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Amerikos Karo Laivynas 
Apsupo Revoliucinę Kubą
NAUJAS PERVERSMAS 
BUVO SMŪGIS BURŽU

AZIJAI.

Darbininkai užėmė Wall 
Streeto cukraus fabriku*.

SO. BOSTON, SEPTEMBER-RUGSfJO 13 D., 1933
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to Washingtonas elgiasi su

Pereitų sąvaitę Kuboje į- 
vyko antra revoliucija. Su
kilę paprasti kareiviai ir ju
rininkai nuvertė laikinąjį 
prezidentų De Cespedesų ir 
jo vieton pastatė tarybų iš 5 
žmonių. Be to, visi senieji 
armijos karininkai ir gene
rolai tapo paleisti, o armijos 
vadovybę paėmė revoliucio
nierius puskarininkas Ful- 
gencia Batistą. Tuo pačiu 
laiku darbininkai užėmė 
Wall Streeto piniguočių ke
turias cukraus fabrikas, o 
komunistai išleido savo ma
nifestų, pareikšdami, kad 
visos Kubos skolos Ameri
kos kapitalistams turi būti 
panaikintos.

Visa tai buvo skaudus 
smūgis Washingtono diplo
matijai, nes šios šalies am
basadorius Welles buvo jau 
davęs laikinajam preziden
tui Cespedesui savo patepi
mų ir užtikrinęs Washingto- 
nų, kad šis vyras yra ištiki
mas Amerikos reikalams 
(suprask: kapitalistams),
kad jo valdžia esanti tvirta 
ir ja galima pilnai pasitikė
ti. Šituo pasiremdamas, Wa- 
shingtcnas tuojau Cespede 
sų pripažino.

Ir štai, ant tų pėdų kįla 
nauja revoliucija ir žmonės 
Cespedesų nuverčia. Ar gi 
reikia skaudesnio smūgio 
ambasadoriui Wellesui?

Po šitų įvykių Washing- 
tonas sujudo. Bematant vi 
sų revoliucinę Kubų apsupo 
Amerikos karo laivynas. 
Dabartiniu laiku 30 karo 
laivų stovi aplink sukilusių 
salų, atkreipę savo kanuo
lės į jos miestus. Pradėta 
jau kalbėti apie intervenci
jų, apie “tvarkos palaiky
mų”, apie “amerikiečių gy
vybės ir turto apsaugų.”

Kubiečiai pareiškė, kad 
jeigu Amerikos kapitalistai 
norės Kubų užimti, tai jie 
galės tai padaryti tiktai per 
jų lavonus. Mes ginsime sa
vo krašto nepriklausomybę 
iki paskutinio lašo kraujo, 
pareiškė Kubos revoliucio
nieriai. Net moterys pradėjo 
siūlytis į savo šalies gynė
jus.

Washingtono valdžia pa
sijuto gana keblioj padėty. 
Apsileisti revoliucionie

riams butų ir negražu ir pa
vojinga kapitalo reikalams. 
Bet daryti intervencijų rei
kštų gal kraujo praliejimų ir 
karų su Kubos gyventojais. 
Tas sukeltų didelį triukšmų 
užsieniuose. Pietų Amerika 
jau dabar smerkia “jankių 
imperializmą”, o tuomet 
kitos šalys pasipiktintų tuo 
imperializmu. Greitu laiku 
Montevideo mieste bus su
šaukta Pan-Amerikos kon
ferencija ūkio kėlimo tiks
lais. Toj konferencijoj ruo
šiasi dalyvauti ir Jungtinės 
Valstijos. Joms todėl yra 
labai svarbu turėti Pietų 
Amerikos pritarimų, Ir de

kapitalo Amerikos piniguo
čiai yra įdėję Kubos pra- 
monėn apie 1,000 milionų 
dolerių ($1,000,000,000). 
Taigi to kapitalo apsaugoji
mas jiems daugiausia ir ru
pi.

Baisi Traukinių 
Katastrofa.

23 žmonės užmušti, 100

Nakties laiku, iš 5 į 6 rug
sėjo, netoli Binghamtono, 
N. Y., įvyko baisi katastrofa 
ant gelžkelio. Iš Chicagos ĮBrooklyne Areštuo- ...................

! Amerikos neapykantos. t'JS Komunistu Kūli- Jel?ey c*ty 0° P™ čia giei- 
| Be to, yra da ir kita prie- JMnfn. tasrs trankmys., Vos.u„ va-
įžastis, kuri kliudo interven- Mfo.
cijai. Tai Amerikos užimta Pereitų sąvaitę Brookly- 
tarptautinė pozicija Japoni- ne buvo areštuotas komuni
jos žvilgsniu. Kuomet ja- stų kandidatas į New Yor- 
ponai pradėjo veržtis Man- ko majorus, Robert Minor, 
džurijon “savo piliečių ir kuris išėjo su streikieriais 
turto saugot”, tai Washing- pikietuoti rakandų dirbtuvę, 
tonas smarkiai protestavo, j Dirbtuvė yra pasirašiusi 
Kaip gi tad išrodytų pašau-1 NRA kodeksų, bet moka la- 
io akyse, jeigu Amerika da- bai mažas algas, nuo $6.90 
>ar pasielgtų taip su Kuba, iki $18 sąvaitei. Po $18 gau- 
taip japonai su Mandžuri- na tik geriausi amatninkai, 
a? Juk tada net ir Japonija kurie dirba su savo įran- 

galėtų pakelti protestų prieš kiais ir varstotais. Streikas
Suv. Valstijas.

Vadinasi, intervencijų da
ryti labai nepatogu. Bet kad 
Kubos revoliucionieriai ne
drįstų labai toli eiti, reikia 
nustatyti prieš juos armo- 
tas. Ir dėl to 30 karo laivų 
apsupo sukilusių Kubų.

Tuo pačiu laiku Kubos 
studentai telegrafuoja už
sieniams, kad Amerikos 
ambasadorius Welles daro 
tenai provokacijas. Pavyz
džiui, Havanos mieste yra 
^ew Yorko kapitalistų vieš- 
jutis “National Hotel”. Da
bar ambasadorius Welles 
perkėlė į tų viešbutį savo 
rezidencijų ir priglaudė jo 
pastogėj 300 karininkų, ku
rie buvo išmesti iš Kubos 
armijos kaipo šalies išdavi
kai. Susirinkę po Amerikos 
ambasados vėliava šitie 
juodaširųčiai daro sąmoks
lus prieš revoliucijų ir rei
kalauja, kad prašalintasai 
prezidentas Cespedes butų 
vėl atstatytas. Tai yra tas 
pats, ko reikalauja ir Ame
rikos ambasadorius. Kada 

revoliucinė Kubos kariuo
menė tų viešbutį anądien 
apsupo ir apstačius jį kul- 
kasvaidžiais pareikalavo, 
kad išdavikai karininkai pa
siduotų, Amerikos ambasa
dorius išėjo ir pareiškė, kad 
čia esanti jo rezidencija, 
ir revoliucionieriai turį pa
sitraukti. Žinoma, revoliu
cionieriai pasitraukė. Bet 
Havanos darbininkų unija 
tuomet iššaukė to hotelio 
patarnautojus streikan, ir 
140 tarnų metė darbų. Liko 
tik 10 viešbučio viršininkų. 
Kaip rodos, hotelis bus ap
suptas ir reakciniai kari
ninkai bus badu verčiami 
pasiduoti. Jei tai nebūtų a- 
merikiečių viešbutis, ir jei
gu ne Amerikos ambasado
riaus įtaisytas tenai butas, 
revoliucinė kariuomenė bu
tų jį jau subombardavusi. 
Dėl to studentų organizaci
jų taryba ir praneša pasau
liui, kad Amerikos amba
sadorius tenai daro provo
kacijų, kad pateisinus inter
vencijų.

Pereitų nedėldienį revo
liucinė komisija (junta) pa
skelbė D-rų Ramonų Grau 
San Martinų laikinuoju res
publikos prezidentu.
Kuba turi išviso tik 4,000,- 

000 gyventojų, taigi mažiau 
negu vienas New Yorko mie
stas. Amerikiečių Kuboje 
priskaitoma tik 5.000s Bet

eina jau antrų mėnesį. Gin
damas šitų “sweatshopę”, 
teismas yra išleidęs “in- 
džionkšinų”, draudžiantį 
streikieriams pikietuoti. 
Taigi komunistų kandidatas 
yra kaltinamas “teismo iš
niekinimu.”

Streikieriai reikalauja $1 
į valandų amatninkams, 75c 
ne-amatninkams ir 50c pa- 
gelbininkams. Rakandų pra
monės NRA kodeksas nus
tato vos 40 centų į valandų 
išlavintiems amatninkams.

Fordas Pakėlė 
Algas.

Laikraščiai praneša, kad 
kai kuriems savo išlavin
tiems darbininkas Fordas 
pakėlęs algų iki $4.80 die
nai. Kitiems bus mokama 
$4.00, kaip buvo iki šiol 
Nors algų jis moka daug 
didesnę, negu reikalauja 
NRA (National Recovery 
Administration), tačiau 
NRA kodekso jis-ai nepasi
rašo. Iš pradžių administra
cijos viršininkas Johnsonas 
tvirtino, kad Fordui jis ne- 
kuomet nenusileisiųs: ne
žiūrint kaip dideles algas 
Fordas mokėsiąs, vistiek jis 
turėsiąs pasirašyti NRA ko
deksų. Bet šių sąvaitę laik
raščiai jau skelbia, kad 
Fordui nesą jokio reikalo tų 
kodeksą pasirašyti, nes jis ir 
be pasirašymo jį pildąs. O 
mes pasakytume, kad čia 
ne pildymas, bet ignoravi
mas.
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likus jam Binghamtoną. is 
užpakalio trenkė jį kitas 
traukinys, kuris lėkė su pie
nu. Du paskutiniai miega
mieji vagonai keleiviniame 
raukiny išlėkė oran, o tre
čias vagonas, medinis, buvo 
sutriuškintas kaip kiaušinio 
ukštas. Beveik visi pasa
žieriai jame buvo užmušti, 
’lieno vagonai spaudime 

atlaikė ir išliko sveiki, tik 
nuo baisaus sukrėtimo žmo
nės juose nulakstė nuo kė
džių bei lovų ir daug jų tuo 
judu buvo sužeista. Išviso 

23 asmenys bu<o užmušti ir 
100 sužalota.

Harvardo Direkto
rius Giria Nacių

Valdžią.
Harvardo universiteto di

rektorius Henry Holmes, 
turis pereitų nedėldieni su- 
jryžo iš Europos, išlipęs iš 
aivo New Yorke pasakė, 

kad dabar jis turįs aiškesnę 
nuomonę apie Hitlerio val- 
ižių Vokietijoj. Jo manymu, 
tokia valdžia Vokietijai bu
vusi reikalinga. Žydų kelia
mas triukšmas prieš hitleri
ninkus esąs paremtas dau
giausia neapykanta. Jeigu 
Vokietijoj ir buvę kokių 
aštrumų, tai šalies labas to 
reikalavęs.

Matyt, ponas Holmes ne
gavo nuo hitlerininkų lupt. 
Jeigu jis gautų keliatą žan- 
dinių, kaip gavo kiti ameri
kiečiai, tai jis kalbėtų ki
taip.

2000 MOKSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Leicesterio mieste, Angli
joj, pereitų sąvaitę susirin
ko metinis Anglijos moksli
ninkų suvažiavimas, Į kuri 
atvyko 2000 mokslo vyrų ir 
iš kitų šalių.Tarp kita ko bus 
kalbama apie tvėrimų gyvy
bės cheminiu budu.

PENNSYLVANIJOJ SU
STREIKAVO 6000 ŠILKO

DARBININKŲ-
Allentovvn, Pa.— Ameri

kos Darbo Federacija čia 
iššaukė streikan 6,000 šilko 
darbininkų. Reikalaujama 
geresnio atlyginimo, trum
pesnių darbo valandų ir u- 
nijos pripažinimo. Šitas ju
dėjimas yra apėmęs visus 
rytus ir New Jersey valsti

GAISRAI ŠLUOJA ISPA 
NUĄ.

Vėliausios žinios iš Ispa
nijos sako, kad nutarus sei
mui išdalinti dvarų žemės 
bežemiams, dvarininkai pra
dėjo deginti savo dvarų 
triobėsius ir javus laukuose 
Nuostoliai nuo gaisrų Ispa
nijos pietuose apskaitomi 
į $1,000,000. Tai tipingas 
buožių sabotažas,

MIRĖ POVANDENINIS 
KAPITONAS.

Šiomis dienomis Vokieti
joj mirė kap. Paul Koenig, 
kuris 1916 metais du kartu 
didžiuoju vokiečių subma- 
rinu buvo atplaukęs Ameri
kon po vandeniu. Vokietijoj 
tuomet jis buvo garbinamas 
kaip koks dievaitis.

3OMBOS IR ŠAUDYMAS 
BEPROTNAMY.

New Yorko valstijos pa
mišėlių namuose, Mattea- 
wane, pereitų sąvaitę kilo 
-.riukšmas. Sakoma, kad ke
turi pamišėliai norėję bėgti 
ir užsibarikadavę viename 
kambary, kad niekas nega
lėtų ineiti tenai. Buvo pa
šaukta valstijos raiteliai, 
kurie įmetę į tų kambarį ke
lias gazines bombas ir pa
laukę, kol bepročiai ap- 
svaigs, išmušė duris. Tenai 
pasirodė tik 3 pamišėliai. 
Du jau gulėjo apsvaigę, o 
trečias da laikėsi ant kojų. 
Šitas tuoj buvo nušautas. 
Nužudytasai pamišėlis va
dinosi Ray Fisher, 26 metų 
amžiaus, iš Buffalo miesto.

NUTEISĖ KIDNAPERI 
PAKART.

Kansas City, Mo. — Čia 
buvo nuteistas pakarti Wal- 
ter H. McGee, kuris buvo 
pagrobęs miesto menedže- 
riaus dukterį ir reikalavo už

Rusijos Lakūnų 
Katastrofa.

Ties Podolsku pereitų są
vaitę Sovietų orlaivį ištiko 
katastrofa, kurioj žuvo aš- 
tuoni orlaivių pramonės vir
šininkai. Šita nelaimė yra 
skaudus smūgis Sovietų a- 
viacijai, nes žuvę ekspertai 
yra nepavaduojami. Nelai
mėj užsimušė sunkiosios 
pramonės komisaro padėjė
jas Baranovas, jo žmona V. 
Baranova, oro laivyno virši
ninkas Golcmanas, jo padė
jėjas Petrovas, Maskvos or
laivių dirbtuvės direktorius 
Gobuovas ir keliatas kitų. 
Visi buvę orlaivy žmonės 
žuvo, taip kad niekas dabar 
nežino, dėl ko įvyko kata
strofa. Liūdi visa Sovietų 
Rusija.

STREIKAS SUPARALI- 
ŽIAVO KAKLARAIŠČIŲ 

PRAMONĘ.
Vyriškų kaklaraiščių pra

monėj įsisiūbavo generalis 
streikas. New Yorke strei
kuoja 10,000 darbininkų ši
toj darbo šakoj. Jie reika
lauja 35 valandų darbo sų- 
vaitės, panaikinti darbų na
muose, įkurti bedarbių fon
dų ir pakelti atlyginimų 35 
nuošimčius. Kirpėjams al
gos minimum—$52.50 į są
vaitę.

Kasyklų Kompanijos At
meta Roosevelto NRA

STREIKAS SPALGIENŲ 
BALOSE.

Cape Cod balose, Mąssa- 
chusetts valstijoj, kur yra 
auginamos spalgienos, pe
reitų sąvaitę sustreikavo 
spalgienų rinkėjai, reika
laudami pakelti mokestį, 
būtent, 60 iki 65 centų į va
landų. Darbdaviai siūlo tik
tai 40 centų. Metę darbų, 
streikieriai pradėjo organi
zuotis į unijų. Raiteliai jau 
saugoja visus kelius į spal
gienų balas, kad streikie 
riams į pagalbų nepradėtų 
važiuot agitatoriai.

MAINERIAI PASIRYŽĘ 
STREIKUOT. .

SPROGIMAS KASYKLOJ
UŽMUŠĖ 8 MAINERIUS. ______

Šį panedėlį Hamilton Coal KapitalisUi sako, kad vai 
& Coke kompanijos kasy- <Jžia neturinti teisės kištis j 
kloj, Oakmonte, netoli bizni.
Pittsburgho, įvyko dujų
sprogimas, užmušdamas 8 Jau kelinta sųvaitė kaip 

bu-
vo ir daugiau darbininkų,
bet jie spėjo pabėgti.

Lietuviai Automobi
lių Nelaimėje.

Elizabeth, N. J. — Šiomis 
dienomis ant vieno skersga- 
vio čia įvyko baisi automo- 
)ilių katastrofa. Vienas au
tomobilis buvo išmestas net 
ant šaligatvio ir užmušė 
stovėjusių tenai Agniešką 
Gagadowsky (gal Sagatau- 
skienė?).

Vienu automobilium va
žiavo lietuvis Juozas Žiogas 
(angliškuose laikraščiuose 
>uvo parašyta Žukas). Jam 
juvo sulaužytas nugarkau- 
is ir strienkaulio žiedas. Jo 

10 metų amžiaus dukrelei 
Juzei reikės nuplauti deši
nę kojų. Be to, mergaitė 
skaudžiai apdegė, kuomet 
sudužęs jos tėvo automobi- 
is užsidegė. Žiogas gyvena 
betvarke, kur jis turi saldai
nių štorelį ir galima gauti 
išsigerti. Tų dienų jisai ve
žė savo kostumerius. Buvo 
išsitraukęs ir važiavo labai 
smarkiai. Dėl to ir įvyko 
nelaimė. Abudu automobi- 
iai sutyžo į skutus ir abiejų 

šoferiai turbut mirs. Polici
ja abudu kaltina dėl greitu
mo.

DA DVI VALSTIJOS PRI
SIDĖJO PRIE SLAPIŲJŲ.

Pereitų sąvaitę Vermonto 
valstijoj buvo ^balsuojamas 
prohibicijos atšaukimas. 

Balsavo 248 miestai ir mies- 
;eliai. Už atšaukimų paduo
ta 41,220 balsų, o prieš — 
20,631.

Šį panedėlį balsavo Mai 
ne’o valstija ir taip pat be 
veik dviem balsais prieš vie
nų nutarė stoti šlapiųjų ei
lėn. Už prohibiciją balsavo 
tik 45,124, prieš—91,809.

Šių sąvaitę balsuoja da 3 
valstijos būtent: Minneso
ta, Colorado ir Maryland.

klų magnatus ir maldaute 
maldauja, kad jie teiktųsi 
įasirašyti NRA kodeksų, 
>et tie ponai juo toliau, tuo 

daugiau šiaušiasi. Jie visiš
kai nenori pripažinti dar- 
rininkų organizacijų.

Netekę kantrybės, vaka
rų Pennsylvanijos 'maine
riai sušaukė pereitų nedėl
dienį konferencijų Union- 
towne ir nutarė šių seredą 
apskelbti generalį streikų 
minkštose anglyse, jeigu iki 
o laiko kasyklų kompani
jos nepripažins unijos ir 
nepasirašys NRA kodekso.

Norėdamas išvengti strei
ko, NRA viršininkas John
sonas šį utarninkų pašaukė 
pas save Washingtonan vi
sus kasyklų atstovus dą sy
ti pasitarti ir paprašyti, kad 
ie nusileistų ir pasirašytų 

NRA.
Bet rašant mums šių ž> 

iių neišrodo, kad plutokra- 
ai valdžiai nusileistų. Juk 
ie jaučiasi, kad valdžia yru 
ų tarnaitė.--Ji turi jiems 
arnaiiti ir pildyti jų reikala

vimus, o ne diktuoti jiems 
taip vesti biznį. Jie tiesiai 
aipvir sako NRA viršinin- 
tui Johnsonui: jus neturite 
teisės kištis į musų biznį ir 
diktuoti, kokias algas mes 
jrivalom darbininkams mo- 
tėti arba kiek valandų dar
bininkai gali dirbti. Tai yra 
musų dalykas, o ne jūsų. 
konstitucija leidžia mums 
varkyti savo reikalus taip 
taip mes norim, o ne kaip 
*4RA kodeksas nurodo.

Taigi, anglies magnatų 
supratimu, NRA. kodeksas 
;rra nekonstitucinis dalykas 
ir jie, kaip tikri patriotai ir 
dideli konstitucijos mylėto
jai, negali tokio dalyko pri
imti. Jie nori turėti laisvas 
rankas, kad galėtų lupti 
nuo darbininkų nugaros po 
devynis kailius. Tai yra šim
to procentų patriotizmas!

■

■

; s

PRIMUŠĖ KATALIKŲ 
KUNIGĄ.

Winchendono miestely, 
netoli Bostono, pas katalikų 

jos paliuosavimų pinigų. Jį kunigų Hackettų atėjo pora 
pakars 16 spalių. I jaunų vyrų ir paskambino

J duris. Kada gaspadinė juos
SUSTREIKAVO ŽAISLŲ įleido, jie primušė kunigų ir 

DARBININKAI. pabėgo. Kunigas sako, kad 
South Royalstone, netolimai buvę plėšikai. Bet jie

Bostono, sustreikavo Mason nieko iš jo . namų nepaė- 
& Parker žaislų kompanijos mė. Išrodo, kad jie tik norė- 
darbininkai, dėl to kad ši jo jį apkulti. Matyt, kuni- 
kompanija nepasirašė NRA gas buvo jiems kuo nors 
kodekso, į “skolingas”.

PLIENO DARBAI SUMA
ŽĖJO.

Morgano kontroliuojamas 
plieno trustas, žinomas kai
po United Steel Corpora
tion, praneša, kad per rug
piučio mėnesį jo užsakymai 
sumažėjo 129,680 tonų. 
Rugpiučio pabaigoje kor 
poracija turėjo neišpildytų 
užsakymų ant rankų 1,890, 
444 tonas, palyginti su 2, 
020,125 tonomis liepos pa
baigoje.

