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Valdžia Esanti Pasiruošusi 
Nepaprastai Kiaulystei

NUPIRKSIANTI IR PA-
SKERSIANTI 5.000,000 

KIAULIŲ.

Mės* busianti išdalinta be
darbiams, o farmeriai gau
sią $55,000,000 atlyginimo.

Chicagos parodoje perei
tą sąvaitę kalbėjo Agrikul
tūros Departamento sekre
torius, kitaip sakant, žemės 
ūkio ministeris, ponas Wal- 
lace iš Washingtono. Jo
klausėsi keli tūkstančiai far- t?kį »rven,mJ u2'
merių. Ir štai kų jis jiems'^1- Jl tureJ° nuodų va' 
pranešė. Valdžia, sako, yra
pasiruosusi sj rudenį nu
pirkti iš jus 5,000,000 kiau
lių, paskersti jas ir mėsą iš
dalinti bedarbiams.

Valdžia čia norinti vienu 
šuviu nušauti du zuikiu: pa
rūpinti bedarbiams maisto 
ir paremti farmerius. Už 
kiaules ji mokėsianti daug 
geresnę kainą, ncįgu sker
dyklų kompanijos moka. 
Wallace mano, kad už 5 mi
lionus kiaulių arba 700,000,- 
000 svarų gyvojo svorio mė
sos farmeriai gausią iš val
džios apie $55;000,000. Ji
sai mano, kad šituo žygiu 
valdžia pakeisianti kiaulių 

Tanią apie 25 nuošimčius. O 
kai kiaulių pas farmerius 
liks mažiau, tai pakelta kai
na galėsianti laikytis, o gal 
net ir kilti.

Žinoma, tai nekokia ži
nia miestų darbininkams, 
kuriems ir dabartinėmis kai
nomis mėsa nėra pigi.

Bet valdžiai rupi ir far
merių reikalai. Fabrikantai 
savo prekių kainas jau pa
kėlė. Kai kurie dalykai pa
brango jau 100 procentų. 
Jeigu farmerių produktai 
nepabrangs, tai farmeriai 
negalės nieko iš miestų nusi
pirkti ir fabrikai turės vėl 
užsidaryti.

Dėlto valdžia ir nutarė šį 
rudenį įsitaisyti nepaprastą 
kiaulių pogromą.

Chicagoj Sustreika
vo Siuvėjai.

šį panedėlį Chicagoje 
10,000 paskelbė streiką, rei
kalaudami aukštesnio atly 
ginimo ir trumpesnių darbo 
valandų. Streikas apima 150 
moteriškų drapanų dirbtu
vių. Apie 90 nuošimčių 
streikierių yra moterys bei 
merginos.

Unijos primininkas Shane 
pareiškė, jog streikas kilo 
del to, kad darbdaviai turi 
išsistatę languose NRA em 
blemas, bet NRA reikalavi
mų nepildo, darbininkėms 
mote tik po $4 į sąvaitę.

Connecticut valstijoj siu
vėjų streikas taipgi plečiasi

POPIEŽIUS VĖL LAIMI 
NA GINKLUS.

Pereitą sąvaitę Italijoje 
sustojo Amerikos karo lai
vas ir būrys laivyno mokyk 
los jaunų kadetų nuėjo pa
žiūrėt, kaip išrcdo popie
žiaus dvaras. Katalikų baž
nyčios galva priėmė jaunus 
Amerikos karininkus ir da
vė palaiminimą Amerikos 
karti laivynui

Bedarbė Motina Vi
davė Vaikam Nuodų.

Detroito bedarbio Stanley 
šeimynoj pereitą sąvaitę į- 
vyko baisi tragedija. Išėjus 
jam pačiam jieškoti darbo, 
jc žmona neturėjo iš ko pa
daryti atsikėlusiems vai
kams pusryčių. Namie nebu
vo jokio maisto ir ji neturė
jo nei cento pinigų. Todėl ji

balams naikinti; sumaišė iš 
jų košę ir uždavė trim savo 
vaikučiams. Ji planavo ir 
pati nusinuodyti, kai jie bus 
jau nebegyvi. Bet nuodai 
veikė po valiai ir vaikai il
gai kankinosi. Motinai su
skaudo širdį ir ji išbėgus ant 
balkono pradėjo rėkti ne sa
vo balsu, šaukdamos! pagal
bos. Pribuvo kaimynai ir 
policija.Vaikai buvo nuvežti 
ligoninėn ir daktarai juos 
atgaivino. Tai ve, kas daro
si aukso šaly!

15ft00 Mainerių Išėjo 
Streikan.

Tamaąua, Pa. — Pereitą 
sąvaitę susirinkę čia 5,000 
mainerių pareikalavo, kad 
Lehigh Navigation Coal 
kompanija padalytų darbą 
lygiai tarp visų angliakasių. 
“Mes turim dirbti visi, arba 
nedirbs nei vienas”, pareiš
kė kasyklų darbininkai. 
Kompanija atsakė, kad ji 
negalinti taip darbo pada
lyti. Tuomet maineriai nu- 
maršavo į West Hazletoną 
ir tenai sustabdė kasyklose 
darbą. Paskui streikieriai 
nužygiavo į Coaldale, Lans- 
fordą, Summit Hill, Cran- 
berry ir čia taip pat išvedė 
darbininkus į streiką. Iš vi
so prie streiko prisidėjo 
15,000 mainerių. Kazokai 
stovėjo su buožėmis ir žiu 
rėjo, bet nieko nedarė.

West Shenandoah’ryje at
sidarė kasykla “Alaska”, 
kuri stovėjo uždaryta 16 
mėnesių. Pradėjo dirbti 750 
mainerių. Iš viso šitoj apy
linkėj pereitą sąvaitę pašau
kta darban 1,700 mainerių.

Hammondo kasykla Gi- 
rardvillėj taipgi žada šaukti
600 mainerių prie darbo.

. STREIKAS VAISIŲ 
LAUKUOSE.

Vaisių laukuose Califor 
nijoj kilo streikas, nes dar
bininkai buvo labai prastai 
maitinami ir menkai apmo
kami. Valdžios agentam^ 
įsikišus, alga pakelta iki 25 
centų į valandą ir darbinin
kai, pradeda grįžti darbaą

GANDHI MIRŠTA
Indijos nacionalistų va

das Mahatma Gandhi pa
skelbė bado streiką Yero- 
dos kalėjime ir pereitą ne
dėldienį jau pasidarė labai 
silpnas. Jis yra nuteistas 
metams kalėjimo už kursty
mą žmonių neklausyti val
džios. Tačiau bijodamosi, 
kad jis kalėjime nemirtų, 
valdžia perkėlė jį iš kalėji 
mo ligoninėn.

“Hitlerį Pastatė Die
vas," Sako Katalikų 

Bažnyčia.
Vokietijos katalikų, baž

nyčios viršininkas Stein- 
mannas, kalbėdamas perei
tą nedėldienį Berlyne į susi- j

vtrtivtio trinoni iac/Ia

Maskvoj Duona Pa
brango 100 Nuošim-v •cių.
Užsienio korespondentams 
uždrausta važiuoti į pro

vinciją.
. _ . Associated Press žinių

nkusią minią viešai pade- agentūra praneša iš Mąs
liojo Hitleriui už sudarytą Rvos, kad Sovietų valdžia 
konkordatą su popiežium ir visai netikėtai tenai pakėlė 
pareiškė: “Musų kancleris duonos kainą vyriausvbės ir 
(Hitleris) yra pastatytas ko-operatyvų krautuvėse 
paties Dievo, todėl negali nuošimčių. Juodos duo- 
but nesutikimo tarp bažny-' 40o gramų (nepilnas
rios ir valstybės. Katalikų svaras) pakelta nuo 6 iki 12 
jaunimas turi padėt musų kapeikų, o 400 gramu balto 
valdžiai vėl įskelti musų fa-
erlando darbe 

Pasiklausę šito pamokslo, 
Dievo pastatyti” hitleri

ninkai vėl leidosi medžioti 
ir mušti žydų.

50ft00 Mirčių Kinijos 
Potviniuose.

Iš Nankau pranešama, 
kad Geltonupės potviniai 
keliomis paskutinėmis die
nomis prarijo 50,000 žmo
nių Kinijos šiaurėj. Desėt- 
kai miestelių ir 200 kaimų 
šantuno provincijoj esą nu- 
luota nuo žemės veido ir 

tūkstančiai kiniečių dabar 
gyveną kalneliuose susispie
tę, be jokios pastogės ir be 
maisto. Netoli Kaifeno mie
sto, kur yra 175,000 gyven
tojų, į keliatą minučių pri
gėrė 1,000 kaimiečių. Chian
go upės potviny prigėrė 10,- 
000 žmonių. Geltonoji ir 
Chiango upės užliejusios iš 
viso 10,000 keturkampių 
mylių plotą. Potvinio apsem
tose vietose pasirodė gaujos 
banditų, kurie plėšia apleis
tus žmonių namus ir krau
tuves.

Negirdėtas “Monkey
Business9.

Vienas draugas prisiuntė 
mums iškarpą iš “Detroit 
News” 14 rugpiučio laidos, 
kur telpa didelis atvaizdas, 
parodantis, kaip Romos ka
talikų dominikonų kunigai, 
apsikarstę baltoms firanko- 
mis ir kitokiais “pasamo- 
nais”, laimina automobilius 
šv. Kristupo vardu. Automo 
biliu buvę susigrūdę apie 
10,000. Keturi kunigai darę 
tuos burtus ištisas keturias 
valandas, ir apie pusė maši
nų turėjusios grįžti atgal ne
gavusios “palaiminimo”.Tai 
parodo, kiek da yra žmonių, 
kurie tiki į burtus. Reikia 
pasakyti, kad nelaimingai 
žuvęs su Darium lakūnas Gi 
rėnas irgi vežėsi su savim 
šv. Kristupo palaiminimą, 
nes tas šventasis katalikų 
bažnyčios yra skaitomas 
keliauninkų globėjas. Ta
čiau Girėno jis neapsaugojo 
nuo nelaimės. Jau vien iš to 
galima matyti, kiek toji šv. 
Kristupo “globa” yra verta.

FRANCUZAI PAGROBĖ
6 SALAS; JAPONAI 

PROTESTUOJA.
šiomis dienomis francu

zai paskelbė pasauliui, kad 
jie pasiėmę 6 Koralų salas 
Kinijos juroj, kurios iki šiol 
niekam neprigulėjo. Japo
nai pakėlė prieš tai protestą, 
sakydami, kad tos salos turi 
prigulėti jiems. Bus derybos 
šiuo klausimu,

duonos — nuo 16 iki 32 ka
peikų.

Tuo pačiu laiku visiems 
užsienio korespondentams 
asmeniškai buvo pranešta, 
kad be leidimo jiems drau
džiama važiuoti į provinciją. 
Bet kuomet amerikiečių 
dienraščio “Christ. Science 
Monitorio” korespondentas 
William H. Chamberlain 
paprašė, kad jam duotų lei
dimą nuvažiuoti į Ukrainą 
ir šiaurės Kaukazą pažiūrėti 
laukuose derliaus, Sovietų 
valdžia leidimo nedavė. 
Chamberlain gyvena Mas
kvoje jau 11 metų ir dabar 
tik pirmą sykį jam uždrau
dė valstiečių gyvenimą pa
matyti. Prašė leidimo nuva
žiuoti Ukrainon ir du kiti 
Amerikos laikraščių kores
pondentai, bet taip pat ne
gavo.

Tuo tarpu eina paskalai, 
kad jau milionai žmonių 
Rusijoj išmirs badu.

Hitlerininkai Sumu
šė Amerikoną.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
vienas Hitlerio šturminin- 
kas ant gatvės rėžė ameri
kiečiui D-rui D. Mulhihillui 
į veidą užtai, kad šis stovė
damas ant šalygatvio neati
davė fašistams pagarbos, 
kuomet jie maršavo su savo 
flage pro sali. Amerikietis 
pakėlė protestą ir Įsikišo A- 
merikcs ambasadorius. Hit
lerininke’ nusigando. Mu
šeika buvo areštuotas, o 
šturmininkų vadas turėjo 
ateiti pas Amerikos amba
sadorių ir nusižeminęs atsi
prašyti dėl amerikiečio Įžei
dimo. Vidaus reikalų mini
sterija taipgi atsiprašė. Ne
gana to, dabar paskelbtas 
patvarkymas, kad svetim
šaliams nėra reikalo saliu
tuoti Hitlerio vėliavas.

NUŽUDĖ BUVUSI 
VERGĄ.

Easton, Md— čia gyve
no 101 metų amžiaus juod
veidis Rogers, kuris atsimin
davo da buvusią juodveidžiu 
vergiją Amerikoje ir pats 
buvo buvęs vergas, šį pane
dėlį jis buvo rastas plėšikų 
užmuštas. Mat, žmonės kal
bėdavo, kad jis nešiojęs prie 
savęs $1,000. Jam buvo su
skaldyta galva.

PERKŪNIJA UŽMUŠĖ 70 
ŽMONIU.

Jamaicos saloje nuo Ku
bos, pereitą sąvaitę siautė 
pašėlusi perkūnija, sukelda
ma didelį potvinį, sugriau
dama daug namų. tiltų ir iš- 
ardydama daug kelių. Nuo
stoliai siekia $2,000,000. Be 
to, užmušta 70 žmonių,

Atsidarė Socialistų 
Internacionalo Suva

žiavimas.
Dalyvauja 500 delegatų iš 

viso pasaulio
Paryžiuje šį panedėlį atsi

darė Socialistų Partijų ir 
Darbininkų Unijų Interna
cionalo visuotinis suvažiavi
mas, iš kurio laukiama dide
lės svarbos ir istorinės reik
šmės nutarimų.Suvažiavime 
dalyvauja apie 500 delega
tų, kurie atstovauja visų ci
vilizuotų šalių darbininkų ir 
socialistų organizacijas. 
Jungtinių Valstijų socialis
tus reprezentuoja drg. Ja- 
cob Panken, buvusis New 
Yorko teisėjas.

Pildomasai Internaciona
lo Komitetas su savo pirmi
ninku Emiliu Vandervelde 
susirinko jau pereitą suba
tą, kad paruošus suvažiavi
mui dienotvarkį. Suvažiavi
mas žada užtrukti visą šią 
sąvaitę. "

Susirinkę Paryžiuje tarp
tautinio proletariato atsto
vai turės išrišti du labai opiu 
klausimu, kurie dabar stovi 
prieš viso pasaulio socialis
tus, būtent: (1) Kas daryti 
dėl Vokietijos Socialdemo
kratų Partijos uždarymo? ir 
(2) palikti ar atšaukti Ams
terdamo nutarimų, kuris ne
leidžia socialistams dalyvau
ti buržuazinėse valdžiose?

Dėl šito klausimo, daly
vauti ar nedalyvauti buržu
azijos kontroliuojamuose 
kabinetuose, tarp francuzų 
socialistų laiku įvyko net 
skilimas.

PASAULINIS BOIKOTAS 
HITLERIUI.

Amerikos žydų organiza
cijos pildomas komitetas 
buvo sušaukęs New Yorke 
nepaprastą sesiją, kurioj 
kalbėtojai ragino organi
zuoti visasvietinį' boikotą 
prieš kruvinąjį Hitlerį, kurį 
katalikų bažnyčia vadina 
“Dievo pateptiniu”.

19 Metų Amžiaus Ar
šiausi Kriminalistai

Justicijos Departamentas 
Washingtone praneša, kad 
peržiurėjus 159,493 krimi 
nalistų rekordus su pirštų 
nuospaudom, pasirodė, jog 
19 metų amžiaus vaikėzai 
vra atkakliausi galvažudžiai 
ir banditai, ir kad jie sudaro 
didžiausį visų piktadarių 
nuošimtį.

TF.OKAMS SUSIDŪRUS,
ĮVYKO SPROGIMAS.
Wilmington, Del. — Pe 

reitą nedėldienį čia įvyko 
baisi katastrofa. Trokas 
veždamas porą tuzinų žmo
nių iš pikniko susidūrė su 
kitu troku, kuris vežė šau- 
jamają bovelną. Įvyko bai
sus sprogimas, kurio pasek
mėj 4 asmenys buvo ant 
vietos užmušti, o 20 sužeis
ta.

LONDONE VĖL ATSIDA
RE KVIEČIŲ KONFE

RENCIJA
Šį panedėlį Londone vėl 

atsidarė vadinama “kviečių 
konferencija”, kurioj daly
vauja 29 valstybės. Jos nori 
susitarti sumažinti kviečių 
sėją ir pakelti duonos kainą.

Kubos Žmonės Reikalauja 
Diktatoriaus Galvos

Water būrio Lietuvis 
Po $10,000 Kaucijos.

Šiomis dienomis Water- 
burio policija suėmė prie 
Pearl ežero Bronį Krungle- 
vičių, 21 metų amžiaus lie
tuvį, kuris nesenai buvo pa
leistas iš New Haveno kalė
jimo, kur jis išsėdėjo 3 mė
nesius už plėšikavimą. Da
bar jis buvo suimtas dėl to, 
kad žmonės, kurie gyvena a- 
pie Pearl ežerą, pradėjo 
skųstis Waterburio polici
jai, kad Krunglevičius už
puolus jų vaikus. Teisėjas 
Mascolo, išklausęs liudinin
kų, pareiškė, kad Kruglevi- 
čius esąs veikiausia nepilno 
proto, tačiau pridūrė: “Jei
gu aš galėčiau, aš uždary
čiau jį kalėjiman visam am
žiui.” Jis perdavė to jauno 
lietuvio bylą aukštesniam 
teismui ir pastatė jį po $10,- 
000 kaucijos, kad jis negalė
tų už pigią kainą pabėgti.

Apie tai praneša “Water- 
bury Evening Democrat”, 
kurį mums prisiuntė vienas 
draugas.

Suvalgo 9fi00fi00 
Kiaušinių Kas

Mėnesį.
Devyni milionai kiaušinių 

yra didelė krūva, bet miškų 
armija sudoroja ją į 30 die
nų. Toj armijoj yra 300,000 
bedarbių, kuriuos valdžia 
pristatė prie miškų darbų, 
ir, jei tikėti buržuazinei 
spaudai, valdžia kas mėnesį 
sušeria tiems žmonėms 9,- 
000,000 kiaušinių. Apskritai 
imant, kiekvieno bedarbio 
svoris toj armijoj pakilęs jau 
po 12 svarų nuo to laiko, 
kaip prasidėjo miškų dar
bai.

60,000 SIUVĖJŲ STREI
KAS NEW YORKE 

PASIBAIGĖ.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke ir apylinkėj buvo sustrei
kavę 60,000 moteriškų suk
nelių siuvėjai. Valdžios pa
stangom streikas pabaigtas 
ir “sweat shopės” išnaikin
tos. Nustatyta 35 valandų 
darbo sąvaitė ir alga ne ma
žesnė kaip $15 į sąvaitę.

SPAUDA IŠJUOKIA ES
TIJOS CENZŪRĄ.

Pereitą sąvaitę Estijos 
valdžia paskelbė spaudos 
cenzūrą. Opozicijos spauda 
todėl paskelbė valdžiai boi
kotą. Laikraščiai nededa a- 
pie vidaus politiką ir vai 
džios darbus jokių žinių. 
Cenzūros išjuokimui, tal
pinami įžanginiai straips
niai, kuriuose aprašomas 
vabalų gyvenimas, agurkų 
rauginimas ir tam panašus 
dalykai.

SUGAVO LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Massachusetts valstijos 
pakrašty pereitą nedėldienį 
buvo sugautas butlegerių 
laivas su 1,000 keisų degti
nės. Viskas konfiskuota ir 
areštuota 18 žmoniu.

JO ŽVALGYBININKAI 
JAU SUDOROTI.

Visi Machado ir jo šalinin
kų turtai konfiskuojami.

Kuboje kas diena iškelia
ma vis daugiau buvusio dik
tatoriaus Machado šunybių. 
Šiomis dienomis tvirtovės 
arklydėj buvo iškasti 4 poli
tinių prasikaltėlių lavonai 
Tai vis kruvinojo Machado 
ir jo žvalgybos aukos. Su
žaloti jų kūnai rodo, kad 
prieš nužudymą, Machados 
budeliai žvėriškai juos kan
kino. Todėl revoliucionie
riai pakvietė Anglijos atsto
vą Havanoj ir parodę jam 
nukankintus žmones parei
kalavo, kad Anglija išduotų 
jiems Machadą, kuris po 
revoliucijos pabėgo orlaiviu 
į Bahamų salas, kurios pri
klauso Anglijai.

Galvažudys turi būt nu
baustas, šaukia Kubos žmo
nės. Už nukankintus nekal
tus žmones tas bestija turi 
užmokėti savo galva.

Buvusieji jo kruvinosios 
“poros” (žvalgybos) agen
tai beveik visi jau sudoroti. 
Vieni jų iššaudyti, kiti Su
grusti kalėjiman laukia teis
mo, o likusieji pabėgo B 
Kubos.

Pats vyriausis žvalgybos 
viršininkas Ainciart buvo 
susektas pereitą subatą Ha
vanos priemiesty besislaps- 
tąs. Studentai ir kariumenė 
tuojau apsupo tuos namus, 
kuriuose jis buvo pasislėpęs, 
ir pradėjo šaudyt į langus. 
Matydamas, kad pabėgt jau 
nėra kaip, jisai paleido sau 
kulipką kakton. Kareiviai 
įmetė jo lavoną į vežimą ir 
nuvežę į kapines užkasė.

Bet susirinkusi minia tuo
jau iškasė jį, parvilko mies
tan ir negyvam jau užnėrus 
kilpą ant kaklo patempė ant 
telefono stulpo, kaip įspėji
mą visiems juodašimčiams. 
Virvė tačiau nutruko ir bu
vusis žvalgybos vadas nu
dribo žemėn. Tuomet žmo
nės apipylė jį kerosinu ir už
degė.

Dabar yra konfiskuojami 
Machados ir jo sėbrų turtai. 
Išrinkta tam tikra komisija 
dabar jieško jų sąskaitų už
sienių bankuose, nes esą ži
noma, kad buvusis “tautos 
vadas” su savo sėbrais daug 
valstybės pinigų išvogė ir 
išgabeno į svetimas šalis.

