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ĮSAKE, KAD 75,000 ANGLIA
KASĘ! GRIŽUI DARBAN.

300,000 ŽMONIŲ STREI
KUOJA ĮVAIRIOSE PRA

MONĖSE.

Streikai ėmė plėtotis auto
mobilių ir plieno fabrikuose

Streikų banga Amerikoje 
kjla vis aukštyn. Kapitalistų 
spauda nenori apie darbi
ninkų kovą visko rašyti ir 
daug žinių nuslepia, todėl 
sunku tikrai pasakyti, kiek 
žmonių šiandien streikuoja, 
bet galima spėti, kad nema
žiau kaip 300,000, nes apie 
100,000 streikuoja viename 
tik New Yorko mieste ir a- 
pie 100,000 Pennsylvanijos 
kasyklose bei plieno dirbtu
vėse. Be to, Brocktone strei
kuoja batsiuviai, Philadel- 
phijoj duonos išvežiotojai, 
Detroite ir kitur pradėjo 
streikuoti automobilių dar
bininkai, o New Jersey ir 
Pennsylvanijos valstijose 

streikas tęsiasi šilko pramo
nėj.

Flinto mieste sustreikavo 
General Motors automobi
lių darbininkai. Kompanija 
paskelbė, kad ji atstato juos 
nuo darbo ir dabar jau jie 
nesiskaito jos darbinin
kais. Del to buvo paskelbtas 
Detroito automobilių dirb
tuvėse streikas, kur metė 
darbą, rodos, 30,000 žmo
nių. Visi automobilių darbi
ninkai reikalauja 30 valan
dų darbo sąvaitės ir nuo $1 
iki $1.50 algos į valandą.

Chesterio miestely, Penn- 
sylvanijoj, sustreikavo apie 
5,000 darbininkų Fordo 
dirbtuvėj.

Trokų vežikų streikas 
Conecticut valstijoj pasibai
gė, bet užtai New Yorko ve
žikai nutarė streikuoti. Be 
to, New Yorke streikuoja 
siuvėjai, šoferiai, laivų dar
bininkai, angliniai, žaisli
niai, batsiuviai, popieruoto- 
jai. dekoratoriai ir kiti.

Weirtone, West Virgini
joj, streikuoja 10,000 plieno 
darbininkų.

Kapitalistų spauda aima
nuoja, kad darbininkų strei
kai trukdą NRA aparatą ir 
neduodą pramonei atsigau
ti.

šį panedėlį įnėjo galėn 
NRA kodeksas kasyklose, o 
tuo tarpu 75,000 angliakasių 
Pennsylvanijos vakaruose 
tęsia streiką toliau ir apsu
pę kasyklas neleidžia jų ati
daryti. Ypač angliakasiai 
nusistatę prieš žmogžudin- 
gą Fricko kompaniją, kuri 
priklauso Morgano kontro
liuojamai U. S. Steel korpo
racijai ir nesenai įtaisė uni- 
jistų skerdynę prie savo ka
syklų. Ji baisiai priešinga 
unijai ir todėl angliakasiai 
pasakė negrįšią darban pa- 
tol, pakol tas jos užsispyri
mas nebus sulaužytas ir uni
ja pripažinta.

Pereitą sąvaitę 3,000 mai- 
nerių atžygiavo iš Fayettės 
kauntės į Clairtono miestelį, 
kur randasi didelė , Came- 
gies plieno dirbtuvė, įsilau
žė ton dirbtuvėn ir pradėjo 
šaukti darbininkus streikam 
Kurie nesiskubino, tiems 
maineriai numovė drapanas.
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Ęuvo sušaukta visa mieste
lio ir apskrities policija su 
visais savo ginklais ir gazi- 
nėmis bombomis, bet ji ne
drįso angliakasių užkabinti, 
tik stovėjo ir ramiai žiurėjo.

Šį panedėlį NRA viršinin
kas gen. Johnsonas pasišau
kė Washingtone angliaka
sių unijos prezidentą Lewi- 
są ir vardan Roosevelto pra
dėjo prašyti, kad jis pasis
tengtų baigti angliakasių 
streiką kuo greičiausia. 
Johnsonas užtikrino unijos 
viršininką, kad Frick kom
panija jau pasirašiusi NRA 
kodeksą ir pripažinusi uni
te-

Po šitos konferencijos, U. 
M. W. of A. unijos vadovy
bė išleido įsakymą, kad ank
sti šio antradienio rytą, 3 
spalių, visi streikuojantys 
75,000 angliakasių grįžtų 
darban. Ar jie grįš, pama
tysime vėliau.

Austrijoj Kįįa Revo
liucija Prieš Fašizmą

Austriją dabar valdo dik- 
tatorėlis Dollfuss. Tai maž
daug toks pat tipas, kaip 
lietuvių Voldemaras — ma
žiukas, pasišiaušęs ir baisiai 
smarkus. Jis yra gryno plau
ko fašistas, tačiau miltinas 
Hitlerio priešas, nes Hitleris 
nori prijungti Austriją prie 
Vokietijos, o Dollfusas, kaip 
atkaklus tautininkas, stoja 
už savo “tėvynės” nepri
klausomybę. Ir dėl to, kad 
Dollfussas iki šiol didžiau
siu įnirtimu kovojo prieš 
hitlerininkus, Austrijos so
cialdemokratai nedarė jam 
jokių trukdymų. Bet pasku
tinėmis dienomis tas aky- 
plėša užsimanė panaikinti 
ne vien tik hitlerininkus, o 
ir visas kitas partijas, pa
likdamas tiktai savo “na
mų sargybą”. Socialdemo
kratų darbininkų kovos or
ganizaciją Šucbundą jau už
darė, o dabar kalba apie už
darymą ir visos socialdemo
kratų partijos.