KINIJOJ VEIKIA DVI
KOMUNISTŲ ARMI

JOS.
Šanchajaus žiniomis, da

bartiniu laiku Kinijos vai 
džia veda karų su komunis
tais dviem frontais. Viena 
komunistų armija veikianti 
Kiangsi provincijoj, o kita 
Fikieno provincijoj.

_ _____

BAISUS URAGANAS PIE
TINĖSE VALSTIJOSE. 
Atėjęs nuo Kubos uraga

nas pereitų sąvaitę užgriebė 
Meksiką ir Jungtinių Valsti
jų pietus. Texaš valstija nu
kentėjo daugiausia. Tele
gramos sako, kad 32 žmo
nės tenai buvo užmušti ir 

nemažiau kaip 1,500 sužei
stų. Nuostoliai siekia daug 
milionų dolerių, nes sunai
kinta tūkstančiai farmų su 
visais javais ir galvijais.

LAVONAS ATSIKĖLĖ 18 
GRABO.

Vengrijoj, Kekcskemeto 
kaime, mirė tūlas Istwan 
Krizson, 53 metų amžiaus 
ūkininkas. Jis išgulėjo visų 
para negyvas, bet dedant jį 
graban jis ėmė krutėt ir atsi
kėlė. Nusigandę žmonės iš
bėgiojo. Tačiau po trijų die
nų Krizson vėl mirė ir dau
giau jau nebeatgijo.

- —-
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KĄ SAKO RYGOS “DAR
BO FRONTAS” APIE LA
KŪNŲ KATASTROFĄ.

Pereitą sąvaitę gavome iš 
Rygos 2-rą “Darbo Fronto” 
numerį, kur tarp kitų daly
ką yra įdomus Perkūno 
straipsnis apie Darijų ir Gi
rėną. Paminėjęs trumpai, 
kad lakūnai lėkė padedant 
lietuvių visuomenei Ameri
koje ir kad perskridę van- 
dienyną jie Vokietijoj žuvo, 
straipsnio autorius sako:

“Iš šio nepaprasto lakūnų 
žygio dabar tautininkai daro 
nemažą kromeli ir jų nuopel
nus begėdiškai naudoja savo 
pašlijusiai reputacijai taisyti. 
Krokodilo ašaras liedami dėl 
lakūnų žuvimo, ‘tautos vadai’ 
nei žodžiu neužsimena apie 
priežastis ir kaltininkus šios 
nelaimės. Tyli todėl, kad ir jie 
patys šiame dalyke turi nešva
rią sąžinę.

“Dabar jau tikrai paaiškėjo, 
kad Darijaus ir Girėno orlaivis 
‘Lituaniea’, lekiant per 'Vokie
tiją. hitlerininkų burių buvo 
apšaudytas. (Musų pabraukta. 
—“Kel.” Red.)

“Apšaudymo priežastis buvo 
ta, kad, orientacijos ar kitų 
priežasčių dėlei, lakūnai ret
karčiais šviesdavo iš orlaivio 
stipria šviesa, kuria pripuola
mai buvo apšviesta politinių 
kalinių koncentracijos stovyk
la (vokiški Varniai). Hitleri
ninkai manydami, kad orlaivis 
duoda signalus politiniams ka
liniams, ar gal juos nori paliuo- 
suoti, atidarė smarkią kulka- 
svaidžių ugnį, kas ir yra betar
pi katastrofos priežastis. (Mu
sų pabraukta.—“K.” Red.)

“Apie tai tautininkų viršū
nės puikiai žino. bet tyli...

“Pranešama, kad Hitlerio 
valdžios pirmame protokole dėl 
‘Lituanicos’ katastrofos buvo 
aiškiai pasakyta, jog į orlaivi 
šaudyta todėl, kad nežinota 
kieno tas orlaivis ir kokiais 
tikslais po Vokietiją klaidžioja.

“Sužinoję apie tai ‘tautos 
vadai’, bijodamiesi skandalo ir 
kompromitacijos, paveikė Į sa
vo dvasios brolius Berlyne, ku
rie vėliau ‘išaiškino’, kad ‘Li
tuanicos’ katastrofa galėjo Į- 
vykti dėl lakūnų nuovargio, 
blogo oro ir benzino stokos. Gi 
kad paslėpus apšaudymo žy
mes, kulkų suvarstytos orlai
vio vietos ‘išvogtos suveny
rams’, arba taip ‘sutvarkytos’, 
kad nebeliko jokių kompromi
tuojančių žymių. Taip pat ir 
rastas lakūnų dienynas buvo 
cenzūros pertvarkytas ~ ir vie
šumon tik ištraukos tepaduo- 
damos.”

Čia iškeliami du be galo 
įdomus dalykai, apie ku
riuos mes Amerikoje iki šiol 
nebuvome girdėję. Vienas 
yra tas, kad “Lituaniea” ne
tyčia buvo apšvietus politi
nių kalinių koncentracijos 
stovyklą, kuri, savaimi su
prantama, turi būt budriai 
ginkluotų sargų dabojama; 
o antras tas, kad pačių vo
kiečių protokole iš pradžių 
buvę aiškiai pasakyta, jog 
orlaivis buvo apšaudytas, ir 
paaiškinta, kodėl apšaudy
tas. •

Jeigu visa tai tiesa, ir jei
gu Lietuvos valdžia ištikrų- 
jų šitą tiesą užgniaužė, tai 
butų didžiausis • skandalas!

čia savaimi kįla klausi
mas, kodėl Lietuvos valdžia 
turėtų slėpti “Lituanicos” 
apšaudymą, jeigu to nenore 
jo slėpti patys vokiečiai?

Rygos laikraščio rašyto 
sako, kad “tautos vadai”

skandalo ir kompro- 
ijos. Bet kodėl tas tu

rėtų kompromituoti “tautos 
vadus” (Lietuvos valdžią)?

“Darbo Fronto” rašytojas 
mano, jog Lietuvos valdžia

jaučiasi moraliai kalta, kad 
ji niekuo lakūnams nepadė
jo. Pavyzdžiui, vokiečiams 
visai nebuvo pranešta, kad 
per jų žemę tuo laiku lekia 
“Lituaniea”. Jeigu vokiečiai 
butų apie tai žinoję, nebūtų, 
šaudę.

Rygiečiai tiesiai sako, kad j 
“tautininkų viršūnės” Lie-, 
tuvoje pavydėję Amerikos 
lietuvių lakūnams garbės. 
Girdi:

“Kalbama, kad tautininkų 
viršūnės i Darijaus ir Girėno 
skridimą žiurėjo abejingai ir 
šaltai, nes bijojo, kad lakūnų 
populiarumas ir jiems teikia
ma garbė pakenks ‘tautos va
dų’ autoritetui...”

Kaltinimai sunkus ir, kaip 
rodos, logiškai pamatuoja
mi.

KODĖL SOVIETAI KEN
ČIA MAISTO STOKĄ.

“Lietuvos Žinios” paduo
da keliatą įdomių skaitlinių, 
kurios išaiškina kai kam ne
suprantamą klausimą, bū
tent, kodėl Rusijos miestuo
se dabar trūksta duonos, ku
rios prieš revoliuciją netru
kdavo?

Štai ši statistika:
Paskutiniais metais prieš 

Didijį Karą, tai yra 1913 
metais, Rusijos grudų pro
dukcija siekė 81,8000,000 
tonų.
. 1930 m.—72,200,000 tonų.
1931 m.—69,900,000 tonų.
1932 m.—58,500,000 tonų.
Vadinasi, pernai Rusijoj 

duonos pagaminta 23,300,- 
000 tonai mažiau, negu pa
skutiniais metais prieš ka
rų.

Da smarkiau krito mėsos 
gamyba. Štai kaip mažėja 
raguočių skaičius:

1928 metais Sovietuose 
buvo 70,000,000 galvijų.

1930 m.—52,000,000.
1932 m.—35,000,000.
Reiškia, per 4 metus gal

vijų sumažėjo lygiai per pu
sę.

Avių skaičius sumažėjo 
nuo 146,600,000 1928 me
tais iki 75,500,000 1932 me
tais.

O valgytojų skaičius tuo 
pačiu laiku žymiai paaugo. 
1913 metais Rusijoj buvo 
138 milionai gyventojų, o 
pernai jau-163 milionai.

“Lietuvos Žinios” pabrė
žia faktą, kad žemės ūkio 
technika Rusijoj šiandien 
stovi daug aukščiau, negu 
prieš karą. Prie žemės darbų 
taikomos naujausio išradi
mo mašinos. Ir žmonių šian
dien yra daugiau, negu pir
ma. Tai kodėl gi produkcija 
nekila, bet krinta?

Kauno dienraštis mano, 
kad čia yra kalta ūkininka
vimo sistema. Suvaryti į 
kolchozus tamsus kaimie
čiai nenori dirbti ir dažnai 
da kerštauja, kam iš jų at
ėmė žemę.

KAM MUMS REIKALIN
GAS KOSCIUŠKA?

Tysliava “Vienybėj” ra
šo:

“Kartas nuo karto lietuvių 
spauda ir pavieniai asmenys 
reiškia savo nuomones dėl Kos
ciuškos priklausymo lietuvių 
tautai. Kai kurie net bando 
protestuoti, kai viešosios Ame
rikos Įstaigos jį vadina lenku. 
O kodėl mes jį turime savintis ? 
Kam jis mums reikalingas 
Ką jis gero padarė lietuvių 
tautai? Jis save vadino lietu 
viu. O kas iš to? Juk ir Pilsuds
kis save vadina lietuviu, net 
žemaičiu.”

Kas tiesa, tai tiesa.

Budistą Pamokslininko Sudeginimas.
J

Indijoj andai mirė budistų tikybos skelbėjas ir pamoksli
ninkas Šri Demavita Damapala.Einant senu indų papročiu, jo 
griaučiai buvo sudeginti ant laužo, kuris parodytas šiame vaiz
dely. Deginimo apeigų pažiūrėti buvo susirinkę apie 100,000 bu
distų. Iš viso Budos religija turi daugiau kaip 150,000.000 sekė
ju-

IR “VORWAERTS” KAL-Į 
TINA HITLERININKUS 1 

NUŠOVUS “LITUANICĄ”

“Lietuvos Žinios” (nr.
190) sako, kad “Neur Vor- 
waerts”, naujas vokiečių so
cialdemokratų laikraštis, 
kuris dabar eina iš Pragos 
(Čekoslovakijoj), 10-to nu
merio pirmame puslapy di
delėmis raidėmis išspausdi
nęs žinią, kad lietuvių lakū
nus ties Soldinu nušovę Hit
lerio smogikai.

Girdi:
“Pirmos žinios iš Soldino tai 

patvirtino. Valdiškos žinios gi, 
kurios rytą išleistos buvo, su- 
klastavo lakūnų žuvimą, va
dindamos tai ‘nelaimingu atsi
tikimu’. Visiems dalyvavu
siems katastrofos vietoj ir gy
dytojams buvę Įsakyta, nusi
kaltimo žymes pašalinti. Bet 
kadangi gandai nesiliovė, val
džia išleido dementi, kad tai e- 
są didžiausia nesąmonė buk 
lakūnai nutraukti mirties spin
dulių. Iš tikro ne ‘mirties spin
duliai’, bet vokiečių kulkosvai
džių kulkos buvo Įvykio prie
žastimi. ko nė vokiečių- vyriau
sybė dar nedementavo.

“Galima be kliūčių perskris
ti okeaną, bet gresia pavojus

Kas čia buvo “Vorwaer- 
tso” toliau pasakyta, mes 
nežinom, nes Lietuvos cen
zūra jo straipsnio pabaigą 
Lietuvos Žiniose” iškapo

jo.

AMERIKOS KAPITALIS
TU PARAMA HITLE

RIUI.
Laikraščiai praneša, kad 

šiomis dienomis Londone 
pasirodžiusi knyga antgal- 
viu: “Hitleris kaip Franken- 
šteinas”.

Tos knygos autorius esąs 
tūlas John S. Steel, kuris pa- 
gelbėjęs Hitlerio atstovams 
Amerikoje pinigus rinkti fa
šistinei agitacijai Vokieti
joj.

Tasai Steel savo knygoje 
dabar tvirtinąs, kad Hitlerio 
politinė kampanija Vokieti
joj kaštavusi baisiai daug 
pinigų, ir kad daugiausia 
tam velniškam darbui aukso 
yra davę Amreikos kapita
listai,

Ištiesų, visi stebėjosi, iš 
kur Hitleris ima pinigų gin
kluotoms savo gaujoms mo
bilizuoti, uniformą joms 

užlaikyti joms baraJ pirkti,

KELEIVIS, SO. BOSTON

kus ir maitinti jas? Juk ne
labai senai, da po karo, ji
sai valkiojosi sudriskusiom 
kelinėm ir dažnai alkanas. 
Dabar gi staiga jis pradėjo 
laikraščius leisti, orlaiviais 
po Vokietiją lakioti, ginklus 
pirkti ir tūkstančius rud 
marškinių maitinti. Iš kur 
gi jis ėmė pinkus?

Steel savo knygoje sako, 
kad įsigavimas i valdžią 
Hitleriui kaštavęs $350,000,- 
000, ir kad daugiausia šitų 
pinigų buvę sudėta Ameri
koje.

Morganas, kuris savo val
džiai mokesčių nemokėjo, 
Hitleriui davęs syki $50,000, 
o kitą syki $35,000.

Duponto kontroliuojamo
ji General Motors automo
bilių kompanija Hitleriui 
davusi $200,000, nes ji bu
vo nupirkusi Vokietijoj au
tomobilių dirbtuvę ir tikę 
josi, kad Hitleriui laimėjus 
bus panaikinti tenai darbi
ninkus apsaugojantys Įsta 
tymai.

Fordas Hitlerio kampani
jai iš pradžių paaukavęs 
$40,000, o vėliau $300,000.

Hitleris gavęs taip pat ne
maža paramos iš Anglijos 
ir Francuzijos kapitalistų.
, Ar Steel’io paduotos skai

tlinės yra teisingos, mes ne
žinome; bet kad Hitlerį tu
rėjo kas nors gausiai pini
gais remti, tai abejonės ne
gali būti

Tilžėj Areštuota 
Daug Lietuvių.

Šiomis dįęnomis Tilžėje 
hitlerininkų policija suėmė 
daug Lietuvos piliečių, kurie 
buvo nuvykę tenai visokiais 
savo reikalais. Visi suimtieji 
uždaryti arešto namuose. 
Suimtųjų giminės kreipėsi į 
Lietuvos vyriausybę prašy
dami užtarimo. Hitlerinių 
kai sako, kad suimtieji lie
tuviai buvę sugauti varant 
šmugelį su Vokiet. valiuta. 
Bet Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad suimtuosius vo-’ 
kiečiai klausinėję apie šau
lių sąjungą ir kitus viduji
nius Lietuvos reikalus, suri
štus su krašto apsauga.

Amerikos dolerio kursas 
paskutiniuoju laiku svyruo
ja tarp 70 ir 75 centų, paly
ginti jį su senuoju aukso do
leriu. Reiškia, už siunčiamus 
dabar Lietuvon dolerius 
žmonės tenai turėtų gauti 

. tarp 70 ir 75 litų nuo dešim- 
I tinęs.

Kas Atsitinka Pa
sauly Per Vieną

Valandą?
Laiko greitumas pareina 

nuo jo įdomumo ir pilnumo, 
{artais viena valanda šutei- 
cia daugybes pergyvenimų, 
o kai kada ii- visas amžius 
vra viena tuštuma.

įdomu patirti, kaip gyve
na netik vienas žmogus, bet 
riša žmonija laike vienos 
valandos. Turbut kiekvie
nam butų labai įdomu pa
žvelgti už tos vienos valan
dos kulisų visame pasauly. 
Tokį darbą ir pasiėmė atlik
ti tam tikra Tautų Sąjungos 
komisija. Jos sulinkta “vie
nos valandos statistika” yra 
nepaprastai įdomi.

Per vieną valandą gimsta 
5440 žmonės ir tuo pačiu lai
ku 4600 žmonės miršta; 
1200 porų jungiasi maždaug 
pastoviais moterystės ryšiais 
ir 85 poros tuo pačiu metu 
išsivaduoja iš moterystės 
pančių. Po 15 žmonių per 
valandą krinta nuo žmog
žudžių rankos. Bet visa tai 
liečia tik civilizuotus kraš
tus, kadangi laukinės šalys 
čia neįeina sąskaitom

Kiekviena valanda atne
ša 198,500 nusikaltimų, iš 
kurių 177,000 atsitikimuose 
valdžios organai pagauna 
nusikaltėlių pėdsakus.

Įdomi yra taip jau ekono
minė statistika. Cukraus fa
brikai gamina 99,600 tonų 
cukraus, bet tik 98,000 lieka 
sudorotos. Per vieną valan
dą rūkytojai per durnus pra
leidžia po pusantro milijono 
dolerių ir po 176,000 tonų 
tabako yra perdirbama rū
kymui.

Vyno sugeriama per va
landą visame pasauly pus
antro milijono litrų ir virš 
pusės milijono litrų alaus, 
bet kavos į vieną valandą 
žmonija sugeria 50 milijonų 
puodukų; suvalgo 25 milijo
nus kilogramų bulvių ir 7,- 
200,000 svarų mėsos per 
vieną valandą pranyksta 
nuo lėkščių.

Suvaloma po 60 milijo
nų svarų duonos ir 2,400,000 
kiaušinių.

Angliakasiai per valandą 
sukasa po 122,000 tonų ang
lių, tačiau Golfštromas per 
vieną valandą duoda kin
kas daugiau šilumos, negu 
duoda visame pasaulyje su
kasta anglis.

Per valandą pagaminama 
už 50,000 dolerių aukso, už 
150,000 dolerių sidabro; 
35,000 žvėrių atiduoda savo 
kailius madų magazinams ir 
7,000 automobilių išeina iš 
dirbtuvių. Iš žemės per vie
ną valandą ištrykšta 156,- 
420 bačkos naftos, ir po 17 
žmonių suvažinėja neatsar
gus šoferiai.

Kiek žmogus uždirba į va
landą? Labai įvairiai. Kai 
kiniečių kuli per valandą 
uždirba pora centų, tai ame
rikoniškas trusto direktorius 
uždirba po 97 dolerius.

Musų Žemė į valandą ap
eina 1,776 kilometrų kelią, 
pergyvena 4 dideles audras 
ir seismografai notuoja ma
žų mažiausia po vieną že
mės drebėjimą.

DR-GĖ PURĖNIENĖ 
PARYŽIUJE

Dr-gė Liuda Purėnienė, 
plačiai žinomoji prisiekusio
ji advokatė, yra išvažiavusi 
Paryžiun atstovauti tenai 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją Socialistinio Inter
nacionalo Kongrese. Tam 
kongresui pasibaigus, dr-gė 
Purėnienė dalyvaus Tarp
tautiniame Moterų Socialis- 
čių Kongrese.
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KAIP LATVIŲ SOCIALISTAI KOVOJA] 
PRIEŠ FAŠIZMO PAVOJŲ.

Latvių
į fašistų bendro fronto prieš

socialdemokratų '^demokratus, sociakle- 
- mokratai visgi surinko pa-

trukdo.
Ir kaip komunistai tą kovą Į Nežiūrint komunistų ir

partijos eentraliniam komi- V*~
tetui nutarus reikalauti su- kanka™* ska,cl« P?W

paprastai seimo sesija sauk
ti, ir Latvijos seimo prezi-šaukti nepaprastą seimo se

siją, socialdemokratai ėmė 
rinkti parašus, kad jų 
reikalavimas Įgytų teisėtos 
galios. Sesija turi būti su
šaukta, jei to pareikalauja 
visų seimo atstovų trečda
lis. Šios sesijos darbų tvar
koje socialdemokratai nu
mato javų kainos klausimą 
ir reikalą kovoti su besiple
čiančiu Latvijoje fašistiniu 
judėjimu. Paskutiniu plausi
mu socialdemokratai ren
giasi pateikti seimui rezoliu
cijas, kuriomis vyriausybei 
bus pasiūlyta neleisti egzis
tuoti fašistinėms organizaci- 
ioms, per dvi savaites paša
linti iš valstybinės tarnybos, 
kariuomenės ir apsaugos 
korpuso visus fašistinių or
ganizacijų narius ir rėmėjus 
ir atimti iš visų Latvijoje gy
venančių Vokietijos piliečių 
hitlerininkų darbo leidimus 
ir juos pačius ištremti.

Latvijos valdžia, norėda
ma išvengti nepaprastos sei
mo sesijos, uždarė fašistinę 
“Perkonskrusto” organiza
ciją, manydama, kad social
demokratai tuo pasitenkins 
ir nusiramins.

Tačiau nežiūrint “Per
konskrusto” uždarymo, so
cialdemokratai tebesilaiko 
savo nusistatymo ir agituoja 
už nepaprastą seimo sesiją. 
Jie sako, kad neužtenka 
“Perkonskrustą” uždaryti, 
bet reikia išvalyti fašistus iš 
kariumenės ir kitų valstybės 
įstaigų, o tą galįs padaryti 
tiktai seimas.

“Pedeja Bridi” tačiau ma
nė, kad socialdemokra
tams nelengva bus surinkti 
pakankamą skaičių parašų, 
nes iš vienos pusės tam prie
šingi atžagareiviai, o iš kitos 
pusės komunistai. Valdžia 
bijosi nepaprastos seimo se
sijos, nes. nujaučia, kad tuoj 
bus numažintos javų kainos 
ir valdžia bus priversta at
sistatydinti. Komunistai gi 
“iš principo” priešingi so
cialdemokratams, todėl ne
tik neremia jų kovos prieš 
fašizmą, bet dar agituoja 
kad ir kiti socialdemokratiį 
sumanymo neremtų.