284 Japonų Laivai
Daro KdVo Bandy

mus.
Jūrių manievrai Japonijai 

kaštuos $2,700,000.
šiomis dienomis Pacifiko 

vandenyne, tai yra, Ameri
kos pašonėj, Japonijos lai
vynas darys karo bandymus, 
kuriuose dalyvaus 284 karo 
laivai. Laivynas bus pada
lytas į dvi dali: viena darys 
užpuolimą, kita ginsis. Da
lyvaus ir orlaiviai. Šitie 
manievrai Japonijai kaštuo
sią $2,700,000. Jų pažiūrėti 
išplaukė pats Japonijos ka
ralius, x
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KODĖL SOVIETŲ RUSI
JOJ KILO BADAS?
“Naujienos” perspausdi

no iš rusų socialdemokratų 
darbininkų organo, “Socia- 
lističeskojo Viestniko”, la
bai įdomų straipsnį apie 

siaučiantį Sovietuose badą.
Ten skaitome, kad —
"Tai dar vis laikoma paslap

tim, kurios skelbimas yra lygi
namas su špionažu; apie tai 
dar vis nepranešama žmonėms 
ir visam pasauliui. O tuo tarpu 
tai yra neužginčijama tiesa, 
pasibaisėtina tikrenybė: Sovie
tų Rusijoje badas!

"Ne nedavalgymas, kuris pa
virto, taip sakant, normale pa
dėtim nuo to laiko, kai paėmė 
viršų gen-linija; ne riebalų, 
mėsos ir kiaušinių trukumas, 
prie ko jau visi yra pripratę, 
kaip prie neišvengiamo dalyko; 
ir ne laikinis maisto neprista- 
tymas į miestus, dėl netvarkos 
transportacijoje. Ne, badas ti
krąja šito žodžio prasme. Ti 
kras badas primitvvėje jo for
moje. Badas sodžiuje, tarpe 
milionų ūkininkų. Badas, prie 
kurio ištisų kaimų ir apskričių 
gyventojai nebeturi duonos 
plutelės, badas su ‘duona’ iš 
medžio žievės ir balandų, su 
sutinusiomis kojomis ir pil
vais, su šiltinės epidemija, su 
masių mirimu, su lavonais, ku
rie neužkasti guli pakelėse, su 
išmirusiais sodžiais ir ištuštė 
jusiomis grįčiomis. Badas, kaip 
1921 metais, po ‘karinio komu
nizmo’ ir sausros; badas, kaip 
Indijoje ir Kinijoje, po gamti
nių katastrofų ir kruvinų ka
rų.”

Toliaus revoliucinių rusų 
darbininkų laikraštis pažy
mi, kad Rusijoj nebuvo jo
kių gamtos nelaimių, kurio
mis butų galima dabartinį 
badą aiškinti. Nuo bado 
miršta Kaukazas, Ukraina, 
Vakarų Sibyras ir Pavolgis, 
o tenai nebuvo nei žemės 
drebėjimų, nei sausrų, nei 
potvinių. Priešingai, šitose 
vietose kaip tiktai yra vy
kinami didžiausi “piatilet
kos” planai. Tai kodėl te
nai kilo badas?

Šį klausimą “Socialističe- 
skij Vi ėst n ik” aiškina taip:

"Bet diktatūros interesai ir 
vadų prestyžas bolševikams y- 
ra svarbesni dalukai, negu kra
što ir revoliucijos nauda. Norė
dami išsilaikyti valdžioje ir su
stiprinti partijos mašiną, jie 
tą ūkininkų naikinimo politiką 
dar labiau paaštrino ir pagili
no”.

Dėl to ir kilo krizis, dėl to 
ir prasidėjo badas!

‘‘1930 metų pavasari, pačia
me kolektyvizacijos karštyje 
kuomet (bolševikams) buvo 
‘apsukęs galvas’ netikėtas pa
sisekimas, Socialistinis Darbi- “ 
ninku Internacionalas priėmė 
musų partijos pasiūlymą atsi
šaukti Į Rusijos darbininkus ir 
valstiečius. Tai buvo kartu ir 
atsišaukimas į Rusijos valdo
vus komunistus. Kartu su visu 
Socialistiniu Darbininkų Inter
nacionalu mes įspėjome bolše 
vikiškus diktatorius dėl tos 
pragaištingos kampanijos, ku 
rią jie tuomet buvo tik prade 
ję. Mes nurodėme, kad smurto 
pagelba vesdami ukininkus-sa 
vininkus į ‘kolchozų’ (kolek 

tyvių ūkių) tikybą, brukdami 
jiems per prievartą ‘aukštes 
nes ūkio formas’, bolševikai 
neišvengiamai užtrauks ekono
minę ir politinę katastrofą, 
Mes nurodėme, kad aukštesnės 
gamybos formos teorijoje duos 
visai priešingi^, vaisių prakti 
koje, kuomet jos bus Įvedamos 
prieš ūkininkų norą ir sąmo
nę, kuomet jos bus ‘kalamos’ 
gaivas ūkininkams masiniais 
sušaudymais, ‘mirties trauki 
niais’, milionų ūkių suardymu 
Vardan revoliucijos., vardan 
darbininkų klasės ateities ir so
cializmo, mes šaukėme juos at 
sigakyti, kol dar nevėlu, nuo 
beprotiško karo prieš ūkinin
kus, kuris neišvengiamai atneš 
masinį skurdą ir badą ir pastū
mės ūkininkus į reakcijos glė
bį, į kelią fašizmo ir nepermal
daujamos neapykantos socia
lizmui ir proletariatui.

VIENO LAKŪNO KŪNE 
RASTA VOKIEČIŲ KU

LIPKA?
“Naujienų” 192-rame nu

mery tilpo gautas iš Lietu
vos laiškas, kurio autorius 
sako, kad visa Lietuva įta
rianti vokiečius nušovus mu
sų lakūnus, ir kad jų lavo
nus skrodžiant, viename kū
ne buvusi rasta kulipka. •

Jis rašo:
"Andai buvau Kaune. Gatvė 

ir ten nieko aiškaus nežino, bet 
toj pačioj gatvėj patylomis ei
na klaikiausios kalbos, būtent, 
kad ‘Lituanicos’ lakūnai kritę 
iš vokiečių rankos. Pasak tų 
gandų, tuojau, kai musų atsto
vai nuvykę katastrofos vieton, 
jie. apžiūrinėdami žuvusiųjų 
kunus, vieno jų galvoje ir kito
je kūno daly pastebėję nedide
les įtartinas žaizdeles, o paties 
sutriuškinto aeroplano kuzave 
kailcur radę išpiaustytas, iška
potas skyles, neva kai kurių 
vokiečių suvenirų medžiotojų 
padarytas dar prieš pačių vo
kiečių policijos atvykimą ne
laimės vieton. Kai lakūnų kū
nai buvo pargabenti Kaunan, 
tuomet buvę nutarta juos bal- 
samuoti, ir tuo pretekstu po 
kelių dienų kūnai buvę atga
benti į Universiteto anatomi- 
kumą skrodimui padaryti. Prie 
operacijos dalyvavę, pakvies
ti, U. S. konsulas ir vienas an
glų gydytojas. Darant skrodi
mą, lakūno kūne, kuriame bu
vę ankščiau pastebėtos įtarti
nos žaizdelės, buvus surasta 
kulipka...”

Tačiau Lietuvos valdžia, 
nenorėdama su Hitlerio fa
šistais pyktis, neleidžianti 
laikraščiams apie tai rašyti

Ir ištiesų, Lietuvos spau
da nieko aiškiai nepasako, 
tik nuolatos kartoja įkirų 
klausimą: “Kodėl musų la
kūnai užsimušė, jeigu jų 
motoras veikė gerai iki pa
skutinės minutės ir gazolino 
jie turėjo pakankamai?” 
Kokia paslaptis dengia jų 

tragediją?” “Kodėl nepasa
koma visuomenei teisybė?”

Iš visa to aišku, kad tei
sybė yra slepiama.

Chicagos “Tribūnos” ko
respondentas praneša iš Pa
ryžiaus, kad franeuzų laik
raštis “Rempart” rašo, jog 
skrodžiant lakūnų lavonus 
vienas atrasta “peršautas 
trijose vietose.”

Paryžiaus laikraštis pažy
mi ir tą faktą, kad vokiečiai 
kažin kodėl skubinosi sudė
ti lakūnų lavonus į grabus, 
ir kad abudu lavonai buvę 
labai suardyti, tartum tyčia 
taip padaryta, kad sunku 
butų pastebėti šaudymo 
pėdsakus.

Chicagos “Tribūnos” ko
respondentas spėja, jog vo
kiečiai fašistai galėjo nu
šauti “Lituanicą” manyda
mi, kad tai komunistų lėk
tuvas.

Šiaip ar taip, visgi pasau
lio opinija aiškiai sako, kad 
lietuviai lakūnai buvo vo
kiečių fašistų pražudyti.

San Francisco mieste yra pagarsėjęs "Bohemų Kliubas”, kur susirinkdavo visokie rašyto
jai, artistai, aktoriai ir kitokie aukštesnės inteligentijos asmenys. Tas kliubas tiek pagarsėjo, 
kad pastarais laikais jau nebegalėdavo visų svečių sutalpinti. Todėl dabar jis yra visiškai 
griaujamas. o jo vietoj bus statomas daug didesnis triobėsis, kuris kaštuos §1,000.000.

tuvoje vištos deda kiauši
nius su “štukomis”, ir kad 
tos “štukos” yra parduoda
mos už pinigą.

Ištikrųjų gi Lietuvos in
teligentai tas “štukas” yra 
pasiskolinę iš rusų kalbos 
—“stoiko to stuk papiros”. 
Kaip sau norit, musų “kal

botyrai” Lietuvoje yra keis
ti žmonės: jie tobulina gra
matiką, kala naujus žodžius, 
sudarė net komisiją lietuvių 
pavardėms nuo “slaviškų 
galūnių valyt”, o tuo tarpu 
be slaviškų “štukų” negali 
nei kiaušinių parduoti.

SOCIALREVOLIUCIO-
NIERIŲ BYLA LIETU

VOJE.

Mes jau rašėme, kad ka
riuomenės teismui Lietuvoje 
yra atiduoti šie inteligentai: 
rašytojas Kazys Boruta, jo 
žmona Ona Borutienė, poe
tas Kazys Jakubėnas, An
tanas Vilčinskas, Jonas But
kevičius ir Maksimas suva
ląs.

Žvalgyba kaltina visus 
juos esant socialrevoliucio- 
nieriais ir prigulėjus prie tos

KĄ VEIKIA TROCKIS FRANCUZIJOJ?
Gandai sako, kad jis ve-.. 

da derybas su Stalino atsto
vai*.

Liepos 24 d. garsusis Tro
ckis su žmona ir savo sekre
toriais laivu "Bulgarija” at
vyko į Francuzijos uostą 
Marselį. Laivas sustojo ju-
roję o į krantą jie buvo nu- ^^4^* “^j 
vežti motorinėmis valtemis.H - 
Paskui susėdę į automobi-|ls 1U*

savo “erezijos” ir pripažin 
tų Stalino autoritetą. Be to, 
Trockis esąs laikomas tarp
tautinės konjunktūros žino
vas, jau seniai numatęs hit- 
lerizmo pavojų Sovietų Są
jungai. Ateitis parodys, ar 
tikrai Trockiui vėl prade
da šypsotis fortūna ir vėl

liūs ir policijos lydimi, at
vykėliai nuvažiavo toliau.

Prieš aštuonerius mėne
sius, kai Trockis vyko Ko- 
penhagon, jam buvo leista 
tik pervažiuoti per Francu
zijos teritoriją, niekur nesu
stojant Tada dar veikė pa
rėdymas, kuriuo karo metu 
Trockis buvo ištremtą® 
Francuzijos. kaipo asmuo 
vedęs agitaciją prieš karą.
Trockio atvykimo tikslas.

Dabar Trockiui leista nu
važiuoti Francuzijos kuror
tą Ruają ir ten atlikti trijų 
savaičių gydymosi kursą.

Busima* ..“korsikietis”.

Kol kas Trockis žada gy 
dytis, o paskui, kaip pasa
koja jo draugai, prašysiąs 
leidimo apsigyventi Korsi
kos saloje. Gal būt Franeu
zų vyriausybė leis “raudo 
najam Napoleonui” apsigy 
venti “baltojo” Napoleono 

1S tėvynėje, nes Korsika, kai
po banditų gušta, labai sau
gojama. Gausingoji polici
ja galės sekti kiekvieną 
Trockio žingsnį.

Demokratijos toleranci
ja.

Šiaip ar taip, bet leidimas 
Trockiui atvažiuoti Fran-

Kodėl Kilo Pa
sauly Krize?

Kažin ar yra kur nors dar Pradėta gaminti labai daug 
toks laimingas nemokša, ir krauti sandėliuose, o vė- 
kuris nežinotų, kad visam liau jieškoti pirkėjų ir rinkų.

Kai prekių pareikalavimas 
oudavo didelis, žydėdavo 
abrikai, kūrėsi nauji, sam

dė darbininkus — visur bu- 
»o darbo ir uždarbio. Dau
gybė sodiečių mesdavo ta
da ukius ir keliaudavo mies- 
uosna (užsienin, Ameri- 

kon), o likusieji prie ūkių ir 
nemenkai gyveno, nes ūkio 
gaminiams kainos nebuvo 
žemos. Bet atėjo laikas, kai 
aprikai prigamino per

daug. Tuomet ir kilo krizė. 
Mokslininkai tviitina, kad 
nuo to laiko maždaug kas 
dešimts metų įvykdavo kri
zės, sunkesnės ar lengves
nės, daugiau ar mažiau kra
štų aprėpiančios. Pirmoji vi
so pasaulio krizė kilo 1815 
metais, po Napoleono karo. 
Anglijos fabrikų gaminto- 
ai pajuto, kad po karo žmo

nėms visko trūksta ir ėmė 
smarkiai gaminti. Bet karas 
labai nuskurdino žmoniją. 
Pinigu nebuvo, jie nuėjo ar- 
motoms ir šautuvams. Priga
mintoms prekėms greit ne
užteko pirkėjų. Kilo nedar
bas, krizė, panaši į dabarti
nę. Su laiku prekių pertek
lius pamažu buvo išpirktas. 
Atsirado vėl pareikalavimas 
ir padėtis atslūgo. O pas
kui ir vėl krizės: 1825 me
tais (Anglijoj), 1839 (Ame
rikoj), krizė palietė Europą, 
Ameriką, Australiją, 1890 
metais Angliją, Vokietiją, 
Pietų Ameriką, 1893 m. A- 
meriką, 1901 Vokietiją, 
1909 vėl Ameriką. Pirmoji 
krizė įvyko panašiose sąly
gose ir bmo tiek pat sunki, 
kaip ir dabartinė, bet perė
jo. Todėl mokslininkai eko
nomistai tikisi, kad ir šių 
dienų krizė, pakankinusi ge
rokai žmoniją, vistiek per
eis.

Ruaja kurortas yra žino- 
organizacijos, kuri buvo su- mas kaip vieta, kur galima euzijon dar kartą parodė 
ruošus atentatą prieš Volde >• — -- -
marą. Bet dėl to atentato su
imtieji nėra kaltinami. Juos 
kaltina tuo, kad jie prigu

gydytis nuo širdies ligų-'Francuzijos demokratijos 
Šiuo metu kurorte gyvena tolerantiškumą,
Sovietų užsienių komisaras 
Litvinovas Į Rusiją atva-

lėjo nelegaliai organizacijai J&Uoja ĮMrip pat ir buv. Rusi
jos laikinosios vyriausybės 
ministeris ir liberalų vadas

įr užsieny 
tautininkų 
ti.

Boruta, Butkevičius ir Ja
kubėnas be to da yra kalti
nami saugoję ir platinę 
“priešvalstybinę” literatūrą, 
kas reiškia, literatūrą prieš 
tautininkų diktatūrą.

Ateis tačiau laikas, kada 
teisiamieji teis savo teisė
jus.

ruošė sąmokslą 
valdžiai nuvers-

KONFISKAVO NAUJĄ 
SOCIALDEMOKRATŲ

LAIKRAŠTI.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad Kauno karo komen
danto įsakymu buvo kon
fiskuotas “Darbo Balsas”, 
naujas Lietuvos socialde
mokratų laikraštis, kuris bu
vo pradėjęs eiti uždarius 
valdžiai “Socialdemokra
tą”.

Pasirodo, kad “laisvoj” 
Lietuvoj aršesnė nelaisvė 
kaip buvo prie caro.

“PIRKIT DABAR!”
Agituodama už Roose vel

to planą pramonei gaivinti,

KIAUŠINIAI SU “ŠTUKO 
MIS”.

Lietuvos laikraščiai rašo
“Per pirmą šių metų pusę

Pieno-centras vidaus rinkoje 
pardavė kiaušinių 1,800,000 
štukų.”
Išrodo, vadinasi, kad Lie-

pasauly siaučia šiandien kri
zė, nejustų jos ant save 
sprando? Atėjo, užgulė vi
sus žmones ir spaudžia, čiul
pia paskutinius syvus, žmo 
nes vadina ją XX amžiaus 
Dievo rykštė, baudžiančia 
žmoniją už nuodėmes. Kas 
gi ištikro yra krizė ir iš kur 

atsirado?
Ekonomijos mokslas sa

ko: jei prekių prigamina
ma daugiau, negu pirkėjai 
gali nupirkti—įvyksta kri
zė. Kol gaminama tiek, kiek 
vartotojai gali nupirkti, tol 
viskas tvarkoj. Bet kai pri
gaminama daugiau, tuomet 
irekės guli neparduotos 
krautuvių lentynuose. Krau
tuvių savininkai neuždirba 
ir negali mokėti už jas fab
rikantams, tie vėl, neturėda
mi kur prekių dėti, priversti 
yra mažiau gaminti ir šalina 
dalį darbininkų, ar ir visai 
uždaro fabrikus. Neturėda
mi pinigų fabrikų savininkai 
nemoka savo skolų ban
kams. Bankai neturi iš ko ki
tiems skolinti bei savo sko
lų mokėti ii* bankrutuoja. 
Užsidarę ar vos gyvi fabri
kai ir įmonės nemoka vals
tybei mokesčių, ši priversta 
yra apkrauti didesniais mo
kesčiais tuos, kurie negali 
uždaryt savo “fabrikų”—u- 
kininkus. Kas kart mažiau 
siunčiama prekių bei važi
nėjama gelžkeliais ar auto
mobiliais. Žodžiu— aplink 
bankrotai. Iš visų tų uždaro
mų fabrikų, įmonių, val
džios Įstaigų išvaromi gat
vėn darbininkai ir tarnauto
jai. Milijonai pasaulio be 
darbių, tai milijonai buvusių 
vartotojų pirkėjų, kurie da
bar jau nieko neperka ir tuo 
dar didina krizę. Negauda
mi savaitėmis ar mėnesiais 
darbo, bedarbiai priversti 
yra kas kart menkiau val
gyt. Pamiršta, kaip atrodė 
kiaušiniai, sviestas, cukrus, 
pienas, mėsa. O tai juk ūki
ninko gaminiai! Neradęs 
pirkėjų, ar jų kas kart ma 
žiau rasdamas, ūkininkas 
pastovi turguj ir grįžta na 
mo nieko nepardavęs. O mo
kesčiai valdžiai mokėti rei 
kia. Taip iš bendros krizės 
pasidaro ir ūkio krizė.

Šių dienų krizė nebe pir 
moji. Senovėje, kol gamino 
tik amatininkai (tiek, kiek 
jiems užsakoma), krizių ne 
buvo. Bet nuo 19 amžiaus 
pradžios atsirado fabriku.

Didžiausioji šių dienų kri
zės priežastis yra didysis 
karas. Jis* nualino valstybes 
ir jų piliečius. Karui reikėjo 
daug pinigų: karo medžia
gai pirkti, kariuomenei iš
laikyti, o vėliau karo pada
rytiems nuostoliams lyginti. 
Tam tikslui valstybės skoli
nosi, kur įmanydamos, dau
giausiai Amerikoje. Po ka
ro reikia tos skolos grąžinti, 
o pinigų iš kur imti —trau
kiama iš piliečių mokesčiais. 
Be to, reikia atstatyti visa 
tai, ką karas sugriovė —na
mai, stotis, geležinkeliai, iš
tisi sodžiai, fabrikai, kasyk
los, reikia nauji įtaisymai 
daryt Ir vėl didinama mo
kesčiai. 0 ir piliečius karas 
nuteriojo: sudegino trobe
sius, inventorių, išardė įmo
nes. Ir jiems daug pinigo 
reikėjo, kol atstatė. Jie irgi 
turėjo skolintis, kur tik ga
vo. Tuoj po karo išbadėjusi 
ir nudriskusi žmonija ėmė 
šio to pirkt. Atsirado prekių 
pareikalavimas ir atrodė, 
kad jis dar augsiąs. Gamin
tojai ėmė pašėlusiai smar
kiai gaminti, vieni kitus pra
lenkdami, nes jiems rūpėjo 
geras uždarbis. O žmonės 
pinigų tuoj pristigo ir nega
lėjo pagamintų prekių iš
pirkti. Kilo krizė. Be to, po 
karo Europos pramonei (fa
brikams) sumažėjo rinkos. 
Mat, pramoninkų valstybių 
fabrikantai gamina ne tik 
savo valstybės gyventojams,

Viešpataudamas Rusijoje 
Trockis buvo aršus demok
ratijos priešas. Jo įsakymais 
sušaudyta šimtai demokra- 

Savo laiku 
Trockis nesigailėdamas 
šmeižė, plūdo Francuzijos 
demokratus ir socialistus 
Gi Francuzijos de
mokratija, laikydamos gra 
žiu savo tradicijų ir savo 
priešui, ištremtam iš Sovie
tų, Trockiui suteikia pasto-

P. Miliukovas. Tad Trockis S h' s€^ci.alist^- 
gali rasti čia “senų pažįsta
mu

Kodėl Trockiui leista at
važiuoti Francuzi jon?