Bet socialdemokratai ne
mano Dollfussui be kovos 
pasiduoti. Jie pareiškė, kad 
jei tik jis kėsinsis prieš jų 
partiją, tai visoj Austrijoje 
tuoj bus apskelbtas genera- 
lis streikas ir darbininkai 
stos kovon, nes karinė so
cialdemokratų organizacija 
nors oficialiai ir uždrausta, 
f aktinai tačiau nėra išsiskir
sčiusi ir turi visus savo gin
klus. Revoliucinis judėjimas 
jau prasidėjęs “po žeme.”

PORT-ARTURE ESĄ UŽ
KASTA 12,000,000 RUB

LIŲ RUSŲ AUKSO.
Vienas rusų “baltagvar-' 

diečių”, kažin koks Alek-' 
sandrovas, pareiškė Japoni
jos konsului Charbine, kad 
Port-Arture esą užkasta a- 
pie 12 milijonų aukso rub
lių. Jo pranešimu, rusų japo
nų karo metu 1905 m. prieš 
Pcrt-Arturo kapituliaciją 
rusai užkasę ten 12 milijo
nų rublių. Japonai šiomis 
dienomis pradeda kasinėji-
mus
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Chicagoj Buvo Dide
lė Lietuvių Šventė.

Aviacijos Dienoj dalyvavo 
apie 15,000 žmonių.

Kaip praneša “Naujienų”! 
korespondentas M. Š—kis, 
Lietuvių Aviacijos Diena 
Oncago.ie buvo nepaprasta 
šventė. Žmonių dalyvavo a-
pie 15.000. Tai buvo tiesiog
istoriškas įvykis, sako kore
spondentas, kad vienu laiku 
suplauktų tokia galybė lietu
viško svieto. Automobiliai 
negalėjo sutilpti kelių mylių 
lauke; keli šimtai mašinų 
turėjo sustoti ant vieškelių.

Įdomiausia šitos šventės 
figūra buvo lakūnas Janu
šauskas, kuris ruošiasi atei
nantį pavasarį baigti Da
riaus-Girėno žygį. Aviacijos 
dienoj Janušauskas turėjo 
didelį orlaivį, kuriuo rodė 
ore visokias “štokas”, o pas
kui vežiojo svečius. Į jo or
laivį tilpo po 12 žmonių.

Nemažiau visus stebino 
sklandytuvas, kai yra orlai
vis be motoro. Buvo taip 
pat parašiutininkų, kurie šo
ko iš orlaivių žemėn skėčiais 
pasilaikydami, šitų įvykių 
pažiūrėti buvo atvykusi ir 
Dariaus motina. Kalbėjo 
Lietuvos konsulas Kalvaitis, 
“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis, adv. Gugis ir kiti.

Pelnas iš tos šventės yra 
skiriarflas naujam skridimui 
į Lietuvą. Šitą šventę suren
gė “Naujienos”..

Maskva Išvijo Vo
kiečių Korespon

dentus.
Vokietijos fašistai šio

mis dienomis išvijo iš Leip
cigo du rusų koresponden
tu, kurie sekė tenai komu
nistų bylą dėl Reichstago 
padegimo. Atsilygindama 
užtai Maskva paprašė išsi- 
kraustyt iš Sovietų sostinės 
visus vokiečių koresponden
tus. Hitlerio valdžia Berly
ne po to išreiškė apgailesta
vimą, kad toks Sovietų ker
štas galįs pakenkti “draugi
škiems abiejų valstybių san
tykiams.”

Potviny Žuvo 50,000 
Kiniečių

Iš Nankino pranešama, 
kad Geltonosios upės po- 
tviniuose paskutiniais lai
kais žuvo nemažiau kaip 
50,000 kiniečių. Be to, po
tvyniai sunaikino ūkininkų 
pasėlius laukuose įr visą jų 
turtą, todėl dabartiniu lai
ku tose vietose apie 1,000,- 
000 gyventojų badauja. Sa
koma, kad dėl tų potvinių e- 
są kalčiausi ginkluoti bandi
tų būriai, kurie norėdami 
apsisaugoti nuo valdžios 
kariumenės, išsprogdė už
tvankas, kuriomis buvo ap
saugoti laukai nuo upės pu
sės, ir tyčia paleido vande
nį, kad kariuomenė negalė
tų pereiti.

SUTIKO PASKOLINTI 
NEW YORKUI $25,000,000

Pereitą sąvaitę Wall 
Streeto bankininkai sutiko 
paskolinti New Yorko mies
to reikalams $25,000,000, 
nes miesto iždas jau buvo 
politikierių visiškai iššluo
tas.

Atsirado Naujo Plau
ko “Patriotai”.

Jie reikalauja Amerikai ka 
raliaus ir mušti žydus.