Tokiu budu Latvijos ko
munistai gina fašistus.

Mažas Laivelis.
Mažas laivelis
Mane siūbuoja,
Maloniom bangom 
Liuliuot liūliuoja,
Kaip motinėlė 
Lopšį linguoja,
Linksma ar liūdna — 
Tyliai dainuoja.

Mažas laivelis 
Mane siūbavo,
Malonios bangos 
Liuliuot liūliavo; . 
Brangi močiutė 
Linguot lingavo,
Širdis jausminga 
Gyvai dainavo.

Mažas laivelis
Ir šiandie plaukia,
Upeliai sraunus 
Į jūres traukia.
Verkia močiutė,
Ašaras braukia,
Sunaus laivelio 
Ji nesulaukia.

Mažas laiveli,
Tu mano vienas,
Kur tu nupluaksi 
Per amžiaus dienas, 
Būdamas silpnas.
Mažas ir biednas,
Ir kur sustosi,
Tu mano vienas?

Prisiuntė Antanas Stulas.

Jijumas šitą sesiją jau su
šaukė. Seimas susirinko 22 
lieną rugpiučio.

Laimėjus socialdemokra
tams tokią reikšmingą per
galę, Latvijos reakcininkai 
pradėjo nertis iš kailio. Juo
dašimtiško plauko tautinin
kai su savo organu “Lat
vis” pradėjo smarkią kovą 
prieš socialdemokratinę 
Darbininkų Sporto Sąjungą. 
“Latvis” aiškina, kad ši są
junga esanti suorganizuota 
austrų “Schutzbundo” pa
vyzdžiu ir kad ji, be abejo
jimo, panašiai kaip austrų 
socialistai, turinti ginklų ir 
amunicijos. Laikraštis deda 
darbininkų sporto sąjungos 
kariškų pratimų nuotrau
kas. Nuotraukose sąjungos 
nariai mokomi mėtyti gra
natas ir šaudyt. Laikraštis 
pareiškia, kad jei vidaus rei
kalų ministeris laikė reika
linga padaryti kratą vienos 
“t a u t i nės organizacijos” 
(suprask fašistinio “Perkon
skrusto”) buveinėje todėl, 
kad šioje organizacijoje bu
vo įvesta kariška disciplina, 
tai, esą, reikia klausti, kokių 
priemonių numato ministe
ris prieš šią pusiaukomunis- 
išką organizaciją, kuri ren
giasi pilietiniam karui ir ku
ri mokina savo narius mėty
ti granatas ir naudotis šau
tuvais.

Šitaip juodašimčių spiria
ma, Latvijos valdžia pradė
jo svarstyti pasiūlymą užda
ryti “Darbininkų Sporto Są
jungą”.

Bet prieš šitą užsimojimą 
socialdemokratai vėl stojo 
kaip mūras. Rugpiučio 20 
dieną Rygoje buvo surengta 
milžiniška protesto demon
stracija prieš sumanymą už
drausti šitą darbininkų spor
to organizaciją.

Iš įvairių Rygos dalių de
monstrantų būriai susirinko 
ties liaudies namais, iš kur 
prasidėjo bendra eisena prie 
stadiono, kuris yra ties 1905 
metų parku. Demonstracijoj 
iš viso dalyvavo apie 10,000 
žmonių. Stadione įvyko mi
tingas, per kurį kalbėjo par
tijų ir profesinės sąjungos 
vadai. Mitingo pabaigoje 
buvo priimta rezoliucija, ku
ria reikalaujama, kad vy
riausybė imtųsi žygių prieš 
fašistinių organizacijų vei
kimą. Pasak rezoliucijos, 
teisingumo ministeris esąs 
“fašistų padaras”. Pagaliau 
rezoliucijoje kuo griežčiau
siai protestuojame prieš pa
siūlymą uždaryti darbinin
kų sporto sąjungą ir reika
laujama, kad Latvijos dar
bininkai “butų pasirengę 
pavartoti ir kitokių kovos 
priemonių”. Manoma, kad 
tos kitos priemonės busian
čios visuotino streiko pa- 
kelbimas.
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LKas skaito ir raio 

Tas duonos napraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas

“ANIUOLAS SARGAS" NORĖJO IŠ
LUPTI IS LIETUVIO $2WD0.

Kaip Išrodo Bedarbiai Miškų Armijoj.

Arba istorija apie tai, kaip 
Chicagos klerikališka ligo
ninė buvo užgriebusi Stasio 

Šopkaus dukrelę.

Šiomis dienomis Chicagos 
angliški dienraščiai pi įrašė 
didelių istorijų apie tai, kaip 
vienas klerikauškas ligoe- 
butis buvo užgriebęs lietu
vio Stasio šopkaus 8 mėne
sių mergaitę, reikalaudamas 
$260.00 už jos gimimą ir už
laikymą.

Dalykas buvo toks. Chi- 
cagoje, po numeriu 837 W. 
34th st, gyveno su savo jau
na žmona Stasys Šopkus. 
Pereitų metų 9 gruodžio ji
sai neteko darbo. Gruodžio 
19 dieną jo žmona pagimdė 
kunigų užlaikomoj ligoninėj 
mergaitę. Sekančią dieną po 
gimdymo Šopkuvienė mirė, 
palikdama savo dukrelę 
našlaite, šopkus negalėjo 
tuo jaus savo kūdiki iš ligo
ninės atsiimti, o kai vėliau 
nuvyko pasiimti, tai dievo
baimingi ligoninės prižiūrė
tojai pareikalavo iš jo $60. 
Jis tik ką buvo užmokėjęs 
tai ligoninei $111 už mirusią 
žmoną, prie to da kaštavo 
šermenys, todėl daugiau pi
nigų neturėjo. Ligoninė ne
davė jam mergaitės.

Šopkus kreipėsi j ligoni
nės viršininkus kelis kartus, 
prašydamas kad jam ati
duotų dukrelę, bet atsaky
mas buvo vis tas pats: už
mokėk pinigus! Tuo tarpu 
kas mėnesį iš tos ligoninės 
jam buvo vis siunčiamos są
skaitos už mergaitės laiky
mą. Ir kas mėnesį tos są
skaitos darėsi vis didesnės. 
Paskutinė sąskaita siekė jau 
$260.00.

Šopkus neteko kantrybės 
ir nuėjo pas adv. A. A. šlia- 
kį pasitarti. Advokatas už
vedė bylą prieš klerikališką 
ligoninę. Teisman stojo pats 
ligoninės superintendetas, 
kun. Kienle.

Išklausęs abidvi puses, 
teisėjas Joseph B. David su
šuko į kun. Kienlę:

“You’re just a bunch of 
chiselers! Your hospital is a 
disgrace to civilization!” 
(Jus esate stačiai gauja lu
pikų! Jūsų ligoninė daro 
gėdą civilizacijai!)

Kunigas pradėjo aiškinti:
“Šopkus turi pinigų, bet 

nenori mokėti...”
“Taip, jis turi labai daug”, 

perkirto adv. Šliakis. “Par
davęs likusius savo žmonos 
daiktus jisai gavo $21.19.”

“Aha!” pakilo teisėjas. 
“Reiškia, jus laikote jo kū
dikį norėdami gauti iš jo 
tuos $21.19! Na, o kaip jums 
rodosi,ką Šopkus valgys, jei
gu jis atiduos jums tuos pini 
gus? Kokią teisę jus turite 
laikyti jo kūdikį?”

Kun. Kienle sako:
“Mes jį globojam kaip a- 

niuolas sargas!”
“Aniuolas sargas!” susu 

ko teisėjas. “Kur jus matėt 
tokį aniuolą sargą, kad sių
stų žmogui sąskaitas reika
laudamas $260.00?”

Dusių ganytojas išsižiojo 
norėdamas da kažin ką pa
sakyti, bet teisėjas neleido 
jam daugiau kalbėti ir liepė 
tuojaus atiduoti Šopkui mer
gaitę. O į Šopkų atsisukęs 
pasakė:

“Nemokėk tai ligoninei 
nei vieno dešimtuko. Butum 
beprotis (erazy), jeigu mo
kėtum.”

Be to, ligoninei priteista 
užmokėti ir teismo lėšas.

Baigdamas teisėjas David 
išsireiškė, kad tūli ligonbu- 
čiai turėtų būt visai išnai

kinti. Jiems niekas daugiau 
nerupi kaip tik pinigas. 
Žmoniškumo juose su žibu
riu nesurasi. Jie mirštan
čiam žmogui neduotų pagal
bos, jeigu žinotų, kad ne
gaus užtai užmokėti. Už pi
nigus jie užgriebia kūdikį, 
tartum kokią negyvą prekę.

“Kabą nors dieną jus bu
sit apkaltinti už neteisėtą 
žmogaus kalinimą ir patys 
atsidursit kalėjime!” užbai
gė teisėjas savo pamokslą 
kunigui.

“Keleivio” koresponden
tas, kuris prisiuntė mums iš 
Chicagos šį Šopkaus bylos 
aprašymą, nuo savęs pridu
ria, kad kalbamoji čia ligo
ninė esanti be galo dievo
baiminga įstaiga. Jos galva 
yra kunigas, kuris kas lytas 
laiko pamaldas ligoninės 

koplyčioje. Tų pamaldų tu
ri klausytis visos mokinės ir 
slaugės. Už neatėjimą į pa

Amerikos bedarbiai miškų armijoj per vasarą turėjo dirbti nuogi, tik padengtom kojom. 
Dabartiniu laiku miškuose dirba iš viso 300,000 bedarbių. Jie gyvena tenai po militarine 
priežiūra ir militarinėj disciplinoj. Valdžios agentai skelbia, kad per šešis mėnesius ši armi
ja paaugusi svoriu 1,500 tonų, arba 10 kiekvienam žmogui. Reiškia, bedarbiai gerai maiti
nami. Valdžia ketina laikyti juos miškuose ir per žiemą. Ateinant šaltiems orams, statomos 
apšildomos kempės. Per vasarą bedarbiai gyveno daugiausia kariuomenės palapinėse.

maldas mokinės yra aštriai dina. Ir visi katalikų veikė- kuopai jis nesąs prasižen- 
baudžiamos ir net prašalina- jai pasidarė švelnus, kaip gęs.
mos. balandžiai. Žmonės net ste-i Ištikrųjų gi jau 8 mėne-

Tai tokie dalykai juoda- bisi, kaip ir kodėl čia tokios šiai kaip kožnam susirinki-. . , . * ” _____ i___ •___________ •_____ i_____ • ” • x_ -• i ’

WATERBURY, CONN.
F r anas Andriulis

tas.

skvernių įstaigose.

KUN. SVAG2D2IO 
MANIEVRAI.

MONTELLO, MASS.

permainos įvyko. O prie-'me kuopiečiai turėjo kiau- 
žastis čia aiški—tai lietuvių sytis triukšmų ir nervuotis
protestonų parapija su mi- dėl Overaičio aferos. Iš 300 63 metų amžiaus lietuvis, 
nisterium Palčium priešaky. ’ narių beliko jau tik 150. Kas kuri policija kaltina pada-

Šiomis dienomis čia buvo 
areštuotas Pranas Andriulis.

Kunigui Švagždžiui, matyt, 
rupi patraukti prie savęs ne
tik min. Paleiaus šalininkus,

Keičiasi gyvenimo sąly- bet ir laisvus žmones. Štai, 
gos, keičiasi ir musų kun. dabar, pasipylė jo laiškai vi-į kios vagių šaikos nenoriu si 
Švagždžio taktika. Pirma jis soms lietuvių draugijoms, į prigulėti!” Žmonės svaido i 1

Kaip Detroito Lietuvių Adv. Uvikas 
Pateko “Nekrimėn”.

Jis turi “gerą uoslę”, bet 
“lietuvybės kvapas” jo tau

tišką nosį apgavo.

į teismą, p. Uvikas nepasi
rodė. Teismas, žinoma, pa
darė “judgement by de

ri t r» t t • i ta x - fault” Aleksyno naudai. Ki- Ponas J. P Uvick, Detroi-i^ į Uvikas Sugj.
s?‘ Tėvvnės7i5 tamc niinic" »>>« PrakBo ir

tsl , y1??" ,iią_tdrne nume Susivienijimas turi išmokėti 
ry, kad jis turis gerą uoslę Aleks į j106. 
ir paprastai viską gerai uz- 7 ,
uodžiąs, bet “lietuvybės! Negana to, reikėjo da uz- 
kvapsnis” jo tautišką nosį moketI teIsmo lesb $191.25. 
apgavęs, šito pasekmėj Mr. Uvikas norėjo bylą at- 
Uvick turėjęs užmokėti naujint ir pasisamdė tam 
$191.25 teismui ir $25 vie- reikalui kokį ten advokatą 
nam advokatui. už $25. Bet teismas nesutiko

Taigi, sako p. Uvick, dėl' “t™ . kartu„K* sXars‘*t 
lietuvybės kvapsnio “pate- Taigi ir tuos 25 dolenus po- 
kau į tą apgailėtiną atenos-'"85 Uvlkas !kls0 >“» h®' 
ferą, ką aš skaitau savo v, ...
nelaime ” 1 Slto nePasisel<irao mu-

Jes, užmokėti apie $220 advokatas nu-
ir nieko užtai negauti, ir da-, Pab’ save nubausti. Jis 
gi tautiškam advokatui, g. sako: -padariau nuospren- 
tikrųją ne fonės. i dl «ską patsai savo pinigais

, j užmokėti. Ar lengva ar sun-
Kaip tas “lietuvybės kva-. ku man tas padaryti, tai ne- 

psnis” įvedė poną advokatą svarbu, nes garbę pinigų 
į tokią “apgailėtiną atmos- mąstu nepamieruosi. Viso 

i ferą”, tai labai ilga istorija.1 užmokėjau teismui $191.25 
Ypač ji pasidaro ilga, kuo-:ir $25 advokatui Face, kurį 

s met ją aiškina pats p. Uvi- samdžiau.” Toliau jis parei- 
kas. Jo raportas apie tai škia, kad šitokią bylos už- 
Tėvynėje” užėmė 7 špal- baigą “aš skaitau savo ne-__ AX 1-X._2._- ----------- X

Na, bet kodėl gi ponas U- 
vikas šitą bylą pražiopsojo? 
Jis aiškinasi, kad teismas 
buvo Grand Rapids mieste 
ir jam važiuoti iš Detroito 
daug kažtuotųJis nenorėjęs 
daryti Susivienijimui išlai
dų ir raštu nusiuntęs teis
mui savo paaiškinimą. Jis 
manęs, kad busią viskas ge
rai, bet išėjo priešingai. To
dėl baigdamas septintą 
špaltą savo pasiteisinimo jis 
sako s- “Rodos turiu gerą uos
lę ir paprastai ‘suuodžiu’ 
laiku su kokiais oponentais 
reikalą tiriu, bet šiuo atsiti
kimu... lietuvybės kvapsnis 
buvo stipresnis faktorius ir 
todėl patekau į tą apgailėti
ną atmosferą.”

Vadinasi, “gera uoslė” 
kaštavo ponui Uvikui per 
$200, ir prie to da “atmosfe
ra” pasidarė velnias žino 
kokia.

Jeigu aš tokią “uoslę” tu
rėčiau, tai duočiau tokį spri- 
tką, kad ji užsiriestų kaip 
antras galas tautiškojo be
kono. Kaimynas.

tas. Aš keturius kartus už
migau, pakol jį perskaičiau. 
Bet nebūdamas advokatu, 
aš tokių tiradų nemoku ra-čia kaltas? Štai pavyzdys: riusi nelegalę operaciją tu-

S ?rieina !ai -"“tar. me*Xinįi' Syti, todėl pamėginsiu atpa- 
SJS?.-m"aUS,lr k4>\8yvcna Windsor sakuti p. Uviko nelaimę ra-
vrnsai pareiškia: Prie to- miestely.Ji buvo atvaziavu- žo5žiais. ir suglalZtoje 

tuo tikslu } Waterburj ir /„—.„j

. rugpiučio Andriulis pa- _ J
čia vienu dalgiu mėgindavo net ir visiškai laisvoms,! visą kuopą šitokiais žodžiais tarnavęs jai kaip akušerka 
varyti dvi pradalges, o da- kviečiant jas į bendrą kon- ’ dėl vieno asmens privilios arba “bobutė”. Bet padary- 
bar nori po viena Katalikų ferenciją po Rymo Katalikų košės. Ir visa to akyvaizdoj toji jo operacija nepasise-, vienam SLA. nariui išmokė-
Federacijos vėliava suruošti Federacijos vėliava. Šį mė- ponas St. Gegužis rašinėja kė, ligonė labai apsirgo ir ją ti ligos pašalpą. Ligonis va-
visų Montellos lietuvių vie- nesį kunigas rengia čia “lie-'mums “ukazus”, kad kuopa reikėjo vežti Hartfordo Ii- dinasi T. Aleksynas ir pri-
nybės dieną. 'tuvių dieną” ir ta proga tu- neturinti teisės tą žmogų goninėn, kur jos gyvybei klauso SLA. ^60-tai , kuopai,

čia pana-' r^s pikniką. Taigi jam svar-; bausti!
Išrodo, kad p. St. Gegu-

Taigi aš noriu ___ .
grinėti, kas privertė musų bu, -kad į šitą jomarką susi- 
kleboną savo taktiką keisti, rinktų kuo daugiausia žmo-

Istorija čia tokia:
SLA. valdyba atsisakė

‘pripažinta didelis pavojus. Į Grand Rapids, Mich. Jis 
Tokiu budu ir išėjo aikštėn, reikalavo už išsirgtą 

d akušerka buvo Franas $196. Atsisakius valdybaio taktiką keisti, nnktų kuo daugiausia zmo- jau perdaug di-i ^.uše?a buvo Franas Ats^ius^ vaiayoai
• -i - 1 fk vkny-vS,mlol’llTlll lell ragai. Ar nelaikąs jau ytas P / pasisamdė advokataJam vienu —o----------------- .. .. La*ai. 1ICI£U„

dvi pradalges pasirodė pra-:10 n.u°sin?clg pelno lakūnų butų juos nulaužti ir pasta-
sti rezultatai. Keli metai at- Pa™^klu. Vadinas^ imas. kur norg ant Tamojaj& J w
gal parapijonai buvo net su- VIS0KUJ pncmonių, xaa au , j K 4
kilę ir norėjo kunigą net traukus lietuvius nuo protes-' imti uz vagiliavimą.
apmušti. Sykį jam buvo net tonų parapijos 
akis pamušta. Parapijonų Bet klausimas, kuo kun. 
nepasitenkinimas buvo toks švagždžio parapija geresnė 
didelis, kad pradėjo tvertis už kun. Palčiaus parapiją? 
nauja parapija, ir jau nebe jg ministerio Palčiaus orga- 
katalikų, o protestonų. Jos nizuotų musų jaunuolių da 
vadas ministeris Petras Pal-
čius žmonėms labai patiko, 
ir dalis lietuvių, ypač jauni
mo, perėjo iš kun. švagž-

nei vienas nebuvo teismo 
nubaustas, o iš Romos kata
likų kunigo vadovaujamo 
jaunimo ne vienas, bet de-

džio parapijos į ministerio sėtkai buvo jau areštuoti ir 
Palčiaus bažnyčią. , . baudžiami. Net amerikonai

Pamatęs savo bizniui pa- stebisi, kad tokie jauni vai- 
vojų, kun. Švagždys prisiė
mė prie savęs jauną kuni
giuką Kneižį. Manė, kad tas 
mokės geriau prisitaikyti 

prie jaunimo. Bet tas pradė
jo “darbuotis” perdaug uo
liai. Buvo atsitikimų, kad su 
vyčių ir davatkų pagalba į- 
siverždavo į laisvamanių 
namus ir, tėvams nesant na
mie, prievarta apkrikštyda
vo romišku krikštu vaikus. 
Savo laiku jau buvo apie tai 
“Keleivy” rašyta.

Dėl šitokio smirto žmo
nės labai pasipiktino ir pra
dėjo da labiau rąžytis prie 
protestonų parapijos. Kiti 
gi pradėjo daryti iš tokių 
krikštų juokus. Pasekmės 
buvo tokios, kad Kneižiu- 
kaa buvo iškeltas iš Montel
los, o jo vietoje dabar atsi
rado kitas jaunas kunigėlis, 
amerikonas, šitas yra nepa
lyginamai mandagesnis ir 
jau švelnumu mėgina žmo
nes prie savęs traukti.

Pasikeitė ir švagždžio nu
sistatymas linkui kitų srovių 
žmonių. Pirma švagždys 
drausdavo savo katalikams 
lankytis į Tautišką Namą, o 
dabar jau ir pats ateina čia 
prakalbų sakyt, ir katali
kams liepia eiti. Net bolše
vikai dabar kun. Švagždį

tokiomiskai jau užsiima 
piktadarystėmis.

Taigi pažangiajai musų 
visuomenei ir draugijoms 
bus daug sveikiau nuo kun. 
Švagždžio daromų maniev- 
rų atsirubežiuoti ir su jo po
litika nieko bendra neturėti.

Senai Paaugęs.

DETROIT, MICH. 

Overaičio kuopos susirin-

Rugsėjo 3 dieną čia buvo 
Overaičio kuopos susirinki
mas, kur ir vėl buvo daug 
triukšmo. Aš ir kiti vadinam 
SLA. 352-rą kuopą “Ove
raičio kuopa” dėl to, kad jis 
ilgai ją už nosies vadžiojo ir 
privirė tokios košės, kad 
sunku iš jos išbristi.

Rugpiučio 6 d. susirinki
me kuopa Overaitį nubau
dė, atimdama jam balsą ant 
metų laiko ir nutardama ne- 
kuomet daugiau neprileisti 
jo prie finansų. Dėl šitos 
bausmės Overaitis, matyt, 
pasiskundė savo ‘-apekumri” 
St. Gegužiui, nes šiame susi
rinkime jau buvo gautas nuo 
SLA. prezidento “ukazas”, 
kad kuopa negerai pasielgu
si su Overaičiu. Kuopa ne-

“gerbiamuoju klebonu” va- turinti teisės jį bausti, nes

nas pasisamdė advokatą 
Grand Rapids mieste ir iš
kėlė Susivienijimui bylą.