Užsienio spauda Įvairiai 
spėlioja dėl leidimo Troc- 
kiui atvažiuoti į Francuzija.
Teisingiausia versija yra ta, & 
kad dabartinis Francuzijos Tur būt, Sovietų diktato- 
ministeris pirmininkas, kai- rius Trockis nė nesapnavo 
rysis radikalas socialistas ka<1 Trockiui tremtiniui 
Daladje, Trockio pažįstamų reiks pasinaudoti jo nieki- 
ir draugų socialistų prašo- narnos ir žudomos demokra- 
mas leidęs buv. “raudona- thos malone, 
jam Napoleonui” laikinai Ne be reikalo mup^ Patar- 
apsigyvent F r a n c u z ijoj. lė. sako: “nespraudyk į šuh- 
Bet iš Trockio esąs paimtas ni> nes £ab b’3^; van
pasižadėjimas, kad jis “sė- dens atsigerti.” 
dėsiąs rainiai" ir nevarysiąs Daugeliui “spraudančių2 
politinės agitacijos. ' ‘ reiks gerti iš demokratijos

Pagal kita versiją, Troc- šutomo* Ž.”
kis šičia turi pasimatyti 
su Stalino įgaliotu asmeniui 
ir derėtis dėl “taikos” sąly
gų su Stalinu. Piatiletkos'

ŽMONĖS MAŽIAU 
BERŪKO.

Vokiečių prekybos mini-

AGITATORIUS/TIK NE 
BOLŠEVIKŲ, 

ssr

nepasisekimas, besiartinąs sterijos tabako skyrius pa
badąs, masių nepasitenkini-skelbė davinius, iš kurių’ 
mas ir pagaliau hitlerinin-matyt, kad per 10 paskuti-*

buržuazinė Amerikos spau-'kų pavojus, visa tai priver-nių metų rukimas įvairiuose! šiame vaizdelyje yra parbdy- bet stengiasi išvežti į kitus 
da pradėjo bubnyt obalsį: tę Staliną stiprinti komunis- šalyse gana sumažėjo. Dar tas Charles Michelsonas, buvęs kraštus, kur fabrikų nėra ar 
“Pirkit dabar!” tų eiles, grąžinant prie dar-! 1930 m. kiekvienas vokietis demokratų partijos propagandos y,.a labai maža. Tokias rin-

bo senus bolševikus. Esą išrūkė vidutiniškai po 112 direktorius. Dabar Rooseveltas kas jie turėjo didelėj Rusi-
jau amnestuoti Zinovjevas cigarų per metus, gi šiemet paskyrė jį vesti spaudoje agita- joj, Indijoj, Kinuose ir ki-
ir Kamenevas. Radekas vėl besuruko po 87. Papirosų cija už NRA. Beveik viskas, kas tur. Dabar ten susikūrė savo
vaidinąs svarbų politinį vai-,vartojimas nuo 1928 m. su- rašoma iK Washingtono apie N pramonė ir svetimų prekių 

sutaupytus bankuose pini- dmenį. Atėjusi ir Trockio mažėjo 3 milijardais. Neru- RA., yra jo darbas. Savo agita- nenorima įsileisti. Tai darį-
gus, pakėlė produktų kainas eilė. Tik Stalinas reikalau-, kymo priežastis, .žinoma, toriškais gabumais jis pralenkia aštrino Europos krizę.

Butų gal juokinga, jeigu 
nebūtų pikta.

Kapitalistai išmetė žmo
nes iš dirbtuvių, uždarė jų

ir sako: “Pirkit dabar!” ‘jąs, kad Trockis išsižadėtų krizis. net ir bolševikus. I Ek.



VIS, SO. BOSTON

Pittsburghe Gengsteriai Užpuolė Lietu 
vių Mokslo Draugijos Pikniką.

AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į
Columbijos U nė Bus Pakinkyta Darban.

Daug žmonių buvo sumušta, 
moterys ir vaikai išgąsdinti, 

piknikas išardytas.t
Rugpiučio 6 d. Lietuvių 

Mokslo Draugija buvo su
rengus pikniką Adomo Soti
ne, Castle Shannon, Pa. Pei 
radio iš ryto buvo pranešta, 
kad piknike kalbės teisėjas 
M. A. Musmannd ir Alleg- 
heny apskrities šerifas Fr. 
Gollmar.

Pradėjus publikai rinktis, 
apie 3-čią valandą po pietį 
įsilaužė i pikniko daržą apie 
tuzinas jaunu vaikėzų ir 
pradėjo užkabinėti netik 
pikniko svečius, bet ir Ko
miteto narius. Kitos išeities 
nebuvo, kaip tik spėka mu
šeikas prašalinti iš pikniko 
vietos. Prašalinus juos iš 
pikniko, netruko nei penkios 
minutes, kaip buvo padary
tas antras užpuolimas. Da
bar jau pikniką užpuolė or
ganizuota gengė, suside
danti iš kokių 50 jaunų mu
šeikų, apsiginklavusių pa
galiais, akmenimis, gelžga
liais ir kitokiais įrankiais. Ir 
visa šita gauja puolė susi
rinkusius lietuvius didžiau
siu įnirtimu. Moterys ir 
vaikai,pamatę sužvėrėjusius 
sutvėrimus, baisiai persi
gando ir kilo didžiausis 
klyksmas. Vyrai vieni ban
dė kiek galima nuo razbai- 
ninkų gintis, o kiti persigan
dę ėmė bėgti Į visas puses ir 
si ipstytis.

Razbaininkų gengė daužė 
visus, kas tik jiems pasipai
niojo ant kelio: vyrus, mo
teris ar vaikus— mušė vi
sus!

Drūčiai buvo sumušti pik
niko Komiteto nariai J. Po
ciūnas ir Saveikis, jau ne- 
skaintant visų kitų, kurie 
taipgi daug nukentėjo nuo 
mušeikų smūgių.

Buvo bandoma prisišauk
ti policijos pagelbos; ir bu
vo šaukiama visur, kur tik 
arčiausia galima buvo poli
ciją pasiekti; bet pakol po
licija pribuvo, mušeikos iš
daužė pikniką ir nuėjo sa
vais keliais.

Pribuvus Castle Shannon 
ir Baldwino miesčiukų poli
cijai, sužeistieji žmonės bu
vo nuvežti Į ligoninę. Poli
cijai buvo keliatas mušeikų 
nurodyta ir ji juos suėmė. 
Tačiau iš šalies žiūrint išro
dė, kad vyriausi užpuolimo 
vadai yra gerai policijai ži
nomi ir ji nenori areštuoti. 
Pasirodė, kad antroje kalno 
pusėje mušeikos turėjo susi
sukę lizdą prie bačkos alaus 
ir, matomai, iš tos vietos bu
vo padarytas- puolimas. Ne
trukus pribuvo apskrities 
detektivų būrys, ir detekty
vai be jokio pasigailėjimo 
pradėjo piktadarius me
džioti. Katras tik papuolė į 
detektyvų rankas, tas buvo 
suimtas ir nuvežtas į kalėji
mą. Mušeikos pajutę, kad 
detektyvai veikia, slapstėsi 
kiek tik drūti, bet vistiek 
buvo suimta keturi žymiausi 
chuliganai, būtent: Michael 
Dywan, 20 metų amžiaus; 
Andy Dywan, 19 metų; Joe 
Pinek, 19 metų ir Henry 
Gdrsak, 21 metų. Visi jie iš 
Castle Shannon, Pa.

Ant rytojaus buvo sume
džiota dar 5 gengsteriai ir 
visi bifro uždaryti kalėjime.

Pasirodo, kad šitų razbai
ninkų gengėj dalyvavo ne
maža ir lietuvių, ir tai dau
giausia biednų mainerių vai
kai, kurie dėl skurdo yra vir
tę tikrais bomais ir gengste- 
riais.

Piknikas buvo išardytas, 
visi išvažinėjo namo. Kurie 
da į pikniką važiavo, tai

sužinoję apie užpuolimą vi
si grįžo atgal, sakydami, 
kad ateityje jie neisią ant 
jokio pikniko Į Adomo Sod
ną, jei toje apylinkėje yra 
tokių biaurių razbaininkų.

Adomo Sodnas priklauso 
Šv. Kazimiero parapijai, ir 
.urbut vienintelė piknikų 
vieta, kuri yra geriausiai ži
noma Pittsburgho apylinkės 
lietuviams. Šis įvykis labai 
oakenks Adomo Sodno biz
niui, nes jau keletas draugi
jų, kurios rengėsi tenai lai
kyti savo piknikus, nukėlė 
juos į kita vietą.

L. M. D. Narys.

GARY, IND.

Pataria varyt iš unijų 
komunistus.

Rugpiučio 13 dieną čia į- 
vyko masinis mitingas, ku
riame kalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos atstovas 
Hushing ir konferesmanas 
Schulte. Kaip profesionalus 
politikieris, p. Schulte dau
giausia gyrėsi savo “nu
veiktais darbais”. Girdi, a- 
laus jau turit. Palaikykite 
mane kongrese ilgiau, o aš 
nupiginsiu alų iki 5 centų 
stiklui. Bet apie duonos ir 
mėsos nupiginimą ponas 
kongresmanas nepasakė 
nieko. O duona su mėsa 
kaip tik reikalinga nupigi- 
nimo.

Pasigyrė taipgi, kad jis 
esąs daug prisidėjęs prie į- 
vedimo NRA. įstatymo ir 
papasakojo, kiek gero tas į- 
statymas yra jau padaręs. 
Girdi, pirma audimo pra
monėj merginoms buvo mo
kama nuo $1.50 iki $1.80 į 
sąvaitę, o dabar alga tapo 
pakelta iki $12 pietinėse 
valstijose ir iki $13 šiaurinė
se.

Rooseveltas esąs didelis 
darbininkų draugas. Jis pa
sakęs, kad kiekviena kom
panija turinti mokėti darbi
ninkams pakankamą pragy
venimui algą: o jei kuri ne
galinti mokėti, tokia lai už
daranti savo biznį. Dabar 
Hammondo mieste (netoli 
nuo Gary, lnd.) esanti viena 
didelė kompanija, kuri mo
kanti moterims tik po $3.- 
27 į sąvaitę. Tikėkit man, 
sako p. Schulte, kad aš pri
versiu ją arba algą pakelti, 
arba biznį uždaryti.

Ragino unijas remti pre
zidentą ir patarė apsivalyti 
nuo komunistų. Girdi, jeigu 
tokių radikalų pas jus yra, 
tai paimkite juos kelnių sė
dynės ir išdrėbkite į gatvę; 
kitaip jie suardys jūsų orga
nizaciją. J. A. G.

HAVERHILL, MASS.
MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS!
Lietuvių Ukėsų Gedemino 

Kliubo. kaipo parko atidarymą, 
rengia puikų pikniką nedėlioję,
27 d. Rugpiučio-Aug., 1933 

Bradford, Mass.
Pradžia 11 vai. ryte.

Gerbiami Lietuviai ir lietu
vaitės! Užprašome atsilankyt ir 
praleisti smagiai laiką, prie pui
kios orkestras, kuri griež pui
kiausius šokius. Siame piknike 
dalyvaus aplinkinių kolonijų di
džiausi kliubai: Launrence’o, 
LoweH’io, Lynn’o ir Peabody’ės. 
Bus įvairių žaislų, virvės trauki
mas, lenktynės ir taip visokio 
sporto. Atsižymėjusiems bus 
duotos dovanos.

Kelrodis. Atvažiavus į Brad- 
fordą klauskit Salem st. Salem 
streetu pavažiavus biskį, sukite 
į dešinę ant Brookside avė. ir ten 
pikniką rasit.

?n-t a pi.odji. C» iiml ;';s ... Or. .jono vaL' joj-, kur vai _ yra luta osi r 'ta yti t 
kini ir pakinkyti vandens jėgą elektrai gaminti. Palei upę dabar eina Union Pacific gelžkelis. 
Kadangi tvenkinį įtaisius jį užlietų vanduo, tai gelžkelis bus nuimtas ir per uolas jam bus 
iškirstas tunelis aukštesnėj vietoj. Visas šitas darbas kaštuos apie S63,000,000. Rooseveltas šį 
projektą jau užgyrė. Columbia yra viena didžiausių upių Jungtinėse Valstijose ir Kanadoj; ji 
turi 1,400 mylių ilgio.

CLEVELAND, OHIO.

Žodis apie musų žuvusius 
lakūnus.

Kadangi jau daugelis išsi
reiškė apie'žuvusius lakūnus 
ir įvertino jų žygį, tai karto
ti tą patį jau nėra reikalo.

Aš čionai noriu tarti kele
tą žodžių tik į savo miesto 
lietuvius:

Gerbiamieji! Nors musų 
lakūnai ir nepasiekė savo 
užbriežtos vietos, jie prara
do savo gyvastis musų visų 
garbei. O jeigu jie butų ga
vę pasiekti Kauną, tai jiems 
iš to nauda irgi nebūtų di-
dėlė garbė taip pat butų Ii- kj komunistui nepasisekė, 
kusi visiems lietuviams. Tai- /es! streikier. komisHa nu-
gi ar mes galėsim juos pa
miršti, nepadarę jokio atsi
lyginimo? Kaip girdėti, ne
kurtos kolonijos jau pradėjo 
darbuotis sukėlimui fondo 
jų paminklui Chicagoje. Ka
dangi jie praleido tenai sa
vo jaunystės dienas, tai ir 
paminklas ten pastatyti ge
riau tiktų.

Žinoma, pavieniams tokis 
darbas altikti yra persunku; 
bet jeigu mes visi pagal iš
galės prisidėsim, tai galėsim 
ką nors nuteikti.

Todėl aš ir prašau 
dėtis prie aviacijos švėbtes 
rengimo komisijos ir varyti 
tą darbą pirmyn. Nors laikai 
sunkus, vienok galima ši
tą nuveikti. O sukėlę kokį 
fondą galėsime prisidėt prie 
Chicagos veikiančios komi
sijos, ir )>us galima įvykdinti 
jų pradėtas darbas.

Buvusios komisijos 
pirmininkas Jonas Jarus.

BROOKLYN, N. Y.
LSS. 19 kuopos žiniai.

Rugpiučio 25 dieną Broo- 
kiyne Įvyks LSS. 19-tos kuo
pos svarbus susirinkimas, 

.Piliečių Kliubo Salėje, 80 
'Union avė. Visi draugai 
■ prašomi dalyvauti ir naujų 
atsivesti.

Organizacijos reikalus 
užbaigus, drg. A. Žilinskas 
duos paskaitą tema: “Ame
rikos Darbo Unijos ir jų Ko
vos”. Po paskaitos bus pla
čios diskusijos, kuriose ir 
pašaliniai žmonės galės da
lyvauti. Todėl į šį susirinki
mą yra kviečiami netik kuo- 
piečiai, bet ir svečiai.
LSS. 19 kp.

UNION LUNCH
101 Union Street

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skanus Alos—Gardus Užkandžiai. 
JONAS URBONAS, Savininkas.

Vasaros laiko atvėsti.

Kuomet Amalgameitai Siuvėjai Streikavo, 
Bimbinis Komunistas Skebavo.

BROOKLYN, N. Y. ;--------------------------------------------
Nebūtų taip svarbu, jeigu j PHILADELPHIA, PA.

neunijistas darbininkas ske- Ruošiamas lakūnų mirties 
bautų, bet kuomet unijistas paminėjimas,
skebauja, kai jo kolegos Philadelphijos ir apielin- 
streikuoja, tai ištikrųjų ne-! kės lietuviai rengia tragin-
žinia, kaip galima Įvertin
ti tokį žmogų.

Kaip rubsiuviai liepos 6 
d. sustojo dirbti, tai Ramoš
ka tą pačią dieną po pietų 
nuvyko į New Yorką žydiš- 
kon siuvyklon kešenių dėti, 
nes tos siuvyklos darbinin
kai taipgi streikavo. Bet šį

vykus pažiūrėti ar kas ne
dirba, rado skebaujant Ra
mošką, kuris yra komunis
tas ir priklauso prie 54 sky
riaus. pernai buvome visi labai 

Jeigu kuris iš socialistų: linksmus, o šįmet jau minė- 
butų skebavęs, tai "Laisvė i sjme juos didžiausiu širdžių 
butų rėkus, kaip už liežuvio • skausmu.
kariama. Bet dabar ji tyli, šiame liūdname susirin- 
tartum į maiša įkišta. i Rime chorai dainuo liūdnas 

Kokie bus to streiko re- dainas, orkestrai gros liud- 
zultatai, tai kol kas da nela- nas meliodijas, kalbėtojai
bai aišku. Darbininkai su- 
gryžo darban 19 liepos d. u-

irsminkai nang.
Jie sakė, kad nibsiuviai gau
sią 35% ar 25' r daugiau al
gos ir kad darbo laikas bu
siąs sutrumpintas iki 36 va
landų sąvaitei.

Galima sakyt, kad strei
kas pasibaigė ne darbinin
kų, bet darbdavių naudai, 
nes siuvėjai nutraukė kovą 
ir sugrįžo darban nežinoda
mi ką jie laimėjo, o darbda
viai žino, ką jie gaus.

Unijos viršininkai elgiasi 
su eiliniais nariais neteisin
gai. Gal ne už dyką darbda
viai nupirko vienam unijos 
vadui deimantini žiedą už 
$1,800.

Nori būt redaktorium.

Buvęs “Vienybės" raidžių 
rinkėjas S—tis dienomis 
vaikščioja Grandstryčiu, o 
vakarais sėdi Ginkaus “tau
tiškoj užeigoj” ir laukia, ar 
neateis kas su pinigais iam į 
talką. S—tis sakosi noris 
laikraštį leisti, bet neturįs 
pinigų, o be pinigų šiais lai
kais sunku ką nors pradėti. 
Ar atsiras koks žioplys su 
pinigais, parodys ateitis.

Padauža.

Šio mėnesio pabaigoj hit
lerininkai žada teisti 5 ko
munistus, kuriuos jie kaltina 
Vokietijos parlamento rū
mų padegimu. Bešališki 
žmonės tvirtina, kad i aria-j rugpiučio 27 d. 
mentą padegė patys Luistai.

gos lakūnų Dariaus ir Girė
no mirties paminėjimą 
nedėlioj, 10 rugsėjo, Lietu
vių Muzikalėj svetainėje, 
Alegheny avė. ir Tilton gat
vė, pradžia 2 vai. 30 min. po 
pietų.

Šiame liūdesio susirinki
me pažymėsime taipgi tų 
dviejų didvyrių ir pirmą 
apsilankymą Philadelphijoj, 
nes pernai Darius ir Girėnas 
tą dieną atskrido musų kolo- 
nijon pirmu kartu ir skraidė 
padangėse kaip paukščiai;

1 per “savo” gazietą, kuri čia 
į Hartfordą ateina SLA. 
nariams dykai. Del kilusių 
ginčų nebuvo laiko nei nuta
rimų pagaminti 4-to aps
kričio suvažiavimui, kuris į- 
vyks Ansonijoj 24 rugsėjo. 
Nors bolševikiškas tautinin
kas socialistus vadina “o- 
portunistais”, tačiau Hart
fordo lietuviai “Keleivį” 
daugiausia skaito ir dau
giausia iš jo teisingų žinių 
gauna.

pasakys tam momentui pri
taikytas kalbas, o garbės 
sargyba atvaizduos žuvusių 
didvyrių karzygiškumą. A- 
part vietos kalbėtojų, pasi
žadėjo pribūti ir pasakyti 
kalbą “Vienybes1’ redakto
rius p. J. Tysliava, kuris bu
vo Dariaus artimas priete- 
lius ir geras pažįstamas.

Taigi šiuomi prašome vi
sus lietuvius ir lietuvaites, 
kurie tik gali, pribūti į šias 
liūdesio iškilmes ir pagerbti 
žuvusus didvyrius.

Kviečia Philadelphijos 
Lietuvių Iškilmių Rengimo 
Komitetas: J. V. Grinius, 
M. Mankelevičius, Julius 
Maslauskas, S. Masickas.

♦ ♦ »
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Bendrovės Piknikas Perkel

tas.

Laikraščiuose buvo rašy
ta, kad Lietuvių Tautiškų 
kapinių bendrovė rengia 
pikniką rugpiučio 20 d. Bet 
kadangi Shannon, Pa., val
katos buvo užpuolę Mokslo 
Draugystės piknikierius A- 
dome Sodne, minėtą pikni
ką perkėlė į rugpiučio 27 d., 
ant Stasevičiaus Farmos, 
netoli nuo Joseph Hornes 
kempės, North Side.

Lietuvių Tautiškų Kapi
nių Bendrovės Komitetas 
prašo visus Pittsburgho ir 
apielinkės Lietuvius daly
vauti rengiamam piknike 
ant Stasevičiaus farmos,

Korespondentas.

Trečia* Puslapi*trecia,

Ka. nieko neveikia 

Te airiui papeikia

Bolševikiški Tautininkai Ardo SLA. 
Kuopų Darbus.

HARTFORD, CONN. f o darbų jokiu nepadarė, to- 
Rugpiučio 13 dieną čia į. 1<<« Hartfordo skyrius savo

susirinkime liepos mėnesyje 
tą “suvažiavimą” net pa
smerkė.

Dariui ir Girėnui išlėkus į 
Lietuvą, laikraščiai pranešė,

vyko SLA. 124 mėnesinis 
susirinkimas. Susirinko su
virs 30 narių. Perskaičius 4- 
to apskr. sekretorės laišką, 
kviečiantį i suvažiavimą,
tuoj V. M. Čekanausko įga- kad lėktuvą ir visą įrengimą 

įliotinis S. Pikturna pradėjo ” ' *
skaityti jo, Čekanausko,
“skundas”.Tie skundai tokio 
pat turinio kaip ir tie, ką 
bolševikiški šimtaprocenti
niai tautininkai jau aštuntas 
mėnesis rašinėja “Ameri- 

Įkos Lietuvyje” (kai kurie 
sako, kad tai Čekanausko 
gazieta). Skundų skaitymas 
užėmė apie dvi valandas, 
bet išdiskusavus, visi jie bu
vo atmesti (už skundus bal
savo tik vienas S. Piktumą).
'Čekanauskas tebėra kuopo
je suspenduotas. Mašiotas ir 
Sekys norėjo besiginčijan
čius sutaikinti, bet nariai ne- 
daleido, matydami bolševi
kiškų šimtaprocentinių tau
tininkų negražius darbus ir 
užsipuldinėjimus ant narių

jiems yra nupirkę visi Ame
rikos lietuviai. Bet musų 
klebonas J. Ambotas Hart
fordo laikraščiuose tą klaL 
dą atitaisė ir pareiškė, jog 
Hartfordo lietuviai neprisi
dėjo, nes prie jų nebuvo 
kreiptasi. Kad neprisidėjo, 
tai tikra tiesa, bet kad kaip 
kurių žmonių buvo pasiūly
ta SLA. 124 kuopai ir vė
liau VVS. skyriui surengti 
Aviacijos dieną, bet' tuom 
tarpu šių dviejų kuopų pir
mininku buvo bolševikiškas 
tautininkas, tai jis tą suma
nymą ir nuslopino; tačiau 
po tragedijos ir jis Worces- 
terio “gazietoj” parašė už
uojautos straipsnį apie Da
rių ir Girėną.