Šiomis dienomis Ameri
koje pasirodė naujo plauko 
“patriotai”, kurie kalba kaip 
tikri šalies išdavikai. Jie 
smerkia šalies konstituciją 
ir tuos revoliucionierius, ku
rie išvijo iš čia Anglijos ka
ralių ir “pavedė kraštą žy
dams valdyt”. Tai esą tas 
pats, ką Rusijoj padarė bol
ševikai, sunaikindami iš
mintingą ir visų mylimą ca
rą. Be caro ar karaliaus jo
kia šalis negalinti būt lai
minga, ,nes kuomet prašali
nama vienas valdonas, tai 
jo vieton paskui atsirandą 
keli šimtai, kaip dabar yra 
Amerikos Kongrese. Kiek
vienas kongresmanas. tai 
vis karaliukas. Todėl reikia' 
išmušti žydus, ir grąžinti A-' 
merikai karalius.

Taip kalba tie naujo plau- ’ 
ko “patriotai”, kurie vadina 
save “sidabramarškiniais". 
Ištikrųjų gi tai yra tie patys 
juodašimčiai, kurie kitąsyk 
spietėsi po Ku Klux Klano 
vėliava. Jiems dabar vado
vauja tūlas William Dudley 
Polley. Bet sekėjų jis daug 
neturi. Gal dėl to, kad nuo 
kiekvieno nario reikalauja 
$10 įstojimo mokesnio. Ši
tą “patriotišką” biznį smer
kia net ir buržuazinė spau
da.

Žiurkės Kova Su 
Gyvatėmis.

Grove City, Pa. — Prie 
miesto kolegijos čia yra zo
ologijos skyrius su įvairiais 
gyviais. Tarp kita ko yra, ar
ba buvo, tenai ir barškuolių 
gyvačių pora su septyniais 
gyvatukais. Pereitą sąvaitę 
prižiūrėtojas įmetė toms gy
vatėms suėst baltą žiurkę. 
Visi žino, kad barškuolės 
gyvatės yra baisiai piktos ir 
pavoiingos. Tą pavojų, ma
tyt, suprato, ir žiurkė, nes ji 
tuoj puolė jas smaugti, ne
laukdama pakol jos pradės 
ją piauti. Ir bematant 7 gv- 
vatukai buvo pasmaugti. 
Tuomet žiurkę puolė seno
sios gyvatės. Užvirė šnyp
ščianti ir spiegianti kova. 
Pasirangiusios kelias minu
tes, gyvatės pabėgo į kam
pą ir susiraičiusios pradėjo 
gintis nuo žiurkės, kuri ata
kavo jas neapsakomu at
kaklumu. Pastebėjęs tai pri- 
žiurėtojas žiurke ištraukė iš 
narvo, kad išgelbėjus nors 
dvi likusias gyvates.

HUDSONE SUSTREIKA
VO 1300 DARBININKŲ.
Hudson, Mass.—šį pane

dėlį čia sustreikavo 1.300 
darbininkų Firestone Rub
ber Footwear Co. dirbtuvėj, 
kur daroma guminė avali
nė. Streikieriai reikalauja 
25 nuošimčių daugiau al
gos. Tarp streikuojančių 
darbininkų yra ir “Kėlei 
vio” skaitytojų.

šį panedėlį Californijos 
pietuose vėl buvo jaučiama^ 
žemės drebėjimas. Loį An
geles mieste apgriuvo kelio
lika namų. Vienas afcmuo 
buvo užmuštas ir 12 
ta.

ze lo

10,000 Kazokų Pietų 
Amerikon.

Žinios iš Pietų Amerikos 
sako, kad Paragvajaus val
džia galvojanti parsitraukti 
10,000 kazokų, kurie padėtų 
jai sumušti Boliviją ir apgy
vendinti Gran Chaco pelkes, 
už kurias dabar eina karas 
tarp tų dviejų respublikų. 
Jungtinių Valstijų spauda 
spėja, kad iš to nieko neiš
eisią, nes Sovietų valdžia 
tokiam tikslui savo kazokų 
neleisianti. Bet jeigu Para
gvajaus valdžia ištiesu no
rės gauti kazokų, tai ji len
gvai galės tokią armiją su
rinkti iš baltagvardiečių, 
kurie dabar pusbadžiu gy
vena užsieniuose. Juk buvu
sios Kolčako ir Vrangelio 
armijos da neišmirė.

Komunistas “Prisi
pažino” Padegęs 

Reichstagą.
Leipzigo teisme, Vokieti

joj, dabar vyksta komunis
tų byla dėl Reichstago pa
degimo pereitą žiemą. Visi 
bešališki žmonės yra įsitiki
nę, jog Reichstagą padegė 
patys hitlerininkai, kad tu
rėtų kuo kaltinti savo prie
šus. Tačiau telegramos sa
ko. kad olandų komunistas 
Lubbe, kuris tuoj po gaisro 
buvo areštuotas* teisme jau 
“prisipažino prie kaltės”. 
Šitam “prisipažinimui” bet
gi negalima labai tikėti, nes 
Lubbe jau aiškiai išėjęs iš 
proto ir labai gali būt, kad 
jis visai nežino ką jis šneka. 
Teisme jis garsiai kvatoja ir 
elgėsi labai ‘nenatūraliai. 
Kai kas spėja, kad jis buvo 
kalėjime užhipnotizuotas.

