yra tik tame, 
kad kunigai galėtų tukti ne
susipratusių darbininkų 
prakaitu, tai toki tikėjimą 
naikinti turėtų būt kiekvie
no doro žmogaus pareiga.

“Draugas” rašo netiesą, 
kad inėję i valdžią socialis
tai niekur darbininkų reika
lais nesirūpina. Po karo so
cialistams pasisekė paimti 
savo kontrolėn tik du dide
sniu miestu, būtent, Austri
jos sostinę Vieną ir Ameri
kos miestą Milwaukee. Ir 
apie pavyzdingą tų miestų 
tvarką šiandien kalba visas 
pasaulis. Vienoje socialistai 
išnaikino visas miesto lan
dynes, kuriose seniaus gy
vendavo darbo žmonės, o jų 
vieton pristatė darbininkam 
tokių moderniškų namų, 
kad jų pažiūrėti atvažiuoja 
net svetimų valstybių dele
gacijos, taip kaip Amerikos 
miestų majorai važiuoja pa
žiūrėti ivestos socialistų

esą žmoniųsako, nes jie 
“skriaudikai”.

Štai 
ja:

“Mes, Amerikos lietuviai e- 
same darbo žmonės. Kapitalis
tų savo tarpe neturime. Be
veik visiems lygiai tenka vesti 
kova už būvį, kovoti dėl geres
nio rytojaus, o šiomis dienomis 
daugeliui tenka stengtis iš vi
sų jėgų. kad bado šmėkla nuo 
durų kaip nors nuvijus.

“Kaipo darbo žmonėms 
mums reikėjo susiorganizuoti 
ne tik į pašaipi nes draugijas, 
kad viens kitą reikale sušelpti, 
bet taip pat į tokias organiza
cijas, kurios specialiai rūpina
si darbininkų reikalais.

“Kas gali pasakyti, kad mes 
neturėjome tokių organizaci 
jų? Musų socialistai senai sau 
kė, kad jų sąjunga, tai darbi 
ninku sąjunga, kad jiems pa
vedus rūpintis darH> žmonių 
reikalais žemėje gyventi butų 
tikras rojus. Bet socialistai to 
‘rojaus’ neįsteigė ir neįsteigs. 
Jie nenuoširdus savo užsimoji
muose. Socialistų planai, tai 
tik graži svajonė. Tai ir jie pa
tys žino, dėl to kur tik į val
džią įeina ne darbininkų reika
lais rūpinasi, ne savo teorijas 
vykdo Į gyvenimą, bet pirmoje 
vietoje stengiasi tikėjimą žmo
nėse naikinti. Ar ne tą darė 
ir mūsiškiai socialistai? Juk 
per ištisą metų eite jie ne vie
no darbininko laimingesnių ne-

'Draugo” evangeli-

padare, bet jų daug „uskr.au- JIilwankee mieste
de, atimdami is jų brangiausią

TAM$1 LIETUVOS 
ATEITIS.

Tautininkų “L. Aidas” la
bai susirūpinęs Lietuvos at
eitimi. Jis rašo:

“Jei kitose šalyse ūkio krizė 
yra gan sudėtingas, pareinąs 
nuo įvairią aplinkybių reiški
nys, tai pas mus jis daugiau
sia priklauso užsienių preky
bas. arba, aiškiau sakant, eks
porto. Jei mes pajėgsim eks
portuoti ir jei kainos nebus 
perdaug žemos, tai galim tikė
tis krizę pergyventi. Bet čia, 
deja, kliūtys, bent iki šiol, ei
na vis ne mažyn, o didyn, že
mės ūkio ir miškininkystės ga
minių eksportas darosi vis sun
kesnis. Eksportą slegia žemos 
kainos. Be to, rinkos siaurėja, 
užsidarinėja.

“Stambiausiomis musų eks
portui rinkomis iki šiol buvo 
Vokietija ir Anglija, šiemet 
Anglija netgi atsistojo pirmon 
vieton. Bet ir vienur ir kitur 
eksportui kliūtys vis auga. 
Naujų rinkų eksportui suradi 
mas yra sunkus dalykas. Visos 
šalys dabar stengiasi pakelti 
savo žemės ūkio gamybą, kad 
tik mažiau reikėtų importuoti.

“Visi šitie faktai neleidžia 
mums būti perdideliais optimi
stais kai dėl tolimesnės krizės 
eigos. Gal būti, kad kitų šalių 
ūkio būtis ir pradės taisytis, 
bet ar pradės ji taisytis ir pas 
mus—tam tvirtinti mes netu
rim davinių. Atvirkščiai, mes 
turim skaitytis su dar dides
nėmis eksportui kliūtimis.”

Ištikro, kas bus su Lietu
va, kai jos produktams užsi
darys viso pasaulio durys?

turtą — tikėjimą. Arba paimkime Meksiką.
“žodžiu, socialistų organiza- į Ispaniją, Čilę ir kitas katali- 

cijos žmones tik skriaudė...” j kiškas šalis. Pakol tenai \ie- 
; • špatavo kunigai su despo- 

Tai matote, kas darbiniu- tais valdonais, darbininkų 
kams reikalinga — tikė ji-klasė buvo pavergta ir ne- 
mas! Tikėjimui palaikyti žmoniškai išnaudojama.Ku- 
<unigai Įkūrė ir “Šv. Juozo nigai valdė didžiausius dva- 
Sąjungą”. rus, 0 biednuomenė neturė-

Bet kokia iš to nauda dar
bininkams? Ar tos šventos

jo nieko. Bet kaip tik po re
voliucijų i parlamentus pa-

principus.
Kritikuodamos vieną to

kių neva demokratijos gy
nėjų, “Naujienos” rašo:

“Matyt, kad tas ‘demokra 
tas’ nukrito nuo kokios nors 
planetos ir dar nesuspėjo susi
pažinti su tuo, kas dedasi 
‘kiekvienoj demokratinėj vals
tybėj’.

“Niekur demokratinėse val
stybėse nėra uždrausta seimų 
(parlamentų) nutarimus kriti- 
koti arba prieš juos kelti pro
testus. Piliečiai demokratinėse 
valstybėse neretai kelia prote 
stus net ir prieš tokius seimu 
nutarimus, kurie jau būna įra
šyti į konstituciją,—kaip, pav 
dabar Amerikoje žmonės kovo
ja prieš prohibiciją, kurią pri
ėmė visos šalies seimas (kong 
resas) ir patvirtino, 36 valstijų 
seimai (legislaturos). Jeigu 
žmonės neturėtų kritikos ir 
protesto teisės, tai kaip butų 
galima atitaisyti klaidas, ku 
rias seimai padaro?

“Musų kai kurie ‘demokra 
tai’ veplena neva apie demok 
ratija, o tikramjoe jie dar nė 
ra nusikratę savo tikėjimo 
‘neklaidingus’ autoritetus.”

sąjungos nariai šiandien ne teko. socialistai, tuojaus dva- 
cenčia nuo krizio? Arjiems rai iš dykaduonių buvo at- 

‘engčiau surasti darbas? Ar į*ntr ir išdalyti biedniem? 
fabrikų bosai moka jiems žmonėms.
didesnes algas? Ar prigulė- Tas pats “Draugas" nese 
darni prie tos organizacijos nai da g voltu rėkė. kad

RUOŠIA HOOVERIUI 
“PRIĖMIMĄ.”

Spaiių 4 d. prezidentas 
Hooveris žada atvažiuoti 
Dės Moines miestą pasakyti 
agitacinę prakalbą už savo 
rinkimus. Todėl tos apylin
kės farmerių vadas Milo Re- 
no kviečia visus farmerius 
susirinkti tą dieną Į Dės 
Moines miestą ir Įtaisyti 
prieš HooverĮ demonstraci 
ją. Tikimasi, kad demons
tracijoj dalyvaus apie 20,- 
000 farmerių. Prasti pyragai 
ponui Hooveriui.

Tai viena.
Antra, jeigu tie “demok 

Yra inteligentų, kurie irlratai” iš “tautiškojo” gardo 
šiandien pasilieka ištikimi taip jau tiki Į seimų autori 
socializmo idėjai ir vargin- tetą, tai kodėl jie niekac 
gosios liaudies reikalų ne- neprotestuoja prieš Smeto- 
ažmiršta. Bet tokiais gali nos kompaniją, kuri smurtu 
būt tiktai kilnios širdies ir sunaikino Lietuvos respub- 
Iviesaus proto inteligeflntai. likos Seimą ir sutrempė 
Siaudadušiai ir nykštukai svarbiausius jo nutarimus— 
lenda j žvalgybą. |valstybės konstituciją?

Smetonuotos, muilinos 
putos bite vandenyje

JEI jums nusibodo menkos putos, kurios van- 
J deny pranyksta.—pamėginkit Rinso! Jeigu 
jums nusibodo pilki, pusbalčiai skalbiniai ir 
sunkios skalbimo dienos—pamėginkit Rimo!

Rinso putos purvą išplauna! Drabužiai būna 
negu paprasti muilai skalbiant ir virinant 
Jus niekad nematėt tokių tirštų, gyvų, gailiu 
putų! Puoduks už puoduką, Rinso duoda dvi
gubai putų už lengvoavarius, papurusius mui
lus—net kiečiausiam vandeny.

Rinso padaro geresnį darbą vien išmirkant 
baltesni, skaistus; jis saugus. Skalbiniai laiko 
ilgiau, nesusitrina. Ir lengvas rankoms.
Geras dišėms mazgo* 

paliuosuoja riebalus a. 
fcymirksnyje. Gaukite 
DIDELI pakečių 
Produk. Lever Broa. Ca.Z

Miliūnai vartoja Ri

ma vaizdu. Šitie vaizdai bu
vo iškalti akmenyje. Vėliau 
atskiram žodžiui arba daik
tui paišomas vaizdas, kurie 
tinkamai sutvarkyti duoda 
sakinius. Šitas rašybos bū
das vadinamas šiandien 
‘vaizdų rašyba”. Norėjo, 
javyzdžiui, parašyti žodi 
‘paukštis”, tada ir buvo 
baišomas mažas paukštelis, 
^engva buvo taip parašyti 
daiktų vardus. Bet sunku 
parašyti nedaiktinius žo
džius. Taip rašė senovėje ir 
egiptiečiai. Ant paminklų 
buvo iškalti visokie vaizdai. 
<urie turėjo pasakyti, kam 
tas paminklas statytas. Vai
zdai buvo paišomi ir ant pa- 
byruso, net spalvomis. Pa- 
jyrusas yra tam tikras auga- 
as, kuris labai lengvai išil
gai lupasi. Tokias juostas 
žmonės sulipdė ir tada ant 
jų paišė visokias figūras. 
Šitie vaizdai vadinami hiro- 
*lifais. Bet ilgainiui šito ra
šybos budo nepakako, nes 
nebuvo galima visus žo
džius išreikšti vaizdais. Ta 
da sugalvojo žmonės atski
riems žodžiams ir net skie
menims ženklus, tam tikrus 
blonus ir storesnius brūkš
nius, kurie turi daug pana
šumo su pleištu (kyliu). Ši- 
a rašyba vadinama todėl ir 
“pleišto rašyba”. Šitais brū
kšniais arba pleištais galė
jo žmonės jau lengvai savo 
mintis užrašyti. Todėl šita 
“pleištų rašyba” ir priima
ma kaipo pirmoji žmonijos 
rašyba.

Ją išrado Šumerai apie 
4000 metų prieš Kristaus gi
mimą. Tai buvo labai aukš
tos kultūros tauta, kuri gy
veno apie Eufrato ir Tigro 
susijungimą. Apie 2500 m. 
prieš Kristų Semitai paver
gė Šumerus. Semitai sukurė 
tada garsią Babilono valsty
bę. Kraštas buvo tirštai ap
gyventas ir labai turtingas 
gamtos turtais. Visa bėda, 
kad ten nebuvo akmenų, nes 
tada rašydavo žmonės ant 
akmens, tai yra, iškaldavo 
akmeninėse plokštelėse vi
sokius ženklus. Bet krašte 
daug molio, kuri žmonės iš
moko panaudoti savo rei
kalams. Molis turėjo reikš
mės ir raąybai. Ant molinių 
plytelių žmonija net kelius 
tūkstančius metų rašė

“Pleišto rašyba” turėjo 
apie 500 Įvairių ženklų, iš 
kurių sudarydavo daugiau 
kaip 12,000 kombinacijų. 
Kad visus ženklus ir jų jun
gimo budus išmokus, reikė
jo nemažai padirbėti.

Apie 1,500 metų pnes 
Kristų visos rytų žemės pa
sisavino šitą “pleištų rašy
bą”. Todėl ją ir galima pa
vadinti pirmąją pasaulio ra
šyba, nes tada visą žinomą 
pasAulĮ sudarė Rytų žmonės, 
kur kultūra ir visokie moks
lai puikiai žydėjo. Visos vai 
stybių ir prekybos sutartys 
rašytos šitąją rašyba. Jos 
reikšmė todėl tokia pat, 
kaip 14 amžiuje prancūzų 
kalba, kuri tada buvo tarp
tautinė kalba.

Seniausieji raštai buvo 
rašomi ant papyruso, kaip 
pas egiptiečius, ir ant molio 
lentelių pas asyriečius. Mo
linės lentelės tvirtesnės ir 
atsparesnės, todėl jos užsi
laikė iki šių dienų. Užsiliku- 
sioje rašyboje ypatinga vie
ta tenka laiškams, t. y. mo
lio lentelės 7—20 cm. ilgio ir 
5 iki 1 cm. platumo. Moliui 
dar nesukietėjus, žmonės 
aprašydavo abi puses šitos 
lentelės. Tada jas padėdavo 
ore, kad sukietėtų. Jeigu 
tokius “laiškus” reikėjo kur

dien mes laišką Įdedam į 
voką. Ir tildą buvo žinomas 
vokas: aprašytą ir apdegin
tą lentelę apdėdavo moliu. 
Taip laiškas negalėjo su
dužti. Laiško gavėjas molinį 
voką atsargiai nuimdavo ir 
tada laišką galėdavo skai
tyti.

Rasti dokumentai ir riti
nio formos. Iš molio paga
minamas cilinderis, kurio 
išorinę pusę tada aprašyda
vo. Ženklus ibraižydavo 
nendrinėmis lazdelėmis.

Per ilgus šimtmečius susi
rinko begalybė tokių laiškų 
ir dokumentų, šitie laiškai 
buvo kunigų renkami ir pa
dedami bažnyčioje. Taip at
sirado su laiku didžiausi 
“knygynai.” Taip surado 
mokslininkas Hilprechtas 
atkasant Nipuro dievaičio 
bažnyčią apie 53,000 lente
lių, ant kurių surašytos vi
sokios prekybos sutartys iš 
Esros ir Hemijos laikų. Iš tų 
lentelių galima spręsti apie 
tų laikų kultūrą ir mokslą.

Anglų mokslininkai sura
do iškasant asyriečių vals
tybės sostinę Ninivę kara
liaus Asudbanipalo knygy
ną. Jo į-umuose rasta apie 
22,000 lentelių, iš kurių 
šiandien galima spręsti apie 
asyriečių kultūrą.

Neilgai po šito karaliaus 
mirties sugriuvo ir asyriečių 
valstybė. Tada baigėsi ir 

pleišto rašybos” laikotar
pis. Tiesa, persai ir armėnai 
dar naudojosi šita rašyba iki 
200 mt. prieš Kristų. Bet va
karuose finikai išvystė nau
ją rašybą, kuri greit prasi
plėtė Palestinoje. Žydai ją 
vėliau perėmė, ir šiandien 
šita rašyba vadinama “eb- 
rajų rašyba”. Iš Palestinos ji 
greit užkariavo ir Persiją, 
taip kad kelius šimtmečius 
prieš Kristaus gimimą visa 
priešakinė Azija vartojo “e- 
brajų rašybą”. Mūsiškė ra
šyba atsirado vėliausia.

Kaip Senovėje Žmo- 
nes Laukė Pasaulio

Galo, w

Žmonės, tikėdami Į pa
saulio pabaigą, Ivanais lai
kais jos laukė. Gal didžiau
sia panika dėl “besiartinan
čio” pasaulio galo buvo apė
musi žmoniją 1,000 metų po 
Kristaus gimimo. Visi prieš 
tariamąjį pasaulio galą ka
ralių bei kunigaikščių lei
džiami Įsakymai buvo pra
dedami žodžiais: “Kadan
gi jau artinasi pasaulio ga
las...”'

Žinoma, gudresni asme- 
menvs gerokai pasinaudojo 
lengvatikių naivumu, ir kai 
laukiamas pasaulio galas 
praėjo be jokių pasekmių, 
tai tokie gudragalviai pasi
juto turtuoliais beesą, o 
lengvatikiai beturčiais.

Kinijos istorija pasakoja, 
kad ten buvo atsiradę du y- 
patingai gudrus vyrukai, 
kurie iš tos panikos pelnė 
neapsakomai didelius tur
tus. Vienas jų pradėjo spau
sdinti speciališkus pinigus, 
kurie busią reikalingi kita
me pasaulyje. Tokių “pini
gų” jis parduodavęs tiek 
daug, kad vos spėdavęs ga
minti. Antrasis gudruolis 
pradėjo leisti laikraštį, ku
riame spausdino busimojo 
gyvenimo taisykles ir budus, 
kaip elgtis pasaulio katas
trofos metu, kad sveikas pa
tektų į kitą pasaulį. Ir šis 
laikraštininkas turėjo tokj 
pasisekimą, kad vos spėda
vęs tenkinti nareikalavimta.