SLA 124 kp. narys.

MONTREAL, CANADA

Nauji blaivininkai smarkiai 
pajinių alų.

čia yra nemažas būrelis 
taip vadinamų “tiesiosios li
nijos” draugų, kurie, nepai
sant šių sunkių laikų, susi
būrė ir išleido laikraštį var
du “Budintojas”. Laikraščio 
obalsis—kovot su girtuokly- 
be. Montrealo lietuviai to
kio laikraščio senai jau lau
kė ir džiaugėsi susilaukę. 
Bet budinimas prasidėjo iš 
kito galo. Seniau, kada ku
ris iš “tavorščių” išsigerda- 
vo Black Horse byro, tai 
traukdavo sau namon mie
got; dabar daroma visai ki
taip. Laikraščio redaktoriai 
sutelkia pikniką, nusiveža 

kelioliką tuzinų Black 
orse byro ir visokiais bu

dais “budina” draugus gert 
Suprantama, gerokai pa
traukę pradeda skandalyti; 
būna visokių įvykių. Tada 
ponam redaktoriam būna 
medžiagos į laikraštį. Net y- 
ra pažymėta sutrauka visų 
pajamų: “Už alų arti $100, 
literatūros .parduota nepil
nai už vieną dolerį”.

A.

Kitos žinios iš musų 
padangės.

Darbai jau biskutį pasi
gerino ir typewriterių kom
panijos priėmė daugiau 
darbininkų; žada pagerėti 
'ir kitose dirbtuvėse. Aplin
kiniai farmeriai dejuoja, nes 
dėl stokos lietaus viskas iš- P° 
džiūvo. Hc

SLA. 4-to apskričio buvęs 
išvažiavimas liepos 30 nusi
sekė pusėtinai; žmonių bu
vo apie 600 ir pelno padary
ta suvirs $218. Iš New Yor
ko buvo atsilankę pp. Vi- 
taičiai ir jie gražiai pakal
bėjo Susivienijimo naudai. 
Svečiai buvo gražiai priimti 
ir kuopos pirmininko su pp. 
Valkevičiais pavaišinti.

Čia gyvuoja Vilniaus Va
duoti Sąjungos skyrius, kurį 
yra sutverusios beveik visos 
Hartfordo draugijos, bet pa
skutiniu laiku ir čia kyla su
iručių. Net toks narys, kaip 
A. Strazdas, kuris daugiau
sia yra darbo padėjęs orga
nizavime, turėjo rezignuoti, 
nes bolševikiško tautininko 
intrigos jam nusibodo. To 
šimtaprocentinio tautininko 
sukviestas VVS. skyrių su
važiavimas birželio mėne
syje Hartforde daug lėšavo,

ŠfMET RUSIJOJ UŽDA
RYTA 268 BAŽNYČIOS.

Lenkų katalikų agentūra 
Varsavoj praneša, kad per 
6 pirmuosius šių metų mėne
sius Sovietų Rusijoj uždary
ta 268 bažnyčios įvairių ti
kybų. Dauguma jų paversta 
muziejais.

Bulvių derlius Naujoj 
Anglijoj šįmet busiąs 2,000,- 
000 bušeliais mažesnis ne
gu pernai.

iau Išėjo Iš Spaudos

IŠMINTIS
NAUJAS. DIDELIS, GRAŽUS

Mokslo, Meno, Satyros ir Verslo

Visuomeniškas Žurnalas
Turiningas įdomiais ir naudingais raštais; paveiksluotas; su an
glu kalba skyrium jaunimui; daug jumoristinių eilių ir poezijos.

BENDRADARBIAUJA GABIAUSI RAŠYTOJAI. 
Kaina metams $1.50. Kopija 15c 
Kanadoj ir Užrub. metams $2.00

Prenumeruokite šiuo adresu:

IŠMINTIS PUBLISBING CO.
SOUTH BOSTON. MASS.315 E STREET
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Ketvirta* Puslapis

Pasikalbėjimas 
MaikiosuTevu

KELEIVIS, SO. BOSTON

Del Straipsnio “Lietuvos Val
džia Sknaudžia Amerikiečius’

No. 34, Rugpjūčio 23, 1933

dh*«

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Laba diena, tėve!
—Ot, vaike, gerai pasitai

kė, kad aš tave susitikau; 
padėsi man išfigeriuot svar
bų klausimą.

—O kame dalykas?
—Aš jau sakiau tau, Mai

ke, kad vyčių vaiskas Čika
gos seime pastanavijo pa
statyt Darijušui ir Girėnui 
gražų pomriiką ir nutarė 
aūkas rinkti ant to reikalo. 
Dabar pas mus iškilo didelis 
Sporas dėl šito nutarimo ir 
mes nežinom ka daryt.

—O kas čia jums neaiš
kų?

—Čia yra tokia rokunda, 
Maike; mes nutarėm savo 
tautos didvyrius pagerbti, o 
kunigas Bublys per “Darbi
ninką” parodė pagal raštą 
šventą, kad Darijušą ir Gi
rėną pats ponas Dievas nu- 
korojo, kam jie per mišias 
lėkė. Taigi vakar mes turė
jom skodą ir plačiai šitą 
klausimą svarstėm: ar gali 
katalikai statyt paminklą 
tokiems žmonėms, katruos 
Dievas nukorojo, ar ne? Ar 
neužsitrauksim mes smertel- 
no grieko ant savo dūšių ši
taip darydami? Vieni iš 
mus sako, kad reikia daryti 
taip kaip seimas nutarė, ir 
dac oi; ale kiti aiškina, kad 
geriau reikia pamislyt, ba 

misteiką padaryt lengva, ale 
nelengva atitaisyt. Ir dabar, 
Maike, mes visi kaip durni; 
nežinom, ar klausjl seimo 
nutarimo, ar rašto švento, 
kurj mums kun. Bublys iš- 
klumočijo. Pasakyk, Maike, 
kaip tavo razumas mislina.

—Aš, tėve, savo nuomo
nę pasakiau tau pereitą sy
kį. Darijui ir Girėnui jūsų 
planuojamas paminklas nie
ko nereiškia. Bet jeigu jau 
nutarėt jį statyt, tai ir staty
kit

—Jes, Maike, mes irgi 
taip kalbėjom, ale klausi
mas, ar tokį paminklą staty
dami mes neapibrozysim 
Dievo majestoto?

—Tėve, Dievui tokie da
lykai nerupi. Jus galit sta
tyti ką norit, jam vistiek.

—Taip nekalbėk, Maike. 
Zakristijonas man skaitė a- 
nądien iš kažin kokios ga- 
zietos, kad ant vienos salos 
gyveno bedievis ir vis saky
davo, kad Dievas nieko ne
gali. Kaip tik užeidavo per
kūnija, jis užlipdavo ant 
aukščiausios uolos kranto ir 
rodydavo Dievui špygas. 
Sakydavo: “Še tau! Jspirk;

jei gali!” Na.o žinai, kaip 
tas pasibaigė?

—O kaip? -
—Ogi jo kamarotai nuva

žiavo anądien jo aplankyt, 
ir rado nebegyvą.

—Aš nežinau, tėve, ar 
taip buvo ištikrųjų, ar tai tik 
kunigų prasimanyta pasaka. 
Bet jeigu tai ir ne pasaka, 
tai visgi aš čia nematau nie
ko nepaprasta. Juk numini 
turi kiekvienas. Taigi ir to 
žmogaus mirtis galėjo būti 
visai natūralūs dalykas.

—Bet jis Dievui špygas 
rodė.

—Bet Bostono policijos 
viršininkas Crovvley špygų 
Dievui nerodė, o tačiau va
žiuodamas namo šį panedė
lį krito ant laivo ir mirė.

—Tai tu, Maike, netiki į 
Dievo galybę?

—Į tokią galybę, kaip tu, 
tėve, tiki, aš netikiu.

—Olrait, Maike, pasakyk 
man atvirai, kaip tau išrodo, 
dėl ko musų lakūnai užsimu
čp

—Aš, tėve, tenai nebuvau 
ir tikrai nieko negaliu pa
sakyt.

—Na, o ar tu nemislini, 
kad skridimas per mišias 
jiems pakenkė?

—Ne, tėve. Tai yra gryna 
nesąmonė!

—Bet ar galimas daiktas, 
Maike, kad katalikų kuni
gas rašytų nesąmones ir da 
katalikiškoj gazietoj, South 
Bostono “Darbininke”?

—Rodos, neturėtų rašyti 
o tačiau rašo.

—Tai kodėl, Maike? Ko
dėl jis taip rašo?

—Aš to nežinau, tėve. Tu 
nueik jo paties pasiklausk.

—Olrait, Maike, aš nuei
siu.

KAIME.

Šlama žalios liepos. 
Topoliai parymę, 
Gandras pasistiepęs 
Vaikšto po arimą.
—E, jauna merguže, 
Juokis marga gėle,
Kol dar nepalūžo 
Šypsniai jaunystėlės!
Bėkime per rasą,
Bėkime iš ryto! —
Tavo gelsvos kasos, 
Kūnas man granito.
Beržas koją basą 
Tarp žolių įkėlęs,
—Berne mylimasis,
Leisk priseksiu gėlę!..
Kaime rasos krito,
Kaime nėra gatvių: 
Kaime nuo pat ryto 
Krykštauja jaunatvė.

Jon. Docius.

Sugrįžęs iš atostogų ra
dau ant mano stalo “Kelei
vio” numerį iš š. m. liepos 
m. 12 d., kuriame yra tilpęs 
“Amerikiečio”, vieno mums 
žinomo laivakorčių agento, 
drastiškas rašinys, buk “Lie
tuvos valdžia skriaudžia a- 
merikiečius.”

Tas jūsų korespondentas 
ižiurėjo štai kokias “skriau
das” :

a) kad Lietuvos Konsula
tai Amerikoje nuo liepos 1 
d. pradėjo vieną litą lyginti 
15-ai Amerikos centų, o ne 
10-čiai centų kaip pirmiau;

b) kad šalę nemokamai 
gaunamų Lietuvos užsienio 
pasų, reikia betgi užsimokė
ti už kitokius dokumentus;

c) kad Konsulai ima mo
kesnį už amerikoniškų do
kumentų, į Lietuvą siunčia
mų. legalizavimą ir kad ben
drai, pono agento nuomone, 
toks legalizavimas yra ko
medija.

Nors “Keleivio” redakci
ja ir patalpino “tų skriau
dų” santrauką su tūlomis 
pastabomis, bet visgi abejo
tina, kad toks naivus raši
nys butų įtikinęs bent vieną 
“Keleivio” skaitytoją. Ta
čiau prie šios progos visgi 
prašyčiau man leisti patiek
ti keletą pastabų:

1. Kiekvienam be abejo 
yra suprantama, kad litas il
gą laiką buvo lygus 10-čiai 
Amerikos centų kada ir 
litas ir doleris laikėsi nu
statyto aukso pagrindo; da
bar, kada doleriai infliaci
jos sumetimais nebėra pri
valomas nustatytas aukso 
pagrindas, ir kada litas pa
siliko prie senojo aukso pa
grindo, tai kiekvienam svei
kai galvojančiam yra visi
škai aišku, kad už 10 amer. 
centų vieno lito dabar nebe- 
nupirksi. Todėl Lietuvos 
Konsulatai Amerikoje kon- 
sularinį mokesnį ima sulig 
oficialiai nustatytu kursu, 
kuris nėra dienos kursas, bet 
yra vidutiniškai tam tikram 
laikotarpiui: taip dolerio 
infliacijos pradžioje oficia
lus lito kursas buvo 12 amer. 
centu, dabar vra 15 amer. 
centų: ateityje lito kursas 
gali dar pakilti arba gali ir 
grįžti prie seno santykio, tai 
prigulės nuo tolimesnės do
lerio infliacinės politikos. 
Kas kaltas, kad ponas agen
tas neįstengia suprasti kodėl 
mažos valstybės litas laiko
si tvirtai kaip ir pirmiau, o 
didžiulės valstybės doleris 
susvyravo ir atpigo? Ponas 
agentas turėtų rodos tiek 
suprasti, kad litas, pirmiau 
ir dabar yra paremtas auksu 
arba auksiniu doleriu, bet 
ne dirbtiniu popieriniu do
leriu.. Bereikalo ponas agen
tas dedasi “finansų žinovu” 
ir “tamsina” Lietuvos kai
miečius (tarytum jis pats 
butų ne iš tų kaimiečių). 
Nieks neturėtų pono agento 
peikti už tai, kad jis tiki, jog 
“nežiūrint kaip Amerikos 
doleris svyruoja, jis vistiek 
daug vertesnis ir saugesnis 
už litą.” Bet ponas agentas 
neturėtų dergti nei “Kauno 
ponų”, nei “tamsių Lietuvos1 
kaimiečių”, kada jie laikosi 
praktiškos patarlės: “atsar
ga gėdos nedaro”. Lietuvos 
žmonės, pone agente, turė
jo užtektinai patyrimo su 
svyruojančiomis valiutomis 
rusų rublio, vokiečių mar-

nereikalaujama mokėti re
gistracijos mokesnio; pasta
rasis mokesnis taikomas 

tiems Lietuvos piliečiams, 
kurie nors turi pasą, bet 
Konsulate nebuvo užsiregi
stravę.

Nuo minėtų mokesnių vi
sai yra liuosi tie Lietuvos, 
piliečiai, kurie jau apsirūpi
nę Lietuvos pasais ir Kon
sulate užsiregistravę. Pašto

net už patį poną agentą, ku
ris išdidžiai giriasi žinąs 
“tarptautinį pinigų kursą 
ir ko vertas y ra lietuviškas
litas”. ___________ _____ r_____

2. Dabar kas dėl kitos mokesnis už registruotą pa-į

Sveikatos Skyrius
Šj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

BAKTERIJŲ VEIKMĖ.
Rašo Dr. G. Bložis, Chicago. 

(Tęsinys)

______ _ . __ __________ K r— , Dabar turime surasti ___
skriaudos”, jieškantLietu- sų persiuntimą yra padeng- priežastį. O priežasčių yra gana daktara 

vos užsienio pasų. Laivakor-. tįnas interesanto lėšomis, daug. Bet mes čia suminėsime 
cių agentui nepatinka esą- Kaip ponas agentas apskait-tik svarbesnes.
moji pasų ir kitų dokumentų Uavo 6 dolerių sumą už' Svarbiausia 
mokesnių sistema ir jis no- Liet,

as. į to štai kas prisideda. Valgant
r,™: 3- Kas dėl trečios “skriau- ką kietą, nuo karūnos, nuo ne-

v dos”> Yra dokumentų le- «erai užtaisytų dantų arba dėl konsularimo kuris y- galizavimo Konsulate, po- neatsargaus kramtymo, įdrės-
ntais, tai pono; nuį agentuj galįma tik tiek kiama arba padaroma didelis 

pasakyti, kad jis geriau žiu- j dilginimas (iritaeija) smegenų 
retų savo biznio negu imtų- aP*e dantis. Ir ten pradeda bėg-

gą. Pagalios, po ilgų tyrinėjimų 
suranda, kad tai buvo blogų dan- 

i tų priežastis. Bet kiek reikia 
s kentėti ligoniui ir jo kišenei ir, 

tam gaje jjg turj eįtj dantų

priežastis—

Kas tada atsitinka su danti
mis? Smegenys nupuna, dantys

. (pasilieka pliki ir patys pradeda
retų M “reformuoti”. Bet ĮjįįJ“’’ 3° b“™s P™, virsti j vien, arba į kitę pusę,
kad Konsulams yra privalo-

ra nustatyta 
agento pasiryžimas neva 
apsaugoti “mulkinamą vi
suomenę” yra panašus į 
Don Kichoto kovą»su malū
nais. Taip, Lietuvos užsienio 
pasai, už kuriuos pirmiau

si reformuoti valstybių 
tarptautinius santikius. 

Baigiant, nenorimis kyla
buvo mokama iki 10 dol. mintis: kodėl ponas laiva- 
metams (kaikuriose turtin- korčių agentas, nors ir ne- 
gesniose negu Lietuva šaly- vykusiai, betgi dedasi liau- 
se ir dabar apie tiek tebe- dies ir amerikiečių “užtarė- 
mokama), dabar duodami ir
pratęsiami nemokamai. Bet

iu?”Man bent yra aišku,kad 
jo tikslas buvo ne visuome- 

Lietuvos įstatymas reikalau- nei patarnauti, bet jo profe-
ja, kad pasai butų duodami 
tik pripažintiems Lietuvos 
piliečiams. Todėl pilietybės 
pripažinimas turi įvykti pir
miau paso davimo. Ir kon- 
sularinis tarifas numato re
gistracijas ir pilietybės liu
dymus tiems pasų prašyto
jams, kurie iki šiol dar nėra 
sutvarkę savo lietuviškos pi- 
lietuvybės reikalo. Registra
cijos liudymus (arba as
meninės piliečio bylos užve
dimas Konsulate) kainuoja 
10 litų ir pilietybės liudymas 
sulig tarifo kainuoja 25 Ii 
tus, o pritaikius dabartinį 
kursą, registracija kainuoja 
$1.50, o pilietybės liudymas 
$3.75; tačiau iš tų, kurie 
gauna pilietybės liudymą

sijos “griekelius” suversti 
Lietuvos oficialėms įstai
goms. Juk neturėtų būti se
kretas, kad kaikurie laiva
korčių agentai mėgsta pasi
girti savo klijentams, kad

ti kraują-vandenis, o tas krau- 
ja-vandenis, turėdamas įvairių 
druskų, sudaro tamsius, kietus 
serumų kalkulus, kurie nusisto
ta ant dantų po liuosais-smege
nų krašteliais. Prie to prisideda 
seilių kulkulis, kuris nusistoja 
iš tirštų seilių aplipdydamas 
virš smegenų dantis ir net sme
genis apie dantis. Ypatingai ant 
priešakinių žemutinių iš vidaus 
ir viršutinių kelminių iš lauko 
pusės. Taipgi matome, kad iš tų 
dviejų kalkulų ir kartais dar 
prisideda burnoj tilteliai arba 
blogi dantų užtaisymai, kas su
daro maisto likučiams gerus

laivakorčių bei pasų sutvar-, kampeijus> o tuose kampeliuose
k\mą Jie daro nemoka- pasilpo geriausia bakterijoms 
mai , bet kad girdi, Konsu-yj^ veistis ir bujoti. O staphy- 
latams reikia sumokėti tiek lococcus bakterija tai tik to ir
ir tiek už dokumentus, tai laukia, nes ji yra gera puliu ga- 
klijentas ir yra prašomas 
tam pinigų palikti ir žmogus
paprastai ponui agentui pa- S1? Kaip Jau pirmiau ______ ,
ieka pinigų žymiai daugiau, kad nieko naujo negalima paga- 
negu kad Konsulato doku- o vien tik pakeisti iš vie-
mentai kamuoja. Sapienti
;atis.

P. Žadeikis,
Liet. Generalinis Konsulas 

New Yorke.

minto ja.
Na, o iš kur tie pūliai daro- 
7 Kaip jau pirmiau minėjau,

SEIMININKĖMS PASISKAITYT.
GRYBŲ PARUOŠIMAS 

ŽIEMAI.
svogūnų, krapų, juodųjų ser
bentų lapų ir gvazdikų.

Sūdymui imame sausą 
druską, nes druską ištrau
kia iš grybų visą vandenį ir 
savaime atsiranda sunkos. 
Vienai kvortai grybų pila
me aštuntdalį svaro drus
kos. Kai kurie grybai turi 
ypatingą ‘ kartumą, pav. 
grūzdai; tokie grybai mir
komi šaltame vandeny kele
tą valandų.

Prieš vartosiant sūdytus 
grybus reikia nuplauti.

Slėgti grybai.

Slėgimui geriausiai tinka 
rudmėsės ir grūzdai. Per-

Marinavimas.

Grybų marinavimui dau
giausiai vartojamas actas.
Marinavimui padaromas 4- 
5 laipsnių stiprumo skiedi
nys. Skiedinys daromas to
kiu budu: 1 daliai acto esen
cijos pridedama 15—20 da
lių vandens. Į praskiestą ac
tą pridėti druskos, pipirų, 
babkos lapų, cukraus sulig 
reikalo ir užvirint.
Karštam skiediniui leidžia

ma ataušti. Turėdami skie
dinį, ruošiame pačius gry
bus.

Marinavimui geriausiai j rinktus ir nuvalytus grybus 
tinka baravykai, kelmučiai, apipilti karštu vandeniu ir 
grūzdai, rudmėsės ir t.t. Ma-!greitai iškrėsti ant sietelio, 
rinavimui geriau yra imti kad vanduo nuvarvėtų.

nos formos į kitą tam tikroms 
aplinkybėms susidarius, štai 
ir čia, aplinkybėms susidarius, 
bakterija ir pasinaudoja tuo. 
Bakterijai veikiant, smegenys 
pūna ir virsta į pulius, o žmo
gus, valgydamas arba seiles ry
damas, ryja tuos pulius ir nuo
dija savo kūną, iš ko užsikrečia 
įvairiomis ligomis. Gavęs ligą ir 
negalėdamas kęsti eina pas dak
tarą, o dėl tokių užsinuodymų 
net ir daktarui sunku surasti li-

Ant viršaus užtiesiama 
švari skepetaitė, ant jos de
damas švarus medinis dug
nelis, uždedamas gerai nu 
plautas akmuo ir pastatoma 
sausoj vietoj. Šitaip sutai
sytų grybų virint nereikia. 
Juos valgo šaltus, su raugy- 
ta Smetona ir cibuliais.

mažesnius jaunesnius gry
bus.