SAKO, 3,000,000 BEDAR,
BIŲ GRIŽO DARBAN.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Green sa
ko, kad nuo to laiko, kaip 
Rooseveltas tapo preziden
tu, iki šio laiko apie 3,000,- 
000 bedarbių susirado dar
bo. Pereitą kovo mėnesį be
darbių buvę 13,689,000, o 
dabartiniu laiku jų belikę 
jau “tik” 11,001,000.

CHICAGOJ UŽMUŠTAS 
STEPAS KOZELIS.

“Naujienos” praneša, kad 
pereitą sąvaitę Chicagoje 
automobilius užmušė Stepą 
Kozelį, 33 metų amžiaus lie
tuvi. Piktadaris pabėgo. 
Tiesa, vienas automobilistas 
buvo areštuotas, bet jis sa
ko, kad ne jis Kozelį užmu
šęs.

NRA SUMAŽINO DARBI
NINKAMS ATLYGINIMĄ.
Amerikos aluminijaus pra

monė. kurią kontroliuoja 
buvusis finansų ministeris 
Melionas, mokėjo savo dar
bininkams tik po 30c į va
landą, o dabar, įvedant 
NRA kodeksą, nustatė tik 
25 centus į valandą ir ma
žiau valandų dirbs.

kaliniai PAVOGĖ ŠE
RIFO DEGTINĘ.

Barnstable, Mass,— Tai
sydami šerifo Crockerio na
mų stogą, du kaliniai čia 
nusileido į namo vidurį, pa
vogė $25 pinigų ir 5 galionų 
“džiogą” degtinės.
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HAVANOJE IŠPROVOKUOTAS 
KRAUJO PRALIEJIMAS.

SUSIŠAUDĖ DANCIGO
HITLERININKAI SU 

LENKAIS.
Rugsėjo'5 d. Dancige įvy

ko susirėmimas tarp vietos 
nacionalsocialistų ir kelių 
Lenkijos piliečių. Vienas 
nacionalsocialistas suimtas. 
Dancigo vyriausybė pareiš
kė savo apgailestavimo del 
šio įvykio lenkų vyriausybės 
atstovui Dancige.
* Netrukus po pirmo susirė
mimo įvyko ir kitas panašus 
susirėmimas Dancigo apy
linkėse. Čia, pasak vokiečių 
radio, du lenkai užpuolė na
cionalsocialistų smogiamo
sios dalies narį ir grąsino jį 
nudėti dalgiu. Tada, esą, na
cionalsocialistas iššovęs.Vie- 
nas lenkas buvo sunkiai su
žeistas ir tuoj mięė. Abu in
cidentu tiria Dancigo val
džios organai.

Cermakas Buvo Nu 
teistas Mirti.

Chicagos gengsteriai nusekė 
jį Floridon ir tenai nudėjo.

Musų skaitytojai atsime
na, kaip andai Floridoj bu
vo nušautas Chicagos majo
ras Cermak. Spauda tuomet 
visą “garbę” dėl to įvykio 
atidavė Rooseveltui, tvirtin
dama, kad žmogžudys norė
jęs užmušti Rooseveltą, bet 
per klaidą ar kaip ten ki
taip pataikęs Cermakui.

Dabar tačiatf išeina aik
štėn, kad Rooseveltas visai 
be reikalo buvo padarytas 
to įvykio “didvyriu”. Šūviai 
buvo taikomi ne jam, bet 
Cermakui, kurį Chicagos 
gengsteriai buvo jau iš kal
no pasmerkę miriop. Chica- 
gcj Cermakas buvo visuo
met apsistatęs sargais, sa
vais gengsteriais, todėl Ca- 
ponės gengsteriai nusekė 
paskui jį Floridon ir tenai 
jį nušovė. Sakoma, kad Cer
makas turėjo savo gengę, 
kuriai jis leisdavo laisvai bi
znį daryt, o Caponėš ir ki
tos gengsterius smaugė. Dėl 
to šie ir “padėjo jį ant vie
tos”.

LENKŲ PREKYBINIO
LAIVYNO “KAPINY

NAS.”
Lenkų laikraščiai paskuti

niu laiku plačiai rašo apie 
lenkų prekybinio laivyno 
“kapinyną” Gdynėje. Taip 
lenkų laikraščiai vadina vie
noje Gdynės dalyje be dar
bo stovinčius lenkų laivus. 
Tarp tų laivų yra visa eilė 
moderniškų ir didelių laivų, 
kaip pav., 3,1-00 tonų “Vys
la”, už kurią 1928 m. buvo 
sumokėta daugiau kaip du 
milijonai zlotų. “Kapinyne” 
jau penktas mėnuo stovi be 
darbo penkta dalis lenkų 
prekybinių laivų.

8,000 PLIENO DARBIN1N
KŲ STREIKAS WEST 

VIRGINIJOJ.
Weirtono miestely, West 

Virginijos Valstijoj, pereitą 
sąvaitę sustreikavo 8,000 
plieno darbininkų. Jie pro
testuoja prieš “kompaninę• • •• 
uniją.’