J



No. 40, Spalio S d. 1932 « > t « VIS, SO. BOSTON

Ka* skaito ir ražo 

Ta* duoaos nepraio I AMERIKOS LIETUVIŲ
Trečia* Pu*lapi*

Ka* nieko neveikia 

To nieką* nepeikia

TŪKSTANČIAI KLAUSĖSI NORMAN 
THOMAS’O PRAKALBOS.___

GRAND RAPIDS, MICH. vaudavo visokiuose jų veiki-,
Vietos lietuvių ii- anglų muose. Todėl jis buvo išrin- 

sccialistų organizacijos su- ktas studentų patarėju ir ( 
rengė drg. Norman Tho- jaunesniuoju Psi Omega 
mas’ui prakalbas, kurios j- fratemiteto vadu. Nuo vy- 
vvko 22 rugsėjo, Eiland riausiojo šitos studentų bro- 
parke. Šias prakalbas reikia Hjos vado pareigų jis atsisa- 
skaityti istoriškomis, nes kė. nes norėjo daugiau laiko 
šiame mieste da jokia darbi- pašvęsti Loius Pasteur New- • 
ninku organizacija tiek pub- man Club’pi, kurio jis buvo 
likos nesutraukė. Vietos pirmininku. Pasteui io kliu- j 
laikraščių reporteriai ap-bas yra seniausia šios mo-j 
skaitė j 5,000 žmonių. Bet kyklcs organizacija, 
kiti mano, kad galėjo būti Pabaigęs mokslą, d-ras j 
apie 7,000. Tai minia, į ku- Karpavičius pradėjo dai
rią kalbėjo socialistų kandi- buotis tarp Worcestferio lie- 
datas. Kadangi garsiakalbi tuvių. X.
atvežant sugadino, tai reikė- ---------------
jo nepaprastai garsiai kai- WINDING GULF CREEK, 
bėti. Gerai, kad draugas N. W. VA.
Thomas turi stiprų balsą. Angliakatių pragaras. 
Delnu plojimas lydėjo veik ... ...
kiekvieną jo sakiiį. Tas pa-'..,SloJ apjelinkej yra keho- 
rodė, kad drg. Noraian Tho- hka. anglies kasyklų, pasta- 
mas turi nepaprastai didelę Ialku,ką! kunos
įtekmę žmonėse. t* £> 3T? .^valte.-

je. Bet uždarbiai taip maži, 
Prakalbai pasibaigus, šim- kad ir dirbantieji angliaka- 

tai žmonių apstojo kalbėto- sjaį turį badaut, nes iš to už-
ją norėdami pasveikinti; ki- darbio pragyventi negali, 
ti davė knygutes, kad pade- Angliakasiai šioj apielinkėj 
tų savo vardą atminčiai. Ir neorganizuoti, todėl darb- 
jeigu nebūtų automobilium daviai su savo bosais apsiei- 
kalbėtoją nuvežę, tai ir galo na angliakasiais kaip su 
tam nebūtų. _ i tikrais vergais.

Kalbėtojui prasišalinus,; Anglies ssluogsnis šioj a- 
daugybė jaunų žmonių klau- pįelinkėj yra žemas, nuo 3 
sinėjo, kur ir kada Įvyks so- įkj 4 jr pusės pėdų. Anglyje 
cialistų mitingas, kad galėtų randasi keli sluogsniai ak- 
prie tos organizacijos prisi- menų. Pirmiau už išvalymą 
rašyti. , 'akmenų mokėdavo, bet da-

Nežinau kaip kituose mie- bar tuos akmenis maineriai 
stuose yra, bet pas mus so- išrinkti dykai, 
cialistinis judėjimas nepa-, Helen, W. Va. Įvedė net 
prastai auga. Čia nesenai Į- tokj patvarkymą, kad jeigu 
vyko Michigano valstijos yra prilipusio pora colių an- 
socialistų konvencija, kur gHes prie akmenio, tai ang- 
dalyvavo 110 delegatėj. Kiti Hakasiai turi iškirst kiek- 
del stokos lėšų negalėjo pri- j vieną akmens kavalką su 
būt. Visi reikalai konvenci-, kirveliu. Jeigu maineriai to 
joj buvo svarstomi gyvai ir nepadaro, tai bosai pravaro 
priimta daugybė rezoliuci-. jg darbo. O jeigu pasitaiko 

jų. Po konvencijos delegatai prikraut kariuką anglies su
šustojo eilėmis ir dainuoda-. maišytes su akmeniu, tai 
mi “Internacionalą” numar- tuomet maineriams uždeda 
savo Į kitą svetainę, kur į- už toki kariuką $2.00 baus- 
vyko prakalbos. Kalbėtojų mes, arba net pravaro iš 
buvo užsiregistravę visa ei-;darbo.

Pažymėtini Vėliausių Dienų Įvykiai Iš DARBO LAUKO.

lė, bet dėl vėlaus laiko nevi 
siems teko kalbėti. Po pra
kalbų visi skirstėsi pakilusiu
upu kovoti už darbo žmonių das būna nuo 3—4 tonų. Be 
reikalus. ... to da daug nusuka ir ant

Musų mieste socialistai da, svarsčių; kur turėtų mai- 
nesenai pradėjo atsigauti. IrĮneriui skaityt 2 tonu, tai pa- 
šiandien jie daug stipresni, skaito tik vieną toną. Taip
negu patys tikėjosi būti. Y- 
pač jaunimas nesenai pra
dėjo organizuotis, o šiandie 
jie jau pusėtinai turi narių, 
kurių didžiuma eina aukšte
snius mokslus; todėl jie nu
tarė Įsigyti socialistinės lite
ratuos ir platinti ją tarpe 
universitetų ir kitų aukštes
niųjų mokyklų mokinių.

Jie pakėlė ir šitą klausi
mą: ką veiks po rinkimų? 
Paprastai, po rinkimų veik 
visos politiškos organizaci
jos sumažina savo veikimą; 
bet musų jaunuoliuose pasi
reiškė tokis didelis ūpas, 
kad jie nusistatė nenuleisti 
rankų ir po rinkimų, bet su 
da didesniu pasiryžimu dir
bti socialistinĮ darbą toliaus.

S. Naudžius.

WORCESTER, MASS.

Nauja* lietuvi* dentista*.
Worcesterio lietuviai susi

laukė naujo savo dentisto— 
tai d-ras Antanas J. Karpa
vičius, kuris šiomis dienomis 
atsidarė ofisą po numeriu 14 
Vernon st.

D-ras Karpavičius yra 
baigęs Holly Cross kolegiją 
su A. B. laipsniu, o paskui 
Tufts Dentai School, kur 
jis gavo dentisto diplomą.

Būdamas mokykloje jis kas nesimato jokio rimto 
visuomet stovėdavo gabiau- veikimo, 
šiųjų studentų terpe ir daly- Šimonietis.

Už kariuką prikrautos 
anglies maineriai gauna nuo 
60 iki 80 centų, kariukų lio-

kad paskaičius abelnai mo
ka tik nuo 20 iki 30 centų už 
toną. Abelnai imant, prie 
dabartinių aplinkybių West 
Virginijos maineriai tegali 
uždrbt nuo $2 iki $3 Į dieną 
dirbdami labai sunkiai. O 
kadangi Į savaitę gauna 
dirbt tik 2-3 dienas, tai ga
lite spręsti kaip gali gyvent 
čionai maineris su šeimyna, 
jeigu uždirba $6 Į sąvaitę.

Reikia nepamiršti da to, 
kad čionai yra kompanijų 
užlaikomos krautuvės ir to
se krautuvėse už visokius 
reikmenis lupa du sykiu 
brangiau negu miestuose. 
Už tuziną kiaušinių kompa
nijos krautuvėje šiuo laiku 
darbininkai turi mokėt 50 
centų, sviesto svaras 60 cen
tų, steikas 35c, kiauliena 
(porkčiapas) 30 centų, už 
darbinius čeverykus $3.50 ir 
t.t Abelnai, prireikus pirkti 
bile dalykėli, lupama dvigu
bai.

Prie tokių uždarbių jokiu 
budu West Virginijos mai
neriai negali uždirbti mizer- 
niausiam pragyvenimui ir 
todėl čionai maineriai ba-

Ar ilgai tokį jungą ir ba
dą čionai maineriai ken
tės, ateitis parodys, bet kol• g •_  . • * • •

(1) Califomijos kalnuose dega miškai. (2) Hooveris kalba i radio. (3) Richmondo mieste, 
Virginijoj, pastatytas žuvusių kareivių atminčiai bokštas, kuriame yra įtaisyti 66 varpai. Jie 
bus skambinami pagal notas, taip kad išeitų harmoninga muzika.

DETROIT, MICH.

“Ateities” choras ir nepra
šyti “draugai” pruseikiniai.

Prie Wodward Avė. nese
nai atidarė valgyklą, ku
rioje galima nusipirkti val-
gio už vieną centą. Sakoma, 

Pernai rudenį “Ateities”; kad per dieną toj valgvklo- 
chorui pruseikiniai pradėjo je pavalgydina tarp 10-12 
siūlytis į draugus bendra-; tūkstančių žmonių. Gali būt 
darbius, sakydami: “Jus tu- teisybė, nes man kelis sy- 
rite gerą chorą, mes vei- kius teko patėmyt stovint 
kėjus, tik neturim choro. Tai žmones prie valgyklos ilgo- 
sudarykim bendrą veikimą.; je eilėje.
Darbininkams juk reikia1 Spalio 4 d. š. m. First 
vienybės.” į Wayne National Bank of j

Pruseikiniai matyt, tuo- Detroit pereina su visu savo 
mi tikėjosi “Ateities” cho-: turtu ir kostumeriais i First 
rą pavergti ir prieš bimbi-! National Bank of Detroit 
ninkus pasirodyt: “Ve, ko-!rankas. Taigi, tų dviejų 
kie mes galingi.” Bet atei- Bankų Įvyksta “vestuvės”, 
tiečiai tą pruseikinių skymą Visos automobilių dirbtu- 
aiškiai permatė ir pasitarę vės stovi uždarytos, darbo 
tarp savęs jiems pareiškė: nė už pinigus negalima gaut. i 
Jeigu norite, galit ateit pas Jeigu kas mano šitam įspė- • 

mus kaip ir kiti dainininkai jimui netikit, tai galit persi- • 
ir darbą galėsim varyt pir-' tikrint patys.
myn. Jeigu seksis, bus gerai1 Henry Ford savo darbi- 
visiems: jei nesiseks,galėsi- ninkams patarė tapti ukinin-
me persiskirt vėl kas sau.

Kaip tik pruseikiniai (vi
so labo 5 politikieriai lytėjo 
Į “Ateities” chorą, tuojaus 
jie paleido savo obalsĮ:

Mes neklaidingi, o jus pa
daužos, nežinot kur stovit”. 
Jie tuojaus pareikalavo cho
rą perorganizuot, duot jam 
naują darbininkišką ^ardą 
ir paimt chorui už organą 
L. Pruseikos “Naują Gady
nę”, išrinkt korespondentą, 
o kitų laikraščių korespon
dentams uždraust, kad nie
ko apie tokį chorą nerašytų. 
Patys pruseikiniai, būdami 
“Ateities” choro nariais, da-. 
rė intrvgas ir choro vardą 
ignoravo.

Nors rimtesni choro na
riai su tokiu keistu prusei- 
kiniu elgesiu nesutiko, bet 
smarkiai ir nesipriešino. 
Rugsėjo 15 d. š. m. “Atei
ties” Choro susirinkime 
pruseikiniai galutinai pama
tė, kad jie savo siauros po
litikos nepervarys ir choro 
vadovybę paimt negalės, tai 
išplūdo choro narius nešva
riausiais Pruseikos žodyno 
vardais ir patys iš choro pa
bėgo.

Ford Motor Co. River 
Rouge, dirbtuvėj prie darbo 
pradėjo statyti “robotus’ 
(geležinius vyrus). Robotai 
kiekvienas savo darbą atlie
ka labai gerai ir teisingai. 
Pasirodo, kad mokslas pa- 
liuosuos nuo sunkių darbų 
žmones. Ir tai ne melas, bet 
tikras šių dienų Įvykis.

Paštas sumažino darbi
ninkus. Pirmiaus kas dien 
laiškanešis atnešdavo laiš
kus du sykiu, dabar jau tik 
vieną syki dienoje teatneša.

Vagiliai pradėjo vogti 
nuo Fordo automobilių ra
tus ir kol kas gerai jiems se
kasi. Mat, nuo model A pa
vogti ratas yra lengva

kais, nes, girdi, fabrikais 
pasitikėt jau negalima, kad Į 
būt galima žmoniškai pra
gyventi. O jeigu kada pri-į 
reiktų darbininkų Į fabri
kus, tai juos galima pašauk
ti ir nuo ūkių. Gal jis ir žino 
ką kalba?

A. B. “Kel.” draug.

Sanjungai, Kaunan. Tai tiek 
apie atskaitą.

Nusisekus visapusiškai V. 
V. surengtam piknikui, V. 
V. komitetas šiuo labai a- 
čiuoja visoms Philadelphi

jos lietuvių draugijoms, prie 
surengimo šio pokylio prisi
dėjusioms. Ačiuoja labai 
laikraščiams “Vienybei”, 
“Tėvynei”, “Sandarai”, 
“Keleiviui” ir “Amerikos 
Lietuviui”, kurie davė ne
mokamai tiek daug vietos 
komisijos pranešimams ir 
pikniko garsinimams. A- 
čiuojame visiems darbinin
kams ir darbininkėms, prisi
dėjusioms savo darbu pikni
ke. Visiems lietuviams biz
nieriams, kurie gausiai au
kavo prekes veltui. Visiems 
svečiams, kalbėtojams ir 
musų narsuoliams-lakunams 
kapt. Darijui ir Įeit. Girėnui, 
kurie, V. V. komisijos nuo
mone, dikčiai prisidėjo prie 
sutraukimo tokios skaitlin
gos publikos. Tik sutartinai 
visiems dirbant galėjome tu
rėti tokias pasekmes. Lai
mėjo patys lakūnai, laimėjo 
V. V. reikalai, o dalyvavu
siuose pasiliko gili atmintis. 
Dabar žmonės kalba apie 
buvusi pikniką ir jame Įgy
tus Įspūdžius. Garbė ir ačiū 
visiems.
Pikniko Spaudos Komisija:

Z. Jankauskas,
A. Tvaranavičia,
A. Garliauskas.

.PHILADELPHIA, PA. 
Kiek piknikas davė pelno.
Nėra abejonės, lietuvių; 

plačioji visuomenė, ypač tie 
Philadelphijos lietuviai, ku
rie dalyvavo Vilniui Vaduo
ti K-to surengtame piknike, 
nekantriai laukia žinių, kaip 
pasisekė piknikas iš pinigiš- 
ko atžvilgio.

Susirinkę atstovai draugi
jų, Sept. 19 d.. 1932, Liet. 
Muzikalėj Svetainėj, turėjo 
paskutini savo posėdi ir su
vedė apyskaitas iš praėjusio 
pikniko, kurias čion paduo
dame trumpoj santraukoje. 
Už Įžangos bilietus surinkta 
$276.00. Už čekius prie ba
ro—$554.40. Už pa važinėji
mą eroplanu $246. Smulkių 
pajamų — $58.90. Viso 
$1135.30. Išmokėta: lakū
nam $246; už gėrimus— 
$268.90; smulkių išlaidų— 
$169.80. Pasiųsta “Pirmo 
Lietuvių Skridimo per At- 
lantiką” susidariusiam ko
mitetui Chicagon $25.00. 
Pasiųsta Vilniaus Vadavimo 
Sąjungai, Kaunan. $400.00. 
Viso išmokėte $1109.70. Pa
siliko pas A. Tvaranavičią, 
pirm. V. V. surengto pikni
ko $25.60. Iš šių pinigų 
($25.60) turės būti atimta 
perlaidų iškaščiai. Susirin
kime paaiškėjo, kad Liet. 
Muzikalės Svetainė' Korpo
racijos ižde randasi $5 su
dėti nuo 16 vasari' , todėl 
V. V. komitetas pasirūpins 
gauti juos ir pridėjus prie li
kusių, pasiųsti vėliau V. V.

PITTSBURGH, PA.

Mirė Ona Virbickienė.
Rugsėjo 21 d. po sunkios 

ir ilgos ligos mirė Ona Vir
bickienė, sukakus vos 43 

metus amžiaus. Velionė pa
liko dideliame nubudime 
visą šeimą: dukteris Mildą 
ir Danutę, sūnų Vytautą ir 
vyrą Juozą Virbicką. Rugsė
jo 25 d. tapo palaidota Pitt- 
sburgho Lietuvių Tautiškose 
kapinėse su bažnytinėmis 
apeigomis tautiškos šv. Jur
gio parapijos.

Laidotuvėse dalyvavo a- 
pie 500 žmonių, Į kapus pa
lydėjo apie 100 mašinų. Gė
lių prisiuntė šios organizaci
jos: SLA. 3-čias Apskritys, 
Vaizbos Butas, Sandaros 
kuopų Sąryšis ir Studentų 
Draugija; be to, buvo nuo 
draugų, kaimynų ir giminių.

Velionė mirė neužbaigus 
savo atsakomingo darbo 
kaipo motina ir pavyzdingos 
šeimynos auklėtoja, nes ne 
galėjo sulaukti nė vyriausios 
jdukters Mildos užbaigiant 
[mokytojos mokslą ir sunaus 
[Vytauto, užbaigiant inžinie 
’riaus mokslą. Danutė liko 
’ vos 4 metų amžiaus. Ji buvo 
netik pavyzdinga šeiminiu 
kė ir šeimos auklėtoja, bet

L S. S. ŽINIOS.
Lietuvių S. S. Kuopoms 

Pranešimas.

Gerbiamieji draugai so
cialistai ! Šiuomi pranešu, 

kad yra šaukiama LSS. IV- 
to rajono konferencija šių 
metų 23 d. spalių, “Kelei
vio” name, 253 Broadway 
So. Boston, Mass. Pradžia 
10-tą valandą ryto.

Brangus draugai! Laikas 
jau mums sukrusti ir keltis 
iš miego, nes atėjo momen
tas stoti Į kovą už geresnį 
kąsnį duonos. Niekas, drau
gai, nepagerins musų gy
venimo, jeigu mes patys ne
sirūpinsime.

Taigi, draugai socialistai, 
sukruskime ir sustpirinkime 
socialistini judėjimą. Nežiū
rėkit, ką musų priešai ant 
mus šneka. Da nėra pasauly 
tokio žmogaus, kuris butų 
sukritikavęs socialistinius 
principus.

Taigi aš prašau, kad kiek
viena kuopa išrinktų nema
žiau kaip tris delegatus ir 
atsiųstų konferencijon.Taip- 
gi yra daug kolonijų, kur nė
ra kuopų, bet yra daug so
cialistų. Tokie draugai yra 
kviečiami į LSS. Vl-to rajo
no konferenciją kaipo sve
čiai ir bus visi broliškai pri
imti.

Draugai darbininkai! At
eina svarbus momentas—tai 
šalies prezidento rinkimai. 
Šiuose rinkimuose nepamir
škite paduoti savo balsą už 
socialistų kandidatus. Ati
davę už juos savo balsą, 
jausitės atlikę savo pareigą. 
O kada sustiprės socialistų 
partija, tada išreikalausime 
ir geresnių gyvenimo sąly
gų. Taigi visi stokite prie 
socialistinio darbo, balsuo
kite už socialistus. Tverkite 
naujas LSS. kuopas. O visi 
kartu dirbdami lengviau ir 
greičiau pasieksime geres

nių laikų.
LSS. Vi to rajono 

organizator. Jonas Urboną*.

dalyvavo ir viešame Pitts- 
burgho Lietuvių veikime pa
gal geriausias savo išgales. 
Meno srityje pasižymėjo di
deliais gabumais.