Surinktus grybus nuvaly
ti, apiplauti ir 10—15 min. 
pavirinti ant lengvos ug
nies, pridedant dėl skonio 
krapų ir pipirų. Vėliau at- 
aušint (įstačius indą j šaltą 
vandenį) ir perkošti ant sie
telio. Kai vanduo nuvarvės, 
sudėti grybus į molinius ar 
stiklinius indus, užpilti ank
sčiau paruoštu acto skiedi
niui, gerai uždaryti ir pasta
tyti sausoj, vėsioj vietoj.

Kai vanduo nutekės, su
dėti į statibaitę ar kokį mo
linį indą eilėmis ir apibar
styti mišiniu, sudarytu iš 
smulkiai kapotų svogūnų, 
krapų, babkavų lapų, kvė
piančių pipirų (anglišų) ir 
druskos.

PATARIA JVESTI GĖDOS 
STULPĄ.

Šį panedėlį Chicagoje su
sirinko konferencija kovai 
su piktadarybe. Policijos at
stovas iš Deleware valstijos 
yra tos nuomonės, kad kid- 
naperiams, vagims ir rakė 
tieriams reikėtų įvesti gėdos 
stulpą ir prie tokio stulpo 
pririšus viešai juos plakti. 
Mes pridėtume, kad prie to
kio stulpo reikėtų plakti ir 
grafterius.

Laivas Sudužęs Ant Uolų.

Grybų sūdymas.

Surinktus grybus nuvalo
me ir nuplauname šaltu van
deniu. Apvalytus grybus de
dame į indą, užpilame tru
putį vandens ir 5—10 mi- 

kės ir net anglų svaro; argi j nučių paviriname. Apvirinti 
juos galima kaltinti, kad jie' grybai dedami ant sietelio, 
yra atsargus ir su dabar į kad vanduo nutekėtų arba 
svyruojančiu Amerikos do-, ant audeklo nuspaudžiami, 
leriu? Taigi “tamsus Lietu-! Nuspausti grybai dedami į
vos kaimietis”, kuris dabar 
vengia mainyti savo vieno 
lito net ir už 15 amer. centų,

ar stikli
čia parodytas francuzų keleivinis laivas 

kuris andai buvo audros užvarytas ant uolų 
sudaužytas, žmonės buvo išgelbėti.

“Nicolas Paąuet”, 
netoli Tanžyro ir

nius), eilėmis suspaudžiant. 
Ant eilių dedama priesko- 

gal ištikrųjų yra šviesesnis nių mišinys, sudarytas iš J

nes nebėra kaip laikytis, nes 
raumenys supuna, kurie laikė 
dantis- kaule. Tai matome, kaip 
bakterija veikia ir ką padaro 
burnoje.

Dabar kįla klausimas, kaip 
to visko išvengti? Atsakymas 
engvas. Eik pas daktarą. Aš sa
kyčiau, kad jau visai apsileidus 
ir daktaras daug negali gelbėti. 
Visų pirma, užsilaikyk švariai, 
ypatingai švariai bumą, nes ten 
l>akterijos visuomet laukia kūno 
susilpnėjimo ir prie pirmos pro
gos veikia, kiek jos gali, o nešva
rumas joms ir suteikia tą pro
gą. Kitais žodžiais galima pasa
kyti, arba paaiškinti, kaip ligos 
išvengti: kada vienas pasitrau
kia iš vietos, tuomet kitas užima 
jo vietą. Kuomet švarumas vie
špatauja. tai nesvarumui nėra 
vietos. O kai tik švarumas aplei
džia. tuomet nešvarumas užima 
jo vietą, gi prie nešvarumo tuo
jau ir bakterijos, o prie bakte
rijų tuojau ir įvairios ligos pri
kimba.

Dantų puvimas.
Dantų puvimas nėra taip ge

rai suprantamas, kaip kad sme
genų uždegimas arba pyorrehea 
alvioritis, ir apie tai yra bent 
keletas teorijų, kodėl dantys pū
va. Aš čia visų tų teorijų neaiš
kinsiu. tik paminėsiu tą, kuri 
jau šiandien moksle yra pripa
žinta. Tai yra Dr. Millerio teori
ja.

Sulyg Dr. Millerio. po kiek
vieno valgio dantys turėtų būti 
išvalyti. Nevalius pasilikusio 
maisto, iš tarpo dantų ir iš jų 
anatomiškų ravelių, ypatingai 
kurių blogai susiklasifikavę, 
tuomet pradeda veikti ant to 
maisto tam tikra chemikalinė 
reakcija, paversdama jį į krak
molą. o iš krakmolo į cukrų, iš 
cukraus į laktišką rūgštį, o toji 
rūgštis suminkština enamelį iš
tirpydama iš jo kalkališkas dru
skas ir atidaro kelią bakteri
joms tolyn į dentaliją .o vėliau į 
gyvį ir įkraujagysles ir paverčia 
danties dalį į puvėsius.

Kur puvimas prasideda? Jis 
prasideda ypatingai vaikų dan
tyse. Anatomiškuose rėvuose, 
anatomiškose duobelėse, kurie 
randasi ant krūminių dantų, 
taipgi tarpe dantų, ir prie sme
genų nuo veido pusės, dažniau- 
siaant priešakinių dantų. Tas 
puvimas toli nueina visai neju
čiomis. Tik tuomet sužinome, 
kada jau dantys genda, kada 
dantys pradeda bijoti šilto ir 
šalto. Puvimui. įsiveržus į anato
miškus ravelius. danties nebėra, 
o vien tik enamelis apgaubęs pu
vėsius lyg kiaušinio kevalas; vi
duryje vien tik dentelijos puvė
siai. Toks dantų puvimas labai 
daug žmonių apgauna; jie net 
suvėluoja eiti pas dantų daktarą, 
iš to priseina gyvį prarasti arba 
net ir visą dantį.

Fukusinė infekcija, tai yra 
apskritolėlis apsikrėtęs bakteri

jomis, kuries naikina kūną ir ga
mina pulius. Nebūtų labai blogas 
dalykas, kad ta infekcija užsi
baigtų tik suteikdama toje vie
toje nepatogumą arba skausmą. 
Bet iš tos infekcijos pūliai daž
nai papuola tiesiai į kraujo cir
kuliaciją. o patekę cirkuliacijon 
plaukia į visas kūno dalis, lig 
koks šapas papuolęs į upelį. Ir 
kada tie pūliai papuola į mažas 

i krujagysles, tuomet ten apsis
toja ir pradeda sukti sau lizdą 

> sukeldami vienokią ar kitokią 
ligą. Tai bakterijų burnoje vei
kimo rezultatas.

f
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. Lietuviai Pietų 
Amerikoj. ,

Kunigas per išpažintį klau
sinėj* pinigų. *

Tarp “Urugvajaus Žinių” 
ir “Urugvajaus Aido” kilo 
ginčai dėl tūlos Malaknie-

JUNKERIAI ŽADA PAS 
KELBTI NEPRIKLAUSO

MĄ RYTPRŪSIŲ 
VALSTYBĘ.

Francuzų laikraštis “Ma- 
tin” paduoda sensacingą 
žinią iš Berlyno, kad Prūsi
jos junkeriai (dvarininkai)

nes bylos, ši moteris pateko PriP^in? P^identui Hin-J
“į: ge.-jį s ssn sass

gas Radžius per išpažintį1
klausinėjęs tą moterį, kiek 
ji turinti pinigų; sužinojęs., 
kad ji turinti 50 pesų, kuni
gas pakvietęs savo sėbrą 
Siungevičių jos bylą vesti. 
Reiškia, išpažintis yra var
tojama žmonių “kišenėms 
tyrinėti.” Kunigai visur vie
nodi biznieriai.

Nesutikimai “Vargdie
nio” draugijoj.

Berisso mieste, Argenti
noje, yra įsikurusi lietuvių’ 
darbininkų draugija “Varg
dienio” vardu. Draugija bu
vo nutarusi statyti naują sa
lę (argentiniečiai sako: “sa- 
lioną”). Bet draugijoje yra 
komunistų, kurie pradėjo 
daryti pastangų paimti vis
ką į savo rankas. Dėl to ki
lo nesutikimai narių tarpe 
ir salės statymas tapo susta
bdytas.

Lenkai sužeidė lietuvį.
La Platos apylinkėj, prie 

gelžkelio darbų dirba būrys 
lietuvi) ir lenkų. Žmonės 
tamsus, klasinės vienybės 

nesupranta, todėl gyvena 
jausmais ir dėl tautinės ne 
apykantos prieina net prie 
muštynių. Tamsus lietuviai 
nekenčia lenkų darbininkų 
dėl Vilniaus, tartum Vilnius 
butų tų vargšų rankose.

Lenkai, taip pat tamsus, 
irgi stoja už savo “tautos 
unarą”. Ir taip dėl Vilniaus 
anądien įvyko čia “vaina” 
Lietuviui Antanui Repekui 
lenkai pramušė kastuvu gal
vą. Sužeistas lietuvis buvo 
nuvežtas ligoninėn, o trys 
lenkai už muštynes tapo pa- 
varyt iš darbo. Tai ve, kokie 
“patrijotizmo” vaisiai.

Brazilijoj prie darbo žu
vo Kazys Krasauskas.
Mayrink Santos darbuo

se, Brazilijoj, dirba nemaža 
lietuvių, šiomis dienomis 
lietuvis Kazys Krasauskas 
buvo nusiųstas su portuga
lais prie labai pavojingo 
darbo ir nesugryžo. Negau
dami apie ji jokių žinių, jo 
draugai P. Kuznickas, J 
Vaitkevičius, J. Drabontas 
J. Silkinis, P. Silkinis, L. 
Stankevičius ir V. Patanavi- 
čius nuėjo į kompanijos ra
štinę ir pareikalavo pasaky 
ti, kur yra Krasauskas.

Administracija pirma įs- 
sisukinėjo, bet buvo priver
sta pasakyti į trečią dieną, 
kad jis yra užgriuvęs kalnų 
pakrantės rūsyje. Jo drau
gai atkasė užgriuvusį rūsį ir 
rado negyvą K. Krasauską.

momentu, kai Hitleris 
imsis žemės reformos ir 
dvarų dalinimo.

Rytprūsiuose, kaip ir ki
tose Vokietijos vietose, 
maištai yra kasdieninis rei
škinys.

Hitlerininkų črezvičaikos 
(politinės policijos) vadas 
skubiai išvyko į Karaliaučių 
ir Allensteiną maištui slo
pinti.

Svarbersni Šių Dienų Įvykiai.

KELEIVIS, SO. BOSTON

šiame vaizdely parodyti trįs atskiri įvykiai, būtent: (1) Japonų sostinė Tokio uždengta 
durnų uždanga nuo orlaivių atakos per paskutinius manievrus. (2) New Yorko valstijos mili
cija puola streikuojančius pieno farmerius ties Oriskany miesteliu; daug farmerių buvo sužei
sta. .(3)- Wisconsino gubernatorius Shedemann su kitais politikieriais kelia NRA vėliavą.

MĖNUO KAIP REFLEK
SAS RADIO BANGOMS.

Vokiečių profesor. Gem- 
sbak siūlo pastatyti radio 
stotį su 100,000 kilovatų (li
gi šiol visų stipriausios sto- 
ys turi ligi 5,000 kilovatų) 
ir pasiųsti radio bangas nu
taikant į mėnulį. Kadangi 
igi mėnulio yra 380,000 ki- 
ometr. tolumo, o radio ban

ga skrenda _ po 300,000 ki- 
ometrų į sekundę, tai, pro- 
ėsoriaus tvirtinimu, po tru

putį daugiau kaip 2 sekun
džių, iš mėnulio radio ban 
ga grįš atgal į žemę ir bus 
musų radio stočių pagauta. 
Tai bus pradžia radio susi
siekimo su planetomis ir 
žvaigždėmis.

Pastebėtina, kad tokie 
eksperimentai jau pasidaro 
patys per save. Pastebėta, 
kad kai kurios radio ban 
gos dažnai kažkur atsimušę 
grįžta žemėn ir yra pagau
namos kaip silpnas, tolimas 
aidas.

Hitleris Nebesuval- žemės uk-vJ'e ir i)ram°- 
do Savo Šturmi- 

ninku.
Maciai reikalauja, kad jų 

vadas vykintų duotus 
pažadus.

Pakol įsigavo valdžion,
Jitleris labai daug žmo

nėms žadėjo. Kad apgavus 
darbininkus, jisai pasisavi
no net socialistišką vardą — 
nacionalsocialistas. Jis ža
dėjo pažaboti kapitalą, duo- 

žmonėms darbo, paliuo- 
suoti Vokietiją nuo karo 
kontribucijų ir grąžinti jai 
prarastą per karą “garbę

MIRTIS UŽ NEPRIELAN
KIUS FAŠISTAMS RAS

TUS.
Rugpiučio 1 d. vokiečių 

prasidėjo Vokietijos kraš
tų teising. ministerių kon
ferencija. Šiai konferenci
jai teikiama didelės svarbos 
nes per ją teisingumo mini- 
steriai turės pasisakyti de? 
Hitlerio vyriausybės įsaky
mo, kuriuo numatoma žy
miai išplėsti mirties baus
mės taikymą. Be to, prane
šama, kad Hitlerio vyriau
sybė, norėdama Užkirsti 
kelią įvežimui į Vokietiją 
vyriausybei nedraugingi i 
raštų, numato taikyti tokiu 
raštų skleidėjams ar norin 
tiems tuos raštus skleisti 
taip pat mirties bausmę.

LENKIJOJ MAŽĖJA 
ŽMONIŲ PRIEAUGLIS
Vienas lenkų laikraštis

PAJIESKOJMAL

nej.
Taigi išrodo, kad tie pa

tys elementai, kurie pasta
tė Hitlerį prie valstybės vai
ro, gali jį ir nuversti.

VOKIEČIAI TVERIA 
INTERNACIONALĄ

Ryga, liepos 30. — Šio
mis dienomis Helsinky Įvy
ko slapta “hitlerininkų” 
konferencija, kurioj daly
vavo atstovai iš Vokietijos, 
Švedijos, Suomijos, Norve
gijos ir Pabaltijo valstybių. 
Konferencijoj dalyvavo virš 
40 atstovų. Konferenciją

Daugelis jam patikėjo irJeovn ii Rot riobov sočiausiai, jie ją ii nnansa-balsavo už jį. Bet dabar tie 
neišmanėliai pamatė, kad 
Hitleris juos apgavo. Apie

vo.
Svarbiausias pasitarimų 

tikslas—suderinti hitlerinin-
veikimą Pabaltijy, Skan

VOKIEČIAI NORI KOLO
NIZUOTI ESTUĄ

Estų laikraščio “Kaja” 
Berlyno korespondentas 
praneša, kad nuo to laiko, 
kai Hitleris perėmė vadovy-

FILIPINAI ESĄ NUGRIM 
ZDUS1O ŽEMYNO LIE

KANOS.
Kapitonas Mayo, kuris 

nesenai rado netoli Filipinų 
giliausią Ramiojo vandeny
no vietą, yra tos nuomonės, 
kad Filipinų salos yra nie
kas kita, kaip nugrimzdu- 
sio kada nors žemyno lieka
nos.

Filipinų salynas susideda 
iš daugybės salų, kurios 
sudaro kaip ir kokį žiedą, 
apsupantį didelį juros plotą. 
Todėl ir manoma, kad tame 
plote kitą syk buvo didelis 
sausžemis, bet dėl baisaus 
kataklizmo nugrimzdo, pa
likdamas tiktai savo pakra
ščius ir aukštesnių kalnų 
viršūnes iš vandens išsiki
šusias.

P K? to" TkV“- komitetas. į kuril 

brazdėjimas, o vietomis pa-i* 
slreiškė atviras maištas.

Pavyzdžiui, Bytome turė
jo įsikišti reichswehras (val
stybės kariuomenė), kad 
“nuramdžius” maištaujan

čius smogikų burius.
Frankfurte prie Odros vi

si smogikų būriai buvo pa
leisti, nes jų nariai atvirai 
skelbė socializmą ir varė so
cialistinę propagandą. To
kie pat įvykiai pasikartojo 
Diuseldorfe ir Essene.

Revoliucija Niuremberge 
įgijo tiek rimtą pobūdį, kad 
pats Hitleris buvo priverstas 
iš Miucheno kuogreičiausiai 
orlaiviu atskubėti į Niurem- 
beigą, suraminti sujudusius 
jausmus.

Niurembergo apylinkėse 
susirinko virs 60,000 hitleri
ninkų smogikų ir sužinoję, 
kad jų “vadas” atskrido, 
surengė jam didžiulę de
monstraciją, protestuodami 
prieš valdžios dabartinę po
litiką.

Pas Hitlerį atvyko smogi
kų vadų delegacija, kuri iš-rašo, kad nepaprastai ėmė

mažėti Lenkijoj vedybų, dėstė jam tikrą padėtį, vieš-
gimimų ir bendro prieaug
lio kiekis.

Vedybų buvo:
1930 met. 300,000,
1932 met 270,000.
Vaikų taipgi mažiau gim

sta. Būtent:
1930 m. gimė 1,015,000, 
1932 met. tik 932,000. 
Vadinasi, per du metu su

mažėjo 83,000 vaikų.
Šių metų pirmas bertai-

į ____

po 4 atstovus iš kiek
vienos šalies. Kitą konfe 
rencija busianti šaukiama 
Stockholme.

Ž M OGU S BE PAVARDĖS
Černovicuose. Lenkijoje, 

teismas gavo spręst labai sa
votišką bylą. Jaunas žmo
gus, pasivadinęs Poseliu, 
kreipėsi į valdžią, prašyda
mas nustatyti jam vardą ir 
pavardę. Savo prašyme“Jo- 
selis” sakosi niekuomet ne
žinojęs tėvų ir nieko negir
dėjęs apie kokius nors gimi
naičius. Policija jo tikrai 
niekur nerado knygose už
rašyto.

Tas žmogus be vardo 
1913 metais buvo rastas ga- 
;vėj kaip mažas pamestinu
kas. Geri žydai ji užaugino, 
bet seniams išmirus “Jose 
lis” sužinojo, kad jis neturi 
jokių dokumentų.

pataujančią rudojoj armi
joj, kuri rengiasi prie antros 
revoliuiejos.

Atsakydamas į tai Hitle
ris kategoriškai pareiškęs, 
kad su griežčiausia be ato
daira jis nuslopins bet kokį 
neklusnumą ir maištą ir pa
vartos visas savo galioj e 
samas pajėgas, grąžinti 
smogikų organizacijoj tvar
ką.

Tą pačią dieną į Niurem
bę Vokietijoje, vokiečių in
teresai į Pabaltijo valstybes. nis parodo tolimesnį, mažė- 
labai padidėjo. Nacionalso-Į jimą. Per pirmus 3 menes, bergą buvo sutraukta trys 
cialistų sluoksniuose esą 1933 met gimimų Lenkijoj stipriai ginkluoti batalionai 
plačiai pasklidusi nuomo- i buvo 34 tukst vaikais ma- reichswehro, kurie ir palai- 
nė, kad vokiečių reikalai žiau, kaip per pirmus 3 mė- kė tvarką mieste.
Pabaltijo valstybėse turi ge- ’ nesiūs pereitų metų, o bend- Negeresnės žinios ateina 
rų perspektyvų. Dėl Estijos,! ras prieauglis net 44 tukst ir iš Breslavo ir kitų Silezi 
esą, pasidarė labai aktua- žmonėmis mažesnis. jos miestų, kur maištaujan-
lus klausimas sudalyti vo----------------- čių smogikų pryšaky atsisto-
kiečių estų muitų uniją. To Montanos valstijoj mok- jęs pats tenykščios polici 
pat korespondento žiniomis slininkų eskpedicija rado jos prezidentas Heine. Hei- 
Vokietijoje yra didelis no- užgesusį vulkaną, kuris vei- ne pasiuntė Hitleriui laišką, 
ras gauti Estijoje koloniza- kė apie 100 milionų metų reikalaudamas radikališkai 
vimo teises. atgal. taikyti socialistiškas refor-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

. Agota Prapuoleniutė. jieškau brolio
Wm. Walto.---- Aciu UŽ Jono Prapuolenio, sūnūs Juozo. Ii

iškarpą. Sunaudojome. i
... .. Ipatį atsišaukti arba kurie žino kur
J. U.   Namų paskolos jįs randa-i, malonūs pranešti jo ad-

korporacija skoliną pinigus j~.
tik tokiems namų savinin- Į jieškau Jono ir Kazio Derenčių, kilę 
kams, kurie negali gaut pa- , Pusscserė8A Ver°ni-. , ’ . , . . kos Poceviciutes; ji gimusi Amenko-skolOS niekur kitur. Taip sa- jc, augo Lietuvoje ir nesenai eugrįžu- 
ko tos korporacijos taisyk-,
lės. Ji taipgi atmoka morgi- 
čius bankams ir asmenims, 
kuriems pats namo savinin
kas nepajėgia atmokėti. Ar 
gausite iš jos pinigų namo 
pataisymui, to mes negalim 
pasakyti. Patartume nuva
žiuoti į New Londoną ar 
Bridgeportą ir pasiteirauti 
apie tai tos korporacijos o- 
fise. Jūsų mieste, New Ha- 
vene, tokio ofiso nėra. Iš vi
so Connecticut valstijoj bus 
tik 4 ofisai: Hartforde,
Bridgeporte, New Londone 
ir Waterbury. Nuvažiavę į 
bent kurį šių miestų užeikite 
į kurį nors banką ir paklaus
kit, kur randasi Federal 
Home Owners Loan Corpo- 
ration’o ofisas. Bankas duos 
adresą.

si | A menkų. Visų prašau atsiliepti 
ant sekančio adreso:

FRANAS JOKŪBAITIS (34) 
302 Wi'son St., Waterbury, Conn.

NUKRITO VOKIEČIŲ 
LĖKTUVAS.