Susivienijimo valdyba pa- 
nrTDorT Bjiirij Juozas Tamošaitis, 26 samdė p. Uviką ginti teisme
VE.1KU11, MiLH. metų amžiaus lietuvis, buvo j Susivienijimą, kad Aleksy- 

Komunistai virsta fašistais, suimtas ryšium su Beacon * nas pašalpos negautų.
Oil kompanijos apvogimu ir

lietuviškų pastatytas po $5,000 kauci
jos. Jo sėbras Vincas Sta- 

._x . A x , , naitis taipgi sulaikytas dėl 
nistai; turbut mano, kad ge- tos pačios vagystės, bet jam 
run oraiKs a nrrio gį ^aucjjog paskirta tik $1,000,

nes jo policijoje
esąs ge?e^iraPWwejų byla 
perduota apygardos teis
mui.

Korespondentas.

Čia susitvėrė 
fašistų kuopa, prie kurios 
noriai rašosi ir musu komu-

310,000 kaucijos.

riau gaus darbą Forde, 
pavasarį du broliai likosi 
paleisti iš Fordo dirbtuvės, 
tai juodu sako, kad juos kas 
įskundęs esant komunistais 
ir dėlto juos paleido. Dabar 
juodu prisirašė prie fašistų. 
Kunigą Cincuką juodu pir
ma labai pajuokdavo, o da
bar nubėgę rankas bučiuoja

Apie J ievą Paulekiutę.
Iš Pittsburgho mums ra-

ir prašo, kad padantų toki soma: 
paliudijimą, kad juodu nie- Jievai Paulekiutei teko 
kad nėra buvę komunistai, garbė Chicagos Lietuvių 
bet geriausi parapijonai. Dienoje užimti “karalaitės” 
Taipgi jieško ir liudininkų, vietą. Ji gimė angliakasių 
kurie eitų su jais pas For-jmiestely, Cheny Valley, Pa. 
dą prisiekti, kad jiedu nėra į Paskui su tėvais išvyko Lie

tuvon. Po dviejų metų at
važiavo Kanadon, o iš Ka-

komunistai.
Dabar šie komunistai jau 

ir vaikus leidžia pas kunigą 
katekizmo mokytis.

Anąsyk komunistai buvo 
surengę demonstraciją prieš 
Fordą ir tikėjosi sutraukti 
100,000 bedarbių. Po pietų 
apie 2-rą vai. išėjo ties 
Woodmere kapinėm vos tik 
apie 100 žmonių su plaka 
tais, bet ir tai tik vieni žy
dai, žydės ir mažos žydei 
kaitės. Gi musų lietuviški 
komunistai per bloką tolu
mo sulipo ant geležinkelio ir 
žiurėjo, o katrie buvo autais 
atvažiavę, tai tie sustoję už 
kelių blokų žiurėjo. Jie vis 
rėkia, kad reikia kovoti, bet 
ar tai taip žmenės kovoja? 
Kišenžuje špygą gali visada 
rodyti. Jie bijo, kad gali ne
gauti darbo Forde, kad kas 
nors jų nepažintų.

nados į Chicagą, kur apsi
gyveno to miesto daly vadi
namoj “Bridgeportu”.

Gerbiamoji Jievute, tavo 
motina gali turėti vyrą Pet
rą, Joną ar kitokį, bet žinok, 
kad tikras tavo tėvelis yra 
Julijonas Paulekas. Mes su 
juo esam gimę vienoj stu- 
boj. Jis yra mano pusbrolis 
Ar neatsimeni, Jievute, kaip 
1932 metų 8 liepos dieną ta
vo tėvelis nupirko tau dra
panų? O dabar padavei į 
laikraščius, kad jis yra mi
ręs. Jis yra kilęs iš Lišku- 
vos valsčiaus, Panaros kai 
mo, o dabartinis jo adresas 
toks: 137o Allison avė., Wa 
shington, Pa.

Kas norėtų daugiąu apie 
tai žinių, lai kreipiasi šiuo 
adresu: Adomas Paulekas,

Skystaputris. 30 Orr st., Pittsburgh, Pa.

Ponas Uvikas apsiėmė. 
Buvo begalo svarbu Aleksy
ną suprovot, nes Aleksynas 
yra socialistas ir ponas Uvi
kas viešai vadina jį organi
zacijos “priešu”.

Bet kai atėjo laikas stot

WATERBURIO KOMUNISTŲ TARP
TAUTINIS PIKNIKAS SU MUŠTYNĖM

kas musų komunistui kažin 
kodėl nepatiko ir jis ėmė 
savo moterį piktai barti, 
kam ji su nigeriais po krū
mus landžioja. Visi buvo jau 
įkaušę. Juodukas, matyt, už
pyko. Žinoma, nigerio pik
tumą nelengva pastebėti, 
nes jis visuomet juodas ir 
supykęs visai neparausta.Jo 
piktumas pasirodė tik tada, 
kai jis drožė baltam savo 
draugui į nosį. Tuoj buvo 
pašauktas Ilgasis Maikis 
Ciplijauskas ir bematant 
prasidėjo tikra “revoliuci
ja”.

Pasekmė buvo tokia, kad 
Ilgajam Maiklui išoko iš 
kaktos didelis ragas, pajuo
do viena akis ir kelinės ta
po sudraskytos. O vyriau
siam profesoriui Jurgiui Ku
raičiui, kuris dėstydavo juo
dukams komunizmo tėzius, 
nigeris kaip smogė juoda 
savo kumščia į veidą, tai ir 
dabar da matyt juoda nige
rio pirkštų antspauda. Ant
ras komunizmo teorijos pro
fesorius, V. Krasnitskas, ir-

Trys Bimbos leitenantai ga
vo nuo juodukų pylos.

Waterburio komunistai 
per visą vasarą mokino juo
dukus komunizmo. Netik 
mokino, bet ir šėrė juos. 
Tarp lietuvių darbininkų ir 
biznierių kolektavo pinigus, 
valgomus daiktus, ir maiti
no nigerius.

Kai gerokai “apsišvietė” 
ir privalgę lietuviškų dešrų, 
juodukai ėmė ir išpėrė savo 
mokytojams kailį. *

Tai įvyko 20 rugpiučio 
dieną. Tą dieną musų komu
nistai buvo surengę “tarp
tautinį proletarų” pikniką ir 
pakvietė juodus savo drau
gus. Piknikas buvo miške, 
kaip tik tokioj vietoj, kur 
nėra policijos ir patogu kelti 
visokias “revoliucijas”.

Per dieną viskas ėjo pa
prastai. Juodi maišėsi su 
baltais ir visi vadinosi drau
gais. Vakarop draugai pra
dėjo jau skirstytis ir ėmė 
jieškoti po krumus savo 
draugių.

»Ir štai, vienas Bimbos lei-
tenantas pamatė, kad jo gi buvo pusėtinai juodukų 
draugė išlenda iš krūmų su' apglostytas. Kiti pasislėpė 
juodu draugu. Nigeris išro-; bušiuose. Buvo jau tamsu, 
dė linksmas, juokiasi nuo tai nigeriai jų nesurado, 
ausies lig ausies, bet tas juo-1 Senas Waterburieti*.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labas vakaras, tėve! 
Kas girdėt pas tave?

—Ką čia girdėsi, Maike, 
tokiais laikais! Kai užėjo 
sunkus čėsai, tai žmonės ir 
veselijų nerengia. Tiesa, 
vienas daktaras South Bos
tone anądien ženijosi ant 
salės, ale alaus nebuvo tiek 
kaip seniaus būdavo,
niaus, būdavo, pakloji ant 
stalo dolerinę, sudaužai ke
liatą torielkų, tai visokių 
trunku nors maudykis. O 
dabar jau nei torielkų ne
daužo. Sako, sunkus čėsai. 
diprešin, tai nėra pinigų. Tai 
ką čia girdėsi, Maike, kaip 
čėsai tokie blogi? Jeigu kas 
ir padaro kokią kiaulystę, 
tai tu turėtum apie tai ge
riau žinot Maike, ba tu skai
tai visokias gazietas, o aš 
tik sapnininką studijuoju, 
tai tenai daug naujynų nė
ra.

—Sapnininką, tėve, pa
dėk Į šąli. o pradėk ko nors 
mokytis. Tuojaus atsidarys 
vakarinės mokyklos, tai pa- 
sistengk nors vienon užsi
rašyti ir vakarais ją lankyti.

—O ką man duos mo
kykla? . -■

—O ką tau duodą sapni
ninkas? ■

—Sapnininkas, Maike, 
geras daiktas. Jis išvirozija 
ką kuris sapnas reiškia.

—Sapnai, tėve, neturi jo
kios reikšmės, ir sapninin
kas nieko neišaiškina.

—Gali šnekėt kaip nori, 
Maike, bet Į škulę aš vistiek 
neisiu.

—Sakyk, tėve, mokykla, o 
ne škulė.

—Olrait, Maike, aš nei
siu i mokvklą. ”

—Kodėl?
—Todėl, kad Amerikoj 

nėra gerų mokyklų. Paimk 
tu mokyčiausi amerikoną ir 
pasakyk jam savo pavardę, 
o jis nemoka jos parašyti. 
Turi jam suspelint, pasakyt 
po vieną litarą, tik tada jis 
parašys. Na, tai ką toks 
mokslas vertas, Maike! Ot, 
senam krajuje mokyklos, 
tai kas kita. Tenai piemuo 
narodną učyliščą pabaigęs 
parašys tau kad ir paties 
velnio pavardę, tik ištark 
ją. Spelint po vieną literą 
nereikės. " - .

—Čia, tėve, ne mokyklą 
dalykas. Tai yra kaltė ang’ 
lų rašybos, kad jie nemoka 
fonetiškai rašyt. Bet moks
lo dalykai ir čia taip pat 
aiškinami, kaip Lietuvoj ar 
kur kitur.

—Maike, tu manęs, neap

VOKIEČIAI RUOŠIA SMŪGĮ 
KLAIPĖDAI.

KASA PER KOPAS 
KANALĄ.

(Tuo budu tikisi nusausint 
Kuršių Mare* ir užmušti 

Lietuvos uostų. 
"Lietuvos Žinios” rašo: 
Prieš kelis mėnesius Lie

jau uz-kia dvi žemsemės; 
vestas uostui molas.

. Kadangi kopos toj vietoj 
siauros, sudaro tik apie vie
no kilometro sausažemio 
juostą, tai jų perkasimas il- 
gri neužtruks, Kitąmet per- 
kasas ir uostas jau busią pa-

tuvos ir kitų valstybių spau- baigta statyti. Uostas busiąs 
dą aplėkė žinia, kad Vokie- gilus, pritaikytas sustoti di- 
tija sumaniusi perkasti Bal- deliems tolimo plaukiojimo 
tijos juros kopas, kurios ski- garlaiviams, 
ria Baltijos jurą nuo Kuršių Vokiečių tikslai esą dve- 
marių. ir tuo budu marias jopi: politiški ir ekonomiš-

DAINA APIE ARTOJUS, 
DARBININKUS IR JŲ 

VARGĄ.

os,

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGU A.

Įvairenybes
Sis Laivas Maitins Mokslininkų Ekspediciją.

gausi. Į amerikonišką mo
kyklą aš neisiu, ba tenai pa
daro iš žmogaus bedievi. Aš 
jau daug tokių mačiau, ką 
atvažiavo iš Lietuvos geri 
katalikai, o kaip tik pradė
jo mokytis, tai ir užmiršo 
Dievą. Paskui apsiženija, 
tai ir vaikų neneša krikštyt. 
Auga kaip kokie veršiai.

—O kam krikštas reika- 
Se- lingas, tėve?

—Tai kaip gi be krikšto!
—Tu. tėve, neatsakei man 

i klausimą. Aš noriu žinot, 
kam krikštas reikalingas?

—Ar gi tu. Maike, neži
nai šito dalyko, kad nekrik
štytas žmogus negali Į dan
gų Įneiti.

—O iš kur tu tai žinai, tė-

sujungti su juromis, t. y.— 
padalyti lyg ir antras Nemu
no žiotis, kurios dabar iš 
marių eina pro Klaipėdą.

Dabar jau paašikėjo, kad 
tai buvo tiktai dalis jų pla
no: antra to vokiečių plano 
dallis yra—prie to kanalo 
pastatyti uostą, kuris kon
kuruotų Klaipėdą ir ją eko
nomiškai pakirstų.

Iš tikrų šaltinių mums tuo 
reikalu pasisekė sužinoti 
daugiau to plano, jo užsimo
jimų, vykdymo ir numato
mų pasėkų duomenų, ku
riuos čia ir patiekiame skai
tytojams.

Kaip žinoma, Klaipėdos 
krašte, nuo Rusnės miesto 
Nemunas šakojasi j Atmatą, 
kuri suka Klaipėdos link ir 
eina Lietuvos žemėmis, ir 
Skirvytę, kuri suka į pietus 
ir sudaro Lietuvos-Vokieti
jos rubežių. Beveik priešais 
Skirvytės žiotis, anapus 
Kuršių marių ir anapus ko
pų, prie Baltijos juros yra 
Krantas, vokiečių vadina
mas Kranzu. Čia tai vokie
čiai ir pradėjo kasti perkasą 
per kopas ir statyti uostą. 
Darbai jau pradėti: jau vei-

ki
Pirmiausia, reik žinoti, 

kad marėse vanduo stovi 80 
centimetrų aukščiau, negu 
jurose. Iškasus kanalą, ma
rėse vanduo nupultų ligi 60 
centimetrų. Kadangi marės 
negilios, tai dalis jų visiškai 
nusektų; iš to nusausinimo 
vokiečiai tikisi padalyti a- 
pie 70 ketvii-tainių kilomet
rų sausažemio savo ribose

Antra: kadangi Skirvytė 
n* tuo Kranto kanalu susisie
kimas su Baltijos jura butų 
trumpesnis, tai vokiečiai ti
kisi, kad miško plukdymas 
iš Klaipėdos pereitų Kranto 
uostan ir tuomi Klaipėdai 
butų padalytas didelis eko
nomiškas smūgis, kuris jau 
turėtų tiesiogines politines 
posekas,—atsilieptų krašto 
gyventojų nuotaikai ir Lie
tuvos Vokietijos santy
kiams.

Bet vokiečiai mano, kad 
skaudžiausis Klaipėdos uo
stui smūgis bus tas, kad nu
sileidus vandens aukščiui 
Kuršių Marėse, Klaipėdos 
uostas, kuris ir dabar nėra 
gilus, tuomet visai nuseks ir 
’aivams bus netinkamas.

BERLYNAS ESĄS JAU PARUOŠTAS 
NUODINGŲ DUJŲ KARUI.

Londono "Times” prane- J 5 priešdujinių kuopų nariai 
ša apie nepaprastai nuodug-įir pabarstė gatvę ehemika- 
nų rengimąsi Berlyne apsau- -lais. Dar 5 kuopų nariai kaip

ve?
—Tą visi žino.
—Tai neišaiškina dalyko, 

tėve. Aš klausiu, iš kur tu 
apie tai žinai?

—Aš, Maike, nežinau, 
kaip aš tą žinau, ale žinau, 
kad žinau.

—To neužtenka, tėve. 
Tas parodo, kad tu nieko a- 
pie krikštą nežinai.

—Šiur, Maike, kad žinau. 
Be krikšto žmogus negali 
būt katalikas.

—Kodėl?
—Nebūk toks cekavas, 

Maike. Kaip daug žinosi, tai 
greitai pasensi.

—Tu, tėve, nieko nežinai, 
o vistiek pasenai. Ir pasenai 
greičiau, negu tavo amžiui 
reikėtų. Taigi pasirodo, kad 
ir šitas tavo prietaras netu
ri jokio pagrindo.

—Aidon kėr, Maike, ką 
tu mislini apie mano žinoji
mą, ale krikšto tu negali kri- 
tikuot.
‘ •- —Kodėl ne, tėve? Kriti
kuoti reikia viską, nes tik 
per kritiką surasime tiesą. 
Apie krikštą taip pat gali
ma kritiškai kalbėti. Bet 
šiandien aš neturiu laiko 
plačiau šį klausimą pagvil
denti. todėl pasikalbėsime 
apie tai kitu kartu.

—Okei, Maike! Aš vėl 
pas tave ateisiu.

goti gyventojus nuo puolimų 
iš oro. Pasak laikraščio, 
Berlyno gyventojai priren
giamuosius darbus seka su

reikiant sumaišė vandenį su 
chemikalais šluotomis. Po 
to gatvė dar buvo palieta 
vandeniu ir “dujų pavojus'

MEŠKOS PAPIOVĖ 2 
KARVES.

New Hampshire valstijoje, 
netoli Franconia miestelio, 
meškos papiovė jau dvi far- 
merio DeLage melžiamas 
karves. Apie 3 sąvaites at
gal jis rado ganykloj vieną 
karvę papjautą, o dabar an
trą. Farmerys nebeišmano 
ką daryt, nes šaudyt meškas 
New Hampshire valstijoj y- 
ra uždraustą.

dideliu susidomėjimu, bet ir buvo paskelbtas likviduotas, 
su tam tikru nerimu. Berly- J Priešdujinių kuopų nariai, 
ne, kaip “Times” praneša, į negalėdami kalbėtis dėl kau- 
jau įsakyta apvalyti namų kilį susirodė tam tikrais 
aukštus nuo degamo* me- ženklais ir plodami ranko- 
džiagos, kuri padidintų gai- mis.
srų pavojų, miestą puolus iš 
oro. Tai pirmas miestas pa
saulyje, kuris ėmėsi tokio 
žygio. Tempelhofo srityje, 
kur gyvena 120,000 Berly
no gyventojų, jau yra suor
ganizuotos dvi priešdujinės 
po 15 vyru kuopos, kurioms 
vadovauja tam tikras vadas.
Kiekvienas kuopos narys y- 
ra aprūpintas guminiu ap
daru, šalmu ir pirštinėmis ir 
visais reikiamais prietaisais 
kovoti su dujomis. Šiomis 
dienomis tos priešdujinės 
kuopos vienoje Tempelhofo 
gatvėje buvo surengusios 
“repeticiją”, kurios žiurėjo 
apie 150 aukštesnių polici
jos karininkų ir savivaldy
bės valdininkų ir daug pub
likos. Apie dujinių bombų 
numetimą buvo pranešta 
vienų namų “oro prievaiz
dos” telefonu vietinei oro 
apsaugos sričiai. Du prieš
dujinės kuopos nariai, apsi
darę nuo galvos iki kojų gu
ma, netrukus pasirodė gat
vėje, kur dujinės bombos 
buvo tariamai numestos ir, 
paėmę smėlio, medžio šaku
čių, akmenukų ir augalų pa
vyzdžių, nugabeno juos į 
tos srities oro apsaugos che
minę laboratoriją, kur dujos 
buvo analizuotos ir pripa
žintos geltonojo kryžiaus 
dujomis. Tada į gatvę nuvy
ko abidvi priešdujinės kuo
pos. Jos atsivežė vandeninį 
vežimą, kurį aptarnavo, 5 
žmonės. Užkrėstos vietos 
buvo palaistytos vandeniu.
Paskui su vežimu atvyko da

Degtinė Pabrango 
Dvygubai.

Degtinės varyklos (distil- 
leries), kurios su valdžios 
leidimu pardavinėja degtinę 
kaipo “vaistus”, paskutir.ė- 
nis dienomis pakėlė jos kai- 
lą lygiai dvygubai. Tris 
mėnesiai atgal 24 puskvor- 
čių keisas buvo parduoda
mas nuo $30 iki $40, atsi
žiūrint į degtinės senumą, o 
dabar ta pati degtinė par
siduoda jau po $60 iki $72 
keisui. Degtindariai pakėlė 
kainas dėl to. kad prohibici- 
ią atšaukus reiks labai daug 
degtinės. O senos degtinės 
Amerikoje dabar yra visai 
nedaug ir ilgam jos neuž
teks, gi padalyti naujos taip 
greit negalima, nes įstaty
mas reikalauja, kad ji butų 
išstovėjus medinėse bač
kose nemažiau kaip 4 me
ti®. Taigi degtindariai ti
kisi galėsią skiesti dabar 
turimąją degtinę alkoho- 
lium ir vandeniu, taip kaio 
daro butleregiai — iš 1 
kvortos padaro 3. Dėl to jie j 
r pakėlė kainą. Pasinaudo
dami ta profca, butlegeriai 
savo “štofą” taipgi pabran
gino.

Vasara žaliavo 
gilių pakraščiuos.
Žmonės bėdavojo 
rūpesčiuos varguos.
Buvo žalios 
$ėlė tep javs
Ko žaliuos javuose, 
varge, žaliavai?
Paukščiai išlėktojo, 
gėlės be žiedų, 
ir lūšnelėj broliam 
liūdna ir graudu.

♦ ♦ ♦

Nužydėjo svėrės 
po laukus geltonus. 
Priešais juokės skurdas, 
o ant kupros ponas.
Nuėmėm iš daržo 
morkas ir kopūstus. 
Nešėm pono klėtin, 
švilpė vėjas rustus.
Prie žalių dirvonų 
karklas nusiminęs 
traukė vargo broliam 
dainą rudeninę.

♦ # ♦

Einu per Alėją— 
ūžia restoranai.
Švilpia juodas vėjas, 
švilpia ponas mano.
Stovi Pieno Centras 
ir užeiti prašo, 
o lūšnelėj vaikui 
pieno nėr nė lašo.
Dunda nuolat auto, 
pralekia karieta —
Nėr vargdieniui žmogui 
dėtis kur ant svieto.
Švilpia juodas vėjas : 
musų dalį juodą.
Vaikšto štai mergaitė 
ir save parduoda.
Sese nelaiminga, 
sese, drauge mano! 
Švilpia juodas vėjas, 
ūžia restoranai.