Velionė aktyviai dalyva
vo Birutės Chore, Įvairiuose 
perstatymuose kaipo lošėja 
ir mylėdavo daug skaityti 
knygas ir laikraščius. Vai
kus auklėjo ir toje dvasioje, 
kad butų visame su lietu- 
viais.Pavyzdžiui, duktė Mil- 
dė iš pat mažumos buvo prie 
lietuviškų veikimų ir šian
dien Milda Virbickiutė yra 
užbaigus Pittsburgho Muzi
kos mokyklą ir yra viena iš 
žymiausių lietuvų pianisčių. 
Ji daugiausiai yra dalyvavus 
lietuvių parengimuose iš čia 
gimusių Pittsburgho jau
nuolių.

Kiek buvo atvykusių Į 
Pittsburgh ą visokių visuo
menės veikėjų, daugumas 
jų lankėsi Virbickų namuo
se ir visus velionė nuošir
džiai priimdavo ir vaišinda
vo pagal geriausias savo iš
gales.

Velionė Ona Virbickienė- 
Jokubauskaitė iš Lietuvos 
paėjo nuo Jurbarko, iš Dai
nių kaimo. Atvyko į šią ša
lį laimės jieškot, kaip ir dau
gumas musų, jaunystės die
nose. Ji ištekėjo už Juozo 
Virbicko Pittsburghe ir čia 
gyveno iki mirties.

Lai būna lengva ilsėtis ve
lionei Onai Virbickienei šios 
šalies žemelėj.

S. Bakana*.

DETROIT, MICH.

Livernois Avė. pirmiau 
buvo siaura gatvė, 1930 m. 
tą gatvę praplėtė iki 120 
pėdų pločio.

Šiais metais viešų kelių 
komisionierius padavė su
manymą, kad visi namų ir 
nejudinamo turto savinin
kai pagal Livernois Avė. ir 
pusę mailės atstumoje turi 
sumokėti $2,800,000 paden
gimo lėšų tos gatvės praplė
timui. Savininkai tam su
manymui pasipriešino. Jie 
aiškina, kad ta gatve dau
giau naudojasi apskritys ir 
šteitas, negu pats miestas ir 
reikalauja, kad apskritys ir 
šteitas tuos $2,800,000 už
mokėtų. Kas iš to pasiprie
šinimo išeis tai parodys at
eitis. A. B.

Ford Motor Co. nuo spa
lių 3 dienos š. m. visiems 
savo darbininkams nukapo
jo algas nuo $6.00 iki $4.00 
už 8 valandas darbo die
ną. Bet skirtumo sistemos 
darbe nesumažino nei biskį. 
Reiškia, darbininkas turės 
tiek pat darbo už $4.00, kiek 
pirmiau padarė už $6.00.

B. A.

B a r k i n g, Pa. — Čia
yra Hilmanso Coal and 
Coke Co. kasyklos. Kompa
nijos pašiūrėse gyvenan
tiems angliakasiams duoda 
dirbti 3-4 dienas į sąvaitę; 
bet tiems, kurie gyvena ki
tur, duoda dirbt tik vieną 
dieną sąvaitėje. A. S.

Puckety Creek, Pa.—Val- 
ley Camp Coal Co. No. 3 

[kasykloj už “8” valandų 
darbą moka tik $2.00; o už 

įprikasimą 3 tonų anglies 
[moka 60 centų. Angliaka
siai buvo sustreikavę, bet 
nieko nelaimėję vėl grįžo 
prie savo darbų. Dabar ir 
vėl nukapojo 20 nuoš. Dar
bininkai antrą kartą rengia
si eiti Į streiką, bet vienos 
kasyklos darbininkai nieko 
nelaimės. Reikia iššaukt vi
sos apielinkės kasyklų dar
bininkus Į streiką, tada be 
abejo ką nors laimės.

Logins Ferry, Pa. —Al-
legheny Pittsburgh Coal Co. 
anglies kasykloj, kurie an
gliakasiai dirba su lioduo- 
jamomis mašinomis, tie 
gauna dirbti 6 dienas są
vaitėje. Bet kurie angliaka
siai anglį kasa su ševėlais, 
tiems duoda dirbti tik 2-3 
dienas savaitėje. Be to, jei 
kasykloj dirbo tėvas ir sū
nūs, tai tėvą paliko prie 
darbo, o sūnų atleido. Iš 
vienos šeimynos duoda 
dirbti tik vienam vyrui.

A. S.

New Kensington, Pa. —
Šiame miestely ir apygardoj 
seniaus būdavo galima kas
dien pasirinkti kelis dar
bus, bet dabar nė už pinigus 
darbo negalima gauti. Nors 
čion randasi 21 anglies ka
sykla, stiklo išdirbimo fab
rikai, alumino dirbtuvės, 
plytų dirbtuvės, Cemento ir 
kalkių kasyklos ir įdirbi
mas, ir šiaip Įvairių dirbtu
vėlių. A. S.

Renton, Pa.—Union Col- 
lieres Co., anglies kasykloj 
elektrikos viela užmušė Be
nių (Bronių) Butėną. Jis 
buvo nevedęs, šioj kasykloj 
daug ankliakasių sužeidžia 
bedirbant. A. S.

1 Atlantic City, N. J.—Val
džia planuoja paruošti dar
bo dėl milijono žmonių prie 
viešųjų darbų

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Prie Mano Liktarnės.

• •

Atsisėdęs prie liktarnės ir 
pavartęs kai kuriuos laik
raščius, aš vėl suradau daug 
dalykų, kuriuos velia perva- 
ryt per šerengą.

Štai, “Vienybė” rašo apie 
buvusą “lietuvių aviacijos 
dieną” Brooklyne ir džiau
giasi, kad suruoštoj Lietuvių 
vakarienėj dalyvavo visa ei
lė amerikiečių reporterių.

Na, iš ko čia džiaugtis, 
kad lietuviai iškėlė vakarie
nę, o airišiai atėjo ją suėsti?

Girtis galima butų tik 
tuomet, jeigu amerkiečiai 
pasikviestų i savo vakarienę 
lietuvius. Bet airišiai “Vie
nybės” redaktorių niekad j 
savo iškilmes nepakviečia. 
Reiškia, jie neskaito jų sav 
lygiais. Tai ne garbė, o Įžei
dimas. “Vienybminkai” to 
nesupranta.

“Vienybė” vis jieško prie- 
i kabių prie “Tėvy nės” re
daktoriaus. Jos supratimu, 
ponas Vitaitis turėtų per 

i “Tėvynę” šmeižti socialis 
į tus, o girti fašistus, tuomet 
j jo darbas butų naudingas 
Susivienijimo labui.

Bet jeigu “Vienybei” taip
—Man rodos, tėve, kad rupi Susivenijimo labas, tai 

Smetonos dvare šitokios ce- kodėl gi ji neatmoka jam 
remonijos nėra priimtos. | skolos? Juk ji skolinga Su- 

—Jeigu nėra priimtos, tai svienijimo iždui apie $24,-

Kai užsižibini žmogus 
liktarnę ir pažiūri į tas ga
zietas, tai tuojaus ima noras 
imti plunksną ir visus kriti
kuoti. Ve, “Lietuvos Aidas”

Bimba rašo “Laisvėj” šito
kią so-obščeniją: “Galima 
sakyt, kad piknikų sezonas 
jau pasibaigė. Jį uždarėme 
vakar su spaudos pikniku 
Connecticut valstijoj.”

Čia irgi prasti dalykai. Iš
rodo, kad piknikų sezonas ir 
spaudos piknikas dabar tu-

7M0N1Ų MORALEI
L cSMUNKANT. J

Nuo senų laikų filosofai, o Nusikaltimai dažnėja, rei- 
ypačiai pedagogai laužo gal- kia nepamiršti, ką teigia vi- 
vas, traktatų prirašo, kaip si žymieji pedagogai ir mo- 
išrauti pikto šaknis žmonė- ralistai, ne dėl laikymo gy- 
se. Taip pat daugeliui krinta vų psichiškai ar morališkai 
Į akį ir pasitaiką ne reti bio- nesveikų. Nusikaltimas ir 
loginiai iškrypimai, kurių žmogžudystės didina žmo- 
negali pateisinti nei teolo- nių žudymas. Juk dabarti- 
gai, skelbią klestint pasauly nio moralės iškrypimo di- 
tiksligumą. čia prisimena džiausiąs kaltininkas yra 
vienas atsitikimas bene A- praūžęs pasaulinis karas, 
merikoj, kai vienam kunigui kada sutremptos visos skel- 
per pamokslą kalbant apie btos mintys apie žmogaus 

vertę, kada žmogaus gyvy- 
,. , nu. raoau.;, u, U»UM» au-i- bės branginimas virto iliu-

Bimba peria vienas kitam J° nusipiiKti.° 7.e!P, šaukė kuprotas klausda- zi ja. Juk ir hitlerininkus di- 
nugaras dėl klausimo, kuris 110 lel e U mas, ar ir jis tikslingumo ir džiumoj sudaro jaunimas,

tobulumo pavyzdžiu galėtų jaunimas nedalyvavęs pa
būti? Į sauliniam kare, girdėjęs pa-

reikalauja, kad žmonių iš- rėS tupėt uždaryti Čonnecti- 
tvirkimas butų gydomas o- cut valstijoj, pakol Bimba
peracijomis. Kaip tik kas 
nukrypo nuo doros kelio, 
tuojaus tokį į valdžios ligo- •
ninę ir išpiaut ką nors. Na, Lietuvos valdžia pakėlė 
o kad tokią operaciją pada- muitą įvežamam užsienio 
ryt pačiam “Lietuvos Aido ’ cukrui, kad apsaugojus sa-

išmoks gramatiškai rašyti.

pisonui!... Oi, oi, oi 
butų riksmas!

koks

rai

vo cukraus fabriką nuo kon
kurencijos. Bet kai konku
rencija išnyko, tai Lietuvos 
cukraus fabrikantai taipMūsiškių komunistų pakėlė ravo cukraus kaina .

gus labai panašus į katalikų Pai!eį® T1'.0. cukrau* ne paprastai tikslingai su- ’
iomarką. čia Pruseika su kad biedni žmones nebegali ų - mi .

v •_ . kitam J0 nusipirkti. »
liukai tto nvi niausimu, to * .
juodviejų yra ištikimesnis ką nors išpiaut. 
Stalinui; o tenai “nezalež- _______
ninkai” su “rymiokais’ ba
lo vieni kitus špygomis be
sipešdami už savo Dievą. Gi 
tikra tų peštynių priežastis 
vra ne Stalinas ir ne Dievas’, 
bet amerikoniškas doleri*. 
Aiškiau pasakius — kova 
už būvį.

Amerikiečiai lietuviai iš- Tatai rodo, kad bet ko- t^nkų baubimą, bet nerege- 
mokino Lietuvos žmones į kios problemos, bet kokie ^ais?.p>!Ų,’^ur!(>s
vadinti trotuarą šaligatviu, platesnės apimties klausi-
Dabar mes turėtume išmo- mai negalima spręsti pagal 
kinti juos, kad kaiulė yra vieną modelį.
kiaulė, o ne “bekonas”.

Raudonas Pipiras.

si fronte. Šiai kartai ir šian
dien karas atrodo tarytum 
skautu stovvkla, ar koki 
nors manievrai.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—O ką daugiau pasakysi,! 
tėve?

—Atėjau pasakyt tau
gudbai, Maike.

—Gal Detroitan rengiesi?
—O kas tenai?
—Tu man sakei, tėve, kad 

tenai kunigėlis turi nesma
gumų dėl jaunų merginų. 
Gal važiuoji jam padėt?

—Ne, Maike, aš pastana- 
vijau Į krajų vandravot.

—Sakai, į Lietuvą?
- —Jessary.

< —Taip urnai!
—O kogi čia laukt, Mai

ke? Amerikoj gerų laikų 
turbut jau nebus. Aš vis mi- 
slinau. kad tu išeisi kada 
nors i kunigus ir paimsi ma
ne už zakristijoną, ale kaip 
dabar žiuriu, tai kuo toliau, 
tuo didesnis iš tavęs bedie
vis darosi. Kritikuoji netik 
mane, ale ir iš švento tėvo 
juokus darai. Aš jau rodos 
negaliu su tavim gauti. Tai
gi. sakau, nukeliausiu i Lie
tuva, aplankysiu eudauną 
vietą Šidlavoj ir užbaigsiu 
tenai savo dienas pakajuje.

—Bet iš ko tu gyvensi, tė
ve? Stebuklais sotus nebusi.

—Nesiklapatyk, Maike, aš 
jau šitą išfigeriavau.

—Man butų Įdomu žinoti 
tavo planus, tėve.

—Aš, Maike, rokuoju 
gauti gerą džiabą pas savo 
seną frentą Smetoną. Mudu 
sykiu Lietuvoj kiaules ga
nėm, tai jis manęs da neuž
miršo.
—Bet koki “džiabą” tu ga

lėtum pas jį gauti, tėve? Juk 
tu nieko nemoki. Į lekajus 
tu jau per senas.

—Maike, nedaryk iš ma
nęs fonių. Kur gi tu matei, 
kad staršas vyčių generolas 
eitų už lekajų!

—Bet generolų Smetona 
ir be tavęs turi i valias. Jau 
nėra iš kur jiems ir algų im
ti. Mažių mažiausia pusė jų 
turėtų būt pristatyta ravų 
kasti ir kelių taisyti.

—Už tokią šnektą, Maike, 
Lietuvoj tu gautum džėlos.
• —Na, pasakyk, tėve, iš 
tikrųjų, ką tu manai veikti 
dabar sugrįžęs Lietuvon?
• —Aš, Maike, mislinu 
gauti vietą už staršą kamer- 
dinierių prie Smetonienės. 
Tai yra toks darbas, kur 
dirbti nieko nereikia, tik 
vaikščiot su šoble ir vaktuot, 
kad koks bolševikas neįlįstų 
su bomba, o kaip būna ba
lius, tai paragaut visų trun
ku, kad nebūtų kas įdėjęs 
činčibaro.

į 000 ir paskolos terminas se 
• nai jau sukako.

ce-| Jeigu jau ji taip spiria 
remonijos jau butų madoj, Į “Tėvynės” redaktorių rū
tai prie jų gal butų pastaty- pintis organizacjos labu, tai 
tas koks jaunas leitenantas jis turėtų pareikalauti, kad 
ir man jau sunku butų Į tą visų pirma ji atiduotų Susi- 
pleisą įsigauti. O kai cere- vienijimui paskolą.
moniju nėra, tai nėra ir to- ----------------
kio ceremonmeisterio. South Bostono ..Darbinin.

Bet jeigu tas ne madoj, ka6~ pasakoja šitokią anek
dotą : Vienas protestona.‘

man da geriau. Maike. 
—Kaip tai geriau?
—Matai, jeigu tokios

tėve, tai ir tu nebusi reika
lingas.

—Aš, Maike, išvirozysiu 
Smetonai, kad toks žmogus 
jam kaneč reikalingas, ba

sykį paklausė popiežiaus Pi
jaus 9-tojo, koks yra bran
giausis Vatikano turtas? Po
piežius išsitraukė iš kiše 

ra- 
di-

visada gerti konjaką me-; nįaus juoda, nudėvėtą 
Kam jo neparagavus yra pa-: žančįų, ir tarė: “Štai,
vojinga. \ e, Amerikos pre jdžiausis ir brangiausis Va
lentas Ardmgas išgėrė is tikano turtas. 
bonkos, ir numirė. O jeigu
butų davęs pirma paragauti 
kokiam nvgeriui, tai toks
pripras neatsitiktu. , , , iežiui aukso kaI

—Gal tau. teve, ir pavyks |__ 1 1

Tai yra tiesa. Už niekam 
nevertus rąžančius tamsios 

(katalikų minios kas metai

pas Smetoną gauti toki už
siėmimą. Bet klausimas, 
kaip tu į Lietuvą parvažiuo
si? Juk pinigų neturi.

—Aš jau ir tą išfigeria
vau, Maike. Dabar tuojau? 
ateis žiema ir marios užšals, 
tai ligi Kalėdų aš galėsiu 
pėkščias Į Lietuvą pareit.

—Bet jūrės neužšala. tė
ve. Geriau tu prašyk, kad 
Darijus su Girėnu parvežtų 
tave orlaiviu į Lietuva.

—Aš, Maike, su jais bijo
čiau. Jeigu jie ant Worces- 
terio pikniko paklydo, tai 
kaip jie į Lietuvą patropys. 
Aš jau verčiau Į baksą atsi
sėdęs plauksiu Į Klaipėdą.

RAGINA UŽDRAUSTI 
VAIKŲ DARBĄ.

Hooveris pasisakė už pa
naikinimą vaikų darbo A- 
merikos fabrikuose. Kalbė
damas per radio pereitą sa
vaitę jisai pareiškė, kad vai
kų darbo panaikinimas rei
kalingas netiktai vaikų svei
katos apsaugojimui, bet ir 
nedarbo sumažinimui. Šian
dien daugelyje vietų maži 
vaikai dirba prie mašinų, o 
jų tėvai negali gauti darbo.

Jugoslavijos sostinėj Bel
grade i karininkų kliubą per 
paštą buvo prisiųsta praga
ro mašina, kuri sprogdama 
užmušė vieną asmenį. Gene
rolas Radivojevič tik per 
plauką išliko gyvas.

New Yorko apylinkėj su
streikavo pieno farmeriai ir 
nebesiunčia pieno į miestą.

Kaip išrodė Gor- gulovo žudymas. Ne per senai “L Aidas” 
panorėjo išspręsti moralę,1 Prieš metus ir “L. A.” py- 
nustatyti jos normą, remda- ko, kai buvo nurodyta, kad 
masis biologija. Iš tikiu jų, didėja nusikaltimai ir norė- 
biologija labai vaizdingas jo kažin ką įrodyti, kad sei- 
mckslas ir ja remiantis “L. mų laikais daugiau buvę. 
A.” pavyzdžiu, butų galima Deja! Gyvenimas jau, tur 
greit išspręsti painiausi so- būt, įtikina jį, tik pėr vėlai, 
cialiniai nenormalumai.Dir- po metus vėluojantis, 
stelkim į bičių gyvenimą. Kam jieškoti faktų Pran

cūzijoj, o gi prisiminkime“Keleivy” jau buvo pra- į tiesiai prieš save, ramia a- Bitės yra darbininkės, bet_ ............................................ w
nešta, kad Paryžuje francu-, kim. Buvo girdėti, kaip jis V1.3,11 tra”ai» kūne niek.° aę- šiurpią žydaitės nužudymą
sai,nukirto galvą rusų emi- gana aiškiai pratarė: “Visų dirba, o tik naikina bitelių jr e
grantui Gorgulovui, kuris prašau man atleisti.” Popas, f*arbmmkių >unestą medų, nėj, neseną
nušovė Francuzijos prezi- kuris jį atlydėjo, apsupo jam v.le.nu žodžiu, pavyzdingiau- Kaune,
lentą Doumerą. galvą savo sutanos plačia 81 išnaudotojai. Ką daro bi- K nusikaltimais
nu i i ’ rankove paslėpdamas eilio-tes darbininkes su jais rude- Kovor. - u nu. įkaitimai.
Dabar “Rita paduoda - e pašiepdamas gujo- nadaro savotiška pavyzdžių nejieskokim bio-

smulkesniu žinių anie tai tinjb paskui jį pabuciavo.Jo niop . Ugi panai o satotisKą f ••• • o^5pxknkjm načjame ,muiKe.mų zimų apie tai, -• t • t -j pabUęįa. revoliuciją — tranus ispiau- o jieskokim pačiame
caip išrodė Gorgulovo zu- wip pai jį pamu gvvemme, dabarties sociali-

c ' vo atsisveikindamas. Patar-

ir elgėsi nužudžius Merki- 
žmogžudystę

nūs.
Tik vienas dalykas man 

čia neaiškus: kodėl kunigą? 
liepia katalikams nešioti rą
žančius ant kaklų, kuomet 
popiežius nešioja jį kišenių 
je?