Nidos pakrašty, Klaipė
dos krašte, anądien nukrito 
į Kuršių Mares vokiečių lėk
tuvas. Tą katastrofą paste
bėjo Nidos kurorto publika 
ir gyventojai. Kilo sujudi
mas. Vietos žvejai skubiai 
nuplaukė prie nukritusio or
laivio ir du vokiečiu lakunu 
išgelbėjo, bet jų orlaivis nu
skendo. Klausinėjami, ko jie 
atskrido Lietuvon, vokiečiai 
lakūnai aiškinosi, kad jie 
paklydę ir riežinoję, jog jie 
randasi Lietuvos teritorijoj

VESTUVININKĖS PA 
PIOVĖ PIRŠLĘ

Šimonių valse, vienose 
vestuvėse moterys, pagal e- 
santį paprotį, turėjo “kar
ti” piršlį. Jos nutarė ne 
karti”, bet “piauti”. Paė

mė dalgį ir turėjo atvirkš- 
čiąja puse čirkštelti pakak
lėm Moterys nuo alučio bu
vo gerokai įšilusios. Vieton 
čirkštelti atvirkščia dalgio 
puse, moterys apsiriko ir 
pertraukė tikrąja —ašmeni
mis: perplovė kaklą, sukru
vino. Iš linksmų vestuvių ki
lo liūdnas susibūrimas su
muštynėmis.

NEBŪK BE DARBO
Jeigu neturi darbo ir esi varge, ne

lauk nieko—rašyk mums, o mes nu
rodys™ kaip uždirbti nuo $5.00 iki 
$10.00 ir daugiau į dienų. Jeigu gali 
ir nori neštis baksiukų sampelių mu
sų gyduolių, tai pamėginęs šitų biz
nį darbo daugiau nenorėsi dirbti.

Kazeli’* Botanical Co.
Herb Specialist

108 W. Broadvay. So. Boston, M;

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 į vairią eilią. tinkamą

deklamuot viešuose susirinktai

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. SE1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas i urėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigas geriausia 
siųst "Mnney Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt aavo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint ui 2c. markę.

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

ALEKSAS BALEVIČIUS, paeina
ntis iš Pavištyčių kaimo. Vištyčių 
valsčiaus, paskutiniu kartu gyveno 
Mollary, W. Va. Kas žino kur jis ran
dasi, malonėkit pranešti arba pats 
lai atsišaukia. (34)

PETRAS BALEVICIA 
Margio gatvė, 6, Kybartai, 

Lithuania.

Pajieškau Juozapo Gaižausko, Tri
škių parapijos, Leiliųnų sodos, Šiau
lių apskričio. Trys broliai gyvena 
Chicagoje ir Vincento Stasiulio, Saus- 
laukio viensėdis, Raudėnų parapijos. 
Prašau pačius atsišaukti, arba kurie 
žino kur jie randasi, malonėkit pra
nešti. Taipgi prašau “Keleivio” skai
tytojus iš šios apielinkės susipažinti; 
per 7 metus nė vieno lietuvio nesusi
tikau (36)

STANLEY CASPER
21 Montcalm St Pontiac, Mich.

APSIVED1MAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 28m.; aš esu vaikinas 27- 
metų, mergina turi būt laisva ir 
didesnė kaip 5 pėdų ir 4 colių. Aš 
šitam krašte užaugęs galit rašyti, 
lietuviškai ar angliškai. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti paveikslų.

K. B. S. «-o Simons (34) 
190 E. 117th Street, New York,’ N.Y.

New Jersey valstijoj iška
sta krokodiliaus kaulai, gy
venusio 50,000,000 metų4 at
gal.

Noriu Parduot margą Žemės
Apsodintų vaisiniais medžiais, ten 

tariu visokių čiepelių; žemė labai 
vaisinga, kų pasodini viskas užau
ga. Aš turiu 3 mylios nuo miesto na
mų todėl noriu tų žemę parduot, nes 
persunku apdirbt. Gali pamatyt ypa
tiškai arba per laiškų. (34)

MRS FRANCES GLENBINSKY 
R. F. D. 2 Torrington, Conn.

.PARSIDUODA BATŲ TAISYMO. 
ŠAPUKft

Mašinos naujausio modelio Lnndis, 
antri metai kaip pirktos. Pragyveni
mų galima pasidaryt; randa pigi, 
pavienis čia pat gali gyventi. Vieta 
švedų kolonijoj, žmonės pasitu
rintys, preisas neblogas. Kuriam 
reikia vargti dirbtuvėje už mažų at
lyginimą ir bijot boso, tai geriau tu
rėt savo darbų ir būt sau bosu. Prie
žastis pardavimo noriu važiuoti j 
Lietuvų. (34)

A. GULBĖM 
£2 GREENWOOD ST.,

WORCESTER, MASS:

KARMA PARSIDUODA
175 akrai žemės, 40 girios, kita dir

bama, geri budinkai, 5 ruimų stuba, 
didelė barnė, 2 dideli vištininkai, ir 
keli kiti budinkai; 2 mulai, 1 arklys, 
2 karvės, 3 telyčios, 21 avis, 5 kiau
lės, 60 vištų. Traktorius, plūgai, dis
kas ir daug kitokių įrankių. 30 skė
rių priaugančio derliaus, 6 skėriai 
tomeičių. Viskas parsiduoda už 44000. 
{nešti reik 43000. Turiu dvi farmas, 
vyrui mirus vienų būtinai turiu par
duot. (34)

MRS. ZUZANA ADAMS
R. 3, Box 58a, Berilą. MdL

Parsiduoda Vistų Farma
4 akrai žemės, sodas su vaisių me

džiais, 2-jų aukštų stuba su skiepu, 
didelė barnė gyvuliams. Vieta prie 
gero kelio, laiškus atneša prie namų. 
Tik keletas blokų nuo didelio ežero, 
taipgi nepertoli nuo mokyklos ir tik 
dvi mylios į miestelį. Taipgi sutik
čiau priimt partnerį, jeigu kuris pa
norėtų. Klauskite: (-)

G. M. KANTON,
R. D. 3. Richfield Springs, N. Y.

PARSIDUODA PIGIAI FARM A
114 akerių žemės, 11 melžiamų kar

vių, 14 prieinančių, 2 arkliai, 200 vištų 
kiaulės, ir 2 naujos barnūs, gara- 

džius; visos mašinos dėl farmos ap
dirbimo, nauja “saila” dėl komų su-i 
dėjimo su 10 kambarių. Farma ran
dasi ant streeto kelio, dvi mailės' nuo 
miestuko. Parsiduoda už $6000, su į- 
nešimu susitaikysim. Smulkmeniškai 
viskų negarsinu, per laiškų paaiškin
siu. Kreipkitės sekančiu adresu:(36)

R. LAMAITIS
Bm 102 North BrookfieM. N. Y.

“PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį, bru- 

dų: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus, 

arkes, kandis, peles, žiurkes.
Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre

suok:
“PAGELBA” PU B. CO.

108 W. Broadvay, So. Boston. Mass.

Fyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-re Margerio Knygų 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 60 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGER1S
4421 So. Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

SAUGIAUSI 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų . 
sutaisau, nes turiu visokiam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bok
sus, stogams paipas, varinuis boi
leriu? sunituoju, prakiurusius ui- I 
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausiu > 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų 
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė na 
no randasi prie pat bažnyčios.

Klimas
13 Whitney SL,

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies sur 

sigarainintas. kaip tai: pajiešha 
jimus apsivedimų. įvairina 
Šimus, pardavimas, 
skaitome po 3e už žodį nž sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpfart 
kelis sykius, už sekančias sykius 
skaitome 2c až žodį až sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, kn- 

rie tari užsiprenumeravę laikraštį IĮ 
ir nž pirmų sykį skaitome pe 2c || 
nž žodį, išskiriant paješkojiuim || 
apsivedimų, kurie skaitomi pe 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c nž žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie tori užsiprenumeravę laikraštį, 
nž pajieškojimus giminių ir 
gų skaitome tik pe 1c nž žodį.

Pajieškojimai sn paveikslu 
nnoja daug brangias, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sn paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų Ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškoįimas greitai tilpt$, 
reikia pasiųsti karta ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BR0ADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
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edit“ Bankas
priima indėlius, 

atidaro p*pr. einama* 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigu* ir 
atlieka visa* kita* bankines operacija*.

U®
turijS.
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KĄ PASAKOJA BUVĘS AMERIKOJE |įk?±?tiobet Canclu«erie-
IR AFRIKOJE SKAUDVILIETIS. Į— Man gerai sekdavosi, nie-

---------------- Ikur neikliudavau, tik dabar
“Ėjau baudžiavą, auksą ka* duodavo knygų. tai nešda-Į savo sūnūs muša, aš *ne turiu 
siau, su ponais baltavau, 4 vau i Stulgius. Raseinius iri kur pasidėti. Sumušė, tik 
šifkortes dykai išpirkau, o kitur. Jei pakliudavau žydas rado sumuštą ir atve-
dabar sūnūs 3 kartus iš re- sipirkdavau. Knygas nešda- žė iš Skaudvilės.} valsčių ke

(išvažiavęs, knygas paslėpęs; 
! (jis turėjo palikti jas pas iž- ‘ 
ldo globėjus). Atsitinka

BE UNIJOS SUNKU GINTI SAVO
TEISES.
W1NN1PEG, CANADA. ; darbia Plečkaiti.! Pinigus pSkSčio ^kpo.iavFm^^o 

. bedarbiams komunistai vi- VecK??C10 tteponaynnas, obedarbiams komunistaiVvinnipege, vienoj mote- 
vų rūbų siuvykloj, buvo ki_k
sustreikavę darbininkai dėl įįį. i

W — PVsove.volverio

Besikalbant Tauragės era-

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančiu 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS •■LIETUVAITĖ”. Muzika 
J Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki. Drūti - vyrų choras.
2. šokim, šokiai—mišrus chor.
3. Tata Drūta—Duetas.
4. .Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas .......................... 75c
7. Kur Mano Panytėje.

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

Mišrus Choras .............. 75c
10. Aš išėjau Pagrybauti. Solo
11. Aleautė. Solo.
IX Kam tu Užgauni. Solo 75c
IX Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Ui Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė .Man.

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužf.

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

Solo ___ ........................... 75c
22. Meile Pasipuošt- Duetas.
23. Užtraukim, Jauniaųe.

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADM’AY 

SO. BOSTON, MASS.

CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerą solistų, patartina 
suvaidinti “LIETUVAITĘ”.

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

“Lietuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ.

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutini&o pajie- 
gumo. “Alenutei” mužiką para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

, . » .. - •• draugija neturi nei knygų,suomet kolektuoja, o ar jie nei ®nį du ir ,mig££
lel I"1? k,fk P1^ka'- jos Biuras nenori priplžinti
ii- enn’ *turl* uvo jaui paak -, garantijos be draugi-kunigui, kure dabar yra Jiais atėjafa, nebegaliu paei-1 nebepakenčiamo išnaudoji- ’iipnortavimui*Tai kur : garantijos be draugi

žiu kamendoriumi. Pir- ti. Ausim nebegirdžiu, už- Darbo valandos buvo įVi aukas •'jos antspaudus.

būti žemesnis: Mergina te 
uždirbdavo 28 centus j die-

vau
Kražių _

ture
lis vie-

jam viskas teks. 
—verkdamas baigė pasako-

“nssžsk.s*r.

rtin oiu itinmi čiupt už vadžių ir nepalei- i lincki Joną, iš Jakutiškių
. c:\ _ , P- - džia. Aš tuojau terba su tu-;kaime, Skaudvilės valse.,,
gluka plkįltoe nuv«lZ į Fio?? bonkcm nugriebiau ir atsisveikinau padėkoju įb 
griaus b«, ir ėmėm kaū į“ £k££ 

Pasirodo,senukas sirgo, o

neMKama.u įžagęs ga- ma klefc bet nusiJmužo vaikas. k ko jjs
g»£ kad kaito ir kamendo tų mnšti, juk vistiek ji
tis sako kaci pue valsčiaus riunk • nas tėn< . yigkas ,
savivaldybės esąs kaž koks 
sumuštas žmogelis. Einu val- —Vieną syki bevežant kny

gas užpuolė gusaras. Aš va

komunistas turi net pas ku
nigu* jieškoti pagalbos? 

Reikia pastebėti da viena

Taip pat ir finansų rašti
ninkas trukdo draugijos 
reikalus. Nekurie nariai at
važiavę iš provincijos nori 
užsimokėti savo duokles,

sunus varęs valgyti. Kadan
gi senukas negalėjęs pasi
kelti, tai sūnūs išvertęs se
nuką ant žemės, sudaužė 
galvą ir dar kumštėmis ap- 
kulęs.

Skundžiasi senukas, kad 
niekam nebereikalingas. 
“Jau aš greit mirsiu”—nuo
lat kartoja. “Niekam nieko 
blogo nedariau, šašiejų dir
bau, kaštonus sodinau, šu 
ministeriais turėjau reikalų, 
pulkininkas Mintaujoj gy- 
rė, 10 rublių gavau, 4 šip- 
kartes dykai daviau, o da
bar turiu mirti. Net pats sū
nūs tris kart iš revolverio šo
vė, norėjo nušauti” — verk
damas pasakoja senukas sa
vo bėdas.

—Viską sutvarkau, turė
jau karvių, kiaulių, o kai sū
nūs ėmė gaspadoriauti, tuo
jau paršams strėnas nulan
kstę, prie lovio neprieina. 
Už vieną girią gavo 18 tuks. 
rublių. Teatiduoda pinigus, 
aš galiu j lazarietą eiti.
—Ėjau baudžiavą, atsimenu 
kai 5 valsčius plakė. Suvarė 
visus Į Višbutų laukus ir 
plakė, o aš tada laiškus ne
šiojau. Ant Girupio yra dvi 
duobės, kur yra sugrusti nu
plaktieji, o kitus dar gyvus 
vežė i Tauragę, kraujas per 
vežimų dugninės bėgo...

—Buvau Amerikoj, Af
rikoj. Afrikoj buvau pus
penktų metų. Pradžioj dir
bau aukso kasyklose. Nu
pirkdavo koks anglikas ar 
žydas žemės, o aš turėdavau 
išimti prabą, ar toj žemėje 
yra aukso. Aš mokėdavau 
rasti. Kai surasdavau, iš
keldavo balių. Ir aš sykiu 
su ponais sėdėdavau, vyno, 
visokių gėrimų būdavo. O 
kai imdavo kasti auksą, tai 
ir man duodavo. Yra ir Lie
tuvoj aukso.
—Aš radau netoli Tauragės 

prie Prišmantų ir Aukštupių 
kaimų aukso žemės. Ten 
auksas guli apie du stuome 
niu (sieksniu) gilumoje. 
Taip pat ir gyvojo sidabro 
yra. štai, prie pat Tauragės, 
kur baigiasi Šilalės gatvė, 
tose pelkėse yra gyvojo si 
dabro, ir negiliai, kokios dvi 
trys pėdos. Aš pažįstu žemę, 
ir lopeta kasant tuojau ki
toks balsas.
—Paskiau Afrikoj aš turė

jau savo arklius, vežiau ang
lis į plytų dirbtuves. Po 8 
svarus per dieną uždirbau. 
Kai parvažiavau, turėjau 
daug pinigų. Keturis gyve
nimus nupirkau pažįsta

miems, taip sau, dykai, o 
pėnktą sau. Prie ruskio ne
leisdavo mužikams žemių 
pirkti, tai reikėjo papirkti 
pristavus. Viso pristavams 
mokėjau 66 kartus, o kiek 
buvo pinigų, negaliu beatsi- 
minti. Tik Jabai daug.
—Į Afriką ėjau, kad ėjo žy

dai. Slapta perėjau rubežių, 
o paskiau nukeliavau į Af
riką.
—17 metų kontrabandą va

riau. Sudarydavom po 17- 
20 vyrų kompanijas ir neš
davom per rubežių viską. Ir 
knygas nešiau. Iš Žaliosios 
aptiekos Tilžėje kaž kas

jieškoti, aš už vadžių ir pa- norėdamas mušeikai 
bėgau su vežimu knygų ir užvesti bvla už sei
spirito. ‘ mušimą.
—Jau viena karta nusivarė

sunui
seno tėvo

S L Mac ie jausta*.

ną.
Nebegalėdami ilgiau pa

kęsti tokio išnaudojimo, 
darbininkai susitarė metė _ ;darbe ir namiške streiką ,rmkira4. pasirodė, kad 
damą n- pareiškė streiką. komunisUi turi knygas

Žydas darbdavis tuoj pa- paslėpę. Pirmininkas išva- 
sikvietė policiją, bet tai nie- žiavo atostogų ir knygas už- 
ko negelbėjo. Darbininkai rakinc (jis turėjo palikti jas 
tol neėjo j darbą, pakol pas vice pirmininką). Fi- 
darbdavis nesutiks su jų rei- nansu raštininkas taipgi yra1 
kalavimais. t ---------

Matydamas, kad kitos iš
eities nėra, jis prižadėjo rei
kalavimus išpildyti ir darbi
ninkai gryžo darban. Bet vė
liau jis ir vėl pradėjo su

keistenybė apie komunistus, bet nėra kas pinigus priima, 
nes nėra nei raštininko, nef 
knygų.

Šituo pasipiktinę draugi
jos nariai 23 liepos susirin
kime vienbalsiai išrinko 
naują finansų raštininką iki 
naujų metų. Išrinkta ir ko
misija knygoms peržiūrėt.

Vijokli*.

Kai W. L D. P. D-ja dabar 
norėjo atlikti savo mėnesinį

GRYBELIS, KURIS GADINA 
MEDINIUS NAMUS.

Kartais mediniai namai
darbininkais elgtis kaip su nei 15 šio, nei iš to pradeda 
gyvuliais. O darbininkai be Puth P^vimo priežastis yra 
unijos negali taip greitai su- . as grybelis. _ Jam
sitarti, tai taip ir kentėjo iki platintis padeda drėgnas 
vėl atėjo tas pats atlygini- klimatas. Veisiasi jis miškų 
mas kaip pirmiau buvo medžiuose, kur gauna tmka- 

Dabar sustreikavo antru mo maisto, ir pūvančiuose 
kartu ir vėl streiką laimėjo, kelmuose.
Bet klausimas, ar žydas Perėjęs su rastais į medi- 
vygdys savo pasižadėjimą? mus namus, jei tik yra uz- 
Jeigu butų unija, tai leng- tektinai šilumos ir drėgmės 
viau butų savo teises ginti. ir maisto, pradeda platintis.

tolio'

FAŠISTAI SUKA UŽDUS LATVIŲ 
SAULIŲ SĄJUNGOJ.

Rygos “Socialdemokrats" me buvo aptariama “Per- 
iškėlė sensacingus faktus a- kunskrusto” narių taktika 
pie Latvijos fašistinės orga- aizsargo pulkuose, 
nizacijo? “Perkunskrusts” į “Perkunskrusto” vyriau 
slaptą veikimą su tikslu pa- sjas štabas užlaiko ant algos 
ruošti perversmą. du paleistus karininkus; jie,

Laikraštis nurodo, kad anot “Socialdemokrato 
“Perkunskrusto” organiza- Lačplėšio ordino kavalie- 
cijoj veikia specialė komisi- riai, kurie atlieka propagan- 
ja, su “pačiu” Gustavu Cel- dos pareigas aizsargų pul- 
minšu pryšaky, kuri užsiima kuose. Anot laikraščio, 
verbavimu sau narių iš ka- tie propagandistai turi 
riuomenės ir aizsargų (šiau- stambias sumas pinijtų. 
lių) tarpe. | Kadangi paskutiniuoju

Tos
liekamas
ty. “Socialdemokrato zo .... 
džiais, daugely aizsargų ypatingai laikomi paslaptyj. 
pulkų jau sukurtos tam tik- Sąryšy su “Socialdemok- 
ros “Perkunskrusto” jačei- rato” atidengimais, latvių 
kos. Tokiu pat budu sudaro- aizsargų viršininkas pulk. 
mos jačeikos armijoj, vy- Praul pareiškė, kad negali- 
riausiai iš jaunų karininkų ma neigti, jog aizsargų tar 
ir instruktorių. Laikraštis pe yra asmenų, priklausan- 
nurodo, kad Rygos aizsargų čių ir “Perkunskrustui”, bet 
pulko štabe yra “Perkuns- kad pastarasis užkariautų 
knisto narių, kurie toliau visą aizsargų organizaciją, 
perduoda “Perkunskrusto” jis tam netikįs. Uždrausti 
įsakymus. jaizsargams būti “Perkun-

“Socialdemokrats” pa- skrusto nariais jis irgi ne 
duoda “Perkunskrusto” vai- ,&-.S’ nes pastaroji organi 
dybos nario dr. Platis parei- zaciJa_ nesanti dar paskelb- 
škimą, pagal kurio nedaug ta uz įstatymų ribų. 
aizsargų pulkų beliko, su; Vėliausios žinios iš Lat- 
kuriais “Perkunskrusts” ne- vijos sako, kad valdžia ruo- 
turėtų santykių. Kitų pulkų šiasi “Perkunskrustą” užda- 
dauguma vadų esą “Perkun-: ryti ii- visus juos vadus areš- 
skrusto” nariai. tuoti kaip valstybės išdavi-

‘So- i kusPrieš 2 savaites, anot 
cialdemokrato”, pamariuose i f 
įvyko slaptas susirinkimas ir; { 
pasitarimas tarp aizsargo } 
pulkų vadų ir “Perkunskrus-! * 
to” narių.

Laikraščio žiniomis, pasi
tarime dalyvavo vienas pul
ko vado padėjėjas, 3 batali-i •
jonų vadai, keli ištrukto-; i T , Boul„ard į
nai ir kuopų vadai. Pasitan-į» r_____ L. ,------------T.J

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandas: 10—2; 
Sekmadieniais: 10—12. 

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Francuzai Padare Skridimo Rekordą.

čia parodyti du franeuzu lakūnai, Maurice Rosai (kairėj) 
ir Paul Godos (dešinėj). Jiedu nuskrido iš New Yorko į Siriją, 
padarydami 5,900 myliu kelionės be sustojimo. Tai yra naujas 
tolumo rekordas.