________ • • ■

119 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
IR DAUG SUŽEISTA

Bet reakcijos lizdas įpai
kintas ir 500 karininkų su

grusta kalėjimam

Šį panedėlį Kubos sosti
nėj Havanoj užvirė kruvi
nas mušis, per kurį 119 žmo
nių buvo užmušta, o sužeis
tųjų skaičius da nežinomas. 
Jų pilnos miesto ligoninės.

Šitą kraujo praliejimą iš
provokavo keli šimtai kari
ninkų, kurie buvo pašalinti 
iš armijos ir susisukę reakci
jos lizdą amerikiečių vieš
buty. Įsitaisę sau guštą po 
Jungtinių Valstijų vėliava 
tie juodašimčiai nuolatos 
darė visokias provokacijas 
prieš revoliucinę Kubos val
džią ir labai erzino visuome
nę. Nors tas viešbutis senai 
buvo kariuomenės apsuptas, 
bet Kubos valdžia vis vengė 
atviros kovos, kad nepakel
tų triukšmo amerikiečiai, 
kurių keli desėtkai gyveno 
tame viešbuty. Šiomis dieno
mis valdžia tačiau sužinojo, 
kad į tą viešbutį amerikie
čiai atvežė karininkams Vi
są troką ginklų ir amunici
jos. Tada valdžia pastatė 
karininkams ultimatumą: 
pasiduoti į 24 valandas.

Karininkai atsakė; kad jie 
nepasiduosią.. Negana to, 
vienas karininkas suglamžė 
valdžios ultimatumą, įkišo 
šautuvan ir iššovė jį per lan
gą.

Paskirtam laikui išėjus ir 
karininkams nepasidavus, 
valdžios kareiviai anksti šio 
panedėlio rytą pradėjo ata
kuoti National Hotelį. Šovi
niai iš lengvųjų kanuolių 
suvarstė viešbučio sienas, 
sudaužė vandens dūdas ir 
ant galo sukėlė gaisrą. Vie
nas šovinys pataikė į Fordo 
automobilių dirbtuvę, kitoj 
vietoj per langą buvo užmu
štas Amerikos pilietis. Pa
dėtis pasidarė labai rusti ir 
Amerikos valdžios atsto
vams tarpininkaujant buvo 
padarytos mūšio paliaubos, 
kad davus amerikiečiams 
laiko iš mūšio zonos išsikel
ti. Paliaubos tęsėsi vos tik 
valandą laiko, kaip karinin
kai vėl pradėjo šaudyt iš 
viešbučio. Tada revoliucinė 
kariuomenė paleido darban 
kanuoles ir kulkasvaidžius. 
Pamatę, kad reikės žūti, ka
rininkai iškėlė baltus marš
kinius, kaipo ženklą, kad 
pasiduoda.

Kariuomenė tada užėmė 
viėšbutį ir visus karininkus, 
kurie buvo sveiki, Išgabeno 
tvirtovės kalėjiman, o sužei
stus nuvežė ligoninėn. Ke
liolika karininkų buvo už
mušta.

Amerikos valdžia Wa- 
shingtone pareiškė, kad del 
šitų įvykių ji intervencijos 
Kuboj nedarysianti.
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DOLERIS NUKRITO IKI 
64 CENTŲ.

Pereitą subatą'Amerikos 
dolerio vertė auksu nukrito 
New Yorko biržoj iki 64 
centų. Šį panedėlį doleris 
truputį sustiprėjo, bet nepa
siekė pilnų 65 centų.

—.
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H1LLQUITAS NUMATO 
DARBININKAMS PAVD

JŲ IŠ NRA.
Amerikos Socialistų Par

tijos pirmininkas Morris 
Hillųuit įspėja darbininkus, 
kad Roosevelto “naujoji po
litika” (“new deal”) yra 
labai pavojingas dalykas.

Jis sako:
“Nėra abejonės, kad. šita 

naujoji politika buvo Įkvėpta 
gerais norais; bet pagrindinis 
jos silpnumas yra tame, kad 
jos pagalba norima pasiekti to, 
kas negalima.

“Negalima juk perstatyti ša
lies pramonę ant planingos.ga
mybos pamatų, pašalinti pra
gaištingą konkurenciją, teisin
gai vaišinti darbininkus ir ne
šti prieš visuomenę atsakomy
bę, kuomet toji pramonė pasi
lieka privatinėj nuosavybėj ir 
yra vedama privatiniam pel
nui”.

Hillųuitas numato iš 
NRA tris pavojus darbinin
kams, būtent:

“Vienas pavojus yra panai
kinime ‘closed shop’. Tai yra 
tokia tvarka, prie kurios darb
daviai gali samdytis prie dar
bo tiktai tam tikros unijos na
rius. šitokia tvarka buvo jau 
įvesta visose gerai organizuo
tose šalies pramonėse. Darbi
ninkams ji turi labai didelės 
svarbos, nes apsaugoja juos 
nuo negarbingu ‘kompaninių 
unijų’ ir nuo broliažudiškų su
siskaldymų savo tarpe. ::

“Antras pavojaus šaltinis y- 
ra tame, kad NRA bus varto
jama siaurinti darbininkų teisę 
streikuoti. Prisidengę veid
mainingu ‘industrijos harmo
nijos’ obalsiu, darbdaviai sten
gsis sunaikinti geriausį darbi
ninku kovos ir apsigynimo Į- 
rankį, kuri jie buvo įsigiję di 

kentėjimais ir kovo-

Trečią darbininkams pa
vojų Hillquitas mato tame. 
kad vykinant NRA planus, 
tokia didelė ir plati galia y- 
ra pavedama vienam žmo
gui, būtent prezidentui. Ši
toj vietoj gludi didelis pa
vojus demokratijai.