* * *
Aš svajojau laimę— 
vargas pasidarė.
Dirbau prie statybos, 
o paskum pavarė.
Einu į valdybą, 
brendu purvą juodą, 
reikalauju darito-^- J/< 
niekas jo neduoda.“
Alkanas suvargęs 
sėdžiu miesto sode. 
Rųsčiai daužo vėjas, 
badas pasirodė.
Išmetė iš buto 
skarmaluotą, basą, 
o mokėk dar litą 
į ligonių kasą.
Namas penkiaaukštis 
stovi pastatytas.
Tai aš jam nešiojau 
cementą ir plytas.
Gražiuose namuose 
jau gyvena ponai, 
o tokių kaip ašei 
skursta milijonai.

Kazys Jakubėnac
“Aušrinėj.”

TEMPERAMENTO ĮTAKA 
GYVENIMUI.

Rašo Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

(Tęsinys)

Persidirbimas.
Persidirbimas tai tam tikra 

akumuliacija, susikaupimas dau
gelio nuovargių, kurie ar tai bu
vo nepastebėti, ar kurių nebu
vo paisyta. Kada jau normalis 
poilsis negali kompensuoti nuo
vargį ir grąžinti darbingumą, 
kada jau žmogus yra suardęs 
normai} gyvenimo ritmą — tada 
jau jis yra perėjęs deramas fi
ziologines ribas, jis yra persidir
bęs. Persidirbimas gali būti fizi
nis ar protitnis. Pastarasis yra 
pavojingesnis, negu pirmasis, 
nes jį sunkiau pašalinti. Persi- 
dirbimo simptomai nėra vienodi, 
kuriuos butų galima matyti pas 
kiekvieną individą. Vienas pa
jus pfersidirbimą raumenų srity, 
kitas smagenų srity. Priklauso 
nuo darbo rųšies ir ligonio tem
peramento. Vienas pajus ne
tvarką virškinimo organuose, 
kitas galvos skaudėjimą; vienas 
neteks apetito, kitas pajus ner- 

jVų suirimą ar nemiegą, morali
nę depresiją, etc. Negerovė ap- 

i sireiškia vienų ar kitų organinių 
funkcijų suirimu, nežiūrint ko
kį konstitucinį tipą ligonis at
stovauja, kokio jisai tempera
mento. Tiktai gydytojas gali 
surasti persidirbimo žymes, iš
tyręs kiekvieną individą atski
rai, nes ši liga gali apsireikšti 
visais patologijoje žinomais 
simptomais. Kartais prieina net 
neurastenijos, protitnių funkci
jų pakrikimo.

Darbas, atitinkąs dirbančiojo 
temperamentą, nenuvargins ji 
taip greitai. Pav., tas, pas kurį 
vyrauja raumenų sistema, galės 
apsieti kad ir keletą naktų ne- 
damiegojęs, kada nervingojo ti
po atstovas greitai pavargs nuo 
bile perdidelio fizinio įtempimo.

Kiekviena valstybė turėtų Į- 
steigti savo ribose tokį mokslinį 
autoritetą, kuris paskirstytų sa
vo žmones tokiem darbam, ku
riem jie geraiusiai tinka, žino
ma, dar reikia kainuoti amžius 
ir lyties skirtumus.

žinant darbo prigimtį ir dir
bančiojo temperamentą, nesun 
ku butų nustatyti ir poilsio rū
šį. Fiziniai nusidirbusį žmogų 
negi atgaivinsi dvasiniu poilsiu, 
kaip kad protinių pajėgų per
tempimo nepataisysi fiziniu dar
bu. Proto dąrbininkams reika
linga kokia nors dvasinė dis- 
t rakei j a. kuri atnaujintų jiems 
protinę jėgą. Atostogas gaunan
tieji darbininkai turėtų taip su 
tvarkyti savo atostogų laiką, 
kad tasai poilsis atitiktųt jų dar 
jui; fiziniam ar protiniam.

Kaip Krikščionys Saudo Afrikiečius.

Galvos Pavidalai.
Musų galvos pavidalai labai 

artimai susiję su musų tempe
ramentu. Pamatinių galvos pa
vidalų, žiūrint iš priekio, yra 
trys: keturkampis, trikampis ir 
apskritus. Vienok šių trijų pa
vidalų modifikacijų priskaitoma 
iki dvylikai. Pav., keturkampis 
(sųuare) gali būti pailgas (re- 
ctangular), arba paties ketur- 
campio linijos gali būti vienos 
trumpesnės, kitos ilgos (rec
tangular), arba gali būti į- 
vairaus pailgumo (oval, ovoid, 
etc.). Sulyg galvos pavidalo ir 
jo temperamento sprendžiama 
žmogaus būdas, jo mokslingu
mas, darbingumas, aspiracijos, 
etc.

Pailgo keturkampio pavidalas 
(rectangular) skaitoma geriau
siu galvos pavidalu. Anot fran- 
euzų daktaro P. Desfosses, to- 
cia galva yra pavyzdys humani
škumo, mokslingumo, atsidavi
mo visuomenei lygsvaros pro
tavimo procesuose. Tokie žmo
nės, jeigu tiktai gyvenimas 
jiems leido deramai iškilti, yra 
dažniausiai dideliais vadais pa- 
sirinktoj srity; moksle, pramo
nėje, armijoj, etc. Geriausias 
pavyzdys to esąs bakteriologas 
Pasteuris.

Trikampis pavyzdys esąs dau
giausia tai intelektualio tipo 
(jeigu tiktai jo intelektas yra 
išrutulotas), kurio smagenų 
kiekis nusveria visas kitas gal
vos anatemines dalis. Betgi to
kios galvos savininkai nepasi
žymi tokiu geru protiniu balan
su, kaip kad pirmosios. Pavyz
džiu nurodoma Julijų Cezarį, 
kaip turėjusį tokią galvą.

Trečia rūšis, tai apskrita 
galva, su Įvairiom modifikaci
jom. Pailgai apkriti galva, kur 
viršutinė jos dalis yra platesnėm 
(ovoid), autorius sako, yra 
ženklas protinio pajėgumo ir 
kartu žiauraus, negailestingo 
budo. Be kitų pavyzdžių, žy
miausi esą du. būtent: Angli
jos karalienė Elzbieta ir Nika- 
lojus Leninas. Elzbieta buvusi 
pilno fizinio išaugimo ir gana 
stipraus proto, bet tuo patim 
kartu ir labai negailestinga, 
žiauri. Ji išlaikiusi Mary Stuart 
19 metų kalėjime nužudė ją. 
Politinius savo priešus negailes
tingai kankinusi. Leninas irgi 
pirmais proletarinės revoliuci
jos metais nesigailėjęs savo po
litinių priešų (Sovietų Sąjun
goj, nerodęs jiems jokio susi- 
mylėjimo. čia irgi intelektuale 
jėga surišama su žiaurumo in
stinktu.

Tai tokie pamatiniai išva
džiojimai šių dienų mokslinin
kų apie temperamento įtaką 
žmogaus gyvenimui. Jeigu jis 
(temperamentas) ir nėra jau 
dominuojančia jėga šioj srity, 
tai vis tiek jisai turi neapsako
mai didelės Įtakos. Musų fizio
nomija labai dažnai yra musų 
sielos veidrodžiu.

Lenkiioi Ruošiama sovietai pirks i MILI • ""T?™™1 JONĄ KARVIŲ.
x Mihtarine Ohgar- Iš Maskvos pranešama, 

kad netrukus išeis Molotovo 
ir Stalino pasirašytas parė- 

, , i, • • i Pranešama, dvmas ir visoj Sovietų res-
kad pulkininkas Sląwek pa- publikoj

duja.
Iš Lenkijos

tiekęs legijonininkų ken- me bus pareikšta, kad dar 
gresui Lenkijos konstitucijai iki H alo skubos
pakeisti projektą, kurj da- keliu kolektyviniams ūkiams 
bar plačiai svarsto visa Len- g importuojama a.
kijos spauda. pie mįlijoną karvių, kurios
t Tas Projektas siūlo rinkti bus atiduotos kolchozinin- 
Lenkij<« Senatą tuo budu, kams privatiškam naudoji 
kad rinkimuose galėtų da- mosį Valdžia šiam dalykui 
lyvauti tiktai ‘ ypatingi tau- jau paskyrusi 35 milijonus 
tos rinktiniai , o tokiais
“rinktiniais” skaitomi kari
ninkai, “Virtuti Militari 
deno “kavalieriai”.
juSSmlak^^toiu^ Rabinų Gvdtas
galima suprasti iš to, kad Palangoje.
jam priešingi net atžagarei-' _ ~ ,....................... ... ,
vių organai. Krokuvos kon- *aty* žydai įsnevozyjo sabą| 
servatyviškieji laikraščiai,
kritikuodami tų sumanymą,

rublių, o likusi dalis bus iš| 
pačių kolshozininkų renka- 

or" ma per keletą metų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Greitu laiku šis laivas išplauks su moksline Byrdo ekspedicija antru kartu tyrinėti pietinį 
žemės ašigalį. Jis yra prikrautas pilnas maisto, drapanų, vaistų, ginklų, mokslinių instrumen
tų ir kitokiu dalykų, kurie ilgai ir pavojingai kelionei yra reikalingi. Laivas yra pavadintas 
“Pacific Fir” ir dabartiniu laiku stovi Travis prieplaukcj. Staten Islande, šalia New Yorko.

Apiplėšė 190 Žmo
nių Rautą.

TAJIESKOJMAL
Pa į iešką a Stanislovo Sungai los, 

Pereito nedėldienio naktų žino kur jis randasi, prašau pra- 
nešti

AUGUSTAS EVOŠKUS
4110 Penn St., Denver, Colo.

prie Crystal ežero, netoli 
nuo Chicagos, Crystal Lodge 

l viešnamy buvo šokiai, ku- -Magdalena Kvasnauskienė 
' riuose dalyvavo 190 Žftųjy s<*° b"olio vaiko Benedikto

pirma jie sušaudė iš randasi ir kokioj padėty.
revolverių elektriškus žibu
rius salės palubėj, paskui su
varė visus svečius į salės vi
durį ir liepė visiems sugulti 
veidais žemyn. Tuomet Iš
kraustė vyrams užpakalinius 
kelinių kišenius, išėmė visus 
pinigus, moterims numaustė 
žiedus ir, surinkę $10,000 
turto, pabėgo. Tai buvo 
Chicagos gengsterių dar
bas.

jieškau 
Pauzu-

. . - _ . , ~ — ko. Jau aštuoni metai kaip jo tėvąniU. Apie d Valandą ryto, užmušė treinas Detroitu MichiganJis------ >Į‘ownsen;j
jie man da 

Prašau ta-
puolė ginkluoti banditai. ia^io^^eš^ur^S 

(37)
MAGDELENA KVASNAUSKAS, 
106-29 97th Street, Ozone Park, N.Y.

Pajieškau Juozo Klenausko, Vidu
klės valsčiaus, nuo Raseinių, Nemar- 
šionių kaimo. 1928 m. jis gyvenęs 
Johnson City, N. Y., o vėliau Bingh- 
amtone. Atsišauk greitai, arba kurie 
žino malonėkit parnešti, yra svarbus 
reikalas link jo brolio Kasto pradin
gi mo ar mirties. (38)

K. VAITKUS
168 No. 4th St. Brooklyn, N. Y.

ŽMOGUS VIS DĖLTO 
NE PLANETA.

Klausučių kaime vienos

Kristus Ir Apaštalai UŽM5J1ŠIĖI^£S5!!T,NOS 
Tun Būti Vokiečiai.

Palangos mieste vieną 
penktadienį vakare įvyko į- 

sako, kad jokiu budu nega-Įdomus incidentas tarp žydų
Įima leisti skirstyti piliečius Į gintaro prekybininkų ir ke-1 organizacijos susirinkimas, 
į I ir II rūšis, nes istorija pa- lėtos rabinų. Gintaro preky- Išeina jaunas, simpatingas 
rodo, kad toks piliečių skir- bininkai, norėdami išnaudo- vyrukas ir pradeda: “Mano
stymas baigiasi valstybei la- ti vasarojimo sezoną, laiko paskaita bus moksliška” — __ ___ ,
bai liūdnomis pasekmėmis, parduotuves atdaras ligi vė- “Saulė ir jos šeima.” Išsi- sakymą,

Protestuodami prieš mili- ’aus vakaro ir kai kurie ne- traukia pora lakštų popie- vėl vadinti Kristalls kančias 
taristų užsimojimus, kon- dar0 šeštadienio naus ir neatsikvepdamas oberammergau .tik su ta są- Ję
servatyviškieji lenkų laikra- Ypatingai penkta- perskaito. Paskui seka pa- lyga Kristaus rolę gali
ščiai pradeda uniformuotus dlen!2 3,akaru1’kada sąbas klausimai. Vienas klausia:

Tik vienas Juda turi 
tikras žydas. 

Hitlerio propagandoj

būt

mi-

Buenos Aires mieste nese
nai buvo užmuštas Alberto 
de Alzaga, vienas didžiau
sių Argentinos piniguočių. 

■Dabar policija suėmė tūlą

LONDONE BUS STIP
RIAUSIA RADIO STOTIS.

Londone šionjis dienomis 
atidaroma radio storis, kuri 
bus didžiausia ir stipriausia 
visame pasauly. Iki šiol sti
priausia stotis buvo Mas
kvoje.

KAZYS ir JONAS KULIAI (Ku- 
liukai) pajieškome tėvo Mato Kulio, 
kilusio iš Ziiuobiškių kaimo, Vėsintų 
vaisė., Panevėžio apskr. Prieš karę 
jis išleido savo žmoną su dviem vai
kais į Lietuvą, pasilikęs Amerikoje, 
gyveno Brooklyn, N. Y., vėliaus din
go. Po karės buvo nuvykęs Chieagon, 
vėliaus Clevelandan. 1924 m. paskly
do gandas, kad žuvo, o dar vėliau iš
girdom buk tai vedęs su kokia mo- 
teria ir gyvena Yonkers, N. Y.

Jeigu tėvelis gyvas, prašome atsi
šaukti. Kurie žinote kaip su juo at
sitiko, malonėkit pranešti, už ką bu
sim dideliai dėkingi. (37)

KAZYS KULIS
382 Livingston avė. Albany, N. Y:

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

msteris Goebbels išleido į- i j£manueij Campos’ą, kuris 
kuriuo leidžiama Į prįsįpažino tą turčių nudė-

PERŠOVĖ VAIKINĄ IR
sciai praaeua uniformuotus r*— r^PrdegentoT d7i^ kak int? tik švie- PAGRObė JO MERGINĄ,
savo juodašimčius net de- n,es ,vasar?tf)JaiL .. rre.iesentas aau«,Kai siais plaukais ir mėlynomis
mokratijos mokinti. Sako, tlk *uo lalku lank? gintaro bėjo apie planetas. As no-Įakimis< Kristaus rūbai turi Texas \abtijoj pereitą są- 
argi mokytojo, gydytojo ar Parduotuves- Š1UO laiku rečiau zmoti, kas yra plane-buti papuošti hitlerininkų juodveidziai pastojo 
kito visuomenės veikėjo Pabngoj nėšį keletu f ana-ta? v ! ženklais. Lygiai visi apašta- Į ^nam automobiliui kelią,
nuopelnai valstybei yra ma- .rablnli 18 ivainų vietų Prelegentas :-Tokie ku- lai turi buti parinkti iš persove per kaklą važiavusį 
žesni negu karininkų jeigu ir Pne Pr°g°s nesiliauja nai, kūne tun vardus, vadi-. nakraujų” vokiečių, rasiniai Juo Mace Carverj, pagrobė 
tik karininkams norima nn- raginti laikytls senų naši planetos. germanai. Vienas tik Juda'-to 2į anginus mergi-
kimų privilegiją teduoti? PaP^ių. Taigi ana penkta- Iš susirinkimo: — O žmo-jturi buti tipingas žvdas 

F . .. J. dienį vakare Palangos rabi- gus taip pat yra planeta? { ,.
Opozicija, žinoma, smer-Įnas kartu su jonavos, Tel- Prelegentas toliau: — į . Oberammergau yra nedi- 

~* *- _ - _ - _ , oelis Bavanjos Kainų kai-
nuo kelių šimtų 

yrą vaidinamos 
visame pasaulyje garsios 
“Kristaus Pasijos”. Tas tea
tras tuo įdėmus, kad ten iš 
gentkartes į gentkartę artis- 
ai savo roles vaidino ir jas 
iš tėvų paveldėjo. Viso kai
mo gyventojai aųginosi il
gus plaukus ir barzdas ir 
gyvenime stengėsi imituoti 
savo vaidinamuosius as
menis.

var-vadina jį stačiai “senų daik-lvo eve]es “pamokyti”. I neįstengia joms duoti 
tų sandėliu , nes y tą pakei-J Vienas parduotuvininkas I dų. 
timo projektą sukištos senai Į atsisakė klausyti rabino pa-J Antras klausia:

raginimo. Tada Palarfgos —Kodėl yra diena ir nak
vokos. Pakeitus konstituciją rabįnas pats'pradėjo uždą- tis?
taip, kaip tas projektas siu- rinėti langines ir duris. Kilo Prelegentas: — Čia yra 
lo, sako ‘ Robotnik-, Lenki-1 triukšmus ir pagaliau par-j mokslininkų dalykas, aš ne 
ja virstų militarinč* olig&r-1 duotuvininkas pakvietė po-J mokslininkas, apie tai rei- 
chijos valstybė. I liciją. Atvykęs policijos at- Į kėtų_gtokirą paskaitą suren

stovas visus rabinus nuvedė I gti.,.,.ŠVEDAI BOIKOTUOJA h policijos nuovadą, kur
SVASTJKUOTJJS VOKIE- v0 surašytas protokolas.

ČIŲ LAIVUS. ĄnĮ rytojaus visa Palan-|
Pastaruoju laiku nuolat ga virte virė ir dar tebever-

buna incidentų, vokiečių da dėl to incidento, 
laivams atplaukiant į Skan-

Byla Dėl Nuskendu 
šio Laivo.

Amerikos pakrašty 1928 
metais nuskendo garlaivis 
“Vestris”, su kuriuo žuvo 
112 žmonių ir visas jų baga
žas. Dėl šitų nuostolių prieš 
laivo kompaniją buvo iškel-

d i navų uostus, su nacių“Ha- ESTŲ MOKYTOJŲ KON- 
kenkreuz” vėliava. Taip, GRESO REZOLIUCIJA 
šiomis dienomis į Stockhol- PRIEŠ FAŠISTUS, 
mo uostą Loudden atplaukė Rugpiučio 19 ir 20 d. Ta
vokiečių laivas “Malkah”,hįne jyyk() ll-tas estų moky-lta daugiau kaip 1,000 bylų 
vežantis 800 tonų žibalo So- kongresas. Be grynai su $5,000,000 jieškiniu. Bet 
vietų Naftasindikato Stock- profesinių klausimų, buvo kompanijos advokatams pa- 
holme reikalams. Pamatę svarstomi ir politinio pobu- sisekė nusiderėti nuo tos su- 
laive iškeltą nacių vėliavą, džio reikalai, pav., estų mo- mos iki $475,000, ir jieško- 
uosto darbininkai atsisakė kyt0jų sąjungos santykiai su vai sutiko už tą sumą taiky- 
^likt? . ^rovimo darbus. darbininkų organizacijų tis be teismo. Kompanijos 
Griežtai laikydamiesi savo Įcentraline sąjunga. Buvo Į atsakomybė dėl žuvusio ba 
galop privertė kapitoną j priimi rezoliucija, kuria e-lgažo nustatyta nedaugiau 
nusistatymo, darbininkai |gbj mokytojų sąjunga prisi-Įkaip $100 kiekvienam pa- 

pjdeda prie minėtos darbinin-lsažieriui.jiems nusileisti—nacių vė-
laiva buvo nuimta. Įkų organizacijų centralinėsl

ną, Katheriną Prince, ir pa
bėgo. Merginos likimas ne
žinomas

DIDELĖS LIŪTYS 
KANADOJ.

Po ilgos sausros Kanadoj 
užėjo didelės liūtys. Saska- 
tchewano provincijoj kvie 
čių laukams pridaryta jau 
didelių nuostolių.

DIDELĖ SAUSRA ČILI 
RESPUBLIKOJ.

Čili valdžia paskyrė ko
misiją, kad surastų kokį 
nors būdą kovai su sausra, 
nuo kurios kenčia visa šiau
rinė respublikos dali...

POLICIJA NUŠOVĖ 19 
SUKILĖLIŲ.

Associated Press praneša, 
kad Filipinuose morai vėl 
sukilo, turbut norėdami pa- 
siliuosucti iš vergijos, ku
rion juos yra įkinkęs Ame
rikos kapitalas. Amerikos 
raitoji policija malšindama 
sukilimą užmušė 19 sukilė
lių. Kova už laisvę niekur be 
kraujo neapsieina.