Pirmiausia atsiranda po 
grindimis ir apatiniuose ra
stų vainikuose. Apsikrėtu- 

Valdžia čia buvo nutarus šioje vietoje atsiranda vos 
deportuoti bedarbi K. Pleč- pastebimi balti taškeliai, 
kaitj, kuris ilgai buvo mies- Tačiau greit apsitraukia vi- 
to šelpiamas. Jis kreipėsi j sas medienos paviršius bal- 
W. L. D. Pašalpinę D-ią tais lig voratinklis siūlais, 
prašydamas užtarimo.Drau- Apsikrėtę rastai greitai 
gija sušaukė nepaprastą su- pavirsta rados spalvos pu- 
sirinkimą ir išrinko komisi- vėsiais. Išbujojusiame gry- 
ją, kad pasiteirautų, ar gali- bvne pribręsta sėklos (spo- 
ma Plečkaitį nuo deportavi- ros). Sėklos esti labai leng- 
mo sulaikyti, jei taip, kokio- vos> todėl vėjas perneša jas 
mis išlygomis. Komisija pa- j kitą vietą ir ten, kur gauna 
tyrė štai ką: nuo deportavi- užtektinai drėgmės, vėl pija
mo sulaikyt galima, bet rei- deda iš naujo platintis, 
kia paliuosuoti jį nuo pašai- Grybu apkrėstoje troboje 
pos, reikia duoti jam darbo jaučiamas nemalonus kva- 
ir užtikrinti jo šeimynai už- pas, kuris iššaukia plaučių ir 
laikymą. ... akių ligas. Todėl kovoti su

Draugija sutiko duoti jo juo reikia smarkiai, 
šeimynai užlaikymą per vie- Kotos b^į toUi: 
ną mėnesį, o Plečkaitis pasi- (]) statant namą, parink- 
zadėjo per tą laiką susiras- įj aukštą ir sausą vietą: 
ti darbą. Dabar jis pranešė, (2) jei priseina namą sta- 
kad darbą jam žadėjęs pa- žemoje vietoje, tai vietą 
rūpinti vysk. Morkevičius. nusausinti, viršutinį sluoks- 

Dabar norėtųsi paklausti, nį nukasti ir pakeisti smė- 
ką šiuo reikalu padarė ko- liu:
munistų organizacijos, prie (3) pamatuose padaryti 
kurių priklauso ir pats be-’ ventiliacijas (vėdintuvus),’

Bedarbi* išgelbėtas nuo 
deportavimo.

o ant viršaus patiesti 
(smaluoto popierio);

(4) pirmojo vainiko ras
tus gerai prismaluoti;

(5) vasarą namą dažnai 
vėdinti. (Toks vėdinimas 
naudingas ir higienos at
žvilgiu, nes saulės spinduliai 
ir vėjas sunaikina daug pa
razitų, kenkėjų).

Jeigu grybas namuose jau 
atsirado, tai jį naikinti tokiu * 
budu: Pavasarį visas grybui 
apkrėstas vietas iškapoti ir 
ištepti degutu. Sunaikintą a-i 
patinį vainiką pakeisti nau-į 
ju, pritepti degutu ar pridrė-Į 
kinti karbolio rūgštimi. Pa
žinti sunaikintus rąstus ga
lima iš jų duslaus skambė
jimo. Visas namas gerai iš
vėdinti.

Apskritai, kova su grybe
liu nelengva ir kovoti reikia 
atsidėjus.

Rockingham, N. C. — šį 
panedėlį čia užsidarė 5 au
deklinės, paaiškindamos, 
kad jas prie to privedęs 
Roosevelto NRA planas.

Ii

Galit pamatyt visą 
Lietuva

Skaitydami Dr. Margelio knygą

r-Tžt&k'- ••...... ■-
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“KELEIVIO"
SPAUSTUVE

Viona iš didžiausiu lietuvišką spanstnrią 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAUZMNA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio i 

Darbą atliekama 
GRAŽIAI. PIGIAI ir GRE1TAL

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom 
gystžnts Konstitucijas ir šiaip risokfoa ją 
rąftalama apausdinius. Todėl su visokiais 

raikalais kreipkitės j ”KELKIVKT 
tarvę, o visados gausit teisingą ir

KELEIVIU 
253 Broadvray 
So. Boston, M

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

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

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

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

KELEIVIS

j 
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KAS GKDEn LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščiu)
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Didžiausis Sausas Dokas Pasauly.

ŽILIUS DIDŽIUOJASI NUŠOVĘS 
PRALOTĄ OLŠAUSKĄ.

Sako, visuomenei bus svei- 
kiau tok; akyplėšą prašali

nus.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad suimtas dėl pralo
to Olšausko užmušimo ūki
ninkas J. Žilius jau prisipa
žinęs prie kaltės, bet nei 
kiek nesigailis “gerą darbę 
atlikęs”.

Žilius buvo suimtas trečią 
dieną po nužudymo, bet ne
turint tuomet aiškių, prieš jį 
įrodymų, jis buvo apklausi
nėtas ir paleistas. Policija 
betgi iš akių jo nepaleido 
ir, surinkus daugiau davi
nių, suėmė jį iš naujo.

Dabar policija turėjo jau 
tiek medžiagos prieš ji, kad 
gintis nebuvo kaip.

J. Žilius esąs paties tvir- 
čiausio amžio žmogus —39 
metų. Vedęs. Turi žmoną ir 
sūnų. Jis drąsus ir karšto 
temperamento, kerštingas. 
Apylinkėje visi Žiliaus bi
jojo. Iš pat jaunų dienų jis 
vertėsi kontrabanda, iš ku
rios pralobo. Nusipirko gra 
žų 40 ha ūki ant šventosios 
kranto, prie pačios Lietuvos 
—Latvijos sienos, apie trys 
klm. nuo Olšausko ūkio. A- 
pylinkėje buvo žinomas kai 
po didelis medžiotojas ir 
geras šaulys. Mėgdavo gerai 
išsigerti, bet nerūkė. Kai 01 
šauskas sėdėjo kalėjime, tai 
Žilių teismas, Olšausko gi
minėms prašant, buvo pa 
skyręs velionies turto globė 
ju. Kai Olšauskas atliko 
bausmę, jis Žilių išvarė. Jau 
metai, kaip tarp jų santykiai 
dėl to ir dar dėl kai kurių ki
tų priežasčių labai pablogė 
jo. Žilius, iš prigimties kerš
tingas, Olšauską nušovė. 
Dar nepriklausomybės kovu 
metu jis iš keršto už turto 
pagrobimą nušovė kelis ber
montininkus ir atėmė ne tik 
tai savo, bet ir jų turtą.

Tardomas žilius buvo la
bai atsargus ir gudrus, nepa
prastai užsispyręs. Tik pa 
tiekus neabejotinus įrody 
mus, jis pareiškė, kad nebėr 
ko daugiau išsisukinėti. Kai 
buvo suimtas, jis išbarė sa 
vo senuką tėvą. kuris ėmė 
verkti. Savo darbo Žilius nė 
kiek neapgailėstauja. Girdi, 
aš gerai padariau apsaugo
damas visuomenę nuo tokių 
žmonių, kaip Olšauskas. Vi
suomenei nuo to tik sveikiau 
busią.

SUIMTAS VEBRUNŲ 
KAIMO PLĖŠIKAS.

Vebrunų kaime, Gruz-’ 
džių valsčiuje, buvo suimtas 
žinomas plėšikas Stasys 
Trakomas, kuris apiplėšė 
pil. A. Gricių, gi iš pik Bun-[ 
po dienos metu atėmė dvi- 
ati. Plėšiko Trakomo dar
iais buvo sujaudinti visi a- 
pylinkės gyventojai, nes jis Į 
mažiausią jo Įsakymų nepil- 
lymą, grąsindavęs nušauti 
š paiabėliaus, kurj nešiojo
si su savim. Tik dėka polici
jos, šaulių ir nemažo būrio 
žmonių, plėšikas tapo suim
tas. Ji gaudė nuo 8 vai. ryto 
ir tik apie 5 vai. vakaro pa
vyko jį priversti iš aukštos 
eglės, i kurią jis buvo įsiran- 
gęs, nusileisti žemėn. Plėši
kas ištardytas ir patalpintas 
alėjiman. Matę jį pasakoja, 

kad jis yra šiurpios išvaiz
dos žmogus, kuriam kalėji
mas, tai gimti namai.

BOSTON

Vaizdelis parodo naują sausąjį doką laivams, kuris šiomis dienomis buvo atidarytas 
Southamptono uoste, Anglijoj. Jis esąs didžiausis šios rūšies dokas visame pasauly ir jo įtaisy
mas kaštavęs $60,000,000.

Žiauri žmogžudystė Kaip Sarapiniškių Seniūnas Rodė
Del 50 Litų.

šlamu kaime. Platelių va-
Savo “Galybę”.

kad

VAGYS KLEBONO 
MIEGAMAJAME 

KAMBARY.
Iš Telšių praneša 

nežinomas piktadaris atsi
kabinęs langą Įlindo į Me
dingėnų klebonijos (Žarė
nų valsčiaus) klebono Juozo 
Bakučionio miegamąjį kam
barį ir kėsinosi jį apiplėšti. 
Kai klebonas, pajutęs įsi- 
veržusį piktadarį, jį apšvie 
tė elektros lempute,piktada 
ris prišoko prie klebono, jį 
parvertė atgal į lovą, ir įsa
kė gulėti, nes šausiąs. Ka
da kunigas įbėgo į gretimą 
kambarį, piktadaris su pa
grobta lempute per langą 
pabėgo.

PRIGĖRĖ ARKLĮ BE- 
MAUDYDAMAS.

Radysčiaus km., Alytaus 
ap. Liškevos valse., liepos 
mėn. 21 dieną, bemaudyda- 
mas baloj arklį, prigėrė An
tanas Neimantas, apie 15 
metų amžiaus vyrukas, tar
navęs pas ūkininką Antaną 
Jedinską. Nelaimingasis iš 
vandens buvo ištrauktas po 
kelių valandų,nes niekas ne
matė, kai jis nuskendo.

DIDELI ŠVENTOSIOS 
POTVYNIAL

Bilaišiai, Dusetų vai., Za
rasų ap. Šio kaimo ir dau
gelio kitų Šventosios paupių 
ir Sartų ežero pakrančių gy
ventojų šiemet lieka be šie
no ir dabar jau išparduoda 
pusdykiai gyvulius, nes 
Šventosios potvyniai ’ visą 
vasarą laiko užlieję pievas 
ir net dirvas, šventosios, 
Sartų, Rašų ir kitų vietų pa
švenčiuose vanduo yra pa
kilęs daugiau metro už nor- 
mališką lygį.

Atatinkamoms įstaigoms 
reiktų susirūpinti, nes pas
kutinių kelių metų bėgy po
tvyniai čia pasidarė nuola
tiniai. Nuo potvynių čia 
kenčia per 300 ūkininkų.

Kalbama, kad malūnai la
bai aukštai vandenį laiko ir 
kad vietomis visai užjakusi 
upė.

Nuostoliai milijoniniai.

BAŽNYČIOJE IŠSIKOLIO 
JO.

23 liepos sekmadienį, 
Dusetų klebonas kunigas 
Strelčiunas pamokslo metu 
agronomus, veterinorius ir 

kitus vadinamus bedievius 
iškoliojo chuliganais, chu
liganėliais ir kitais pana
šiais “gražiais” žodžiais.

Ta proga jis ragino žmo
nes, kad jie varytų laukan 
arba šalintų iš savo tarpo 
tuos, kurie kitaip mano.

Spaudą ir organizacijas 
padalino į bedieviškas, nei- 
tralias ir katalikiškas ir nu
siskundė, kad ir jo parapijoj 
skaito bedievišką ar neitra- 
lią spaudą. Klebonas, tiesa, 
nepavadino vardu nė vieno 
laikraščio, nei organizaci
jos, bet chuligano pavartoji
mas bažnyčioje skambėjo 
gana keistai.

KRYŽIUS SULAUŽĖ 
KOJĄ.

Žalioji, Vilkaviškio apskr. 
Taisant didžiojo karo karių 
kapus, Gustaičių kaimo gy
ventojas Savickas nešė ant 
kapo pastatyti kryžių. Be
nešdamas paslydo ir kryžius 
užkrito ant kojos ir taip 
smarkiai ją sutrynė, kad 
vargu ar pasiseks sugydyti.

I LIETUVA
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė,
Keaans Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Waskington Street 

Boston, Maus.
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Nuošaliam Dzūkijos už- davę kaimynų visa, kas pa-
Iseiuje, nakties laiku įvyko kampy, Sarapiniškių kaime, kliūva. Svirinavičiaus tro- 
žiauri žmogžutystė. Krūvi- į Varėnos valse gyveno ūki b°Je gerai paminkę, nu-
na drama įvyto šablinskių' j R Juozas' Švirinaviėius “itečdinimui”

... ., per kaimą. Ta nutarimą pil-
su žmonele Anele. Abu (į^ vjsį uoliausiai- suraišio-
viens kitą mylėjo ir džiau-jtus retežiais, kumščiuodami 
gėsi viskuo patenkinti. j šaukė: “Saugokitės, duokite 

Vieną

šeimoj. Auka tos kruvinos 
gyvenimo tragedijos buvo 
pats šeimos galva Šablins- 
kas Andrejus, 33 metų am
žiaus. Žudynių priežastis— 
šeimyninė nesantaika Šab- 
linskų šeimoj. Jau galutinai 
paaiškėjo, kad Šablinską 
Andrejų nužudė Jotkus— 
“Jockus”, garsaus Žemaičių 
plėšiko brolis, papirktas už 
50 litų Šablinsko uošvės Ma- 
žunienės. Abu įtariamieji 
perduoti Salantų tardytojo 
žinion.

sekmadieni, kada šventi,^ aP™Įį-
apvaikščioję kryžiaus kelius f 10^a yas lr Lt. Vis-
vifii ilginsi »£nU nn<n,iin kas pasibaigė nukentejusių-visi ilsėjosi, prigulė pogulio 
ir Juozas su Anele.

Vos tik spėjo jų kinkos

LIETUVOS KAVALIERIAMS BAIGIASI 
ROJAUS LAIKAI.

Jie turės mokėti merginų . kitos norėtų per teismą jieš- 
vaikam* alimentus. . koti alimentų, bet trūksta 

Lietuvos bernams iki šiol Joms juridinės pagalbos, ku- 
buvo rojaus laikai. Jie eida- " "“V buslantl re8ul,a-
vo per svirnus ir kamaras. na?. el mma.
pridarydavo merginoms bė- Nesakančioms kaltininkų 
dų, ir niekad niekas jų užtai pavardes mergmoms Šiaulių 
nekaltino. Tokia jau buvo savivaldybe jau neduodant.
tenai mada, toks krikščioni- pasalp“- 
škos doros supratimas.

Bet laikai keičiasi ir ber
nai turės už savo žygius at
sakyti savo mašnomis.

HITLERININKAI KLAI
PĖDOS KRAŠTE KELIA 

RIAUŠES.

jų skundu teismui, ko pase 
koje 10 smurto dalyvių gavo 
po 3 savaites kalėjimo, o, — j • *T *1 * *• •• H'-' cU'ailVC JVCllV 11111

atsilsėti nuo ilgo vaikscioji-1 dalyvis išskirtas
mo, kai į jų pu kią atsilankė l (|esnįam nubaudimui, 
kaimo seniūnas Bernardas<paduotas Valstybės' 
Zagorskas pranešdamas ste- j gynėjui, kadžingi jis buvo 
bmanti dalyką, kad jų bute į -į0 įvykio skatintojas, 
bus padaryta krata. Toki; ________ _

_ . , 1 Liepos mėn. 22 dieną Pa-
Jei merga susilauks vaiko, gegių apskrity netoli nuo 

ji turės išduoti kaltininką. Gudų plento, pasirodė uni- 
fam tikros įstaigos ims jį formuotų vyrukų būrys. Ka- 
už apykaklės ir trauks teis- dangi svetimas uniformas 
man, o teismas nustatys, Klaipėdos krašte dėvėti yra 
kiek toks frantas turės mo- uždrausta, tai policija norė- 
kėti merginai ir jos laikui jc juos sulaikyti. Tačiau po- 
alimentų. licija buvo užpulta ir vienas

Norėjai, šetone, ‘good suimtųjų buvo atimtas. Pas- 
time tai mokėk dabar pi- Kui apie policijos būstinę 
nigus T' Montvilaičiuose ilgai stovi-

Kauno miesto savivaldy- nėjo būrys žmonių ir įvairiai 
bė yra nusistačiusi nuo šiol grąsinamai kalbėjo. Vakare 
neduoti beturtėms gimdan- Vgj pasirodė uniformuotų 
čioms merginoms pašalpos, vyrukų, tačiau jų suimti 
jei jos nenurodys, kas yra žmonės vėl nenorėjo duoti, 
gimdomo vaiko tėvas. Bet keletą vyrukų vis dėlto 

Kai vaiko tėvas bus nuro- pavyko suimti.
dytas, tai jo adresas bus Tyrinėjant įvykius per 
tuojau nusiųstas motinoms kratas rasta daugely vietų 
ir vaikams globoti organiza- svetimos valstybės organi- 
cijų sąjungai ir sąjungos ju- zacijų ženklų ir kitokių dai- 
riskonsultas kels bylas ir ktų.
jieškos alimentų. Mat, kai Klaipėdos krašto komen- 
kurios merginos tyčia nesą- dantas riaušininkus atitin- 
ko vaiko tėvo pavardės, o karnai nubaudė.

krata.
pranešimą Svirinavičiai su
laukė visai netikėtai ir tokių 
svečių būdami nepasiruošę 
laukti, nutarė jų neįsileisti. 
Seniūną iš trobos išprašę, 
“apsiginklavo” kirviais ir 
sakėmis ir stojo į “kovą”. 
Kad įsilaužtų į “tvirtovę”, 
kaimo valdininkas — seniū
nas surinko iš vietos gy
ventojų 12 asmenų “armi- 

su kuria pro “ugnį” ir 
isilaužė i “tvir-

Policija Sugavo
Slavinską.

Utenos policija gavo iš 
savo šnipų žinių, kad iš Vil
niaus krašto pareina per de
markacijos liniją J. Slavins
kas, kuris yra politinis emi
grantas ir dėl žvalgybos per
sekiojimų negali Lietuvoje 
gyventi. Taigi 27-28 liepos ją 
naktį žvalgybininkai nuvy- “kalavijus 
ko į Slavinsko tėviškę kra- tovę” ir suėmė priešus, 
tos daryti. Slavinskas buvo “Priešai” taip lengvai nepa- 
nakties laiku jau perėjęs tė- sidavė, todėl priešingoji pu- 
viškėn ir, kaip sako žval- sė susirado retežius (lenciu- 
gybininkai, jis pasitikęs juos gus), kuriais ir surišo Sviri-

HITLERIŠKOJI SVASTI-; 
KA NEPRIKLAUSOMY-, 

BĖS PAMINKLE. Į
Rokiškio mieste, aikštėje 

priešais bažnyčią yra Lietu
vos nepriklausomybės pir
mam 10-čiui paminėti pasta
tytas cementinis paminklas. 
Paminklas labai paprastas, 
primityvus, bet jis kreipia y- 
patingą dėmesį tuo, kad vie
toje, kur turėtų būti žirgvai- 
kis, ten išspausta svastika.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
DVI KARVES.

Bobėnai, N. Radviliškio* 
su ginklu rankose. Vienas navičiams rankas užpakalin, Į valse. Liepos 1 dieną užėjo 
žvalgybininkas tuoj šovė jį o už nepasidavimą ir rody- i lietas su perkūnija ir nu- 
iš šautuvo ir Slavinskas kri- mą prieš juos “ginklu” davė trenkė pririštas lauke Gavė
to žemėn. Tuomet žvalgybi- gerai “bokso” ir lazdų. Po'no Vlado dvi karves, 
ninkai jį surišo ir išgabeno to, padarius atatinkamą kra-į Tą pačią dieną Latvelių 
Katinam Žvalgybininkai iš- tą, rado pavogtus paršus, gy-1 mokyklos vedėjai perkūnas' 
krėtė jo namus ir sakosi ra- vuliams rišti retežius ir kt. i sudraskė radio kartis ir per- 

vog-* degino anteną.dę “ginklų ir bombų”. (Sako, Svirinavičiai

IŠKABINO TRIS RAUDO 
NAS VĖLIAVAS.

Rugpiučio 1 d. iš ryto ra-, 
sta Ariogalos gatvėse pri-- 
mėtyta bei iškabinta komu- į 
nistiškų. atsišaukimų. Tokių. 
pat atsišaukimų rasta Plen-; 
bargo malūne ir ties pieni-’
ne- . I į

Be to, tą pati rytą rasta! ♦ 
Dubysos ir Vytauto gatvėse j ♦ t 
ir ties Nolečių vienkiemio i} ♦ 
pakabintas komunistiškas ♦ 
vėliavas. • U

•BALTASIS ŠVEDŲ
Greita kelione j Lietuvą per Švediją.

Laivai išplaukia iš Ncw Yorko 
Pier 97, gale W 57th St.,

M. L. “Druttningholm" Rogpiačio 24
M. L. “Gripsholm" .......... Rugsėjo 6,
M L “Kungsholai" Rugsėjo 13
M. L. “Drottningholm" Rugsėjo 20

Dideli, balti it gulbės laivai Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. 'Kelio
nėje: judomi paveikslai, koncertai ir 
šokiai. Keliaujant "Baltuoju švedų 
Laivynu” kelionė būna pertrumpa.

Kreipkis į vietinį agentą, arka: 
SMEDISH AMERICAN LINE
10 STATE ST., BOSTON, MASS.

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondertų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE".

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

METAMS S I)OL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) artm Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ KAI NAS, LITHUANIA.

i
i

ii

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimu.

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

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

i
ii
i
h
ii

i
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ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO 
VISO PASAULIO ŽMONĖS.
čia yra knygų rinklus, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą kainą—esate kviečiami pasinaudoti proga.

1. BIBLIJA. Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškolmo 
klausimo. Kaina $4.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS <63 kaladėje), su lietuviška ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

X LIETUVIŠKAS ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai 
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina............................................... $300

4. SAPNŲ KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $1.5©
5. PASLAPTYS MAGUOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

262. Kaina .................................................................................................. $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1.50
7. Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi.