Pruseika “N. Gadynėj” 
rašo: “Man kasdien tenka 
skaityti ‘Pravdą’ ir ‘Izvies 
tiją’, centraliniai Sovietu 
laikraščiai. Niekuomet pir
miau tuose laikraščiuose ne
buvo tiek kritikos, tiek kėli
mo aikštėn visokio atsili
kimo, biurokratizmo, vagys
čių, niekšyščių, kiek dabar.”

Pruseika mano, jog šito
kiu “svinstvu” Sovietuose v-*• *- •> 
ra dėl to. kad ir tenai atsi 
randa “žmonių su ‘bimbi 
niu’ charakteriu.”Na, o Bim 
bos akimis žiūrint, tai šito
kias “zagibas” tenai darė 
tokie sabetažninkai, kaip 
Pruesika. Kurio čia tiesa, 
gal pasakytų tik Mizara, ku
ris buvo Maskvoj ir Sovietų 
nematė.

“Muškim, broliai, žydus, 
nes jie lietuvybės priešai!” 
Tai lietuviškų biznierių o 
balsis. Bet štai, Mariam po- 
lėj anądien susidūrė du li
monado “fabrikantai”. A- 
budu tikri lietuviai, bet ka
dangi vienas kitam jiedu 
gadino biznį, tai apie žydų 
mušimą visai užmiršo, c 
pradėjo patys sau žandu? 
tašyti. O tie “lietuvybės 
priešai” žydai d a nei vie
nam lietuviui žandų neap 
daužė. Tai kas gi tada ar
šesnis “lietuvybės priešas?”

kad GorguHfcas bus nužu-iv<"c ' * atsls* Sportiškai sprendė doro- jaunimui iš mažens bus
Ivtas i nužEdmo vieta su- : popa>,lr abudu gynėjai. vės dalyką senovės graikai iskiepvtos taurios mintvs,
traukė didelę smalsuolė mi-i??pas J«"? « manymu, gy- jeigu bus veikiamas sveikais
nią, bet aplink giljotiną’ bu- ^teiėiima^švvSjo r"“* k?.nksmin^.lr.|netl- pavyzdžiais, tad ne taip jau 

i— oraksteiejimas, svysteiejo kusius, silpnus, neislaikan- lengvai iškrvps. Imkim, kaip 
peilis. Mirties bausme buvo čius tam tikro “sportiško vvkusiai pastebi Remarkas 
įvykdyta nepaprastai grei- krikšto” kūdikius. Tuo tar- saVo “Kely atgal”, mokslo 
tai. net nustebo tie, kurie pU vėlesnės dorovės doktri- vadovėlius, istorijos vado- 
buvo pripratę prie panašių nos ar sutemos šiokį graikų vėlius. Juk ten kalte ikala- 
*enu. šališkumą pasmerkė, nes gy- ma, jOg istoriją kuria gar-

Bematant kūnas ir galva venimas rodo, jog silpni gi- šiauši kariautojai, tie, kurie 
buvo įdėti į pintinę ir nune- mę dažnai išauga ne bet ko- daugiausia žmonių išžudė, 
šti į vežimą, kuris nuvažiavo ki vyrai, o ir ypatingų gabu-
į Ivry kapines. Tačiau Gor- mų žmonės. Juk ne visas 
gulotas nebuvo ten palai- žmogaus vertingumas rau
dotas, kadangi jo žmona pa- menyse telkiasi: juk ne rau- 
reikalavo palaikų ir jie jai menimis “galvodami” išra- 
buvo perduoti. dėjais, genijais tampa!

vo sudarytas policijos kor- 
lonas, taip kad visi tie, ku
rie neturėjo atitinkamo lei
dimo, buvo už 400 metrų 
nuo vietos, kur giljotina bu
vo pastatyta.

Apie tai, kad mirties bau
smė bus įvykdyta, Gorgulo
vui buvo pranešta tik pus
valandį prieš mirties baus- 
nės įvykdymą. Tada jis bu
vo pažadintas valstybės gy
nėjo atstovo, kuri atlydėjo 
teisingumo ministerijos vai 
dininkai. Gorgulovas mie
gojo pasmerktųjų celėj.

Po to Gorgulovas buvo 
narengtas giljotinai: jam

Kaip gali rastis jaunose 
sielose žmoniškos mintys, 
kaip gali jose susiformuoti 
taikaus žmonių sugyvenimo 

i dorovė, kaip jie gali trokšti
T » . ., .. .ir riekti tauriu idealu, jeigu

Pataibautojai tučtuojau O ‘L. A. kaip tik ne bio- visur mato garbinant de- 
nušlavė Arago bulvarą, iš- logiškai, o visai “sportiškai” iętruktorius. griovėjus, jeigu 
valė ir išardė giljotiną. Pa- protauja, esą: “...ypatingas įje patys uįdomi ta linkme?
.statyti aplink mirties baus- jautrumas ir gailestinpimas O f i c i o za s kažin iš

iuvo nukirnta anvkaklė ir įvykdymo vietą turėkliai įvairių nelaimingai gimusių' kur semdamasis stiprybės
iu o nukirpta ap\ kakle n ^uvo pašalinti. Minia, kuri bei gyvenimo morališkai su-

nieko nematė, tekina subė- gadintų... vargu yra pateisi- 
go į vietą, kur giljotina bu- namas...” Apie protiškai ar- 
vo stovėjusi. Bet ten tik švie- ba morališkai nesveikus

nuskustas kaklas. Pakeliui Į 
giljotiną Gorgulovas daug 
kalbėjo apie savo žmoną ir 
)rašė savo palydovus jai pa
sakyti. kad jis visą laiką ją 
mylėjo ir prašo, kad ji jam 
už viską dovanotų. Jis norė
tų, kad vaiką, kurio ji už 
celių savaičių susilauks, ji 
užaugintų jo pasauliažiuroj.

Gorgulovas išgėrė, prieš 
mirties bausmės įvykdymą, 
i ar du stikliukus romo, bet 
nuo tradicinio papiroso at
isakė.

Havasas praneša, kad į 
giljotiną atvykusio Gorgu
lovo plaukai dirbo į visas 
nusės. Veidas buvo ketur
kampis. masyvus ir be jo
kios ypatingos išraiškos. Iš 
□radžiu jo veide nebuvo žv- 
mu joks jausmas. Jis atrodė 
ipkvaitintas. Du tarnautojai 
nunešė jį prie giljotinos, ka
dangi jo kojos buvo supan
čiotos ir jam buvo sunku nu
lipti nuo laiptelių, kurie bu
vo pristatyti prie ji atvežu- 
?io vežimo. Kada Gorgulo
vas stojo prieš giljotiną, ne
teko pamatyti tos paprastos 
išraiškos, kuri, iškreipia pas
merktųjų veidus. Jis žiurėjo

skelbia mintis visai neprak
tiškas. Kas, kad nusikratysi 
psichiškai ar morališkai ne- 

• sveikais suaugusiais, jeigu
zias smėlis žymėjo vietą, žmones oficiozas pasisako, j aUginsi naują kaita ne kito- 
kur Gorgulovas atkentėjo už esą geriau, kad jų gyvų ne- kja?
savo nusikaltimą. butą. jau ,ajkas rea,jai žvelgtį

D 1* • IT • <7* aplinką, o nesiramstvti vien
Du Broliai Kaip Vienas. biologija, juk ir biologija

■ ' remiantis taip pat galima
prieiti, kad tos pačios klasės 
gyviai ne vienokiose klima
to sąlygose kitaip suauga. 
Juk ir veisles gerinant žiū
rima sąlygų, tos sąlygos ge
rinamos, tad gerinant žmo
niją būtina gerinti jos gy
venimo sąlygas. auklėti 
naujais pagrindais, o tų pa
grindų pirma pradžia — ro- 
dykim pasaulį jaunimui ne 
karų, ne žudynių pasaulį, o 
kultūriško bendradarbiavi
mo, kelkim aikštėn ne kum- 
šties garbinimą, o intelektiš- 
kumą! ‘ “L.” ‘<2.”

Štai, čia parodyti du Craigų broliai. Charles iš kairės ir 
VVilliam iš dešinės, kurie tarnauja Amerikos kariumenėj ir taip 
vienas Į kitą yra panašus, kad net artimiausi draugai negali 
jųdviejų atskirti. Jiedu yra dvynai.

AUDĖJŲ STREIKAS 
ANGLIJOJ PASIBAIGĖ.

Žinios sako, kad susirin
kę Manchesteryje streikuo
jančių audėjų atstovai su 
audinyčių savininkais susi
taikė kompromiso keliu.

I
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Rusai Giriasi Diplo-Dvasiškis Vaišino Ir 
Laimino Žmogžu

džius.
matiniais Laimė

jimais.
Vienas “Narkomindielo 

šulas Maskvoje pareiškė: 
“Jeigu Leninas dabar atsi
keltų ir pamatytų tą progre
są, kokj mes esame padarę 
tarptautinėj politikoj, jis 
butų labai patenkintas.’’

Ir reikia pripažinti tiesą, 
kad keliais paskutiniais me
tais Sovietų diplomatai pa
sidarė daug skubesni ir ap
sukresni už kitus. Kai Tur
kija pasijuto prieš trejetą 
metų politiškai izoliuota, 
bolševikai bematant jai iš
tiesė ranką ir dabar Turki
ja negali be Rusijos žings
nio eiti. Panašiai su Afga
nistanu. Anglams numetus 
bolševikų draugą Amanul- 
lah ir pasodinus Nadyr Kha- 
ną, pastarasis greit tapo nu
verstas ir dabar Afganista
nas yra kur kas didesnėj so
vietų Įtakoj, kaip anglų.

Y patingai sovietų Įtaka 
Italijoj darosi vis didesnė. 
Kalbama apie kažkokias 
Sovietų, Turkijos ir Italijos 
peilrakcijas ir paslaptis.

Naujausiai santykiai su 
Amerika, dėl kurių Maskvoj 
atvirai kalbama,kad Ameri
ka sovietus ne tik pripažin- 
sianti, bet ir i tulus artimes
nius santykius Įeisianti. A- 
merika sovietams duosian
ti milžiniškus kreditus, ypa
tingai ginklais.

Naujausi sovietų pasise
kimai Francuzijoj buvo dėl 
naftos. Nežiūrint Anglijos, 
Amerikos ir Rumunijos naf
tos pramonininkų pastangų 
neprileisti prie susitarimo, 
Francuzų kompanija “Pet- 
rolina” prieš keletą sąvaičių 
pasirašė pasitikėjimo sutar- 

su sovietu “Neftsindika

Nelabai senai Karaliau
čiuje gauja žmogžudžių už
mušė kęliatą komunistų, iš
sprogdino kelias darbinin
kiškų laikraščių spaustuves 
ir kitokių piktadarybių pri
darė.

Nors visi supranta, kad 
'ai yra tautiškų fašistų dar
bas, tačiau iki šiol žmogžu
džiai nesuimti.

Taigi socialdemokratų 
laikraštis “Koenigsberger 
Volkszeitung” iškėlė tų pik
tadarių vardus, nurodė jų 
adresus, ir aiškiai pasakė, 
kad prieš užpuolimą vienas 
dvasiškis juos slėpė savo 
namuose, vaišino juos, ir ei
nant jiems kruvino darbo 
dirbti, palaimino juos. Laik
raštis pasakė ir to pastoriaus 
vardą.

Be to da socialdemokratų 
laikraštis nurodė pavardė
mis ir keliatą valdininkų, 
kurie dalyvavo tame pogro
me, o dabar pabėgo Į Dan- 
cigą.-

Socialistų laikraščio pa
duotos žinios, matyt, teisin
gos, nes prieš jas neužpro
testavo nei Įvardytas kuni
gas, nei kiti.

GALICIJOJ ATKASĖ 
GOTŲ KAPUS.

Iš Krokuvos pranešama, 
kad Przemyslio mieste be- 
kasant žemes rasti du žmo
nių skeletai pusantro metro 
žemės gilumoj, suguldyti 
prieš vienas kitą per metrą 
atstumo. Vienas skeletas, 
moters, kojomis atsuktas Į 
pietus, o kitas, vyro,— Į 
šiaurę. Prie skeleto rasta Į- 
vairių daiktų iš 6 šimtmečio. 

Tarp vyro šonkaulių ras-
tl su sovrevą r.eiui.i.u.ną- geležinis durtuvo smai 
tu ir Francuzija tuojau uz- ]aga<jfo su dviem užbarz
pirko Sovietuose dideli kie
ki naftos. Maskvoj tai pris- 
kaitoma prie žymių politinių 
laimėjimų. Varšuvoj dėl to 
keliama daug nerimo.

Pinigų Maišas Šaudo 
ir Dujas Leidžia.

dėm: prie kojų gulėjo gele
žinis peilis kaulo kriaunose' 
ir tarpe pėdų padėtas gele-; 
žinis rinkis. Į

Prie moters skeleto rastas! 
mažas molinis indas, braslė-1

KELEIVIS, SO. BOSTON

f"

DŽIUNGLIŲ TERORAS
“Camlo savo Žalumoj** — kaip atrais- 
duota didžio gyvulių tapytojo Paul 
[įrantom ... įkvėptas leopardo žiaurios 
korojanrios jėgos ir nenuilstamo aukos 
medžiojimo, kas jį padaro Afrikos 
džiunglių visiems gyvuliams teroru.

Copr. 1*?-’ 
The American

Tobacco Co.

ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies 
• . . lengvinusiame cigarete 

kokį kada nqrs rūkėte

MES perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog ‘Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva“* - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
~It*s toasted’’. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

’Tt’s toasted”
Tos pakelis Innąvą Leckles

"Jri imogus parašytu geresnę knygą, pasakytu geresnį pamokslą, ar padarytą tobūlesnius sląsfus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatytų namus miško tankmėje, listiek pasaulis iki jo durų pramins taką."

RALPH VALDO EMERSON
Ar sis pareiškimas neganėtinai paaiškina kodėl pasaulis užgiria ir priima I.ucky Strike?

ATSIŠAUKIMAS Kiek Verti Kaizeris-Nusileido 2,200 Pėdų
Mes, East Windsor’o lie- UstŪ? | Jurtiį Gilumotl.

tolute tuviai, giliai at jausdami A- West Kingston, R. I. — šiomis dienomis du Ame-
, \ _ • i ’ P „ merikos lietuvių laisvama- Italas vardu Mastrostefano rikos mokslininkai, užsida-
hTsTdar S ni” veikėi° dr« M- X- Moc- {ia. iškė? , bakučiui į tam tyčią padarytą plie-

•itineto- įoizicšimoc kaus dabartinę sunkia me- Reitamri bylą reikalauda- no spintą, nusileido, arba,Kūnų ištiestas laidojimas, ... - __ _ nnn užNew Yorkė31 ta'^&a^tes manT^ūrtjoTriStonvbfe džiaginę padėtį, prašome mas $2 000 atlyginimo už teisingiau pasakius buvo
. i___ ___________ —x visų Amerikos Jungtiniu savo usus. teisme jis aiški- nuleisti ant plieninių lynų jįtakos. Ginklų nebuvimas jr Kanados no. „Aš liep; jam tik bar. jures 2>2oo pėdų jilumon,

___ A______ ±1 _ T- rvl 1__ Z_ _____ -1____
toks krepšys pinigams neš
ti. kuris ištrauktas iš nešėjo 
rankų tuojaus pradeda šau
dyt ir skleisti troškinančias 
dujas. Žiūrint paviršium, 
krepšys niekuo nesiskiria žiais traukė iš Pabaltės per
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PAJ1EŠK0JIMA1.
Pajiėškau brolio Stasio tStaskaus) 

Povačiausko; gyveno New Yorke ir 
Bridgeport, Conn. Kas žinot apie jj 
ar jis pats prašau pranešti. (41)

MIKE POVVASKAS
Box 10 Point Edward Ont

Canada.

Juzė Tamulevičiūtė, duktė Vinco, 
paiieškau dėdės MOTIEJAUS TA
MULEVIČIAUS, Vilniaus grub, Tra
kų apsk., Marcinkonių valse. Mustei- 
kos kaimo. Kaltelių parapijos; girdė
jau kad jis gyvena Chicagoje. Mie
las dėde, prašau atsišaukti, nes aš 
antri metai kaip atvažiavau iš Lietu
vos ir norėčiau su dėde susirašyt. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kite pranešti, busiu dėkinga. (40}

J. WALENT
26 Bdlevue Avė., Montello, Mass.

Noriu važiuot į Lietuvą, dėl
to pigiai parduodu farmą
360 akerių su budinkais, 204 akerii) 

miško, farma randasi Raymondville, 
Missouri, apielinkėj. Kaina 12 tūks
tančių dolerių. Pusę įmokėti. Gera 
proga (42)

JUOZAS ZIMANCIUS 
savininkas

5x»o s. Maplewood Are., Chicago, I1L

PARSIDUODA FARMA
75 akeriai žemės su budinkais, gy

vuliais ir padarais. Stuba 5 rūmų su 
skiepu ir vanduo stuboj. Geri farmos 
įrankiai, 7 karvės, 6 telyčios ir 1 bu
lius, 2 arkliai, 1 kiaulė, 50 vištų. 140 
bušelių meižių ir avižų 60 bušelių 
bulvių, 15 vaisinių medžių. Dirhamos 
žemės apie 35 akerai. 2 akerai girios, 
gera ganykla ir geras vanduo. 1 mai- 
lė nuo gero kelio, pusantros į “dypą”, 
paštą atveža netoli stubos. C mai lės 
nuo Sherbume ir 6 nuo Hamilton 
miestų. Parsiduoda už $3^500. Parduo
du dėlto, nes aš esu našlė ir pati ne
galiu apdirbt. Daugiau paaiškinsiu 
per laišką. (41)

MRS ANNA LAMAITIS 
Poolville, N. Y.