Nors Hillquitas nesako, 
kad Rooseveltas butų palin
kęs prie diktatūros, tačiau 
matant kas dedasi Europos 
valstybėse, Amerika turėtų 
žengti pirmyn labai atsar
giai, kad nei per plauką ne- 
nukrypus nuo tiesaus demo 
kratijos kelio.

KAIP FAŠISTAI EIKVO
JA VALSTYBĖS PINIGUS

Tuščia bačka garsiai bar
ška, sako rusai. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie fašiz
mą. Neturėdamas nieko 
žmonėms duoti, fašizmas 
‘bovija” minias visokiais 
maršais, uniformomis ir ki
tokiais “pasirodymais”. Pa
vyzdžiui, Italijos fašistai šią 
vasarą organizavo masinį 
Amerikon skridimą, iš kurio 
jokios praktiškos naudos 
niekam nebuvo, tik tuščias 
mostas, kad patraukus mi
nių akis. Ir tam tuščiam že- 
stui Mussolinis nepasigailė
jo išmesti milionų lyrų.

Dabar vėl savotišką “pa
sirodymą” suruošė Hitleris. 
Niurnbergo mieste buvo su
šauktas Vokietijos nacių 
kongresas, į kurį susirinko 
tūkstančiai uniformuotų 
mogikų, tūkstančiai dele
gatų ir tūkstančiai “sve
čių.”

“Vossische Zeitung” da
bar paduoda kai kuriuos, 
skaičius, iš kurių galima su
prasti, kiek šitam “pasirody
mui” turėjo būt išleista val
stybės pinigų. Tik pasiklau
syki:

“Suvažiavimas įvyko Luipol- 
heino salėj, kuriai išpuošti bu
vo nupirkta 20,000 metrų me
džiagos ir 1,500 metrų girlian
dų. Be to, Niurnbergo miestui 
papuošti * buvo pagaminta 15,- 
000 vėliavų.

“Kiekvienas smogikų sekci
jos viršininkas gavo išdalyti 
savo kareiviams puodukus, a- 
liuminius peilius, šakutes ir 
šaukštus. Ant jų išgraviuruota 
Niurnbergo pilis ir data 1933. 
Išdalinta 150,000 puodukų ir po 
150.000 peilių, šakučių ir šauk
štų.

“Hitlerininkų dalims ir kon
greso nariams maitinti nupirk
ta ir i Niurnbergą atgabenta 
1,000.000 svarų mėsos ir de
šrelių, 2.600 lauko katilų, kie
kvienas 60 porcijoms.

“Į Niurnbergą pasiųsta 189 
ekstra traukinių kongreso na
riams ir 151 traukinių smogi 
kams. Niurnberge pastatytas 
garažas 200,000 privatiškų au
tomobilių ir troku.”

Tik pagalvokit, kiek visa 
tai turėjo kaštuoti! Ir visas 
tas triukšmas vien tik tam, 
kad butų triukšmo.

Ar tai ne tuščios bačkos 
barškėjimas?

Viršuje parodyti ginkluoti Havanos universiteto studentai, svarbiausioji Kubos revoliuci
jos pajėga. Apačioje parodyta kaip darbininkai dekoruoja Kongreso rumus Washingtone. De
šinėj vaizdelio pusėj parodytas vokiečių mokslininkas Richard VVillstaetter, kuriam Amerikos 
chemikų draugijos konvencija Chicagoje davė medali už jo mokslinius darbus.

Pietų Amerika Apsi
valė Nuo Diktatorių.!

daug, bravorai turės bran
giau už jas mokėti. Valdžios 
supratimu, tas duos ūkinin
kams daugiau pelno. Bet 
mokėdami brangiau už apy- 
nes, bravorai pakelia alaus 
kainą ir tuo budu iš ūkinin
kų tą pelną atima. Niekas 
nelaimėta, o darbas sunai
kintas. Ar tai nekriminališ- 
kas aktas?

Tas pats su kava. Brazili
jos valdžia supirko milionus 
svarų kavos ir suvertė ją į 
jūres, arba sumaišė su sma
la ir sudegino, kad žmonės 
negalėtų jds nusipirkti pi
gia kaina.