“Nya Dagligt Allehanda” sąjungos. Kita rezoliucija IŠVARĖ IŠ VOKIETIJOS 
žiniomis, sis incidentas tu- kongresas reikalauja kuo e-1 750 PROFESORIŲ,
rėsiąs nmtų pasėkų vokiečių nergjngiausių priemonių Anglijoj sudaryta Pagal- 
įstaigose. Kadangi Haken-jprįeg fnšistų ir komunistų bos Komitetas rūpintis iš 
kreuz ’ vėliava, gegužės 1 judėjimą. Svarstant šią re-1 Vokietijos išvytais profeso- 
d; įsakymu, privaloma vo- Į Z0HuCija, mėgino kalbėti riais. Komitetas suskaičiuo- 
kiečių laivams lygiagrečiai iai?vės kovotojų organo re-J ja viso tokių profesorių 750 
su tautine vėhava.“Malkah dak^oldus Voitlus. Jam pra- ir paduoda šią statistiką, 
laivo ^pitonas turėsiąs už dėjus kalbėti, kilo nežmoni- Statybos ir muzikos 45, 
“Hahenkreuz vėliavos nu-I^gg triukšmas. Susirinkę ė- literatūros ir filologijos 47, 
kabinimą atsakyti kaip uz mg trypti kojomis, švilpti ir filosofijos ir teologijės 48, 
pnesvalstybmį veiksmą, ly- j kįtokiais budais trulcdyt jam teisių mokslo 55, politinės 
giai kaip Jis turėtų atsakyti ka]bėti. Voitlus buvo priver- ekon. ir valstyb. teisės 115, 
už tautinės vėliavos pasali- nutilti. (Estijos “laisvės į fizikos ir matematikos 105,
nimą.

MUSSOLINIS SUSIRŪPI
NO DEL VOKIEČIŲ GIMI

MŲ SUMAŽĖJIMO.
Mussolinis įspėjo Hitlerį, 

kad gimimų sumažėjimas
šis vaizdelis parodo, kad Francuzijos užsienių legijonie- , Vokietijoj gręsia dideliu pa

risi Atlaso kalnuose (Afrikoje) šaudo tenbuvius, kurie nenori vojum fašizmui. Jeigu na- 
pasiduoti europiečių vergijon.Tai taip išrodo praktikoj krikš- ciai nepradės daugiau veis- 
čionių skelbiami obalsiai: “Mylėk artimą savo kaip pats save” tis, tai žlugsiąs visas hitleri- 
ir “Neužmušk!" zmas.

PASIKORĖ'MOTERIS.
Žeimiai. Kamajų vai., Ro

kiškio ap. vietos miške, ber
že rado pasikorusią moterį

(kovotojai” yra fašistai. 
Red.)

$500,000,000 AUKSO 
PASLĖPTA.

Washingtono valdžia sa
ko susekusi, kad tūli žmonės 
turi paslėpę $500,000.000 ir 
visai nenori jo iždui grąžin
ti. Tai vis “šimtaprocenti
niai patriotai”, nes "forei- 
neriai” ,ir šiaip paprasti 
žmonės aukso neturi. Val
džia jau gal dvidešimtu kar
tu pratęsia laiką auksui grą
žinti, bet vistiek niekas jo 
negrąžina. Tikros komedi
jos.

mašinų statybos ir technolo
gijos 15, chemijos 85, medi
cinos ir. biologijos 235.

Pagalbos Komiteto pirmi
ninkas yra žymus fizikas,

ROKIŠKIS NUPIRKO 
ELEKTROS STOTį.

______ F_________ _______ Rokiškio miesto ftirival- lordas Rutherford.
šešelgienę. šešelgienė nepe- dybė jau nupirko e-1 ---------------
nai buvo ištekėjusi su diae- sininkų Rokiškio elektros KLAIPĖDOJ STATYS 
liu pasogu ir su vyru blogai stotį. Už elektros stotį su- LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ 
sugyveno. Pasikorimas la-Į mokėta 50,000 litų su vir- Šiemet pradės statyt Klai- 
bai keistas. Vietos žmonės šum. Pinigai tam tikslui pa- pėdoje lietuvių gimnazijos 
kalba įvairiai. Parodys kvo-’skolinti iš Valstybės taupo- patalpas, kurios statyba ap- 
ta. ,nyjU kasų. sieis 300,000 litų.

Pajieškau savo vyro Frankio Gai- 
galoš, nes yra labai svarbus reilca- 
laŠL-ilirė musų sūnūs, bet inšurence 
kompanija neišmoka pinigų be abie- 

Įjų parašų Buk toks geras ir atsi
šauk tuojaus. Kurie žino ' kur jis 
randasi, malonėkit pranešti. (38)

MRS. PAULINA GAIGALIENĖ 
51 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

SS
Turiu visokių rūšių ir visokia kai

na. Biznieriams padarom su Jų gar
sinimais ir pigiai. Kurie norėtų par
duot pavieniais, geros išlygos. Pri- 
siunčiu į namus ant pareikalavimo(-) 

Z. GILEVlčlUS 
189 Hartford Aveaue 

Xew Britain, Conn.

PARSIDUODA
5 šeimynų namas ir bučernė. Tik

rai geras pirkinys—užeikit pažiūrėti. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
nesveikas, turi greit parduot. (38)

S. WAR0NAS.
56 Saatell Ave^ Montello, M;

PARDUODU GERĄ ŪKE 
Arba mainyčiau ant namo, plačiau

paaiškinsiu per laišką. Gera prdga.
JOS GRICE (39)

48 Orchard St., Newark, N. J.

APSIVED1MAL

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLES.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjime, Skil
vio Nematinio. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau 
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau 
kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų-

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
;r šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholesale Botanic Druggists 

108 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

PRIDUODA NAUJO5
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS.
žmonės, kurie dėl senatvės arba 

kitokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl moterų ir vyrų, kurie su
silaukė senatvės. Jis padaro juos 
sveikesniais, tvirtesniais ir priduoda 
jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, pamėginki
te NUGA-TONE. Po keletą dienų jus 
pastebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Ne priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas jums nepagel
bės taip kaip NUGA-TONE.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio, aš esu našlė, 39 metų se
numo, turiu savo namą, nėra kam 
apžiūrėt. Vaikinas ar našlys gĮUi būt 
laisvamanis ar tikintis; aš sutinku ir 
su laisvų pažiūrų žmonėmis. (37)

MRS ONA LUKIENĖ
40 Colrain St. Greenfield, Mass.

Pajieškau apsivedimui draugo; esu 
našlė moteris, gerai atrodau, esu vi
durinio amžiaus, turiu namą; mylė
čiau susipažinti su rimtais vaikinus 
ypatingai su biznieriais, nes ir aš 
turiu biznį. Rašykit laišką ar pašau
kit telefonu: Yards 2414.

V. L. 1739 So. Halsted st. 
Chicago, III.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

Frank Riciddo 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, užsisenėjusių ir naujų, 
kurios daugiausiai pasirodo ant kojų, 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00. Money Orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir l’gonis gauna didžiausi palengvi
nimą. Gyduolės kaina % oz.—$3.00 ir 
% oz. j vidų gerti—$3.00 su prisiun-
timu.

Taipgi atstatom Pailas į penkias 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Kreipkitės šiuo ant
rašu: (-)

FRANK RICICKAS
1008 Capitol Avė, Hartford, Conn.

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS
NAUJAS, DIDELIS, GRAŽUS 

jdomųs, naudingi raštai, iliustruotas. 
Su satyros “Blusa” ir anglų skyriais. 
Kopija 15c. Metams $1.50. Kanad. $2 
Taipgi Sieniniai Kalendoriai 1S34 m. 
Spauda — Typewriteriai — Pigiai.

IŠMINTIS PUBLISHING CO.
315 E St., SO. BOSTON, MASS.

UNION ŪJNŪH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
ŠVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Skanus Alus—Gardus UžkaudžteL
Paranki vieta smagiai praleisti 

laiką. x
JONAS URBONAS, Savininkas.

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spaivuotę paikių paveiksiu,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairi; eilių, tinkamų 

dėklam uot viešuose sosirinkimnoee.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena;* lurėiy papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienaa nusipirkę ta knvgą pasidžiaugs. Pinigus gerinusia 
siųot "Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

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

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičių*
13 Whitney SL, Worcester, Mass.

VISŲ 2INIA1.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip ui: pajleike. 
jimus apsivedimų, įvairius, prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka
rio turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2e 
už žodį, išskiriant paješkojimas 
apsivedimų, korio skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 

'kaina SOc.
Už pajieškojimus giminių arka 

draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojintą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigam* 
rasit

K^S-

Bankasėdį*®Kr priima indėlius, 
aro papr. einama* 

sąskaitas, moka aukštu* procentus, 
pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visa* kitas bankine* operacija*.

Lie
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Praskleidus Veidmai= 
nybės Kauke.

POLEMIKA IR KRITIKA.
Amerikos lietuvių darbi

ninkiškai visuomenei yra 
gerai žinoma, kaip kcmuni-

duo-
fon-

Kaip Miškas Plaukia.
BOSTON

Įdomi Žydų Kolonija 
Mielu ganė.

“Keleivio” skaitytojai 
tų pinigų i bimbiškus 
dus, vra visai žioplas.

štai, per suvirs 10 'metą de- Ne' kusiai Grvbaf teisi. 
moralizavo, smeize .r griovėĮ ; ;/da Li ,įo bietlno 
darbininkiškas organizac- darbininko stubos.
jas. Ypač dideliu įnirtimu „R z lu adėjo
jie puolė Socialistų Partijų, ž i dj b . ; } J
os la.krasc.us ir darbuoto- irenda j ’ ^darbi įe!..

jus. Socialistų kalbėtojams v • „ Jeieu biednamMichelsonui, Grigaičiui ir , L. , - gU bieonam
kitiems Griaudavo nrakal darbinmkui pasirodė renda Ritieim ^liaudavo pianai b * ui kodel distrikto 
bas. Europos socialdemo- , • i - •
kratų atstovus, atvykusius j',9misaiu as tipingas paveikslėlis, kuris parodo, kaip Amerikoje y-
šių šalį, vydavusi staugdami į os . ra plukdomas miškas. Troptas sukrautas l,ooo ?edų ilgio. 40
iš vieno miesto >kit*- ypačXnaTuL^i^ie_eišv^ **>ir tokio aukščio, kaip keturių aukštu nuims, suverž- 
jie pasižymėjo tuo ehuliga-- oriV tas grandiniais ir velkamas dviem laivais Columbi « upe
nizmu atvykus Lietuvos so
cialdemokratų partijos at
stovui Kiprui Bieliniui, ir 
Rusijos socialdemokratų at
stovui Abramovičiui.

Per pastaruosius 
metus lietuviškoji Stalino 
gvardija subliūško kaip pūs
lė ir išgaravo iš jos visas “re
voliucinis štymas”. Pasek
mės tokios, kad užpuldinėti 
socialistų kalbėtojų j'au jie- 
drysta. Pereitų rudeni “Ke
leivio” redaktoriui Michel
sonui atvykus kalbėt į Nor- 
woodų, Mass., jie net ir 
klausimų nedrįso statyt.

Laukdamas trečiam peri- 
jode kapitalizmo griuvimo,
Brooklyno štabas su genero
lu Bimba skiria kiekvienam 
apskričiui tam tikrus komi- 
sarėlius. Jie tiek šposų pri
daro, kad ir tvoros turėtų 
juoktis. Vienas tokių žalnie 
rių yra pirmo distrikto dik-

įREl! Meluoji, Grybas, sa
kydamas, buk ^“Keleivio” 
bendradarbiai myli pasipel- 
nyt svetimais pinigais. Ka
da, kur ir kas pasipelnė sve
timais pinigais? Įrodyk do- 

feeJjusĮkumentais,mes norim tokius 
žmones žinoti, neslėpk.

Vienas žiopliausių “Lais
vės” priekaištų yra tas, kati 
žmogus komunistų užpultas 
gatvėj neturi teisės kreiptis į 
policijų. Jeigu distrikto or
ganizatorių arba “Laisvės” 
Bimbų užpultų kas nors 
tamsioje gatvėje, ko jis tuo
met šauktųsi? Gal Maskvos 
Stalino? Ne! Menkiausios 
vertės klausimui kilus bim- 
bininkai pirmutiniai bėgate 
į policijų. Štai, po SLA. sei
mo Chicagoj 1930 metais 
prisisamdėt kapitalistiškų 
advokatų, reikalavot in- 
džionkšino, rėkėt: “Gugį 
pasodinsiu! kalėjiman”. Da-

... . . ... 5 i bar gi patys tampotes po tei-tetorelis kuris uzsunia ymni^^ £ Augšmuste Prieg- 
tik šmeižtais. Laisves 12 iland Uetavių Amerikoje 
rugpiučio numery uzpildy- ;2.ra k turto pJa.
tas visas puslapis melais a-^ , kaip tik Pi.
pie “keleivio bendradar- Bendrovė pakelia mo-
bius. Grybas sakosi buk jį • - - 
privertęs netiesų rašyt apie 
“Keleivio” šalininkų “karš
tas makaules” koks ten Mo- 
zurka iš Worcesterio, Mass.
Bet “karštų makaulę” turi 
ne kas kitas kaip pats Gry-i

i Pa-
cifiko vandenyną ir paskui vandenynu į San Diego, Californi- 
jon. Si kelionė užima nuo 2 iki iki 3 sąvaičių. lai, ką gali 
darbo žmogus!

Dusia Stulpu į Dangų Pakilo.
Žmonės šneka, kad Mas--dano upėje, o sekministų 

kvoj buvę tuksktantis šeši kunigai krikštija Apaščioje 
šimtai su priedu cerkvių, i ir Agluonoje, žodis sekmi- 
Bii-žuose tėra viena. Bet be nistai esu paeina nuo žo-
jos yra katalikų, ev. refor
matų, liuteronų, baptistų, 
metodistų, sekministų, ad-

džio. Sekminės. Per sekmi
nes Dievas apaštalams at
siuntė šv. dvasių ir jie pra-

AR NE VELNIAI?

Ūkininkas skundžiasi:
;“Už musų gaminius dabai* 
moka centus. Susirgo žmo- Už $175,000 nupirko 10,000 
na, vaikas, duok gydytojui! akrų farmų.
bekonų (kiaulę) už vienų Detroito žydai susiorgani- 
karta (vizitą). Maso žmona zavo ir^up^o io,000 akrų 
gimdė, susirgo, atvežiau gy- ukį u£ mylių nuo Detroi- 
dy to jų, už kartų paėwe45 to piįnto miestelio. Far-
ht^;- 7C<?tU-1 ™ k^vo $175,000. Kiek-
vaistinę. Kiseneje dar tunu vj^na prisidėjusi prie šitos 
15 litų. Paduodu receptą, k0}onjjos šeimyna turėjo i- 
ponas savo palaukite. Pas- nešti po $500 Vigi žydai 
kui paduoda du mažus bu- naj j^ry pažiūrų; jų kolo-J 
lėliukus ir sako: nijoj nebus nei rabino, nei!

—Už viską 15 su puse Ii- sinagogos. Valgys visi prie 
to. vieno stalo. Dabar jau yra

—Kad aš ponas turiu tik tenai 60 šeimynų. Kolonistai( 
15. Nuleiskite pusę lito,— turi jau 4000 avių, 60 ark-! 
prašau. lių ir dabar pirko 20 kar-’

—Negalime. Pareikite į vių. Už vilnas gavo jau $3,- 
namus, atneškite pusę lito, 800 ir tikisi gauti keliatą j 
ada gausite vaistus,—atsa- tūkstančių dolerių už cukri- 
ko man ponas. niųs runkelius. *Už peper-

—Aš gyvenu nuo čia 10 men (? Red.) padarysiu a- 
kilometrų. Duokite man vai- pie $40,000.
stų, aš įytoj atnešiu pusę, Dabar žydai labai džiau- 
lito—prašausi jo. Jgiasi, nes farma buvo įsėta

—Mes kreditan nieko ne- ir reikia tik vaisių surinkti, 
duodame,—sako jis man. Į Bet kaip jiems seksis, kuo- 

—Bet ponas pasigailėkit, met reikės patiems įdėti sė- 
mario žmona numirs. iklas ir trųšas, tai da nežinia.

—Tamsta mums maišote ) Kolonistai visi radikalai,! 
dirbti, —atsako vaistininkas Rusijos patrijotai. Pada

ryti jų kolonijos įstatai sa-į 
ko, kad jeigu kuris koloni-

ventistų maldos namai ir ke- dėjo kalbėti įvairiais liežu-
lios sinagogos, žodžiu, bir
žiečiai dievobaimingi ir ap
saugoti nuo šėtono piktos

viais—kalbomis. Ir sekmini 
štai besimelsdami puola ant 
žemės, išskečia rankas, gau-

valios daugiau, kaip kiti' do kaž kų ore i ypač kai pa- 
Lietuvos kampai bei kampe-į mato varnų, manydami, kad

ir nueina su visais vaistais.
Ar ne pasiutę šitie aptie- 

koriai! Už perpilimų šunį

kęsti kurtai bimbinių drau
gijai, tuojaus patriarchas S. 
atsistoja ir klausia, o kaip į- 
statymai rodo? Grybo kom
panija, negaudama susirin
kimų salės už dykų, grųsino

ne Ad> Kinu, naip į policija. Taigi, matome, kad
bas, kuris važinėja po Mips J £oml<stai pį rmu t i n lai stvė- 
miestus su bliovikų kvar-1
tetų paskui Pruseikų.

Grybas teisinasi dirbus 7
kavalkais mažiau už kitus. 
Bet atsimink, kad tuos “ka

riasi policisto lazdos.
Niekam nėra paslaptis, 

kad bimbininkų ir “princi
pai” vėju pamušti. Kol laku-

liai.
Nesenai mirė sekministų 

kunigas Viederis. Mirė kaip 
ir visi šios žemės gyvento
jai. O štai viena davatka 
tvirtina, kad jų kunigas mi
ręs nepaprasta mirtimi. Ku
nigui mirštant kambaryje 
kaž kas kalbėję nesupranta
mais liežuviais, o kaž kur 
ten toli danguje esu mačiu
sios pailgų šviesų ir girdė- 
jusios balsų: “Palaiminti ti
kintieji, nes jų dangaus ka
ralystė!” O paskui prasivė
rusios trobos lubos ir pro jas 
stulpo pavidalu pakilusi į 
dangų Viederio dūšia.

Sekministų tikyba ypatin
ga, jų pamaldos ypatingos ir 
žmonės ypatingi. Apaštalas 
Jonas krikštijo žmones Jor-

tai dvasia šventa) ir kalba 
kaž kokius nesuprantamus 
nutrauktus žodžius, anot jų, 
šneka įvairiais liežuviais. Tų 
visų lieužuvių ir pats Salia
monas nesuprastų, nes tai 
nepanašu į žmonių kalba.
NELAIMEANT JŪRIŲ.

Apie 200 mylių nuo North 
Carolinos pakraščio pereita 
sąvaitę garlaivis “President 
Wilson” susikūlė su preki 
niu laivu “Coldwater”. Pa
starasis užsidegė ir tuoj nu
skendo. Jo 36 žmonių Įgula 
buvo išgelbėta

Šimonių valsč. Nodonių 
kaime, rado pasikorusį D. 
Braknį, kuris buvo tmputį 
pamišęs. Spėja, kad pasiko
rė iš alkio.

___ -____ narys norės iš kolonijos
gūsio skystimo iš didelio bu-j pasitraukti, tai jo įmokėti 
telio i mažų buteliukų jie $500 pasilieka kolonijos la- 

plėšia dešimts litų. Ar ne,bui. Atgal jis nieko negau- 
velniai,—baigia kaimietis, na.

_______  J. Kibarta*.
VOKIEČIAI PANAIKINO A A e
MODERNIŠKUS ŠOKIUS. PRAPUOLĖ LAKŪNAS

~ SU PINIGAIS.
Savo pirmame posedvje (

vokiečiu šokių mokytojų "sų- Californijoj prapuolė la- 
junga nutarė Vokietijoje ^ujias Ayres, kuris vežė or- 
oanaikinti fokstrotų, onste- pinigus darbininkų
oų, tango ir kitus svetimus algoms. Su juo buvo du pa
mokius. Jie bus pakeisti “ne- sakiai Spėjama, kad or- 
abejotinos vokiečių kilmės”,^aivls nukrit0 jūron, 
šokiais, kaip valsas, galio
nas, reinlanderis ir kiti.

ŠAUKIAMAS PROFESI
NIU SĄJUNGŲ SUVA

ŽIAVIMAS.
Lietuvos profsųjungų cen- 
ralinis biuras nutarė su
jaukti rugsėjo 17 d. profesi- « 
nių sųjungų suvažiavimų, Į *- 
kuriame dalyvaus ir Latvi-;" 
jos bei Estijos atstovai. Su-' f

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2: S—S 
Sekmadieninio: 10—U.

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILU

Tel. Boulevard 8483

DAINININKŲ ir 
CHORŲ IINIA1
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki. Drūti—vyrų choras.
2. kakim, šokim—mišrus ebor.
3. Tata Drąta—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierią—Solo.
6. Eičiau Rūtą Pasiskinti—

Duetas ........................... 75c
7. Kur Mano Paaytėlė.

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

Mišrus Choras .............. 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. Solo.
12. kam tu Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi .Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. kam L'žbėrėt Žemėn.

Solo ................................... 75c
22- Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jauuime.

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.

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

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

“Lietuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariaat planu.