BOLŠEVIKAI IŠVIJO IŠ 
RUSIJOS 24 TURISTUS
Varšuvos žiniomis, bol

ševikų žvalgyba išvijo iš 
Rusijos 24 svetimtaučius tu
ristus, kam jie kritikavo 
“pįatiletką”. Išvytieji susi
dedu daugiausia iš vokiečių 
anglų ir amerikiečių.

APSIVOGĘS REPUBLI- 
KONV BOSAS VERKIA

o o , _ _ . „ . - Clevelande tapo areštuo-
rur^ues i.mi kuris šiandiena vra visų ap- nebėra. Mano ūsai buvo la- dio siųstuvą ir kitokių mok- tas ir atiduotas teismui vie 

nuo kitų valyzų, bet jo ran-|Vislą ir Dniestrą į Juodųjų !± Šio Vad“

PARSIDUODA: FARMA 
42 AKERIAI

tinkanti dviem šeimynom, du namai, 
2 karų garadžius, barnė, 90 pėdų 
paukščiams trioba, dvi penkių akerių 
tabakui pašiūrės, pusė akro asfara- 
gų, apie 404 vištų, 10 akrų malkoms 
medžių. Namai nauji yra gazas, mie
stelio vanduo, elektriką, gražios prau
stuvės. Prie didelio vieškelio tarp 
Hartfordo ir Springfieldo. Kaina 13,- 
•SOO Dešimts mailių nuo Hartfordo. 
Gera proga. (40)

H. J. WEIDLICH
Warehouse Point, Cons.

Vidurių Užkietėji
mas Išgydomas Be 

Gyduolių.

kenoj iš apačios esanti plo-'juru'pakraščius, jieškodami vė? bei sunkios ligos negali lc.id« d„Ug"tr TlŠ Ma“"Ce Maschke- “ ?¥k
nutė viela, ant kurios galo y- nauju sodybų. P»te sav0 S^bę Plikyti. , ,7 Zli £ J, ,ki‘ raporS',° . per radl° visuomenes pinigų
ra kilpa. Nešant tokioj valy-i W 22---------  I Drg. M. X. Mockus.per ib “

kričio iždo $177,273. Teis 
ne Maschke apsiverkė tikro 
krokodiliaus ašaromis.

iockus per u- benori eit su manim gulti, viršuje pasilikusiems žmo 
zoj pinigus ar kitokias bran- DEMOKRATAI KONTRO- gus _ metus nenuilstamai £ —
genybes, nešėjas turi tą kil 
pa užsinėręs ant savo pirš-

skelbė laisvamanybę ir pla- Rai pažiurfu g 
Jungtinių Valstijų Sena- Įmo apsuetą Amerikos lie- taj aš tau ne Mastrostefa

banLIUOS SENATĄ.
_ - __ jgtinių Valstijų S____
to viela išsitraukia ir tuojaus jfcj šjoi buvo 48 republi- tuvių visuomenės tarpe. Mes
valyzos apačioje pradeda ko„ai. 47 demokratai ir vie- tikime jogei visi Kanados * žm j,anašus į, f 4 g00 tonu ; ke.
veikti tam tikras mechan.z-'nas {ameris darbietfe. Bet * Jungtinių Amerikos Vals- Jjs ^,nk- „ Publika furkam j colį Saules spin-
rsmJa s, S'kS v/aVS r̂tmi;t,edU m: turtj°gardžii! da!ai ^S^^niii

lipkų neturi, bet sukelia po- Waterman mirė ir dabar jo X. Mockaus nuveiktus dar- Kadangi Mastrostefano Sk^matę tiktai pilką tam- 
bciją ant kojų. O jei pieši- neištamauton vieton gu- bus lietuvių visuomenes la- ištikruju dabar daugiau pa. Augmenys tenai jau ne- 
kui pasisektų nuo policijos bernatorius paskyrė demok- bui ir paduos pagalbos ran- - } beždžionę, negu i auga. Žuvų yra, bet jos ki-

’S^'v^dS Latą‘ 7a-igi d/- Rą nUllSUS,am VeikejUL,kaizeri, tai teisėjas jo įasi- tokios, pritaikytos prie di-
cios praneaa verstis tiretai bar turės antmetiską di- Drg. M. X. Mockui Pagel- gailėjo ir priteisė jam iš to delio slėgimo ir beveik visos 
geltom gazai, Kurie baisiai džiumą. bėti Komitetas: Pirminin--nelabojo baizdaskučio $25 turi koki nors šviečianti or-
dusina plaučius ir ėda akis., ---------------- kas, J. Jurki.; sekretorius, atlyginimo. ganą. kuriuo apšviečia ’ gy-

veidrodi, gomis iš tokios gilumos gir
dėjosi viršuje visai aiškiai.

Jeigu vagis su tuo krepšiu Į- NETURI IS KO KALINIŲ S. T«wiwk«;’ iždininkė 
šoktų į uždarą automobilių,, LAIKYT. j
tai jis nuo tų dujų pradėtų Louisianos valstija nutarė

Bet barzdaskutys Reitano venamąjĮ savo pasauli, 
nenori nei tų $25 užmokėti

trokšti ir turėtu arba krenši v------- - Aukas siųskite money or-! nukentėjusiam savo tautie-mesti ’aukln lrbTnL^ei Pahu0?u,J‘1-13 suvo kalėjimų (kriu arba čekju išraš tu iž.lėiui. Jo manymu, ūsai nega- 
mesti laukan, arba nats erei- vlsus kalinius, nuteistus uz dininko vardu 0 ]aiškus ad- « būt verti S25. Todėl jis ža-

— • • • ^9 *9 * resuokite sekretoraus var- da apeliuoti i vyriausi tri-
nera pinigų jų užlaikymui. du šiuo adresu: bunolą.

mesti laukan, arba pats grei 
tai lipti iš automobiliaus

NUDĖJO BULGARIJOS 
BUDELI.

Iš Vienos pranešama, kad 
Sofijoj tapo užmuštas ofi- 
cialis

ivmiu a o c i-ii 85b Reaume Road, E<»stįG Windsor, Ontario, Canada. NUGA-TONEe'i’an ------- W įnOSOT, UniariO, Vanaoa.' T ■ , J .ŠTAI SUMUŠTI. , •. , •« - Tas varnas buvo duotas vieno gy- ęb-ira vnlctvKo_ jini jvmvji i. Prašome ir kitų laikras- idytoiaus Toniko .eceptui. kuris dabar PKna vaistyDe.
d, i o.,-; „ i •• ei v nef,.elft.ie?.l . a? čių perspausdinti ši atsišau-i^^y™^^.', y“;
Bulgarijos budelis, kijos buvo pirmieji nnki- KjjLa ‘ i NLGA To^7

kuris keliatas metų atgal mai Į parlamentą. Pirmuti-
daug žmonių nužudė dėl ka- nės žinios rodo, kad monar- 
tedros išsprogdinimo. Jis chistai bus sumušti. Laimė- 

vadinosi Hussein Jusara, jimas užtikrintas respubli- 
matyt, turkų kilmės. kos šalininkams.

į—generalis tonikas. Jisai atgaivina, 
į sustiprina mus. Nevartok stimulan- 

Laisvamanybė pa Ii uos uos dar* kurei mažai valandėlei tik sustip-
hininkna nuo pragaro baimės, 
o socializmas — ia kapitalizmo 
vergijos.

rina, o paskui pi r keletą valandų nu
stoja veikę ir irtus slegia. Vartok 
NUGA-TONE garantuotą toniką. 
Vienas doleris kainuos už mėnesio 
treatmentą. * ' _ !

ROOSEVELTAS “BYTI 
NA” HOOVERJ.

Demokratų padarytas 
“šiaudinis balsavimas”, ka( 
patyrus kuris kandidatas 
prezidentus gaus daugiau 
balsų, davė šitokių rezulta
tų: už Rooseveltą 315,593, 
už HooverĮ 182,648, už Tho- 
masą 1,896.
PARSIDUODA LIETUVIŠ- 

KI BALANDŽIAI.

Visokios gyduolės ir 
pilsai, nors ir sumin
kština vidumis lai
kinai, bet jų nesu- 

štimuliuoja ir gana tankiai žmo
gų smarkiai nusilpnina, taip, kad vos 
gali paeit. Naujasis išradimas gydyti 
užkietėjusius vidurius yra gamtos 
parūpintas, tai tam tikros sėklos va
dinamos Kazelfs Plantago Seeds. 
Vartojant jas su maistu, gėrimu arba 
vaisiais per nekurį laiką, užkietėji
mas pranyksta pats per save. Vidu
riai susitaiso taip, kad jokių gyduo
lių daugiau vartot nereikia Tas sėk
lai pataria vartot geriausi daktarai, 
S. V. Valdžia ir Insurance kompani
jos. Pigiausiai galima gaut pas musų 
20c baksas arba 6 baksai už vieną 
dolerį. Prisiunčiame per paštą už 
$1.15—6 baksus, į Kanadą už $1.30 
šešis baksus. Kartu su ordeliu reikia 
prisiųsti ir pinigus.

Kazell’s Botanical Co.
Herb Speeialist

103 W. Broadway, So. Boston, Mi

KATALONIJA TAPO 
NEPRIKLAUSOMA.

Ispanijos respublika pri 
pažino Katalonijos provin
cijai nepriklausomybę. Da
bar Katalonija skaitysis at-

Reikalingi Agentai
Pardavinėti

ALIEJAUS PEČIUS
(RANGE OIL BURNERS)

Pečiai yra geri. gvarantuojami ant 
metų. Per pereitus metus buvo par-

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- duota 40,000. Agentams uždarbis go
žiu į visas dalis ras- Platesnias žinias suteiksiu per 
Suvienytų Valsti- laišką. (40)
jų ir į Kanadą j P. KRISCHUS

P 1^0 ) SO Ward Street. Hartford, Conn.
BENIMIRAITIS
520 Wilson St..

Waterb«ry, Conn.

NAU1I KMOmU1 1933 MHIMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, 652 K. BROADWAY 
S. BOSTON, MASO.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-ro Margelio Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centu Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pM 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

i p



Saito* Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON

APIE KUN. ŠLEINIO LAIDOTUVES 
- IR JO “ATSIVERTIMĄ”.

Lawrence, Mass. — Taigi' romiški kunigai ir minyškos,' 
mes jau kun. Šleinį palaido- ir ką jie su tuo mirštančiu. • 
jom. Jis buvo musų tautis-jbe sąmonės kančiose esan-į 
kos bažnyčios klebonu per čiu ligoniu darė. sunku pa- j 
paskutinius 14 metų, ir pir- sakyti. Žinoma tik tiek, kad 
maišiais laikais pasižymėjo kun. Šleinys ligonbuty jau 
savo darbštumu ir atsidavi- nebuvo sukalbamas, ir todėl 
mu žmonių labui. Dėka jo jokių testamentų jis negalė- 
triusui, buvo atnaujinta ir jo nei rašyti, nei pasirašyti, 
ištaisyta bažnyčia, puikiai Buvo, mat, gandų, kad ve- 
sutvarkytas jos parkas Me- lionis turi apie $400.00 pini- 
thuen’e ir papuoštos kapi- gaiš ir $800.00 vekselį; to- 
nės, kur ir jis pats pagaliaus dėl da nespėjus velionio ku- 
atsigulė amžinam atilsiui... nui atšalti, jau jį pasigrie- 
Savo nuoširdumu jis pri- bė Romos agentai. Tuojaus 
traukė į darbą ir nekurtus buvo paskelbtas “atsiverti- 
inteligentus, kurie paprastai mas" ir paaiškinta, kad jis
nuo kunigų šalinas, kaipo:busiąs palaidotas “šventin- su South Bostono Sidabru, 
nuo savos rųšies fakirų. Sa- toj vietoj”. Bet kaip pasiro- j.a;D “bažnvčioi“ cibu- 
vo laiku galima buvo maty- dė. kad Šleinvs pinigų ture- pašlavinėti *

Sikorskio Padaryto Skraidomoji Mašina.

čia parodyta vėliausia lenko Sikorskio konstrukcijos skraidomoji mašina, kuri šiomis die
nomis Bridgeporte buvo nuleista ant vandens. Tai yra skraidomas laivas tikroj to žodžio pras
mėj. nes gali lygiai oru lėkti ir vandeniu plaukti. Jis yra varomas keturiais motorais, turi 
2.300 arklių jėgą ir gali lėkti 145 mylias į valandą. Jo kabinon telpa ir parankiai gali keliauti 
40 žmonių, šita mašina bus keleiviams vežioti Pietų Amerikoje.

, SULAIKYKIT VAGI!’
Lietuvoje, nekurtame kai-jmų atrodo 

me, kaimiečiai dienos metu Į dalyku.” 
užklupo begaspadonaujanti Reiskia M Vaidvla

katė paliejus pieną. Jis ma
to, kad sandariečių ir fašis-

nepateisinamu

ti jam padedant d-rą Miko 
laitį, laivakorčių agentą 
Urbšą (vietinius) ir net adv. 
Bagočių iš Bostono. Jo alga 
buvo menka, regis, tik $50 Į 
mėnesį, o pajamos už baž
nytinius patarnavimus taip
gi mažos, taip kad jis aktu
aliai beveik pusbadžiavo. 
Neklystu sakydamas, kad 
gyveno dažniausia duona, 
nusipirkdamas kaip kada 
pieno buteliuką. Jis vargiai 
gaudavo sykį į mėnesį žmo
niškai pavalgyti. Tokiu bu
du jo sveikata pradėjo irti, 
jis darėsi nenormalus, pa
galiau pradėjo išsigerti 
“prohibicijos padaro” dau
giau negu sveika ir taip ga
lutinai suardė savo sveikatą. 
Pradėjo labai nervinties, 
susipyko su pariapijonais 
apleido parapiją ir mirė nu
vykęs pas savo draugą, len
kų tautiškos parapijos kle
boną Dynevičių, Fall River, 
Mass. Romos davatkos tuo
jaus paleido paskalą, buk 
Šleinis nusižudęs, ar jį nu
žudęs tūlas lenkutis Turėk

Kadangi aš pažinojau ve
lionį gal geriau negu kas ki
tas, taipgi pažinojau ir mi
nėtą Turek’ą, žinau jų san- 
tikius, tad galiu pasakyti ne
bijodamas perdaug suklysti, 
kad kun. Šleinys nesinuodi 
jo ir jo niekas kitas nenu
nuodijo, bet jis užsinuodyjo 
netyčia gerdamas ką gauda 
vo nuo geraširdžių parapi- 
jonkų ir iš tūlos vokiečio ap 
tiekos.

Jėzuitų laikraščiai Šlei
niui mirus tuojaus paskelbė, 
buk jis “atsivertęs prie tikro 
tikėjimo”, palikęs testamen
tą apgailestaudamas, kad 
buvęs “nezaležninkas” ir 
ragindamas savo “suvedžio
tus” parapijonus grįžti prie 
Romos. Suprantamas daly
kas, jog visa tai yra žemiau
sios rųšies melas ir prasima
nymas, kad pritraukus tau
tiškus avinėlius prie romiš
kų avelių būrio. Jei “Darbi
ninkas” ir susispietę prie jo 
grašiagaudos turi kokius te
stamentus, lai atspausdina 
juos savo “laikraštyje”, lai 
paduoda fotostatišką kopi
ja!

Jeigu kun. šleinys butų 
“vertęsis”, jis butų “atsiver
tęs” dar sveikas būdamas ir 
butų likęs popiežiaus “šven
tuoju”, kaip liko “atsiverte- 
lė” Marija Magdė. Jo “atsi
vertimas” ant mirties patalo 
yra panašus i visus kitus “at
sivertimus”, kurių romiečių 
istorija pilna, bet kurių nei 
vienas nėra teisingas.

Istorija apie Šleinio “atsi
vertimą” buvo tokia: pasir- 
gus jam apie desėtką dienų 
kun. Dvnevičiaus kleboni- 
joj, gydytojas patarė nu
vežti jį į Fall River ligoni
nę. Ten su juom jau buvo 
sunku susikalbėti: jis klajo
jo, draugų nebegalėjo pa
imti, ir buvo didelėse kan
čiose. Matomai, kaip papra
stai apie mirštančius, lyg 
vulturai, pradėjo slankioti

jo visai mažai, o tas vekselis 
be jokiom vertės, tai tie Ro-i 
mos juodvarniai tuojaus pa- ‘ 
kratė rankas ir pranešė 
Lavvrence’o “nezaležnin- 
kams”, kad “atsiimkit savą 

mitra ir kavokit kur nori
te.”

Kun. šleinys buvo iškil
mingai palaidotas tautiško
se kapinėse, kurias jis taip 
mylėjo ir dėl kurių tiek 
daug triūsė, — palaidotas 
22 rugsėjo, dalyvaujant di
džiausiai žmonių miniai, 
vietiniam naujam kunigui 
Petrošiui ir dviem tautiš
kiem lenkų kunigam. Vaka
re prieš laidojant buvo pa
kviestas adv. Bagočius pa
sakyti prakalbą, nes laidotu
vių dieną turėjęs būti teis
me ir negalėjo dalyvauti. 
Kalbėtojas suramino žmo
nes, patarė neklausyti viso
kių gandų, atminti velionio 
gerus darbus, nes, girdi; 
“Ką velionis gero yra pada
ręs, tai yra padaręs mums, 
lietuviams: o jei ką blogo 
darė savo silpnybių arba 
aplinkybių dėlei, tai darė 
sau.”

Tik vienas nesmagus in
cidentas įvyko. Kaip tik 
gandai apie Šleinio mirtį 
pasiekė Brookiyną, tuoj iš 
tos apylinkės atsibaladojo 
garsus “arcivyskupas” Ge- 
niotis. Kaip žinom, jis liko 
“arcivyskupu” tik dėlto, kad 
nepasiduoti Philadelpnijos 

Žukauskui, kurs yra tiktai 
“vyskupas”. Vienok būda
mas “arcivyskupas” trankos 
po platų pasaulį netik be vy
skupų ir vyskupijų, bet ir 
be parapijos. Pribuvo jis 
čionai padrumst! biskutį, 
gal manydamas gausiąs 
Šleinio vietą parapijoj, ir 
todel ėmė erzinti parapijo
nus prieš kun. Petrošių. — 
ramų. lėtą vyruką. Gaila 
man Geniočio: jis iš visų 
taip vadinamų tautiškų ku
nigų turi turbut daugiau 
mokslo ir iškalbumo, ir ji 
galėtų būt dideliu faktorium 
tame judėjme, kuriam iki 
šiol nieko negalėjo dar pri
duoti, jei jis nežaistų to
kiais niekais, kaip “arcivy- 
skupai”, bet butų tuo, kuo 
tinka ir kuo yra. Kitaip, vie
toj būt naudingu visuome
nei, Geniotis vėl turės tartis

leidosi bėgti, įniršę kaimie
čiai vytis. Kaimiečiai vyda
miesi vagi šaukė: “Sulaiky
kit vagį!” O vagis, kad nu
kreipti nuo savęs nuožiūrą 
ir lengviau pasprukt nuo 
kaimiečių bausmės* bėgda
mas taipgi šaukė: “sulaiky
kit vagį!”