470. Kaina ........................................................... ................................. $1.50
8. ŽMONIŲ PLANETŲ PRANAŠAS. Pusi. 72, paveiksluota.

Kaina ...................,.......................................................................................$.75
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ....................................................................................... $.75
19. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $L00
11. LAIMĖ IR PLANETOS Pusi. 44. Kaina ............................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40. Kaina ............... $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $9.00, bet perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. lauksime.' Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
3653 SO. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynes.

Senovės Lietuvių žinyčių

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formate, tari 271 poslapi. Kaina popieros apdarais 
—100; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit se* “ *

253 BROADWAY

galima 
■kančiai:
SO. BOSTON, MASS.



Altuat— Pualapia

SOCIALISTAI RUOŠIASI 
VAJUI.

Užsibrėžta platus darbo

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” ofise įvyko lietuvių so
cialistų susirinkimas, kuria
me dalyvavo So. Bostono ir 
Cambridge’aus kuopų drau
gai. “Keleivio” redaktarius 
Michelsonas padarė prane
šimą apie buvusią Chicagoje 
LSS. konferenciją ir apie 
jos nutarimus. Jisai pažymė
jo, kad nežiūrint labai trum
po laiko, konferencija visgi 
suspėjo padaryti svarbių nu
tarimų. Pavyzdžiui, nutarta 
pakeisti konstitucija ir Pil
domąjį Komitetą rinkti iš 
įvairių kuopų, o ne iš vienos 
apylinkės, kaip buvo daro
ma iki šiol. Be to, nutarta or
ganizuoti šešių mėnesių Va
jų Lietuvių Socialistų Są
jungai kelti. Tam tikslui bu
vo išrinktas iš 7 narių Vei
kimo ir Agitacijos Komite
tas.

Šitą pranešimą bostonie
čių susirinkimas priėmė di
deliu entuziazmu ir draugai 
tuojaus pradėjo duoti prak
tiškų sumanymų Veikimo ir 
Agitacijos Vajui.

Nustatyta plataus darbo 
planas. Bus rengiamos o- 
piausiais dienos klausimais 
prakalbos, ruošiamos pa
skaitos su viešomis diskusi
jomis, daromi draugiški va
karėliai su užkandžiais ir 
svečiai bus kviečiami dėtis 
prie socialistų organizacijos 
ir kartu dirbti už šviesią so
cializmo ateitį.

O ar gali susipratęs dar
bininkas būti socializmui 
priešingas? Žinoma, kad 
ne! Net pikčiausi socialistų 
priešai nieko geresnio už 
socializmą negali išgalvoti. 
Bolševikai socialistus šmei
žia, o tačiau savo tvarką Ru
sijoj vadina socializmu. Net 
Hitlerio juodašimčiai savi- 
nasi socialistišką vardą, va
dina save “nacionalsocialis
tais”. O ką reiškia dabar 
Amerikos valdžios vykina
mas NRA planas— kėlimas 
darbininkams algų ir trum
pinimas darbo valandų? 
Juk tai irgi pamėgdžiojimas 
socialistų programos. Visa 
tai parodo, kad noroms ne- 
noroms žmonija eina prie 
socializmo. Kaip gi tuomet 
galėtų nepritarti socializmui 
darbininkai, kuriems jis ne
ša laimingesnį rytojų?

Jeigu yra tokių, kurie ne
pritaria, tai vien tik dėl to, 
kad jie nepažįsta istorines 
socializmo misijos. Jie netu
rėjo progos su tuo susipažin
ti. Jiems reikia paaiškinti. 
Tam tikslui ir yra rengia
mas musų Agitacijos Vajus. 
Bostono apylinkėje jis pra
sidės rugsėjo pabaigoj, kuo
met pasibaigs piknikai jr 
publiką bus galima sutrauk
ti į sales.

Bostono socialistai kvie
čia ir kitų kolonijų draugus 
dėtis prie šito vajaus. Kur 
tik yra “Keleivio” ar “Nau
jienų” skaitytojų būrelis, 
tenai turėtų būti ir socialis
tų kuopa. Padaryti tai ne
sunku. Reikia tik padaryti 
draugams susirinkimėlį, iš
sirinkti sekretorių, surašyti 
visų vardus ir adresus, ir 
pranešti Centro Sekretorei: 
Mrs. M. Jurgelionis, 1739 
So. Halsted st., Chicago, III. 
Ji suteiks visas informaci
jas, kaip sutvarkyt kuopą 
praktiškam darbui.

Jeigu draugai kur norėtų 
kalbėtojo, tegul kreipiasi 
šiuo adresu: S. Michelsonas, 
253 Broadway. So. Boston, 
Mass.

Prigulėjimas prie LSS. 
nesunkus, Nariai moka tik

$1.00 į metus. Bedarbiai pa- 
liuosuoti nuo mokesčių.

Taigi, draugai ir draugės, 
visi talkon! Bostonas, Broo- 
klynas, Waterburis, Balti- 
nore, Philadelphia, Pitts- 
Yurghas, Binghamtonas, De- 
roitas, Akronas, Grand Ra- 
pids, Chicaga, Kenosha — 
visi į vajų!

Musų Sąjunga turi išaug
ti da didesnė ir rimtesnė ne
gu ji buvo seniau. Ji, o ne 
kas kitas, turi vadovauti A- 
merikos lietuvių visuomeni
nam gyvenimui.

Todėl:
Lai gyvuoja Lietuvių So- 

?ialistų Sąjunga!
Lai gyvuoja darbininkų 

brolybė ir socializmas!

Apvogė D-rą Kapočių.
Pereitą subatą d-ras Ka

počius su žmona buvo išva
žiavę ant farmų. Sugryžę 
nedėldienį namo, rado prie
šakines duris užremtas iš vi
daus. Tuoj suprato, kad čia 
kas nors negerai. Pašaukė 
policiją. Policmanas šiaip- 
taip duris atidarė. Įnėjus vi
dun. pasirodė tikra “revo
liucija”: visi stalčiai ištrau
kyti, instrumentai ir denti- 
sto medžiaga išbarstyta, 
auksas nuo dirbtinių dantų 
nulupinėtas ir pavogtas.

Miegamam kambary bu
vo da didesnė suirutė pada
ryta. Visos p. Kapočienės 
drapanos išverstos ir po že
mę išdraikytos, tualetą iš
barstyta, laikrodėliai, žie
dai ir kita bižuterija pavog
ta, senovinių pinigų kolekci
ja dingusi— iš viso nuosto
lių padaryta už kokius 500 
dolerių. Du narvai su kanar- 
komis parversti ant žemės, 
vienos kanarkos visai nėra 
—turbut katės pagavo arba 
per pakeltą langą išskrido.

Vagių įneita per užpaka
lines duris, nuo piazos. Du
rų stiklas išspaustas ir durys 
iš vidaus atrakintos.

Plėšikų butą gerų eksper
tų, nes labai gudriai apsi
saugota. Kad jų niekas ne
užeitų, priešakines duris jie 
parėmė iš vidaus kede, o 
kad žmonės iš kito aparta
mento neišeitų ant piazos, 
to apartamento duris jie už
rišo iš lauko virve— vieną 
virvės galą pririšo prie dui-ų 
rankenos, o antrą galą prie 
piazos stulpo.

Šitaip apsisaugoję vagys 
darbavosi mažiausia kokias 
3 valandas, nes greičiau ne
būtų galėję taip smulkiai 
kiekvieną stalčių ir kiekvie
ną dėžutę iškratyti. Ant 
piazos palikta geležinė pai- 
pa, kuri, matyt; turėjo tar
nauti kaip ginklas. -*

Policija visa tai apžiurė
jus pareiškė, kad tai yra pro
fesionališkų vagių darbas ir 
todėl surasti pavogtus daik
tus vargiai pasiseks.

Plėšimų ir įsilaužymų Bo
stone paskutinėmis dieno
mis pasidarė tiek daug, kad 
ir surašyti jų negalima. Biz
nieriai ir piliečiai organi
zuojasi apsigynimui, nes po
licija nenori ar negali ban
ditizmo išnaikinti.

Policijos viršininkas krito 
negyvas.

Šio panedėlio naktį mirė 
staiga mirtimi Bostono poli- 
c i j o s superintendentas 
Crowley (ištark: Krauli). 
Jis plaukė Nantasket laivu 
į savo vasarnamį Hull pajū
ry ir ant laivo apalpo.

Pereitą sąvaitę Bostone 
sustojo trumpam laikui Nau
josios Zelandijos ministeris 
pirmininkas Forbes ir pra 
monės ir prekybos ministe
ris Masters. Jiedu vyksta 
Kanadon.
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Costello IšėjfT Į
“Akt orkas“.

Kelios dienos atgal Jessie 
Costello sėdėjo Salemo teis
me ant kaltinamųjų suolo 
kaip žmogžudė, o šiandien 
jau teatrai ją samdosi kaip 
“aktorką” ir moka $2,000 į 
sąvaitę—taip ją išreklama
vo gatvinė buržuazijos spau
da. Šito skandalo istorija 
okia: Costello buvo Peabo- 
iy miestelio ugnagesių vir
šininkas. Savo draugams jis 
skundėsi, kad pati jo nemy 
i. Ji mylėjo policmaną Mc- 
Mahoną. šių metų 16 vasa
lo ji nupirko vienoj Pea- 
)ody vaistinėj aštrių nuodų. 
Vasario 17 jos vyras buvo 
astas jau nebegyvas. Jį lai- 
lojant 20 vasario, policija 
atvyko ant kapinių, atėmė 
lavoną ir nusivežė. Pada
rus skrodimą pasirodė, kad 
jis yra miręs nuo tų pačių 
nuodų, kuriuos jo žmona 
pirko. Ji tuoj buvo suimta, 
los byla prasidėjo 17 liepos 
r traukėsi iki 15 rugpiučio. 
Moteris ji graži ir moka ma
sinančiai i vyrus šypsotis. 
Teisme ji nuolatos šypsojo
si i prisaikintuosius teisė
jus. Kas diena stodavo vis 
naujoj šlebėj, vis šviežiai 
garbiniotais plaukais, vis 
apsipudravusi. Laikraščiai 
be galo daug apie tai rašė. 
Jau iš kalno pradėjo sakyti, 
kad ji bus išteisinta. Ir pri
taikintųjų suolas tikrai ją 
išteisino. Jos pažiūrėti da
bar renkasi tūkstantinės mi
nios. tiesiog užsikemša gat
vės. kur ji pasirodo. Ir todėl 
viena teatrų kompanija jau 
oasamdė ją kaip “aktorką”, 
kad ji rodytųsi jos spektak
liuose.

Tai ve. iš ko Amerikoje 
daromi pinigai.

Šunės išgelbėjo nuo ugnies 
lietuvių šeimyną.

Šalia Bridgeuaterio aną 
naktį užsidegė Igno Rama- 
sevičiaus gyvenamas namas 
ant farmos. Ramasevičius1 
su žmona miegojo ir butų' 
gal sudegę, jeigu ne šunės. 
Bet jų šunės Įšoko per langą 
su visais stiklais į miegamą
jį kambarį ir pradėjo mie
gančius Ramasevičius tą- 
syt. Kada jiedu pabudo, na
mas buvo jau pilnas durnų ir 
jiedu vos spėjo pabėgti per 
langą, nes durys jau degė. 
Ramasevičius yra senas 
“Keleivio“ skaitytojas, se
niau gyveno Arlingtone, ne
toli Bostono.

5 puikus kambariai ir 
maudynė.

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

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

Žinyčios Piknikas
įvvks Sekmadienv.

RUGP.-AUGUST 27, 1933
J. Malakausko Darže,

Montello, Mass.
Pikniko vieta yra prie ežero, ku

riame galima maudytis. Turėsime vi
sokio sporto ir gėrimų. Publika ga
lės linksmintis su lietuviškais šokiais 
prie geros orkestros.

Bušai paliks Lietuvių M. Žinvčia 10 
vai. ryte. Bilietas į abi puses 60c.

Prašome užsisakyti važiavimo bi
lietus iš anksto kurie norite važiuoti 
j pikniką Bilietus galit gauti Žiny
čios ofise, nuo 6:30 vakarais.

KELRODIS: {važiavus Montellon, 
Main st., pasisukit po kairės j Ames 
St., ir važiuokit kol pasibaigs Ames 
st. Pasisukite j No. Carrey st., ir 
važiuokit pakol kelias skirsis čia 
pasukite j dešinę, prttvažiuodami 
Schoolhouse, ir nuo čia bus ženklai j 
pikniko vietą

P. S. Jei lietus, tėmykite laikraš
čių apgarsinimus.

JOHN BURBA
PAINTERS and DECORATORS

Pačarau visokį karpenterio darbą iš 
lauko ir viduje. Sutaisau kas tik rei
kalinga, trepus, piazus ir t-t. ir pa- 
budavoju naujus. Pentinu viduje ir 
iš lauko Darau visokį darbą iš ce
mento. Šingeliuoju sienas ir stogus. 
Už visokį darbą gvarantuoju.
266 GDI.D STREET. SO. BOSTON 
Tol So Boston Ofisas 315 E St.

Paskolos -bankas namų sa- Bomai sumušė lietuvaitę. Tiltas užsidegė,
vininkams jau veikia. Pereitą sąvaitę, nakties Chariestowne anądien 
Federalinės valdžios į- laiku du bomai įlindo per trokas numušė elektros vie-

kurta paskolos korporacija langą į Nelės Geronaitės lą, kuri nukritusi ant tilto 
namų savininkams jau ati- miegamąjį kambarį ir už- uždegė medinį grindinį. Pa
darė savo ofisą Bostone ir puolė ją. Pradėjus merginai kol ugnagesiai ugnį likvida- 
nriima aplikacijas. Ofisas rėkti, pabudo ir atbėgo tė- vo, per tiltą buvo sulaikytas
mndasi antrame Sha\vmut vai. Tuo tarpu piktadariai 
Vational Banko aukšte. iššoko per langą ir pabėgo.

Tš viso Bostone ir priemie- Geronaitei buvo pramušta 
«čiuose yra 14 tokių ofisų, galva ir merginą reikėjo 
South Bostono skyrius ran- vežti miesto ligoninėn. Ji 
laši municipaliame bildin- yra 19 metų amžiaus, 
re, ant Broadway, tarp G ir
H gatvių.

Dorchesterio skyriai: 598 
Columbia road (prie Up- 
bams Corner) ir 1595 Blue 
Hill avė. (prie Mattapan 
skvero).

Cambridge’aus skyrius 
"andasi County Bank &
Trust Co. bildinge, prie Cen- 
'jul skvero. i

visas trafikas.

METINIS

Piknikas

Fedęjral National Banko 
prezidentas areštuotas.

Šį panedėlį New Yorke

Rengia Lietuvių Motery Apšvietos 
l’ašalpinė Draugija So. Boston. Mass. 

NEDĖLIOJĘ,

Rugpiičio-Atg. 27,
MacKENZIE DARŽE

Buvus. Aleko Karmoj. Prie Wikon st. 

Norwood, Mass.
Pikniko vieta gražiam beržyne ant

buvo areštuotas buvusis UŽ- Ežero Kranto. O Moterų Draugija 
darytojo Federal National visada surengia linksmiausius pikni- 
Banko Bostone prezidentas kus’ kuriuose visi būna patenkinti.

>t i •• Šiame Piknike bus visokių unksmiųMulloney. Is New Yorko jis ^„^minimų ir gera mu.
DUS pHFgubcntHS Bostonan zika. Bus valgių ir gėrimų užtenka- 

ir čia atiduotas teismui. Va-, mai Prašome visus dalyvauti, 
ranta jam areštuoti išleido i Bosai išeis nuo Lietuvių Salės E 
federalinis grand jurv slap-ls*- į1*". . I
tame posėdy Bostone: Bu- .
siąs areštuotas da ir kitas to son St- Po dešine pasukite į u įison 
banko valdininkas. Sakoma, !s,ry*’ “ “ 1 
kad Washingtono valdžios
revizoriai suradę daug suk
tybių tame banke.

NEPAPRASTAS
BARGENAS

DORCHESTERY 
Dviejų šeimynų namas su krautu

ve, pelningoj vietoj bizniui, parsi
duoda už $2500. mažu įnešimu ir len
gvom išlygom. Kreipkitės tuojau pas; 

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadway. So. Boston. Mass-

Telephone South Boston 1662.

Andoveiy čigonas buvo 
pagrėbęs į savo automobilį 
Bostono jauną mergaitę, 
bet ji pradėjo rėkti ir jis ją
išmetė. Policija dabar jieš- _ ______________________ ,
ko tokio čigono. Kalendoriai 1934 m.

Massachusetts valstija SU- SpalM,a ~ Typevnteriai 
rinko už alaus mokesčius jau 
pusantro miliono dolerių.

Somervillėj nusižudė savo 
spaustuvėj spaustuvnink*as 
Henriųues.

— pigiai. 
S1DNEY PRINTING SERVICE 
R. židžiunas įr F. Simanavičius 

315 E St. prie lroadway So. Boston
Telefonas So. Boston 0363

Revere miestely iš vienos 
statybos kompanijos bandi
tai pavogė 100 svarų dina
mito. *«

SIUVĖJA
ANNA DAUKANTAITĖ 

Siuva vėliausios mados drabužius 
darbą atlieka kuogeriausią pagal pa
reikalavimą už prieinamų mokestį. 
Moterys ar merginos, be skirtumo, 
reikalui esant kreipkitės pas mane 
busit visuomet patenkintos mano 
darbu. <34>

317 E 8TH. STREET
SO. BOSTON. MASS

FORNIŠIUOTI KAMBARIAI.
Pavieniams ar ženotiems ant Cod- 

man Sq. Gražus kambariai, parankioj 
vietoj, už visai žemą kainą Galite 
gaut su valgiu ar be valgio. Yra vie
ta automobiliui.

44 Asptnvrall Rd. Dorchester.

Somervillėj, pieno kom
panijos garaže įvyko gazo
lino sprogimas, sunkiai su
žeisdamas darbininką Gar- 
cią.

/špentykit
Namus

MOORE’S PENTU
©į©T
»3

= 6*

©3 
2 ?

!

Vienintelė Krautuvė So.
Kuri Parduoda Geriausiu*

Pentus, Sienoms Popietą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Smake
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sąv.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
Tel. Šou. Boston 4793-M

ToL Porter 3789

Dr. John Repshis
(BENYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais
ano 10 iki 12 ryte.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00 
DR. G. L. KILLORY
M ScoUay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
M7 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

TeL University >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

UETUVt DENT1ST1 
VALANDOS: 9-6 ir 7-1.

678 Massachusetts Avė., I 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO)

CAMBRIDGE, MASS. JI

TaL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UBTUV1S DENTISTAS

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

NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namą.

M1 BROADWAY. tarp C ir D at, 
80. BOSTON, MASS.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

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

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

A. J. NAMAKSY
{ Real Estete & Insurance 
} 36£ W. BROADWAY, Room 1

SOUTH BOSTON, MASS.
I Office Telephone Res. Telephone 
♦ So. Boston 3357 Jamaica 2031-M 
} Residence: 251 Chestnut Avi 
l Jamaica Plain, Mas

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORILS 
4 Laidotuvią Direktorius

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
414 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

DR. J. NARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kronižkų ūgų 
moterų ir vyrų, kraajo ir odes. 

j Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

<■) I J Nedėliomis: iki 5 vai po pietų. 
Mass.

IMKIT NANTASKET BEACH LAIVA
nuo R0WES WHARF

Dvi malonios valandos ant vandenio... Visa 
diena ant geriausios žaismavietės Naujoj An
glijoj. Reguliarus išplaukimai nuo ROWES 

WHARF.

ROUND
TRIPAS

VAIKAMS 
IKI 12 METŲ
IKI 5 METŲ 

DYKAI

PAJŪRIU 
Su Ceri Moore's

SPECIALUS PASIŪLYMAS: Dykai įėjimas į 
Paragon Parką su kiekvienu “Round Trip” ti- 
kietu jeigu pareikalausit. Arba “strip” tikie- 
tas į visus pasilinksminimus parke. $1.50 ver
tės už 50 centų.

M AY F L 0W E R

75cPASIVAŽINĖJIMAS.
______  MERRYMAKERS orkestrą.

Šokiai, užkandžiai ir alus. Kas Seredą. Pėtny- 
čią ir’ subatą 8:30 p. m. Tik 75c ypatai. Y pat ai

NANTASKET BEACH STEAMBOAT C0.
HUBBARD 1000

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
m,. radai n kario yra tikrai ge- 

▼aistai su.slop butų išsivysčiusi,
—rmimą.

_ kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 
J lemų. Tada gali būt pasekmės blogos Terėkfts vi- 

* | mvo nsmooee. Pajutę kad pas jus pasi- 
vartokite pagal nurodymų.

ir ■rodymą kaip vartoti, mes prisiunčiamo įsam j 
ILS*. Pareikalaukite persitikrinimui

K. ŠIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda 

Daro viens
317 
OU

SOUTH BOSTON, MAM. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir ii Lietuvos

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mea 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 no- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Apt^erhm) 
100 DORCHESTER STREKT 

Kampas Brosdvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bestos 2629, 2171 M S7W

keliais, greičiausiais 
Sutvarkom taisykliškai

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH.
Broadsvay Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
266 W. Broadvray, So.Boston,Mass

Tel. 0620

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

SO. BOSTON 
1«M

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNH 
Automobilių ir Trekų Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter TreSokas ir Jae

Geriausias patoraavii 
laidotuvėse.

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

258 W. Broadvray 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Brockton 4116

\PARKWAY AUTO\ 
SERVICE 

«mI filung stationi
Taipgi Geriausia Taisymu Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų šutomo-1 
kfiius ilgai laikytų, duokit natai- 

s, kainasyt mums. Darbas geras,
Jeigu norite, kad jūsų 

ii trauktų, imkite gaao-

VKTOR VAITAITIS 
415 OM Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

DR. J.LAND2IUSSEYM0UR
fartoja ]
ttat

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7- 
534 EAST BROADWAT

LIETUVIS GYDYTOJAS Dt CURURGAS 
Gydo sitriss^ir 5^^^toa^^uJ*V*rt<>^

# M VSfc TeL S. B. 2712.

SOUTH BOSTON, MASS.

X-Rsy

✓ -
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