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, vidutiniško pajie- 
gumo. “Alenutei” muziką para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.
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valkus” pabaigęs eidavai nai Darius su Girėnu buvo
geležies lieti—tas ir padaro 
dviejų darbininkų darbų;

gyvi, tol buvo ant jų spiau 
doma, kaip ant fašizmo at-

O ar užmiršai, Grybuk, stovų. Lakūnams žuvus, An- 
kaip keliatas metų atgal drulis Chicagoj sudarė ben- 
^Shoe Brake kompanijoj* bu- drų frontų su republikonais 
vo paskelbtas streikas, o ir pagerbė lakūnus atsistoji- 
tamsta, būdamas komunistu, mu. Šiomis dienomis Chica-

su kompanijos goj buvo vyčių seimas.važinėjai
žmogum po srteikuojanęių Bimbai diriguojant, komu- 
darbininkų stubas ir agita- nistai užkvietė vyčius į ben- 
vai grįžt Į darbų už 10% nu- drų frontų. Bimbininkai 
muštas algas? Ar šitoks dar- bėdavoja vyčiams, kad ant 
bas yra komunistinis? O, Lietuvos nepriklausomybės 
kad dviejų darbininkų dar- kėsinasi Vokietijos ir Len- 
bo jau nedirbsi, tas aišku, kijos fašistai. Išeina, kad 
nes valdžios įstatymai, komunistai pasišaukę vyčius 
draudžia. ji talkų nori eiti ginti Lietu-

Ar prisimeni, kaip 19 va- vos fašistus nuo kitų fašis- 
sario š. m. Keistučio Drau- tų. Tikras Babelio bokštas 
gijos surengtose diskusijose komunistų galvose! 
prieš visų publikų Grinkevi-J Demokratas.
čius paskelbė tamstų skebu, J -—-------------------------------
ir tylėjai užsičiaupęs kaip LIETUVIŲ LAISVES MY- 
klemsas? I LETOJŲ DRAUGYSTE

Be reikalo jus, komunis- waukegan. ill.
tai, aušinat burnas apie dar-, Vaidyba iru metama 
bininku apdraudų nuo ne- Pirmi"’nk,aa’
darbo. Juk tai senos ir t ei- R Rulis—vice-pirmininkas,
singos socialistu Partijos 838 So- Jackson St., Waukegan, III 

_ __ i t i j B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,programos dalis. Juk dau- gis—ioth pi., waukkan. m. 
giausia dėl šitų ir kitu refor- B- s»rvida«, turtų raštininkas,
mų komunistai ir atskilo nuo k. Vaitekūnas, kasierius, 
socialistų partijos. Esu, tai m ih.
“buržuazijos išmislas”, “ka- : Kasos globėjai:
pitalizmo lopymas”. Jus ti- J £! so^ekson st., w.ukegan, m. 
kėjotes kapitalizmų nuverst Bertha Dikšienė 
be jokių lopymų. Komunis- 630 8th st*’ Wauke*an>111
tų Partija tos savo progra
mos neatmainė ir dabar, tik 
dumia akis mažai susipratu- 
siem darbininkam, norėda
ma pasigaut bedarbius į sa
vo varžų. ‘ i

Grybo reikalavimas, kad

Knygiai:
K Dambrauskas,

118—lfl-th st., No. Chicago, m.
F. Marcinkus,

732 So. Jackson St., Waukegan, 1111 
Maršalkos:

R. Geniotis, J. Stočkus.
Draugijos susirinkimai būna kas

paskutini ketvergą kožno mėnesio, 
i:30 vakare, Liuosybės Svetainėje,

važiavimas apsvarstys 
darbės klausimų.

be-
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VISOKIUS

PAUZDINIUS
Į I APGARSINIMUS 

PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

“Keleivio” Spaustuvė padaro ir kitokius 
spauzdinius pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
gražiai, greitai ir labai

kainomis.

Draugijos, kurios daro koktus nors parengi
mus, duokit spaudos darbus padaryt mums. 
Jie bus gražiai padaryti, prieinama kaina.

Per 25 metus “Keleivio” Spaustuve pasižy
mi savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas

KELEIVIO SPAUSTUVĖ
253 Broadvray

SOUTH BOSTON, MASS.

GaZ/Z pamatyt visą 
Lietuvą

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

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

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

PAJAUTA
1 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 rašytoje M. Bematavttians. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kakta |1 J®.

KELEIV18
So. Boston, Mase.

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
>. BOSTON

Įdomesni Šių Dienų Įvykiui Ir Žmonės.

KAIP GYVENA NUO CIVILIZACIJOS 
ATSILIKĘ LIETUVOS MIŠKINIAI.

Žmonės neturi pavardžių,' 
tiki i visokius vaiduoklius ir

beveik visi giminės.

Žmogui gyvenančiam kul
tūros centre ar šiaip nore ša
lia pašto, plento ar didesnės 
upės atrodo, kad musų tėvy
nėje jau nėra nepereinamų 
laiškų, džiunglių, kur nei 
jaučiai nepribaubs, nei gai
džiai neprigiedos.

O iš tikrųjų Lietuvoje 
dar esama tokių dievulio 
palaimintų vietelių, kur 
žmogų dar nepalietė civili 
zacija ir kur jis gyvena pir
mykštį gyvenimą.

Daug kam yra žinomi bu
vusio rusų magnato kunigai
kščio Vasilčikovo miškai, 
kurie eina išilgai nuo pat 
Jurbarko pro Tauragę net 
iki Vilkyškių, o skersai nuo 
Smalininkų pro Gaurę iki 
Tauragės.

Šiuose tat miškuose, pa
gal buv. rusų-vokiečių sie
ną, yra keletas kaimų: Ei- 
čiai, Beržyne, Dringauckė, 
Šakalinė, Žimiškiai ir Stal- 
bokas. Tie kaimeliai yra ga
na maži, nuskurę ir atskirti 
nuo pasaulio. Tik žiemą, kai 
nemiškingų apylinkių žmo
nės ima vežti malkas, šie at
siskyrėliai pamato ir “kultu- 
ringus atėjūnus.”

vasariniai rugučiai teauga, 
grikiai, bulvės, kiaulpupės,^ 
na ir avižos kai kada. Duo
ną perkame.

Nore ir skurdus tie “miš-1

Gyventojai, kaip juos ap
linkiniai vadina, čia tikri 
“sakuotnugariai”. Aprūkę 

nuo durnų, minta grybais, 
uogomis, bulvėmis ir išsiver
da sau “keturesyk valyto'* 
samagono, nes vasarą ištir
pus Laukesų pelkėse ledui, 
čia netik policija, bet, anot 
vietos gyventojų, “ir uodas 
snapą neįkiša.”

Teko Įsikalbėti su vienu 
“taigos” veteranu. Šis senio
kas toliau Tauragės ir Tilžės 
savo gyvenirtie nėra buvęs, 
gyvena čia ir duoda jaunuo
menei toną.

—Pirma čia meška koja 
galėjo nusilaužti, brūzgynai 
buvo, pempės vaikus perėjo. 
Vaidindavosi Laukesuose, 
žmones klaidindavo nela
bieji. Ir maskoliai bijodavo 
čia sieną saugot.

—Tai nebloga buvo: kon
trabandą nešdavote, turbut?

—O, aš jos daug perne- 
šęs. Vežimais vežėme. Gin
kluoti prieš maskolius eida
vome. Kartais patys vaiduo
kliais pasiversdavom, tai ru
sai bėgdavo Į krumus, žeg
nodavosi. O kartą tai vienas 
maskolius atsisėdęs prie pu
šies ėmė ir užmigo. Miego
jo jis kiek išsižiojęs ir stai
ga nubunda: gerklėj kaž
kas sukrutėjo. Nagi žiuri 
gyvatė per burną iki pusės 
gerklės jau nulindusi. Stvė
rė maskolius tą kirmėlę a- 
biem rankom ir ištraukęs 
numetė i sali. O pats nuo to 
išgąsčio sukvailiojo, Į be
pročių namą išvežė. Bijoda
vo maskoliai čia rodytis.

—Tai taip iš šmugelio ir 
gyvenote?

—O ne! Žiemą veždavo- 
me Į Tilžę baltegles. Kartis 
tokias, čia už rubli nuo ei
gulio gaudavai kapą, o ten 
už tą kapą išrinkdavai 20- 
25 rublius. Tik važiuoti bu
vo toli, apie 50 klm. O par
važiuodami arako ir vyn- 
spiričio parsiveždavome. 
Smagus čėsai buvo.

—Tai tik turbut dėl to, 
kad jaunas buvote? j

—Tu mane nevadink 
“jus”. “Jus”—tai velniai, o 
tu—tai žmogui sakoma. Tai
gi, taigi. Ir žmonių čia buvo 
mažai: keli eiguliai, rusų 
kardonas ir mes trys gyven
tojai. O laukai musų prasti:

ko obivateliai”, bet labai 
vaišingi ir draugiški. Atvy
kus pas kaimyną svetimam 
žmogui, visas kaimas subė
ga žiūrėti ir bus iki tol, kol 
metimasis išeina. Charakte
ringa dar, kad jie visi be-i 
veik savo tarpe giminės: ve-' 
da ir teka tik tam pačiame; 
kaime, kaimynai tarp savęs. 
Ir pavardėmis jie nesivadi- 
na, o tik vardais, pav. Jonų 
Marė, Petrų Antanas, Juozo 
vaikai, Jonienės marti, Mi
kienės žentas ir t.t.

Žiemos ilgais vakarais vi
sas kaimas renkasi iš eilės 
oas kiekvieną ūkininkų pa
dieniui. Jaunimas šokius šo
ka, istorijas pasakoja, o se
nesnieji, sudarę “čirvų tūzo 
broliją”, krumpliais iki iš
noktų stalą tranko. Ir taip 
per dienų dienas. Nuotai
kai pakelti čia visada ne
stinga “samagono” ar vo
kiško “brento”, kini geria 
visi nuo mažiausio iki se
niausio.

Tiesa, šių laikų civilizaci
ja, besibraujanti Į visus už
kampius, nepaliko ir šiuos 
miško sūnūs nepalietusi. Di
džiojo karo metu vokiečiai,

čia parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Tennessee laikraščio redaktorius’ E. Albright, 
kuris šiomis dienomis buvo paskirtas Amerikos atstovu Suomijai. (2) Potvynio apsemtas Lau- 

rel miestelis Marylando valstijoj; įsitėmykit, kaip dešiniame jo šone plaukia vandens nešamas 
namelis. (3) Norvegu aliejinė tanka atvežusi anądien rusų aliejų Japonijon; taip buvo pirmuti
nis prekybos karo šūvis tarp Sovietų Rusijos iš vienos pusės, o Anglijos ir Amerikos iš 
kitcs. Iki šiol Japonijai aliejų pristatydavo Amerikos ir Anglijos aliejaus trustai; dabar tą 
rinką nori iš jų paveržti Sovietai.

UŽMOKĖK 300 LITŲ, TAI PAKRIK
ŠTYSIU VAIKĄ.

PRIE DARBO MUŠA 
DARBININKUS.

Jonišky dirbant prie gelž- 
kelio taisymo, darbų vedė-i 
jas Vincas. Kuršanskis smo-‘ 
gė akmeniu Į galvą darbi
ninkui Stasiui Kazlauskui.

Kazlauskas dėl to nuėjo 
pasiskųsti geležinkelio po
licijai. Jos nerado. Vėliau 
Kureanskis, paėmęs kastu
vą, smogė Kazlauskui Į gal
vą; nup smūgio Kazlauskas 
kruvinas krito ant žemės. 
Dirbę kartu Kazlausko bro- 

i lis ir kiti darbininkai iš 
Kuršansko atėmė kastuvą, o 
Kazlauską nugabeno pas 
daktarą. Darbininkai nepa
tenkinti tokiu darbų vedė
ju.

DIDELIS GAISRAS VI 
LIAUDŽIŲ KAIME.

Rugpiučio 20 d. nuo per
kūno užsidegė vieno Viliau- 
džių kaimo (Ukmergės ap
skričio, Pabaiskio vals.) u- 
kininko namas. Tuojau vi
sas namas liepsnojo, o dar 
po minutės jau degė gurbas 
ir greta esantis kaimyno na
mas.

Gaisras plėtėsi labai

20Kūdikį Į Krepšį Ir' ^^ uždirbanti vos 
._ ■ litų Į sąvaitę.

iMCmUfUĮ. Taikos teisėjas B—tę nu-
5 litai pabaudos. baudžia penkiais litais, arba 

_ A : viena para arešto.
Pas taikos teisėją Kaune; __________

buvo kaltinama apie 30 met. 
amžiaus mergina nuskandi
nusi Nemune savo pavainiki 
kūdikį. Ji teisinasi:

—Pone teisėjau, aš gal tik i 
tiek kalta, kad laiku nepra-

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
NUŠAUTAS KONTRA
BANDĄ NEŠANT JAK

ŠTAS.
Ties Sausgalių kaimu ant 

Nemuno (netoli Rusnės,

mai.
Į pagelbą iš apylinkės kai- 

, . . .. mų subėgo apie 500 žmonių,karine pareiga, priverstinas ^vandens sunku bu
mAlzcloe opavaIzoi -b o-vi i/-i m ■»»» •* . ... _ __mokslas, gerokai išjudino ir 
juos. Jau ir vienas kitas sa
vaitraštis čia užklysta, grįžę 
iš kariuomenės vyrai nesi
tenkina urvinio žmogaus gy
venimu, bet rengiasi euro
pietiškai, gražioji lytis ir 
skrybėlaitės mėgina dėvėti. 

Bet daug dar vandens nu

, . .nešiau policijai.
greit: pus\alandziui pras-j —Sakyk, kaip visa tai bu- Klaipėdos krašte) pasienio 
linkus, liepsnojo dar keli na- (vo, — klausia teisėjas. į policijos sargybinis pastebė- 

i —Tuo laiku, kada aš pa-;jo Jakštą perkeliant laiveliu 
si jutau, kad jau paskutinė; kontrabandą iš Vokietijos, 
diena, visą laiką gulėjau ant1 Mėgino Jakštą sulaikyti, 
aukšto... i bet jis nesustojo, nębojant

vo prisimušti. Be to Ukmer
gės ugniagesiai su savo ma
šina. Bet degančius namus 
išgelbėti nebuvo vilties, tad 
visos jėgos buvo sukoncen
truotos prie dar liepsnos ne
apimtų namų.

Iš viso sudegė 5 gyvena
mieji namai, keli gurbai.

bėgs Nemunu į Baltiją, kol Nuostolių padaryta apie
Laukesų pelkėse išnyks pa
skutiniai kipšiukai, vokietu
kų pavidale vaiduokliai, slo
gučiai, kaukai ir laumės, ku
rie dar vis pastoja kelią į 
civilizaciją, gerbūvį ir skan
dina nelaimingus miškų sū
nūs samagone, kortavimais 
trukdo jiems išsikasti lau
kuose griovius, nusausinti 
dirvonus, pasisodinti vais
medį ar apsitverti tvorą.

Tokios tat mintys klai
džioja po galvą aplankius 
tos gamtos posūnius, Lietu
vos taigos gyventojus pla
čiuose ir ilguose Tauragės— 
Jurbarko miškuose.

“K. N.”

AR NE KIAULĖ TOKS 
AVINAS?

—žinai, dabar vasara, vi
si gyvuliai laukuose,—pasa
koja ūkininkas. —Prakeik
tas daiktas, kaimyno avinas 
pradėjo lįsti pas musų avis. 
Kartą mes jį pagavom ir ge
rokai apkulėme. Kitą dieną 
ir vėl jis atbėgo. Mes vėl jį 
apkulėme ir prie uodegos 
pagalį pririšome. Bet ir tas 
nieko negelbėjo. Biaurybė 
vis lenda ir lenda. Gerai sa
kau. Kitą dieną vėl mes jį 
pagavome, pripylėme į nosį 
tabako, nutepėme galvą ir 
uodegą degutu, apkulėme ir 
paleidome. Po to jis tris die
nas nebesirodė. Po trijų 
dienų vėl atbėgo. Na, po 
velnių, ar ne kiaulė toks avi
nas?

J LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai. 
Smagi Kelionė, 
temos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 WasKington Street 

• Boston, Mass.

20,000 litų. Sudegusis turtas 
nebuvo apdraustas.

Viliaudžių kaime perkūn
sargiai buvo tik pas du ga- 
spad orius, bet gaisras prasi
dėjo ne iš tų namų.

BIRŽIŠKAS TURGUS.
Pirmadienis, vadinasi, 

turgus. Vežimas prie veži
mo. Viename boba paršelius 
kniurkina, kitame juodas 
žydas tampo storą teliuką. 
Šalia vežimo stovėdama bo
ba jį bara:

—Nekunkink gyvulio!
—Nu penki litai.
—Ku tu či šnek, man unt 

kelią devia aštuons,—pyks
ta boba.

—Nenori, neimk,—žydas 
eina.

Pagaliau boba atiduoda 
teliuką už šešis litus. Žydas 
užsiverčia teliuką ant pečių 
ir stenėdamas kaž kur nu
sivelka.

Ta pati šnekta per visą 
turgų ir per visą dieną.

L/nua
■BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS"

Greita kelionė j Lietuvą per Švediją. 
Laivai išplaukia iš New Yorko 

Pier 97, gale W 57th St.,

NORĖJO UŽMUŠTI KAU
NO BURMISTRĄ.

Kauno burmistrai Grau- 
rokui šiomis dienomis va
žiuojant automobiliu iš Aly
taus, 6 kilometre už Jezno 
per plentą miškely buvo nu
versta pora pušų. Šoferis ta
čiau spėjo pastebėti kliūtį ir 
jam pasisekė sulaikyti išvy
stytą automobilio didelį 
greitį ir išvengti kątastro- 
fos.

Graurokas yra tautinin
kas ir, matyt, kas nors buvo 
užtaisęs ant jo galvos kil
pas.

Arba kaip veikia Lietuvoje
Romo* kunigų trustas.

Šiaulių valsč. Radvilių 
km. ūkininko R. Kulnio šei
moj gimė kūdikis. Kulnys 
krikščionis, todėl ir savo vai
ką tokiu padaryti norėjo. 
Sukvietė Kulnys kumus, 
pakėlė krikštynas ii- išva
žiavo į Kužių bažnyčią kri
kštyti savo įpėdini. Prieš 
keletą metų Kužiuose buvo 
pradėta statyti naują bažny
čią, todėl visi ūkininkai bu
vo apdėti mokesčiais, po 15 
lt. nuo hektaro. Kulnys tų 
mokesčių bažnyčiai statyti 
nenorėjo mokėti, todėl kle
bonas jam pasakė: “Sumo
kėk 300 lt.—pakrikštysiu 
vaiką.” Bet kur dabar šiais 
sunkiais laikais surasti 300 
litų? Veža Kulnys savo kū
dikį krikštyti į Gruzdžių ba
žnyčią, bet ir čia ta pati is
torija: “sumokėk Kužių ba
žnyčiai 300 litų, tai kūdikis 
bus krikščionis”. Važiuoja 
Kulnys į Šiaulius, bet ir čia 
tas pat. Mato žmogelis, kad 
neatsispirs prieš “Dievo ga
lybę” suskolina 300 litų, su
moka mokesčius ir vaiką 
padarė krikščioniu.

Vadinasi, jeigu ne 300 li
tų, tai viena dusia krikščio
nybei butų dingus.

—Kodėl ant aukšto?...
—Mat, pone teisėjau, mu

sų ten ir daugiau gyvenom, 
tokioj palėpėj, geresnio 
kambario nusisamdyti netu
rime iš ko.

—Tvirtini, kad kūdikis 
gimė negyvas?

—Taip, pone teisėjau, ga
liu prisiekti.

—Bet kodėl jį nešei i Ne
muną?

—Aš tada buvau labai ap
svaigusi... Žiuriu, kad negy
vas, įdėjau į maišelį, o pas
kui į Nemuną...

Nelaimingoji “motina” 
prašo pasigailėjimo, nes ir 
taip jos gyvenimas labai

signalinių šūvių. Pagaliau 
buvo į jį paleistas šūvis ir jis 
tapo sunkiai sužeistas. Ras
ta jo gabenta 11.5 litro ete
rinio spirito. Sužeistasis 
Jakštas nuo žaizdos mirė.

PERPIOVĖ PERPUS 
MOTERĮ.

Rugpiučio 9 d. Šiauliuose, 
geležinkelio stoty manev
ruojantis traukinys suvaži
nėjo šiaulietę Justiną Lasie- 
nę. Ji norėjo pereiti per ge
ležinkelio bėgius ir tuo tar
pu nepastebėjo atvažiuojan
čio traukinio, Vagonų ratai 
ją perpiovė perpus ir ji vie
toj mirė.

Rugsėjo M 
SpaHą 1> 
Spalių 31, 

Lapkričio 29
Gruodžio 9 

I

S. S. Drottningholm 
M. L. Kungsholm *
S. S. Drottningholm 
a)S. S. Drottningholm 
*)M. L. Gripsholm

*) KALĖDŲ EKSKURSIJA 
LIETUVĄ.

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

Kreipkis j vietinį agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE

10 STATE ST., BOSTON, MASS.

TEK HAMBURGĄ
Mas nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metą sezonu.
I ABI PUSI. NEW YORKAS- <170.58
KALNAS, TREČIA KLASE ----
Savaitihiai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

Į vietinius agentus arba

MMBURG-AMERICAN LINE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

E T U V O

.« s' s g s s k. :: a;»’ jį:?

13 GARSIŲ KNYGŲ - Už $9.60
šitomis knygomis interesuojasi ir jas skaito

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinkius. 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 Testamyito. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausinio. Kaina $4.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (53 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

3. LIETUVIŠKAS ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina............................................. $3 00

4. SAPNŲ KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina 51.50
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

262. Kaina ........................................................................................ $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
7. IS GYVENIMO LIETI VISKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi

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

Kaina .......... '.........................................................................................$.75
9. DftDfeS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina .................................................................................. $.75
10. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 10<»n mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIME IR PLANETOS P is’. 44. Kaina ..........................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40 Kaina .............. $.30
13. JUOKŲ KJlYGA—vier,in*«.|ė pas lietuvius. Fsl.208. Kaina $1
Sitų visų knygų kaina

visas sykio parduodam už. 
lonėkite mokėti tiek kiek km 
Kviečiam pasinaudoti pr . . 
knygų už $9.00. Lauksime P

“AUŠ
3653 SO. HALSTED ST.,

2

$18.55, bet perkant iš mus jas 
b< t pe rkant atskirai po vieną iri- 
<nygos kaina — nuolaidos nėra 
sakyti jas visas, tai yra 13-ką 
:is siųskite šituo adresu:

KERŠTAUDAMAS SU- 
PIAUSTĖ ŽMOGŲ*

Netoli Kauno, už “Mais
to” fabriko, Birutės kaime į- 
vyko šiurpus įvykis. Vienas 
asmuo keršto tikslais su
pjaustė Andrių Adomavičių. 
Adomavičiui supiaustyta ir 
subadyta galva ir kūnas. Jis 
atgabentas Kauno miesto li
goninėn. Gyvybei gręsia pa
vojus.