Panašios taktikos laikosi 
ir “Sandaros” redaktorius 
p. M. Vaidyla, rašydamas 
“Sandaroj” SLA. reikalais. 
Kaip jau visiems yra žino
ma, praeitam SLA. SeimeREDAKCIJOS

ATSAKYMAI. Pittsburghe ponai sanda-
; .v _ neeių vadai pasibučiavo su 

Malioriui.— Jeigu isdžiu- fašistu vadais ir bendrai 
su- vus maleva atšoksta ir lupa- Įvykino SLA. Seime pučą. 

manymus u pai engimus ir sj. tai reiškia, kad malevo- Sulaužydami SLA. konsti- 
, daug didesnsiu skaičiumi jant namą sienos buvo sla- tuciją. tie ponai priėmė ne
degusį kartą. pios ar drėgnos. Nekuomet teisėtus delegatus 14 kp. ir

Arcivysk. Geniotis padą- nemalevokit namo tuojaus p. oii; sumynė gražiąsias 
re zmgeidų pranešimą Jis po lietaus arba ūkanotame demokratines tradicijas S.L. 
paaiškino, kad greitu laiku ore, nes medžias tuomet bu- a įr nariu valia pareikštą 

gerai pavyko. Ją sutvarkė, bus užpirirta žemė kapams.! na prisigėręs drėgmės ir ma- visuotinoje balsavimuose.

Verkiantis Petras.

PATERSON, N. J.

Lietuvių parengimai ir 
jaunimas.

Lietuvių radio valanda iš 
Patersono stoties W0DA

komp. J. Žilevičius ir pirmu 
kartu išpildė parapijos cho
ras. Dėka jo pasišventimui 
tam reikalui, lietuvių vardas 
nebuvo pažemintas. Skra
jūnas apie tai išpliekė “Vie
nybėje” ilgą špaltą: pir
miau jis visados rėkdavo iš 
akyklos, kad laikraščių ne

skaitytų, nes jie bedieviški, 
o dabar net reporteriu tapo. 
Patersone pirmą vietą ūži

Patersoniečiai ypatingai 
buvo entuziastiški tautiškos 
parapijos parengimu. Jie 
pasižadėjo ateityje remti vi
sokius gerus parapijos

bažnyčiai ii mokyklai ir vis- ieva prįe jo neprilips. Pašto- Sumynė teisėtumą, išteisi- 
kas bus užmokėta, nes pa- vėjus ji visuomet atšoksiant prasikaltusius Pildo- 
skolos užtraukt nenorima. į Medžias turi būt sausas per- mosios Tarybos narius dėl 
Nev\ arkieciams užtai garbė. _dėm, o ne vien tik pavir- Devenio paskolos. Žinoma, 

P. K. Reporteris. siUm. Jeigu ketinat dėti du toks sandarietiškų ir fašisti-
Iru ircwr d a • coat u ’» ta* PirmaJam rei" škų politikierių pasieilgimas 

DUUUE5NE, PA. kįą duoti gerai išdžiūti, nes sukėlė SLA. nariuose pasi- 
Sudegė Vincas Gutauskas. 1 užtepsite ant minkšto, 1 piktinimą, pasiūlė daugy- 

Rugsėjo 23 d. buvo sveiJmi-?P®tin^S!?O^-',^’^d.b«s.Pro^ Ir> aiiku- ka,!
kas ir linksmas, vaikščiojo 
po miestą, kalbėjosi su'

ma “Keleivis”, nes jį musų' draugais. Parėjęs namon ra-
lietuviai myli už jo teisingu
mą.

tų įvykdytas perversmas, 
praėjusiam Pittsburgho S.
L. A. seime, nieko gero susi
vienijimui nelemia^ Ir dau
giausiai turbut reikės už tai 
nukentėti nusibankrutavu
siai sandariečių ir fašistų 
politikai.

Ateityje SLA. nariai tur
but netikės sandariečių ir 
fašistų blefams, ir apvalys 
savo organizaciją nuo tokių 
geradarių” kaip p.Vaidyla, 

kurie neatskiria SLA. reika
lų nuo savo partijos politi
nio kronio, ir kuriems di
džiumos SLA. narių pareik
šta valia visuotinuose balsa
vimuose nieko nereiškia.

Tik reikia nusistebėt p.
M. Vaidylos geroms akims 
ir nepavydėtina drąsa, kad 
jis savo ir savo draugų fa
šistų “nuopelnus” bando 
prikaišioti kitiems, kad nu
kreipus SLA. narių atydą 
nuo tikrųjų kaltininkų. Jis 
elgiasi lygiai taip, kaip tas 
vejamas vagis. Jis bijoda
mas sveikai protaujančių 
SLA. narių, drąsiai šūkau
ja: “Ei, sulaikykit vagį!” 
Nors tikrenybėje aiškiai ži
no. kad jis yra vienas iš tų, 
kurie SLA. pridarė daug ža
los.

Pitssburgho Jonas.

i neišdžius ir bus sugadintas nariai tokius sandariečių ir 
i visas darbas. Perdaug sto- fašistų lyderių politinius 
rai malevos irgi nereikia. manevrus fratemalėj orga- 
dėti, nes ir tuomet ji lupsis. nizacijos netolemos.do svečių, pavaisino juos, 

išėjus svečiams pats nuėjo į 
skiepą ir atsigulė lovon. Iš

Dulkės nuo minkštų anglių 
turi riebalinių savybių; jei-

. .. ,, igu jų gerai nenuskusit, tai.f®™. ... . .nežinomos pnezaaties skle-, ma]eva ; i neprilips ir ank.,tikinti lietuvių visuomenę a- 
i pe kilo gaisras ir Gutauskas | ^iau ar vėliau nusilupa Pigi Pie sandariečių ir fašistų po- 

Kiekvieną lošima laimi su smarkiai apdegė ir buvo nu-pmaleva j is ir nu0‘ gerai Htikierių neklaidingumą ir
vežtas i McKeesport ligom- nrin.flžtn ne« ii na-! Sandaros 36 numeryje sa-

Baisbolininkų L. of K. 
sekasi gerai.

žymiais rezultatais, kas su 
daro gerą įspūdį. Lietuvių nę. Ten pasikankinęs apie 5
Beisbolininkų Komandą re-! va^andas, sunkiausiose kan- 

iciose mirė.
Velionis buvo nesenas 

žmogus, apie 50 metų, paėjo 
iš Kauno rėdytos ir ilgus

mia tik keliolika asmenų:
K. Spranaitis, V. Sereika, A.
Varekševičius, Linkai ir Ja- 
nušaitis. Visą laiką jie uoliai 
remia,
muose
ninku Dienoje buvo beisto- 
lininkų gužynės, kurioje da
lyvavo daug jaunuolių ir. ,
svečių. Visi linksminosi iki g]skas žmogus, plačiai buvo 
vėlai nakties ir viskas pui- žinomas. Per ilgus metus 
kiai pavyko. prigulėjo prie Lietuvių Pa-

dalyvauja parengi- ^}etps .gyvenoAmerikoje, 
ir lošimuose. Darbi

Mirė N. Krukonis. Jis bu
vo sunkiai sužeistas auto

mobilium. Velionis buvo A- 
merikos kariumenėj, tapo

Tačiaus M. Vaidyla per 
“Sandarą” bando i-

priruošto medžio, nes ji pa-, ...... .
prastai būna padaryta iš vo bieiuharns pasako sekan-
kreidos, kerosino ir trupu
čio vanišio. Išorinei namo 
pusei maleva turi būt kuo

tį pamokslą:
“Skaitant kai kurių ‘pa

žangiųjų’ SLA. narių bepra-
genausia: iš malto švino, ! smius šukavimas noroms, 
cinko ir sėmenų aliejaus.Jos | nenoroms prieini prie išva- 
nei saulė nenudegins, neitos, kad tie žmonės nepa-J 
lietus nenuplaus. Niekad ne-‘keis savo amato ir bėgyjeVelionis buvo darbštus žmo-

naujo namo, pa- poros ateinančių metų. Rei- 
tinkas jg vidaus nėra vi- škia, iki sekančio SLA. sei-įsigijęs du gražius namus. 

Buvo linksmo budo ir drau- siškai išdžiuvęs, nes kitaip 
bus prid rėkęs ir jūsų male-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkios pasi
garsini mus, kaip tai: pa jieško ji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši
mas. pardavimus, pirkimas, skai
tome po 8c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį. išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, mir.imuia 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikrašfcį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. Todel norint 
tai pint pajieškojima su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
283 BROADWAT,

SO. BOSTON. MASS.

mo Detroite tyčia bus ver
dama košė, kad sukelti ne
apykantos tame momente,

i cc ei » «- . kada reiktų padirbėti išsi-jc... LSS. 51 kuopos komisijai. juosus apsaugojimui orga- 
yra pasidarbavę^. 1916 me—Draugų atsišaukimą į bal-;nizacijos. jeigu tik tame 
tais statant kiiubo svetainę suojancius nespėjome į si; pažangumas tai visu pa- 

numerį įdėti. Tilps vėliau. Į žangiausias žmogus yra tas,
K. P. ŠimkoniuL—Straip- kuĄ kovįa kad. įv3’ktu a- 

snelis bus geras. Ačiū.

šelpinio Kiiubo ir daug jam

jis veikė įvairiose komisijo
se ir suteikė daug gerų pa-

palaidotas su bažnytinėmla-; Velionis paliko
peigom Holy bepulchre ka- žmon? posūnį Juozą.
puošė. -Tapo palaidotas 27 rugsėjo

Hillside, N. J. buvo šv. Jo- ant vokiečių katalikų kapi-
no T. K. parapijos piknikas. nįu
Diena buvo graži ir tukstan- vietos anglu laikraščiai 
tinė minia buvo suvažiavus! 
iš visų aplinkinių kolonijų.
Svečiai turėjo progos gra- Sybė. Jis nieko daugiau ne- 
žiai pasilinksmint prie geros rūkydavo kaip tik pypkę, o
muzikos ir buvo puikiai pri
imti ir vaišinami. Daugelis 
d a nebuvo susipažinę su 
taut. parap. vadovu arciv. 
Geniočiu, piknike gavo pro
gą susipažinti. Visi svečiai 
buvo labai patenkinti ir gė
rėjosi tokiu mandagiu Ne- 
warkiečių parapijos paren
gimu.

Nauji N. Dakctos Valstijos Romai.
Tai yra nauji North Dakotos 

valstijos rūmai Bismarcko mies
te. Jų pastatymas kaštavo $2.- 
OOO.oOO. Senieji rūmai buvo me
diniai ir sudegė.

I. M.— Sovietų červoncas 
reiškia 10 aukso rubliu.

. .iPASIKORĖ DEL ME1L1Š- paraše, kad velionis sudege KŲ Pr|EžasCIŲ. 
nuo cigareto, bet tai netei- / . . . .

Paskutiniuoju laiku Tel
šiuose Kalno g-vėj, nusipir
kusi naują virvę, pasikorėnuo pypkės užsidegt nega- . . .

Įėjo, nes kada jį rado apde- P?ė Lumytė apie 35 m. am-
gusį skiepe, tai pypkę rado 
kišeniuje ir buvo tuščia. Nuo

žiaus. Pasikorusioji paliko 
net keturius laiškus įvai-

ko velionis taip skaudžiai i rie^s savo “simpatijoms 
apdegė, tai tikrai misterija,' Tenka pastebėti,_ kad ir 
nes matrasas, ant kurio ve-i^Hį3^ p-lė Lumytė skandi- 
lionis gulėjo, buvo apdegęs jnos^ šulinyje, bet buvo iš- 
visai mažai. !gelbėta; nuodijusi, bet irgi

Rugsėjo 24 d. mirė 19 me- nepavyko, tik dabar nusi 
tų lietuvaitė N. Vizagelskiu- žudė.
tė, o 26 d. mirė M. Petraitis,
53 metų amžiaus.

Darbai masų apielinkėje 
labai blogai eina. Dirba vie
ną dieną sąvaitėje, kai ka
da dvi dienas ir kad kada 
pagerėtų, jokių ženklų nesi
mato. Daug darbininkų yra 
labai suvargusių, daugelį 
šelpia miestas, kitus salavei- 
šiai. Padėtis darbininkų tie
siog pasibaisėtina.

Pelėda.

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptą ir kroniškų litą 
ntoterą ir tyrą, kraujo ir odoo. 

Elektriką ir GOS gydoma 
jei reikalas.

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

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

narchija. Bet susivienijimas 
nėra politinė organizacija ir 
iškalno rengtis prie pervers-

TARPTAUTINES BALIU 
NŲ LENKTYNES.

Pereitą nedėldienį Švei
carijos mieste Bazely prasi- 

! dėjo tarptautinės baliunų 
lenktynės, kuriose dalyvau
ja 34 lakūnai iš 8 valstybių.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—8 
Sekmadieniais: IS—1S.

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

TeL Bouleeard 8463

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių Žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinijrus galima siųsti popierinį dolerį

~ deriT ‘arba “Money Orderį

253 BR0ADWAY
Adresuokit sekančiai:

SO. BPSTON, MASS.



Septintas Puslapis

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir tt Lietuvos Laikraižių.)

BITAITIS GAVO 10 METŲ KALĖJIMO
Jis norėjo nušauti žmonų, 10 metų sunkiųjų darbų ka- 
bet nušovė savo dukrelę ir Įėjimo su visų teisių atėmi-

sužeidė uošvę. mu.
Šiauliuose gyveno jauna 

porelė: Mykolas ir Michali
na Bitaičiai. Vyras— 33 me
tų, žmona — 23 m. amžiaus.
Turėjo 4 metų dukrelę Bro
nę. Bet šeima susidėjo iš ke
turių narių. Tuo ketvirtuoju 
buvo Bitaitiertės motina 41 
m. amžiaus, Kazė Grikšelie- 
nė. Visi sugyveno gana gra
žiai. Bitaičiai vertėsi ries
tainių prekyba. VažinėdaVo 
su riestainiais po jomarkus 
bei atlaidus, kiek reikia už
dirbdavo ir — vargo, regis, 
nejautė, šeimyniškos laimės 
netemdė niekas. Bet, štai,
Bitaftis nei iš šio, nei iš to 
ėmė įtarti savo žmoną lau
žant jam *prižadėtą ištiki
mybę. Turėjo ar neturėjo 
pagrindo Bitaitis savo įtari
mui—pasakyti sunku, bet 
žmona gynėsi esanti jam iš
tikima, duotos prie altoriaus 
priesaikos nelaužiusi ir 
tvirtino, kad visi vyro Įtari
mai prieš ją esąs tik jo ne
sveikos, pavydulingumo Ii 
ga užsikrėtusios vaizduotės 
padaras.

Pagalios Bitaitis pametė 
savo žmoną ir išėjo kitur 
gyventi. Tečiau pavydo kir
minas nesiliovė jį graužęs.
Jam vis rodėsi, kad jo žmo
na glėbesčiuoja kitą vyrą.
Taigi vieną vakarą jis nuta
rė nueiti ir pažiūrėti. Nuėjo 
ir patamsy beldžiasi į duris.
Bitaitienė su savo dukrele 
ir motina Grikšeliene jau 
buvo sugulusios. Grikšelie- 
nė paklausė: “kas čia?” Už 
durų atsiliepė Bitaitis. Bi
taitienė, nujausdama nege
rovę, vienmarškinė iššoko 
pro langą, pasislėpė malki- 
nyčioj. Bitaitis, nesulaukda
mas atidarant durų, atsida
rė jas pats ir, įėjęs vidun, 
pareikalavo uždegti šviesą.
Grikšeliene papitašė palau
kti, kol ji apsirengsianti.
Bet Bitaitis nelaukė. Jis iš
sitraukė iš kišenės revolve
rį ir ėmė šaudyti. Pirmiausia 
paleido šūvį pagal išgirstą 
balsą į Grikšelienę, kuriai 
pataikė į krutinę ir sunkiai 
sužeidė į plaučius. Paskum 
du kartu šovė į lovą, kurioj 
—jo nuomone — turėjo gu
lėti jo žmona, ir mirtinai su
žeidė ten gulėjusią dukrelę 
Bronę.

Atlikęs savo baisų darbą,
Bitaitis pats nuėjo ir pasida
vė policijai. Kvočiamas aiš
kinosi, nenorėjęs nieko žu
dyti. Ėjęs pas žmoną savo 
dukrelės aplankyti, bet, vos 
tik įžengus jam į vidų, kaž
kas esą jam smogęs kažkuo 
kietu per galvą, nuo ko jam 
pasidarę akyse žalia, jis nu
stojęs nuovokos ir nė pats 
nepajutęs, kaip ėmęs šau
dyti. Taikęs į lovą, kur tu
rėjusi gulėti žmona ir jei iš 
viso galvojęs ką nužudyti, 
tai tik ją, nes ji esą buvusi 
jam neištikima.

Jo bylą sprendė šiomis 
dienomis Šiaulių apygardos 
teismas. Bitaitis prašė teis
mą neteisti jo, o visą bylą 
skaityti jo ir jo žmonos tar
pusaviu reikalu, kurį palik
ti juodviem vieniem išrišti.

Naujas Garlaivis Traukiniams Vežioti.

Kas Siuntinėja
Bombas Lietuvoj?

Gautas jau trečias siuntinys 
su pragaro mašinomis.

Pernai visą pasaulį sudo
mino baisus sprogstamos 
medžiagos siuntiniai Ameri
koj, kuriuos gavo Italijos 
pasiuntinybė, konsulai. Tai, 
spėjama, buvo padalyta po
litiniais sumetimais.

Paskutinėmis dienomis 
Lietuvoj sensacija sukėlė 
geležinkeliečiams pasiųsti 
sprogstamos medžiagos 
siuntiniai, nuo kurių jau y- 
ra žuvęs Vitkauskas.

Nespėjus nužudyti Vit
kauską, sprogstamosios me
džiagos siuntinys buvo, 
tvirtinama, to paties asmens 
pasiųstas Kuršėnų kelio 
meisteriui Gikniui.

Dabar irgi labai panašia 
arba ta pačia ranka adre
suotas pasiųstas siuntinys su 
sprogstamaja medžiaga A- 
lytuje kelio remonto darbi
ninkui Buškevičiui.