Jungtinių Valstijų val
džia pataria pietinių valsti
jų farmeriams aparti treč
dalį savo laukų su bcvelna, 
kad pakėlus jos kainą. O 
tuo tarpu milionai biednų]

MANO PASTABOS.
“Laisvė” < 14 > sako: “Dar kas užgriebė Ukrainą, To- 

1913 metais Leninas rašė: j torių kraštą Azarbeidžianą 
Pasaulio kapitalizmas ir ju- ir Gruziją, jei ne rusų bol- 
dėjimas Rusijoj 1905 me- šėrikai? Kas bandė užimti 
tais pabudino Aziją. Šimtai Lietuvą, jei ne Maskva? 
milionų paskandintų ir su- Delei Rytų Kinijos geležin- 
demoralizuotų viduramžių i kelio 1929 metais Maskva 
stagnacijoj prisikėlė nau- i buvo jau gatava imtis gink- 
jam gyv enimui ir naujai ko- Io prieš Kinus. Bet dabar,
vai už žmonijos elementari
nes teises, už demokratiją”. 
Pati “Laisvė” pripažįsta, 
kad dar tryliktais metais 
Leninas karštai gynė demo- 
kratiją, kaipo elementarinę 
žmonijos teisę. O kur pas
kiau nudardėjo Leninas, 
kuomet jis pasmerkė demo
kratiją kaipo buržuazijos iš- 
mislą?

Bimbiniu komunistų

kuomet japonai pasidarė 
stiprus Mandžurijoj, Rusija 
išsigando ir minėtą geležin
kelį gražiuoju siūlo pirkti 
japonams. Pasirodo, kad tik 
dėl baimės svetimų žemių 
nenori. •

šeimynų su vaikais neturi; biuras atsišaukė į
žmoniškų drapanų, nes jųšimtus draugijų, kviesda- 
kaina peraukšta. ‘ mas į ‘bendrą frontą”.

Milionai bedarbių vaikš- . pažlurčkim. kaip komu- 
čioja nevalgę, o valdžia per-P^^ai vykina bendro fronto 
ka kiaules ir atiduoda jas į^ėją gyvenimam Xew Yor- 
trąšoms. • • į"®’ Rand School name, so-

Per amžius žmonija į£>.(ciaKstų partija laikė konfe- 
vojo už maistą, per amžius renciją. Komunistiški triuk- 
buvo gerinamas žemės ūkis, šmadariai užpuolė konfe- 
gerinamos gyvulių veislės ir renciJ^ kur buvo 70 organi-

KOK1A 15 TO NAUDA 
DARBININKAMS?

Šitokį klausimą “Kelei
viui” stato “Naujosios Ga
dynės” apžvalgybininkas, 
kiniam nepatiko vieno mu
sų bendradarb. pastaba apie 
Pruseiką, kuris verčia buvu
sius savo draugus komunis
tus aukštyn kojomis ir tuo 
pačiu laiku agituoja už ko
munistų partiją.

Dėl šitos trumpos pasta
bėlės sklokininkų organo ra
šytojas pasakė ilgoką pra
kalbą, bet nieko neišaiškino 
ir ant galo klausia: “kokią 
iš to naudą turi darbininkų 
judėjimas?”

Žinoma, kad iš tokių pa 
sakų naudos nėra.

Bet mes da pridursime, 
kad ir iš visos sklokos nedi
delė darbininkams nauda. 
Nes kas gi darbininkams iš 
to, kad Pruseiką rengia pik
nikus, kritikuoja Bimbą, va
dina jo kompaniją “mul
kiais”, ir renka tiems “mul 
kiams” aukas?

Musų bendradarbis pa
vadino šitokią politiką “zig- 

‘ ie logika”. O mes pa
le tiesiai, kad tai yra 

darbininkų ir
feffte SgX£St

KRIMINALINIAI KAPI
TALIZMO DARBAI.
Kiekviena kapitalistinė 

valstybė skaito kriminaliniu 
darbu* naikinti turtą. Kilus 
streikui ar kitokiam sumiši
mui, kuomet turtui gręsia 
sunaikinimo pavojus,kapita
listiniai įstatymai visuomet 
leidžia policijai ir kariuome
nei šaudyt į žmones, kad ap
ginus turtą.

Kilus kur nors revoliuci
jai, svetimos šalys siunčia 
savo karo laivus, kad apgi 
nūs tenai savo kapitalistų 
lobius. Pavyzdžiu gali būti 
šiandien Kuba.

Bet tuo pačiu laiku kapi 
talistinės valdžios pačios 
naikina turtus, norėdamos 
pakelti jų kainą, štai, “Bos
ton American” 28 rugsėjo 
laidoj įdėjo du atvaizdu, 
vieną parodantį kaip Čeko- 
sovakijoj yra naikinamos a- 
pynės, o kitą parodantį kaip 
Brazilijoj yra naikinama ka
va.

Čekoslovakijoj valdžia 
supirko daugybę apynių iš 
ūkininkų, suvežė jas į krū
vą ir paskui uždegė. Žmo 
nės vargo, tręšė žemę, rinko 
apynes, o valdžia jas sunai 
kino, kad tuo budu pakėlus

tobulinami darbo Įrankiai, 
kad butų galima pigiau ir 
daugiau pasigaminti valgo
mųjų daiktų, o kapitalizmas 
dabar to darbo vaisius nai
kina, kad juos pabranginus, 
kad žmonėms sunkiau butų 
pavalgyt ir apsirengti.

Jeigu tai nėra kriminalas, 
tai kaip gi kitaip tokį darbą 
pavadinti?

ŽYDAI NEBENORI 
RABINŲ.