ŠIAULIUOSE NUSINUO
DIJO NĖŠČIA MERGAITĖ

1 Rugpiučio 21 dieną Šiau
liuose nusinuodijo Liudvika 
Smilgevičiūtė, 18 metų mer
gaitė. Padarius lavono skro
dimą, paaiškėjo, kad Smil
gevičiūtė buvusi nėščia. Ma
noma, kad dėl to ji ir nusi
nuodijo, nes kitų priežasčių 
žudytis jai nebuvo. Smilge
vičiūtė tarnavo pas pil. J. 
Jasaitį, kuris įvykio dieną 
buvo sulaikytas ir kvočia
mas, bet vėliau paleistas.

7 DIENOMIS i LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti artimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina labai patogią kelionę j LIETUVĄ.
Greičiausia* Kelia* į Tėvynę.

Informaciją klauskite pas vietinius agentus, at?>a

NORTH GERMAN LLOYD
S=X 252 BOYLSTON ST. BOSTON

LIETUVOS

INI05
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS 

DIENRAŠTIS
LIAUDIES

“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie
tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVft 38, KAUNAS. LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina Įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

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

i

*
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Viešnia ii Washingtone.

Norėjo Išgelbėti Pa
saulį, Bet Pats Žuvo,

Tūlas Horvath New Yor
ke bijojo naujo karo. Jis 
vaizdavosi, kad kilus nau
jam pasauliniam karui, mie
stu gyventojai bus išnaikin
ti nuodingomis dujomis. To
dėl jisai ryžosi išrasti tokią 
priešdujinę maską, kuri ga
lėtų apsaugot žmogų nuo 
aršiausių dujų. Pereitą są
vaitę jis nutarė savo išradi
mą išbandyti ant savęs. Už
sidėjęs maską ant burnos, 
jisai atsuko žibinamąjį ga- 
zą virtuvėj. Kada jo žmona 
su mergaite sugrvžo iš ato
stogų, ji rado savo vyrą ne
begyvą.

Elektros Pagalba 
Maitina Žuvis.

Žuvų veisimo praduose 
(Ilinojaus valstijoj pradėta 
vartoti elektra žuvims mal
inti. Daroma štai kaip: virš 

Drudų pritaisoma keliatą ar 
kelioliką stiprių elektros 
lempų. Nakties laiku šviesa 
pritraukia daugybę visokių 
peteliškių ir vabalų, kurie 
susidūrę su karščiu apdega 
ir krinta į vandenį, kur žu
vys tuojaus juos ryja. Elek
tra atsieinanti daug pigiau, 
negu pirkti žuvims paprastą 
maistą. Rudeniop, kuomet 
vabalai pradeda nykti, jau
nos žuvys iš žuvynų išima
mos ir paleidžiamos į eže
rus bei upes, kur jos turi pa
čios susirasti sau “duoną”.

Aufcso Medalis Ne
žinomam 'Didvyriui*.

Louisianos senatorius 
Huey Long gavo anądien 
mušt Jam uždėta didžiausia 
juoda akis. Spauda daro iš 
to juokus. Korespondentai 
lenda pas senatorių ir nori 
padaryti jo nutraukų su iš
mušta akimi. Senatorius 
pyksta, kolioja juos per du
ris ir piudo šunimis, bet 
veido neparodo, nes bijo, 
kad reporteriai nenutrauktų 
paveikslo. Bet kas ir kur 
jam fizionomiją sugadino, 
niekas tikrai nežino. Vieni 
sako, kad senatorius gavo į 
akį saliune prie baro, kiti 
spėja, kad. vienas policijos 
viršininkas jam tokią kiau
lystę padarė. Buvo net vie
šai prašoma, kad “didvy
ris” atsilieptų, bet iki šiol 

z niekas prie tos “garbės” da 
neprisipažino. Todėl artis

tas George de Zayas padarė 
New Yorke aukso medalį 
tam nežinomam “didvy
riui”. Gal dabar kas atsi
lieps. Medalio lėšoms pa
dengti artistas sakosi rink
siąs iš visuomenės auk&s.

KUBOS STUDENTAI 
SUŠAUDĖ ŠNIPĄ.

Pereitą sąvaitę Havanoje 
studentai revoliucionieriai 
pasmerkė miriop tūlą Jose 
Soler Lezamą, kuris prigu
lėdamas prie revoliucinės 

'studentų organizacijos ABC 
tarnavo kartu Machados 
žvalgybai kaip šnipas. Stu
dentai sušaudė jį kryžmai. 
Per jo kuną perėjo 18 kulip- 
kų. _ ______

MAINERIŲ STREIKAS 
IOWOJ.

Iowos valstijoj sustreika
vo 1,500 angliakasių, rei
kalaudami $5 į dieną algos, 
30 valandų sąvaites ir uni
jos pripažinimo. .......

1,500 BATSIUVIŲ .. 
STREIKAS.

Derry, N. H.—Čia randa
si 5 ęęverykų dirbtuvės u’ 
pereitą sąvaitę sustreikavo 
visų jų darbininkai, is viso 
apie 1,500 žmonių,

Per Ugnį Ir Lavonus
Pabėgo 11 Kalimų.
Iš Angolos sunkiųjų dar-' 

>ų kalėjimo Louisianos val- 
tijoj pereitą nedėldienį pa
bėgo 11 kriminalinių kali
nių, palikdami paskui save! 
3 lavonus ir keliolika žmo
nių sužeistų. Kalėjimo kie
me buvo lošiamas beizbolas• j- - • , , , Rugsėjo is 10 į 11 d. 12:40 nemenką vaidmenį. Kai ... , _ , , ..r demesis buvo at- va, Kazimieras * Amerikos lietu- ““J““ ,» “
Kfetptas į lošikus, Sta pro- gid,ausk |ačiai žinomas . d ,bėti k deginusi patį. Ji apipylusi j,
ga pasinaudodami, tūli ka- ir vi ,jmas J * L lovoje gazolinu ar kerosimi
uniai apsupo kalėjimo vir- tono lietuviu vaistininkas. 
munką ir liepe eiti su jais Mir& buvl, labai stai(^

Velionis sėdėjo su savo 
irsiF• Yjrsmlnka-s atsisakė. !cjraugais prie stalo ir buvo
Uztoį jis gav-o kulipką gal-ge,.am upe šnekėj0 4inks. njnku Tįs Fondas surinko
vonu mirtinai sužeistas >u- R juokavo. Staiga Lietuvai apie $33.000.00. 
smuko. Po to kaliniai akies jfe slįlinko ant stalo. P
nurksny nušovė du sargu įManvta kad šidlauskas sa
pne ginklų sandelio, kuri • Bu tuo laiku sye_ 
tuojaus išlauže ir visi apsvt^ - D.,įs Baiabanas ap.
ginklavo. Tada šaudydami !žjurėj0 H ; ir konstatavo
į visas puses jie suvirto į stai į mirti; Nežinodamas, 
taikytojų automobilius ir ka/aįitiko; jisai pažaukė 
leidoa is kalėjimo kiemo: j gvdvtoją. Velionis 
pne didžiųjų vartų. Kaleji- b nu%žtas miesto ligoni
nio perdėtais pradėjo pas- nen jr tenaj ; ažinta> kad 
kui juos šaudyt, is karabino minjs jvvko kraujo 
ir vieną bėgančiųjų uzmu- - - •

O *šė, o 11 pabėgo.

ANGLIJOS DARBIEČ1AI
SUSIDOMĖJĘ AMERIKOS 

EKSPERIMENTAIS.
labai sveikas ir drūtas. A- 
merikon atvyko tuoj po 
1^05 metu Rusijos i»evoliuci- Anglijos darbiečių He-jos. rcdo’ 1906J metais. Ne- 

raidas sako, kad Britanijos JR j, jk dirbo ie ,.R ,ei. 
profesinių unijų Kongresas . ,-, y • f darba 
esąs labai susidomėjęs daro- nes budamas dl
perimi ± kariuomenėj buvo jau
5a^ kad ngutorTa s,įti vaistininkystės
Amerikon delegaciją, kad.m°19J8’ , ,
patirtb kaip veikia prakti-'J^™^ VJXkė

’ ______ j p-le Monika Stropeikiute.
DU KARININKAI SUMAI- i Žmonai padedant jisai pa- 

NĖ PAČIOMIS. | baigė vaistininkystės moks- 
Laikraščiai .“praneša, kad į U ir Įsitaisė savo vaistinę, 

šiomis dienomis Arkansų i Biznis jam sekėsi gerai ir 
valstijoj du armijos karinin-! šiandien velionis paliko ne- 
kai sumainė savo pačiomis.»tiktai geriausią visame So.
Bet jie atliko tai legaliu ke
liu. Visų pirma abidvi poros 
nutarė persiskirti; paskui 
kap. Bradford paėmė maj. 
MacDonaldo žmoną, gi 
MacDonaldas—Bradfordo.

Vietinės Žinios
Batsiuvių streikas , Anglys jau pabrango.

Brocktone. j Kasyklų kompanijos da,
Brocktone kilo batsiuvių nepriėmė NRA plano, da 

streikas, nes kompanijos! nepakėlė maineriams algų, 
verčia darbininkus prigulėti o naglį jau pabrangino. Kie- 
prie Boot and Shoe Wor- toji anglis pečiams, kuri 
kers’ Unijos, ir kurie tik į birželio mėnesy buvo par 
neužsimoka tai unijai mė- įduodama po o-l , X ■ • Mokina naujausiu technikos budu su

514.10 tOnUl, artistišku išpildymu, klesišką ir Uu- 
nesinių duoklių, tuos palei- ’ pereitą pėtnyčią buvo pa- SJs.miay^s
džia iš darbo. Kompanijos kelta jau iki 515.10. Vadi-: 912 e. broaduay
aiškinasi, kad jos yra pasi- naši, doleris ant tono. Ir tai; so. Boston, mass.
rašiusios su ta unija sutarti akyvaizdoj to fakto, kad J?• Soniai,
ir turinčios ją pildyti. transportacija nuo kasyklų ---------------------------------------

Bet Brocktono batsiuviai iki Bostono buvo nupiginta BARGENAS 
tos unijos, nepnpazjsta ir i o centų tonui. ! „
nenon jai duoklių mokėti, j Minkštoji anglis taip pat na $1200 - City Point daly, 2 šeimy. 
Jie turi naują uniją, kuri va-; pabrango. Vasaros metu to-'™J ."""“t atskiri įėjimai, po s kam- 
dinasi“Brotherhood of Shoe'nas minkštos anglies Bosto-j3ioo“pėdų’žkmėl, dFdelVvieta^dlį 3Par 
and Allied Craftsmen”. i ne buvo 55.75, o pereitą są- ‘į’*’*" •nt'>moĮ>iĮių, graži ir saugi 

Konfliktui išrišti šią są- ( vaitę jos kaina pakelta jau gos. Kreipkitės pas: 
vaitę iš Washingtono atva- iki 56.40. j. KUPSTIS

'žiuoja valdžios atstovai.
136,000 vaikų grįžo pne

Jessies Costello bylai vai- knygų.
džia išleido $25,000. ! Pereitą sąvaitę Bostone

- Šitoj vietoj jau buvo ra- atsidarė pradinės mokyk- 
šyta apie moterį vardu Jes-, los ir 136,000 vaikų vėl su- 
sie Costello, kuri buvo tei-1 grįžo prie knygų.
siama dėl savo vyro nunuo-Į ---------------
dijimo ir išteisinta. Dabar, Pereitą subatą South Bo- 

: pasirodo, kad ši jos byla ka- stone vaikai pavogė iš troko' 
štavo Essex apskričiui $25,- krepši su 1,500 varinių cen- 

. 000. Tai vis žmonių pinigai, tų. Vežikas pastate
ant Broaduay ir pats įnėjo
krautuvėn. Išėjęs jis pama- 

. - . tė, kad du vaikai jau bėga
mas jau atidalytas ir pirmą su ^uo krepšiu. Jis juos vijo- 
dieną jo pasižiūrėti buvo gj bet nesugavo. Krepšys 
keli tūkstančiai žmonių. Jo SVėrg SVarų. 
pastatymas kaštavo $6,000,- j - . —
000. Jis randasi toj pačioj Gubernatorius Ely pakei- 
vietoj, kur buvo senas pas- tė kiniečiui Chin Lee mir
tas, prie Post Office skvė-’ties bausmę amžinu kalėji
mo. - Imu,

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinis Balos ii Anatomi
jos, fUebgijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 62^0

KELEIVIS
283 Broadway So. Boston. Mass.

Naujas paštas atidarytas.
I Naujas Bostono pašto ru

MIRĖ KAZIMIERAS ŠIDLAUSKAS

Velionis jau turėjo virs 
50 metų amžiaus, bet išrodė

Bostone aptieką. bet ir porą 
gražių namų, vienas mūras 
puikiausis visame distrikte.

Visuomenės gyvenime ve
lionis taipgi vaidindavo

Kazimieras Šidlauskas vi- ?r uzdeS^‘- Jada Vietiene
suotiniame Brooklvno šuva- *
žiavime buvo išrinktas Lie- ^"gzudystej. 
tuvos Šelpimo Fondo iždi- Cambridge’uje nužudyta

apie S33.ouu.uv. „ .x
Paskutiniais laikais velio- . subatą Camb-

nis buvo pasiekęs įtakingos ndge uje buvo rasta zoleje 
pozicijos tarp vietos demo- pne Gorhatn gatves nebegy- 
kratų. Laimėjus Roosevel- va Margarita MeCarthy, 10 
tui prezidento rinkimus, amžiaus mergaitę is
Kaz. Šidlauskas, rodos, bu- Somervilles. Ji prapuolė is 
vo išrinktas i vyriausi Mas- namų pėtnycios rytą. Ma- 
sachusetts valstijos demo- mergaite buvo pasmaug- 
kratų komitetą. * ls.m^a “ automobi-

Taigi Kazimiero šidlaus- liauf' A"4, J0? kakl° rasta 
ko mirtis yra skaudus smu- Plrst0 ženklai, 
gis ne vien tik likusiai jo ~ , .... •
šeimai, bet taip pat ji yra PūSkutimai ŠOKIUI
neatlyginamas nuostolis ir Rengia bendrai Montello LDD. 18, 
musų visuomenei, šeimyna 80 Bosto£įI5>^)k^I^Norwoo<l0

Subatoj, Rugs.-Sept. 16
Nuo 8 vakaro iki 11:45 nakties.

L. T. NAMO PARKO SVETAINĖJE
Sale Winter St., Montello, Mass. 

Grajis The Club Royal Sereaaders

pasiliko be vyro ir tėvo, o 
visuomenė neteko gero 
draugo ir padėjėjo.

K. Šidlauskas buvo kilęs 
iš Maldonių kaimo, Ka- _______
varsko parapijos, Ukmergės nptuJrnst Piknikn? 
apskričio, kur da tebėra gy- oenarOS rlKniKOS 
vas jo tėvas. Amerikoje ve-'
lionis paliko žmoną ir du 
sunu, kurie lanko kolegiją.1 
Be to da čia lieka du bro-’ 
liai, Kastantas ir Kazimie
ras Šidlauskai.

Kūnas yra pašarvotas na- .. o
mie, 319 E Street, South Bo-.^Tii^mKeUk^nu^Srjr i A J NAMAKSY
stone. Laidotuvės bus ši ket- senuu gafe mvo kojas pamiklinti. ‘
vergą, 14 rugsėjo, New Cal-1 SSJiame *tsi-
vary kapinėse. Lydėjimas lankyti į abi šias ^pramogas 
prasidės 10 vai. ryto nuo na
mų ir eis tiesiai į kapines 

Velionio šeimynai ir gimi
nėms “Keleivis” reiškia gi
liausios užuojautos.

Apiplėšė teatrą.

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

iš senų laikrodžių j naujus. | 
TURIU GERIAUSIOS RŲŠIES 

OI L BURNERIUS. PATYS 
ĮTAISOME. , 

PARDUODU RAD1OS penkių ge
rą J-1J- • , ri*««ų kompanijų- Duodu ant įsmo-KereitO nedeidienio naktį kėjimo ir pristatau už SO mylių nuo 

buvo apiplėštas Shawmut Bostono’ 326 TOOADWAY 
i Teatras prie^ Blue Hill avė. I TeL 46is-w so. Boston, mass. 
į Vagys išlaužė seifą ir išnešė ~
■$1,100. Tai jau penktu kar
tu tas teatras apiplėšiamas.

NEPAPRASTAS
BARGENAS

Valentina Paltanavičiutė
Baigiasi Naujos Anglijos Muzikos 

Konservatorijų Bostone
DUODA MUZIKOS PAMOKAS 

ANT PIANO

332 WEST BROADU ay 
SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. South Boston 1W2

Lietuve kaltinama sudegi
mu savo vyrą.

Cambridge’uje buvo areš
tuota Ona Vietienė, 42 me
tų amžiaus lietuvė, kurią 
policija kaltina sudeginusi 
savo vyrą, Antaną Vietą. 
Pereito nedėldienio rytą 
Vieta išbėgo kieman visas 
liepsnose ir šaukdamas pa
galbos. Tuo tarpu pro šalį 
važiavo automobilium du 
policmanai; jie apgesino jo 
degančius baltinius ir nuve
žė ligoninėn, kur jis neužil
go mirė. Bet prieš mirda-

šu PROGRAMA 
Rengiamas tų pačių LDD.'Vųoįptj 
NEDELIOJ. RŪGS. (SEPT). 17 
Nuo 12 dienų iki vėlumos naktį.

LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
Montello, Mass.

Montelliečiai trauks virvę sykiu su 
norwoodiečiais ir southbostoniečiais.

RENG. KOMISIJA.

OORC H ESTERY
Dviejų šeimynų namas su krautu

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

A. J. KUPSTIS332 W. Broadway, Se. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 1662.

Telefonas Šm Boston 4484

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

G*riaB8Uk4«S^^,TlmBS
Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi-

258 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street x 
MONTELLO, MASS
TeL Brocktea 4114

Pereitą sąvaitę “Kelei
vio” redakcijoje lankėsi p- 
lė Puidokiutė iš Washingto- 
no. Ji dirba valdžios įstai
goje, bet turėdama atosto
gas aplankė savo tėvelius 
Lawrence, pusbrolį Tamo
šaitį So. Bostone, ir prie 
progos aplankė “Keleivį”. 
P—lė Puidokiutė papasako
jo, kad Washingtone įvai
riose įstaigose dirba nema
ža jaunų lietuvaičių ir turi 
tenai gerą vardą.

MOORES PENTU

/špentykit
Namus dr. g. l. killory

X3
ES-

?•

5g 
Cig 
S *as

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popievą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis

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

užeikite pas mus.

Flood Smak
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4743-M

LIETUVYS

OPTOKETRISTAS
Real Estate A Insurance

366 W. BR0ADWAY, Rsmu 1 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Telephone Res. Telephone 
So. Boston 3357 Jamaica 2431-M 

Residence: 251 Chestnut Aveaas 
Jamaica Plain, Mass.L

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Daru

317 B

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Bostoa 2732 

Nsaq: Talbet 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes ažlaikome 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 tt 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunėiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CAMT, (Beg. Aptiekarina) 
144 DORCHESTER STRKBT 
sou^irostoSČwmass. -

TeL So. Bratoa 2624, 2171 Ir 2774

SO. BOSTON 
1468

BAYVIEW 
[MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Aitomobilių ir Trakų Afeatora.amt - » - ♦ s< —-a. v«—X BMMHBC v ISOKIf

mobilias. Taisymo tt demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MA88. -

Peter Trefiskas tt Ja

DR. J. LANDtlUSSEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrios tt kroniikao Ugao vyro, metenir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų Styrimai vMarių tt plkaSų Irų. Eksaminnoja kraujų, šlapu
mų, tt spiandalna tavo labomto^^. IgMftla it***4—ų laUkma ui— 
gy ronairtionu Iš mošų pruktBaA
Ofioo valaadot: 2—4 a. p.; M* Tel. S. B. 2712.

524 RAST BR0AD7TAT SOUTH BOSTON, MASS.

ToL Parter 2782

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniai* 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kaatp. lamaa et. arti Central okv. 
" CAMBRIDGE, MASS.

Telefoną* 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.MIKOLAITIS
nuo 2 iki 4 po’ pietį), 

vakare.aoo 7 iki 8
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

64 Scoilay Sųuare. Room 22 
BOSTON Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
Specialistas Kraujo, lakštu ir 

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

TaL So. Boston 2664. 

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki l v. po pietų

tik susitarus.
iki 12 dienų. 

Ofisas "Keleivio" naras
BĮ BROADVAY. tarp C ir D et. 

SO. BOSTON, MASS.

TeL Univeraity 4466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LICTUVt DENT1ST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Magsachusetto Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Iiegzaminuoju akis, -priskiriu 
akiaius, kreivas akis atitiesiou 
tt aaablyopiikose (aklose) aky
se sugiųžina šviesų tinkamu- 
Wku.

J. L. PAŠAKARN1S, O. D.
447 Breadvay, Se. Beatea, Mase.

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Leidotvrių Direktorias 

Patarnavimas Dieaų ir Naktį. 
494 BBOADMAY SO. BOSTON 

Tel S. B. 1437J 
Bes. 154 Mest 7th Street 
8a. Beatos Tel. 1437-M

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiaasiais keliais, greičiausiais
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH.
Broaduray Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
244 W. Broadvay, So.BostoiųMass

Tel. 0620

I PARAKA F AUTO 
SERVICE

u4 FILL1NC STATION 
Telpgf Geriaatta Taisymo Vieta.

Jsign norite, kad Jūsų antomo- 
bfiius ilgai laikytų, duokit natai- 

Darbas geras, kaina 
Jeign norite, kad Janų 

ganu trauktų, imkite gaa^

UKT08 VAITAITIS 
415 OM Coloay Avė.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 4777.
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