Vitkauskui siuntinys bu 
vo pasiųstas iš Panevėžio, o 
Gikniui ir Buškevičiui iš 
Šiaulių.

Buškevičius apie Vitkau
sko nužudymą Vilkavišky 
jau buvo girdėjęs, tai jis bu
vo atsargus ir savo siuntinio 
atsiimti nėjo, o pranešė po- 
licijai.

Siuntiniui esant įtartinam 
buvo pakviestas iš Kauno į 
Alytų ugnies specialistas, pi
rotechnikas Šneideris, kuris 
siuntinį ir atidarė, čia taip 
pat rasta apsčiai pirokseli 
no ir visokių geležgalių.

Svoris siuntinių veik vie
nodas, 2—3 svarai.

Manoma, kad yra atsira
dęs koks nors iškrypėlis, 
kuris sprogstamosios me
džiagos siuntinius siuntinė
ja geležinkeliečiams.

Kuršėnų stoties kelio mei
steris Giknius, gavęs įtarti
ną siuntinį ir bijodamas jį 
atidaryti, nusinešė prie tilto, 
numetė žemyn ir nuo tilto 
ėmė laidyti į siuntinį akme
nis, norėdamas tuo budu 
siuntinį sudaužyti ir sužino
ti jo turinį. Siuntinys buvęs 
storo kartono dėžutėj nuo 

batų ir aprištas virvele. Vie 
nam akmeniui į jį pataikius, 
siuntinys truko į dvi dali ir 
tada jame buvo rasta sprog
stamoji medžiaga, kuri ne
sprogo dėlto, kad buvo blo
gai įtaisyta spyruoklė.

KELEIVIS, SO. BOSTON

“VYRAI, GANA MELSTIS-DEGAM!”
Ir ištikrųjų, Vyžuonių mie- kad būdamas turtingu, užsi- 
stely buvo dideli* gaisras. įminėdamas pramone, ne-

Vyžuonių pieninėj iš dum- trupinęs tinkama pieninės
traukio kilo gaisras, kuris, P".ezlHra:. .tokla ..!s‘a«a: 
esant gana smarkiam vėjui, ka,P P,enme’ neturėjusi būti

šiaudais dengta.
Kunigui esą niekai f jo 

pieninė apdrausta, bet be 
duonos ir pašalpos liku
siems ūkininkas kas padė
siąs?

Gaisro padaryti nuostoliai 
siekią virš 44,000 litų. Vien 
lieninė nukentėjusi apie 
33,000 lt.

PABĖGO KALINYS.
Iš Marijampolės kalėjimo 

larakų, nuo ūkio darbų pa
bėgo kalinys Mykolas Grik
štą kilęs iš Skuodo. Dar tu
rėjo kalėti 5 metus.

greit apėmė pieninės šiaudi
nį stogą. Nesant gesinimo 
priemonių, sudegė pieninės 
motoras su patalpa ir kitais 
prietaisais, kurie buvo prie 
pieninės pristatyti.-

• Butų buvę daug liūdnesnės 
pasėkos, jeigu nebūtų pasi
sekę išrišti ten buvusios ke- 

i lios statinės žibalo.
Pienininkas apdegė vei

dą. Atvykę Utenos gaisri
ninkai, radę gaisrą jau likvi- 

; duotą, grįžo namo. 
į Kada vyžuoniškiai, likvi
davę pieninės gaisrą, ra
miai bažnyčioj meldėsi, bu 
vo pastebėtas vėl kilęs Ga

Šiomis dienomis Chesterio, Pa., uoste buv nuleistas vandenin naujos mados garlaivis pre- runkščio. klojime gaisras, 
kėms siuntinėt. Atėjus traukiniui į uostą, prekės visai nebus iškraunamos, bet įvežtos į laivą Tuo metu kažkokia moteri- 
su visu traukiniu, ir taip jos vežamos Į kitą uostą, kur traukinys vėl bus pastatytas ant relių Škė, įbėgusi bažnyčion, SU 
ir važiuos toliaus. Tuo budu atsimeta prekių Įkrovimas ir iškrovimas, šitas garlaivis pavadin-' sukus J Vyrai, gana mels
tas “Seatrain”, kas reiškia jūrių traukinį, ir jis plaukios su traukiniais tarp New Yorko, New
Orleans ir Havanos.

ATTILA ATSTOVAUJA 
GAMTĄ SAVO ŽALUMOJ

NESISEKA DERYBOS SUiSkudskis dar 
ČEKOSLOVAKIJA.

(_______  _ ginsis, tai jis,
busiąs perduotas teismo or-!

Iš atatinkamų sferų teko 
sužinoti, kad išvykusiam į 
Prahą p. Aukštuoliui derė
tis su Čekoslovakais darbas 
eina ne labai sėkmingai. 
Lietuvos atstovas vienu 
svarbiausiu derybų objektu 
laikąs išsiderėti iš Čekoslo- 
vakų leidimą sviestui iš 
Lietuvos importuoti. Bet pa
sirodo, kad Čekoslovakai 
sviestui (nustatyto konti- 
gento) leidimui įvežti duo
dą savo importeriams, o tie 
iš kur nori iš ten galį pirkti. 
Lietuvos sviestas Čekoslova- 
kų importeriams esąs per 
brangus.

PAĖMĖ 2000 LT. IR NO
RĖJO UŽSIGINTI

PARAŠO.

Kauno miesto autobusų 
savininkas Skudskis priim
damas tarnauti kondukto
rium pil. Slančauską paėmė 
iš jc užstato 2000 lt. Skuds
kis dabar Slančauską atlei
do, o 2000 lt. grąžinti atsi
sakė. Skudskis gynės, kad ir 
parašas ne jo esąs duotame 
pakvitavime.

Slančauskas Skudskį ap
skundė savivaldybės įmo 
nių skyriaus vedėjui inž 
Dobkevičiui. Išaiškinta, kad 
parašas Skudskio, o be to, 
kai Skudskis paėmė iš Slan- 
čausko 2000 lt., matė kon
duktorius Gudynas. Jei

POPIERIAUS FABRIKAS 
PRIĖMĖ 110 DARBININ

KŲ.
Į naują popieriaus fabri

ką Petrašiūnuose švedų kon
cernas priėmė 110 darbinin
kų. Daugiau darbininkų į tą 
fabriką kol kas nepriima.

Fabrikas pradėsiąs veikti; 
lapkričio 1 d.

Bet teismas negalėjo sutikti 
su teisiamojo nuomone dėl 
bylos kvalifikacijos, nes 
byloj figūruoja ne vieni Bi
taičiai, o ir Grikšeliene, ku
ri nors ir pasveiko, bet liko 
sužalota, ir mažutė Bronė, 
kuri nuo žaizdų (12 žaizdų 
žarnose!) mirė. Tačiau teis
mas paskyrė jam pačią min
kščiausią bausmę, būtent —

ganams.

SUĖMĖ SUGRĮŽUSI TAU
RAGĖS SUKILĖLĮ.

“Lietuvos Žinios” prane-

IR ŪKININKAI MOKA 
APGAUDINĖTI.

Šiomis dienomis pašto 
valdininkas pil. Kailavičius 
norėjo nusipirkti šviežiapie-

tis-—degam!”, sukėlė pani
ką, kurios metu išsiveržę iš 
bažnyčios žmonės jau rado 
užsiliepsnojusį su javais 
klojimą.

Stipriam vėjui ugnį blaš
kant, greit užsidegė ir Juš
kos ūkio tiys trobesiai.

Plačiu plotu stipriai išsi
nę karvę ir tuo tikslu nuėjo vysčiusios ugnies prastomis 
gyvulių turgun, kur greit priemonėmis nebegalima 

sa, kad šiomis dienomis iš suraci0 ūkininką parduo- buvo užgesinti, o iš kitur pa VokieUjos.sugįžo. Lietuvon tok R J Į,kini„. gelba dar nebuvo atvy/us,
tūlas Skyrius, kuris dalyva- . . , , _ » . todel utinis labai creit su-
vo Tauragės sukilime. Žval- kas tvirtino, kad karve svie-, naikino ukininko Garunkš- 
gybininkai jį tuojaus arešta- ziapiene, pieno duodanti Į čio kiojimą su javaįs ir juš 
vo ir perdavė kariumenės daug, ir kad pirkėją įtikinti kos visus tris trobesius 
teismui.

O buvo tūlas laikas atgal 
valdžios aiškinama, kad su
grįžusių tauragiečių ji nelie- 
sianti.

BUS STEIGIAMAS ANT
RAS CUKRAUS 

FABRIKAS.

Iš Lietuvos “Cukraus” b- 
vės teko sužinoti, kad prin
cipe jau yra nusistatyta atei
nančiais metais steigti antrą 
cukraus fabriką. Fabriką 

numatoma statyt Šiaulių ra
jone.

■■tt

“Baltasis švedo laivynas” 
Išplaukimai iš Xew Yorko:

M.L. “KUNGSHOI.M". Spaliu 13 
M. L. “GRIPSHOl.M” lapkričio 3 
S.S.“DROTTNINGHOI,M"gniod. 2 

M. L. ‘-GRIPSHOl.M” gruod. S 
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu lietuvių kalboje 
gaunamas pas musų agentus arba

raštinėj:
Swedish American Line

10 STATE ST. BOSTON. M4£S. 
21 STATE ST. NEW YORK. N. Y.

SVEIKATA
TAI DIDELftS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
2S3 Bro*dway So. Boston, Mas*.

Attila, kuris viešpatavo centrali 
nėję Europoje nuo 433 iki 453 metų 
jo Kristui, buvo žinomas kaipo “Die
vo Rykštė” ir apie jį buvo sakoma,kad 
“žolė negalėjo augti, kur jo arklys 
perėjo.” Nei vieno iš tų laikų barbarų 
gaujų vadų labiau nesibaisė kaip šio 
žiauraus klajoklio.

Žiaurusis Attila dalyvavo viename 
is penkiolikos istorijos lemiančių 
mūšių, kuomet jo kariuomenė susiti
ko su sujungta romėnų-gothų armija 
vadovaujama Actiaus ir Theodoriaus 
ties Chalonu, 451 metais Kristui gi
mus. Attilos sumušimas šiame mūšy
je, yra sakoma, išgelbėjo Europą nuo 
sunaikinimo. Šiame mūšyje ties Cha
lonu Theodorijus žuvo, ir skaičius už
muštų, šioje žiaurioje kovoje yra ap
skaičiuojama nuo 175,000 iki 300.000 
žmonių.

453 metais, naktį, po didžiulės puo
tos, parengtos šventimui savo vestu
vių su jauna moterimi, vardu Indico, 
kttila netikėtai mirė. Yra sakoma, 
cad jo kūnas buvo palaidotas trijuo
se grabuose, padarytuose iš aukso, 
sidabro ir geležies, ir kad belaisviai, 
kurie kasė jam duobe, pabaigus jiems 
larbą, buvo nužudyti.

Attila atstovavo gamtą savo žalu- 
.noj, ir jo užsiėmimas terioti paro
do, jog gamta savo žalumoj retai 
švelni ir lengva. Ši tiesa yra pripa
žinta Lucky Strike cigaretų išdirbė- 
jų. Luckies išdirbėjai pripažįsta irgi, 
jog žalias tabakas negal būt vartoja
mas cigaretuose. Ir žalio tabako ne
siranda Luckiuose

Lucky Strike išdirbėjai išrenka tik 
puikiausi tabaką vartojimui Luckiuo
se. Jų atstovai yra pastatyta visose 
didelėse pasaulio tabako prekyviete- 
se, ir jie perka tik rinktiniausį taba
ką. Bet šis dar neišaiškina, kodėl 
žmonės visur skaito Luckies lengviau
siu cigaretų. Po to, kaip šis puikus 
tabakas vra tinkamai pasendintas ir 

kunigą, t išnokintas, jis yra perleidžiamas per 
vienintelį pagerinantį Lucky Strike 
spraginimo procesą, kur yra vartoja
mi ultia-violetiniai spinduliai. Iš 
priežasties to, žalio tabako nesiran
da jūsų Lucky Strike cigaretuose. 
Žmonės labiau mėgsta Luckies ir to
del, kad jie turi tą malonų lengvu
mą.

su
visu inventorių, išskyrus gy- 

kurie
parodė vežime gulintį ver
šiuką, tačiau veršiuko kar- vulius ir paukščius, 
tu su karve neparduoda, jį buvo lauke, 
atvežė tik parodyti. Pirkė- i Greit atvykę antrą kart 
jas pasitikėjo, užmokėjo, iššaukti Utenos gaisrinin- 
gan aukštą kainą. Pasirodo,; kai, rado tik nuodėgulius
kad Kailavičius tapo apgau
tas.

PONUSIŠOVĖ GIRTAS 
L1CININKAS.

Šiomis dienomis Petrašiū
nuose nusišovė vyresnysis 
policininkas Girlevičius.Nu- daugelis 
sišaudamas buvo labai
tas.

gir
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KULTURA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME

Nereikia daug Įrodinėti, kad riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
•ciekvienas kultūringas žmogus. Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
ik tuo atveju turės pilnos tei-' las-Girdaitis, Bagdonas ir dau

gės nešioti tą vardą, jei jis seks - gelis kitų. -
.1 ‘kultūros ir mokslo pažangą, do

mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kul
tūrinį progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų 
su tuo progresu, už jį kovoda
mas ir jį ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną toki tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus. apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TURA.” “Kultura.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį

Kultura” nuo 1931 metų

Sutaisius mašiną, sėkmin
gai dirbdami gaisrininkai, 
likvidavo tolimesnio degi
nimo pavojų.

Nemažai gesinimui padė
jo vėliau užėjęs lietus.

Šios nelaimės priežastimi 
kaltina

tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi, “Kultura” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultura.”

“Kultura” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų
šies užsienio žurnalams. “Kul
tura” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultura” yra tikra 
to žodžio prasme kultura.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie

JEI PATRUKĘS, 
Bandyk Tą Dykai.

Vartok dėl bile Patrakime seno ar 
naujo. Didelio ar .Mažo, ir Jus busite 
ant kelio kuris suteikė Tūkstančiams 

Paranku mą.
Gaukit Dykai Ištyrimui

Kiekvienas patrukęs vyras ar mo
teris turi tuojaus rašyt pas W. S. 
Rice, 56-E Main St., Adams, N. Y. iš
bandymui dykai jo puikios metodos. 
Tik uždėk ant patrukusios vietos ir 
žaizda užgis ir jums bus greitai pa
galba. Nepamiršk pareikalaut dykai 
išbandymui to gero Prietaiso. Kam 
nešiot visą amžių pritaikyto ją. Kam 
rizikuot kad prisimestų gangrina nuo 
mažo patrūkimo, kuris tūkstančius 
nuvarė ant operacijos? Daugybė vyrų 
ir moterų kasdien nepaiso patrūkimo 
vien dėlto, kad neskauda ir gali vaik
ščiot. Išbandyk tuojau dykai, nes tai 
yra stebėtinas daiktas gydymui pa
trūkimo. Rašykite tuojaus W. S. Rice, 
Ine., 56-E Main Street, Adams, N. Y.

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės 

| 252 Boylston St., Boston. Mass.
NORTH GERMAN

L LO Y D

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugelio spalvuotą puikią paveikslu, 
223 pasi. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

dideliais 64 puslapių storumo turėt^ maliau, sužinoti, kad
- - _ . _ Tvla/Uai raan ii* onio Isąsiuviniais. Metinis Kultūros” 

komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiari š- 
kumo, t. y. suprantarimo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literate iškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo :>atys žy
miausieji Lietuvos ir. kslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso-

“Kultura” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

"Kultura,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu: “Kultūros” žurnalas, 
Aušros nl. 15, Šiauliai, Lithuania

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą 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.

f

v



Aštunta* Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 40, Spalio 5 d. 1932

Vietinės Žinios
BIMBININKAI ŠVELNI
NA SAVO TAKTIKĄ.

Bando pamėgdžioti sociali-1 
stus ir daro nusileidimus ’ 

sklokininkams. i
Pereito nedėldienio 

kara ivvko vietiniu bimbi

‘Jei neduosi mum* $3,000, 
issprogdinsim tavo

viešbutį.”

?av-° kožną jų pastatė po $10,000 čių kuopos. 
Edisono viešbučio sav1' kaucija. Policija taipgi rado 

ninkas Lynne. Žodis-zodin nuro(jytoj vietoj akmeni su
IT laiS?S skamįa ?ip: • raidėmis “R. K. O.” ir par-

• v ‘ ’ i ik tk r ' k. O. oiganiza- sivežė ji pas save. Jis sveria
ninku prakalbos South Bo- cija įspėja jus skaityt si lai- -n0 1
stono Lietuvių Salėje. Kai- šką labai atydžiai. Tūlas lai- ' “ *

gyba ir išjieškojo visą trio- Cambridge, Maryte Varu- D.L.K. Vytauto Draugys- 
besi ir apylinkę, bet dinami- siute, 91 Silver Street. So. tė rengia savo 37-tą metinį
to niekur nerado. Tečiau Bostone ir Mykolas Gilvoths balių 12 d. spalių, Kolumbo
kad kelios sąvaitės atgal di- (rodos Grilevičius?) 320 E. dienoje, South Bostono Lie-
namitas iš miesto sandėlio 9th st., So. Boston, tapo su- tuvių Salėj. Bus geri muzi-
buvo pavogtas, tai tiesa.San- žeisti kiek lengviau. Visi ta- kantai ir skanus valgiai. Vi-
rišy su tuo laišku ir dinami- po nuvežti i Forest Hills Ii- si turės progos gerai pasiim
tu, policija dabar suėmė 4 goninę. Tamaliunas, Razva- ksminti ir jaunuoliai galės §ome Vsus lietuvius ateiti ir
nužiūrėtus asmenis, kurie dauskas ir Grilevičius pri- prisirašyti prie draugystės išreikšti protestą prieš len
toj apylinkėje gyveno, ir guli prie South Bostono vy- už pusę įstojimo. ’ grobikus, ir drauge liu-

, dėti, kad musų Vilnius da 
vienas namų savininkas yra pavergtas.

Masini* susirinkimas.
Įvyks Lietuvių M. Žiny

čioj, Spalių-Oct. 9 d. š. m. 
7:30 vakare. Šiame susirin
kime kalbės Adv. J. F. Ba
gočius, p. K. J. Paulauskas, 
ir Rev. B. F. Kubilius. Pra-

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaiiduej: 2-4 ir 7-9 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuviai lakūnai Bostone.

bėtojai buvo du: vienas vy- kas atgal vienas R. K. O. a- 
rukas kalbėjo angliškai, o gentas pasisamdė jūsų vieš- Sudegė $1,000,000 
kitas — tai “Laisvės” redak- buty kambarį ir mes surin- į degtinės,
torius V. Tauras. Jis kalbė- kome pakankamai informa- Nedėldienio ryte sudegė 
jo dviem atvejais: pinnoje ei jų savo sumanymui įvy-federalės valdžios sandėliai 
kalboje ragino balsuoti už kinti. Keliatas sąvaičių at-; ant Northern ir Atlantic ga-

vertės

Pereitą subatą Bostone 
lankėsi lakūnai, Darijus ir 
Girėnas, kurie atskrido iš 
New Yorko ir svkiu atsive-

Quincy mieste pasamdė ra- ' 
kandų kraustytoją ir paliepė 
jam išvežti gyventojo Nola-! 
no rakandus, nes jis nemo-} 
kėjo rendos. Tuomet rakan-! 
dų savininkas patraukė iš-

L. M. Ž. Komitetas.

METIMAI

ŠOKIAI!

komunistų partijos kandi- gal R. K. 0. išlaužė miesto į tviu, Bostone, kur buvo su- 
datus, o antroje biskį pake- dinamito sandėlį ir paėmė krauta $1,000,000 vertės al-
deno sklokininkus. <6200 svaini sprogstamos me

lš jo kalbos buvo aišku, ' dziagos. Šita žinia laikras 
kad bimbiniai komunistai šiuose nebuvo . paskelbta, 
švelnina savo taktiką ir ban- galite apie tai persi-
do “taikvtis prie aplinkv-1tlknntl miesto vyriausybėj, 
biu.” Veik visas vakaras pa- * “Tas dinamitas dabar yra 
švęstas agitacijai už rinki-j išdėliotas aplink jūsų vieš
inus. Prašė gražiuoju ir grie-’ Luti ir viešbučio viduje. Jis 
žtai reikalavo, kad visi ko-'gali jus sunaikinti. Bet jų.- 
munistai eitų balsuoti ir pa- ’galit to išvengti, jeigu uzmo 
mestų savo įsitikinimus, buk i kėsit mums $3,000. Jeigu te 
revoliucijų balsavimu nepa-1 nepadarysite, viešbutis is- 
darvsi. Tai esą žalinga min-1 lėks į orą ir jus busite atsa 
tis. Sulvg kalbėto jaus, bol- komingi už žuvusias gyvy- 
ševikaiV?) dar 1905 m. Ru-’bes. Taigi nuo penktadienio 
sijoj dalyvavo durnos rinki-iper visą sąvaitę turėkit pra- 
muose. Faktas gi vra. kad šalinę iš namo visus gyven 
1905 m. bolševiku visai ne- Į tojus ir praneškit policijai 
buvo. Gal jis netvčiomis tą kad užtvertų visas aplmki- 
pasakė. ’ (nes gatves, nes sprogimas

;bus baisus.
šiaip ar taip, komunistą.;. „„ parankum0 dėlei. 

jau mzta prie sociąhstų ; . - £ inkit mums
taktikos, agituodami uz da- ^geliafe banknotais ir
lvvavima rinkimuose. Visai‘ , -nn♦ . - , .. • v 4 padėvėtus, būtent: oOO po-nesenai da jie socialistus1*. •i - -. • • - i pienniu po So, 200 popien-smerke uz tai ir tvirtino, kad, . . a. j nių do S2 n 100 popieriniubalsavimas vra tuscias dar-bas ‘ tpo'St

. | “Penktadienį 3 valandą
Kalbėdamas- apie demo- p0 pįetų nuvažiuokit prie

kratus ir republikonus. Tau- pennybrook vartų Lynne 
ras gana vykusiai numas- mi§ke. Prie vandens tenai y- 
kavo kapitalistinių partijų ra akmeninė siena ir ant 
tikslus ir pavyzdžiais nuro-.vįeno akmens parašytos rai- 
dė; k.alP demokratai su re- ^ės R. K. O. Po tuo akme- 
Puįkk°nais apgaudmėja P1- nįu vandeny yra užkasta į 
liecius, darbininkus. J smėlį dėžė su šniuru. Įdėkit

Pirma svki girdžiu gėrės- pinigus į tą dėžę ir įmeskii 
ni kalbėtoją iš komunistų dėžę į vandenį, tik nenu- 
tarpo. Jis nesikoliojo, kaip traukit nuo dėžės šniūro ir 
kad Bimba koliojasi, nesi- bendrai, nedarykit nieko, 
skėrėčiojo ir nerėkavo be- kas galėtų mums apsunkint 
prasmiais žodžiais, bet rim-’ šitų pinigų gavimą. Pinigų 
tai aiškino dabartinę padėtį neženklinkit ir jų numerių 
šioj šalyje. Sakė, Amerikoj neužsirašykit.
dabar yra 30 milionų bedar-j “Kai visi šitie reikalayi- 
bių, o šią žiemą busią dar mai bus išpildyti, gausite 
daugiau. Esą manoma, kad antrą iaišką, kuris paaiš- 
šią žiemą 45 milionai turės kins, kur yra dinamitas su 
kentėti badą. Ragino stoti į dėtas ir kaip jį prašalint” 
kovingųjų darbininkų eiles! Gavęs tokį laišką, vieš 
ir “pasiųsti kapitalistus po bučio savininkas White per- 
velniais.” Bet publikoj buvo davė jį policijai. Policija 
labai mažai piliečių, nes ir tuojaus apstatė viešbutį sar- 
pačios publikos nedaug at
silankė, tad ir jo prakalba 
didelių pasekmių neturės.

Beje, prisiminė ir apie so
cialistų partijos kandidatus.
Žinoma, bandė juos “pana- 
kinti”, kaip kad “bimbinė 
linija” to reikalauja, bet 
čia jam ne kaip sekėsi. La
biausiai jam nepatinka tai, 
kad už drg. Thomas’ą žadą 
balsuoti kai kurie aristokra
tai. Vienok pabaigoj jis pa
sigyrė, kad ir už komunistų 
Fosteiį balsuosią tokie žy
mus aristokratai, kaip "At
lantic Monthly” žurnalo re
daktorius ir kiti.

Pabaigoj biskį pakedeno 
“sklokininkus”, bet gana 
švelniai ir atsargiai. Parei
škė, kad “sklokininkai” ga
lį sugrįžti į partiją bile ka
da, ir nieks jiems nedarys 
jokių užmetimų. Abelnai, 
nieks nebuvo užgautas, to
dėl nieks skandalo nekėlė ir 
nei klausimų nestatė, nors 
“sklokininkai” buvo susior
ganizavę daryt“revoliuciją”.
Jeigu butu Bimba ar Mizara 
kalbėję, tai veikiausia butų 
kilęs triukšmas, nes tie jokio 
mandagumo ir logikos ne
prisilaiko. Rep.

kohoiio. Čia pat buvo sudė
ta ir nesenai atimtas iš būt 
legerių romas, $200.000 
vertės, kurį valdžios agentai 
rado užgriebtame laive 
“Prudence” ir viską konfis
kavo.

Degtinė buvo sukrauta 
ketvirtame aukšte ir langai 
apkalti štangomis, taip. kad 
ugnagesiams buvo laba' 
sunku prieiti su gesinimo į- 
-ankiais prie liepsnojančios 
degtinės. Ugnis buvo laba; 
didelė ir greit išsiplietė, pa
niekdama penktąjį aukšta 
Ne tik ugnagesiai, bet ir vi-, 
si muitinės sargai buvo su 
šaukti, taipgi panaudotas 
gaisrams gesinti laivas, ir 
tik po atkaklios kovos gais
rą pavyko likviduoti. Ugna- 
Įesiai sako.kad beveik visas 
ten buvęs alkoholis tapo su
naikintas.

žė du pasažieriu. pp. J. Va- kraustytoją į teismą, kal
tindamas jį “įsilaužimu” ir 
vagyste”. Dabar teisėjas

laiti ir Antaną Kandrotą 
Pėtnyčios vakare lakūnai tu
rėjo posėdį su vietiniu ko
mitetu aviacijos dienai ren
gti šioje apielinkėje. Rodos, 
diena nuskirta 8 spalių ir 
vieta busianti kur tai prie 
Norvvoodc.

Republikonai pasisakė aiš
kiai prieš prohibiciją.

Pereitą sąvaitę Bostone į- 
vyko Massachusetts valsti
jos republikonų konvencija, 
kurioj jie priėmė šių metų 
rinkimams platformą, aiš
kiai pasisakydami už atšau
kimą prohibicijos is itymo. 
Jų kandidatas į valstijos gu-

Rengia Lietuvių Jaunuomenės Pašal
pos Draugija, Cambridge, Mass.

(Prieš Columbus dienų)
l" t ar ninko vakare.

priteisė, kad rakandai butų Spalio-October 11 1932
NolanUl sugrąžinti. . šokiai nuo 7 iki 12 vai. nakties.

CYPRUS HALL
Prospeet St. (prie Central Sų.) 

CAMBRIDGE. MASS.
GRAJIS JONO DIRVELIO ORKES

TRĄ IŠ VVORCESTER, MASS.
Rnnn<s ir mokam naaal dip- Kviečiam visus vietos ir apielinkės £>0nUx IT mOKaiu pagal aie lietuvius atsilankyti i šiuos šokius, 
nos kursą. Tuojau praneški- nes netik prie geros orkestros galėsi- 
te mums, kokį turit Boną ir “
kiek yra prie jo kuponų. vilo dovanotų Sidabrinę Taurę laimės
Grpitai frausi at«akvmn ir tie- kurie gražiausiai pašoks Valcų (aleliai gausi atSaKymą ir Antra dovana Kraboriaus Adomo o- 
pasiulymą grynais pinigais. verkos Sidabrine Taurė, kas geriau-
Prie progos aplankykit mus. ^vŠjT»r meS bu^T v^Tt 

Musų krautuvė atdara ir pielinkės miestų. Nepamirškite Spa-
vakarais iki 9 valandai.

Parduodam laivakortes ir
siunčiam pinigus—doleriais

PERKAME BONUS »
Ar turi Lietuvos Boną? 

Nes mes perkam Lietuvos

lio 11 d.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au-bematorius Young. kuris i- į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi- Sutaisom IlnWoM

kl šiol buvo -sausas poliu- ją. ..... I ir Generatorius. Ištaisome su-
kiens, dabar viešai pareiškė i Musų krautuve didele. , , ±
stovėsiąs ant šlapios plat- Turime visokių drabužių ir 

‘ Bet stovėdami už čeverykų (shoes). Laikom

Vyčiai automobiliaus 
katastrofoj.

Vincas Tamaliunas, pats 
“staršas” South Bostono vy
čių “feltfebelis,” ir du eili
niai vyčiukai pereitą nedėl-, 
dieni išvažiavo ant farmos. j 
netoli Norwoodo, pasilinks
minti.

Grįždami namo vėlai va- | 
kare Roslindale jie įvažiavo 
: telegrafo stulpą, sudaužė 
automobilių ir visi susižeidė.

Pats Tamaliunas liko ne
sužeistas.

Franas Razvadauskas, 20 
metų, gyvenantis ant 20 Sin- 
ger gatvės, So. Bostone, sun 
kiai sužeistas. Jam smarkiai 
sumušta galva ir gali netekt 
vienos akies.

Anna ir Stela Ramanaus
kaitės, 281 Porter Street,

formos”
prohibicijos atšaukimą, re- taipgi plačių čeverykų vy- 
publikonai palieka saliunų ra'm ir moterim, 
priešininkai. Reiškia, jeigu Į Nuo dabar ant čeverykų, 
prohibiciją bus atšaukta, tai skrybėlių, marškinių ir kald- 
gėrimų klausimas turės būt rų numušam 25 nuošimtį, 
sutvarkytas taip. kad prieš-, Malonėkit mus nepamiršt, 
karinių saliunų Amerikoje AMERICAN DRY GOODS 
įau nebūtų. Svaigalai, vei-j STORE
klausia, bus valdžios kont-’ p- Bartkevičius, savininkas, 
rolėje, kaip dabąr yra Ka- 678 No. Main Street 
nadoj. Montello, Mas*.

lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi . (-)

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Masa 

Tel. So. Boston 2351-R 
Steve Janeliunas, savininkas, 

pirmiau buvęs Broadvray Ga- 
rage vedėjas.

I
♦ •I

37-TAS
METINIS BALIUS

j Muzikos Mokykla
♦ i
♦ Lietuviai! Kurie norite pamokinti! 

! * savo berniukus ar mergaites mu-1
♦ zikos. pradėkite leisti dabar. Mo-! 
J kinu savo studijoj, taipgi einu ir i Į’------ w'--'------- ’--- - T-i

PARSIDUODA geras, naujos ma
dos. baltas ŠALDYTUVAS (Iee bak- 
sis). Kam reikalingas užeikit pažiū
rėti. 639 E. 7th St.. ant 3 lubų. South 
Boston. Mass.

Lietuvių Aviacijos Diena
NEDĖLIOJ,

Spalių-Oct. 9 d., 1932
METROPOLITAN AIRPORT 

Norwood, Mass.

Rengia Bostono ir Apielinkės Bendras 
Lietuvių Komitetas.

Kapitonas Darius važinės visus, kurie norės 
lekioti.’ Lakūnas Girėnas darys šposus ore. J. Bolys 
su parašiutu šoks iš orlaivio žemėn. Bus Įvairus pro
gramas, valgių ir gėrimų.

Visus kviečia dalyvauti KOMITETAS, 
jei lietų, bus nukelta—Spalių 12 d.

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 metų praktikos, suradiu vaistus, kurie yra tikrai ge

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

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

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

Vaistus ir nurodymų kaip vartoti, mes prisiunčiame jums į 
namas až $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

DR. G L. KILLORY
00 Seollav Sųaare. Room 22 

BOSTON Telef. lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo. Inkstų 
ir Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAHRENCE. MASS.

LIETUVYS

\OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesų tinkama
is ik u.

J. L PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mas*.

Tel. Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-« ir 7-S.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

I). L. K. Vytauto Draugystė, Rengia Puikų Balių 
KOLUMBUS DIENOJ, Seredoje,1 721). SPAL1Ų-0CT0BER, 1932 M.

LIETUVIŲ SALĖJE,
s Kampas E ir Silver Sts. South Boston, Mass.SS , .

Balius prasidės 6 valandą vakare ir tęsis iki 12 vaL nakties.
ORKESTRĄ, BAY STATE SERENADERS, Vadov. Paul Milen. 

GERBIAMOJI VISUOMENE:—
Balius bus visokiais atžvilgiais puikus ir kiekvienam bus progų 

graž ai pasilinksminti, žymi orkestrą griež lietuviškus ir angliškus 
šokius.

D.L.K. Vytauto Draugystė daro didelį kontestų jaunuoliams ir 
paaugusiems jaunuoliams r.uo 18 iki 25 metų jiems įstojimas į Dr- 
stę bus DYKAI. Nuo 25 iki 45 metų, bus priimami už pusę įstojimo. 
Tas kontestas tęsis iki Naujų Metų.

Jaunuoliai taipgi nepraleiskite šios progos, atsilankykit į šj ba
lių ir įstokite į Vytauto Draugystę.

įžanga prieinama, vyrams paprastai, moterims 25 centai.
Kviečia D.L.K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS KOMITETAS.

2

j-
NEPAPRASTAI GERAS PIRKINYS

SOUTH BOSTON
Per daugelį metų įgyvendintas bučernės ir grosernės biznis, ge

roj vietoj, tirštai apgyventoj lietuviais ir svetimtaučiais visi moder
niški įtaisymai, elektriką, elektrikinis šaldytuvas, šiltas ir šaltas van
duo. Namas vienos šeimynos su dviem krautuvėm. Biznio daro virš 
S4Ort į savaitę, rendomis gauna $396 į metus. Reikia įmokėti tik 
$3.000. Kaina dėl greito pardavimo numažinta iki $8,500. Norintiems 
įsigyt gerų biznį ir pigiai dabar ši yra geriausia proga, nes užtik
rintas geras pragyvenimas ir pelningas, saugus investmentas. Tuo
jaus kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADM AY. SOUTH BOSTON, MASS.

*♦ _ ... ..................
Į Tel. South Boston 1662.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
UETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligah vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių ligųi Ekzaminooja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimų laiškais kitor 
gyvenantiems. 15 metų praktikos. ,

Ofiso valandoa: 2—4 p. p.; 7—8M rA. TaL S. B, 2712.
496 EAST BB0ADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

ĮSiSTEIGKlTE GERĄ

CARLSON 
Aliejaus Pečių

PARANKUS. PIGUS, UŽTIKRIN
TAS ŠVARA IR SVEIKATA.

nėra durnų, suodžių, pelenų, nė 
dulkių. Sutaupo darbo ir valymo. 
11 metų vartojamas, tvirtai pada
rytas ir nekomplikuotas. Niekad 
neužges ir nereikia taisymo. Pilna 
gvarancija. Užeikit ypatiškai per
sitikrinti į musų dirbtuvę, arba 
pareikalaukite kataliogo.

CARLSON BROS. TOOL & MACHINE CO. Ine. 
15 B Street, So. Boston, Mim*. Tel. So. Boston 3229

* namus. Namie
♦ sekmadieniais.
J Boston 1963-J. _ J
♦ VALENT. PALTANAVIČIUTĖ {
* 912 E. Broadway S. Boston, Mass. {

esu vakarais ir {
Telefonas South

TeL So. Boston 26S4. 
DAKTARAS

| A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiunčiu 
pinigus į visas dalis svieto.

įvairias informacijas suteikiu dy
kai. Kreipkitės reikalui esant ypati
škai ar per laiškų.

K. SIDABRAS
342 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas.

Daro visos legalias dokaflMRtaa 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MA8S. 
Telefonas: Soath Bootoa 170

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bostoa 2S29, 2173 ir 2729

Telefo 19M.

Bay View Motor
Peter TruSakM ir Jeo

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANKAL

Taiso
gerai pataraanja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitte ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisymo ir demonatraviam 
vieta:

1 HAMLIN STREET,

SOUTH BOSTON. HASfc

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarti*.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio" name.

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

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drnkaojamm Mašinėlės visų išdirbis- 
čių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaudos, rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tas, radios, gramofonus ir rekordus. 
315 E St. prie Broadnay So. Boston

K. Šidlausko Aptiekos Name.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoju. 

Gausite gerų darbų ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

11 Ticknor SL, So. Boston, Mam.
Tel. So. Boston 1396-M.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jenų Senas Aptiekorins toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metui 
ir nėra sųryšy su bile kita aptieka 
Visados šviežios šaknys iš Liete- 

ves ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Viaadoe pasirengęs jums patarasat 
10* SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
•n<l FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Calony Ave^

SO. BOSTON. MASS. 
Telefone: Se. Besto* Mm.
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