Lietuvos laikraščiuose 
skaitome šitokią žinią:

“Neseniai Aukštadvario ra
binas išvažiavo Palestinon, tai 
Aukštadvario žydų bendruo-, 
menė Įdėjo Į ‘Idiše štime’ skel
bimą. kuriuo Įspėjama, kad 
joks rabinas nedrįstų atvažiuo
ti į Aukštadvari užimti rabino 
vietos, nes bendruomenė esanti 
vienbalsiai nutarus gyventi be 
rabino. Kas važiuos, tas tik be 
reikalo darysiąs kelionės išlai
das”.

Tai yra labai praktiškas 
nusistatymas. Be rabino bus 
gyvenimas ramesnis ir kiše- 
nius sveikesnis.

Aukštadvario žydų pavy
zdžiu drąsiai galėtų pasekti 
ir lietuviai.

“Laisvė” 92 nr. rašo: 
“Teisingai d. Manuilskij pa
sakė, kad fašistai muša so
cialdemokratų partiją, kaip 
senąHunį”. Bimbiniai džiau
giasi, kad fašistai muša so
cialistus, kaip “senus šunis”. 
Na, o kaip fašistai muša ko
munistus? Turbut kaip “jau

jų kainą. Kai apynių liks ne-1 nūs šunis”?

zacijų atstovai. Komunis
tai atėjo tą konferenciją 
sugriaut. O “Laisvė” nr. 49 
rašo: “Saujalė biurokratų, 
kurie laikė konferenciją, ne
galėjo susikalbėti vidury, 
nes už durų ėjo tikra bendro 
fronto konferencija. Sto
vintis prie durų delegatai 
sudainavo ‘Solidarity for 
Ever’ ir ‘Internacionalą’.” 
Vadinasi, komunistai už du
rų kėlė triukšmą ir dainavo, 
kad socialistams išardyt 
konferencija. Ir visa to aky- 
vaizdoje Bimba nesisarma- 
tija kviest socialistus Į ben
drą frontą!

F. Abekas kitąsyk sunkiai 
dirbo Nonvoodo smalemėj, 
prie karštos smalos. V. Pau 
kštys ir kiti dabartiniai o- 
pertunistai pasigailėjo jo ir 
pasiuntė i Rusiją. Patekęs 
raudonoion armijon, Abe 
kas pasijuto daug blogiau 
negu smaiemėj. Abekas pa
bėgo. O dabar jisai šmeižia 
kitus pabėgėlius.

“Laisvė" 132 rašo: “Šį 
trečiadieni bus teisiami Wil- 
Kamsburg Plaza teisme, 
Brooklyne. du vyrai, ketu
rios moterys. Bedarbiai ir 
dirbantieji turi eit teisman 
ir reikalauti tuos demons
trantus paliuosuoti.” Bet 
kodėl neina teisman protes
tuoti Bimba, Vidikas, Buk- 
nys, Mizaia ir kiti komisa
rai? Juk jie geriau gali tei
sėją kritikuoti negu jų se
kėjai.

“Laisvė" 113 rašo: “So-, 
vietų Sąjungą netrokšta nei 
vienos pėdos žemės kitų ša
lių. Ji trokšta taikos.” Bet

“L.” 103 nr. sako: “Au- 
gust Cleassens, socialistų 
mitingo pirmininkas ir kiti 
jų vadai su policija pradėjo 
blaškyti eilinius socialistus. 
Policijos raiteliai leidosi į 
minią, kad nuvyti rųio aikš
tės socialistinius darbinin
kus”. Bimbiniai melagiai čia 
pasakoja savo tamsiem se
kėjam, buk socialistai suren
gė mitingą, ir tie patys pasi
šaukė policiją, kaud juos pa
čius muštų. Palaiminti ubą 
gai dvasioje, nes jūsų kara 
lystė bimbizme.

Vi»i despotai paliko di
džiausius kalnus skolų.

Įvykusi šiomis dienomis 
Kubos revoliucija buvo da 
vienas smūgis diktatūros i- 
dėjai. Sudribus despotui 
gen. Machadai, lotinų Ame
rikoj paliko tiktai vienas 

i diktatorėms, Juan Vincente 
įGomez, kuris jau apie 25
■ metus šeimininkauja Vene- 
Izuelos respublikoj, pardavi-

■ nedarnas aliejaus šaltinius ir 
kitus gamtos turtus Wall 
Streeto plutokratams.

Bet Hipolito Irigoyen Ar
gentinoj, Carlos Ibanez Či
lėj, Augusto Leguia Peruvi 
joj, Hemando Šilęs Bolivi
joj, Washington Luis Perei 
ra Brazilijoj, ir dabar Ma 
chado Kuboj—visi buvo su 
kilusių žmonių iššluoti lau
kan.

Kiekvienas nuverstas dik 
tatorius paliko kalnus ne 
mokėtų skolų. Valdydami 
šalis diktatūros keliu ir ne
siskaitydami su žmonių va- 
ia, šitie despotai skolino 
pinigus, daugiausia iš Wall 
Streeto piniguočių, tais pi
nigais užlaikė armijas ir jo
dinėjo žmonių sprandais

Apsivalyti nuo to brudo 
eikalingi buvo kruvini su- 
tilimai ir revoliucijos. Pa
vyzdžiui, Kubos diktatorius 
Machado nenorėjo pasiduo- 
i žmonėms jokiu budu ir 
iki paskutinės valandos žu
dė veiklesnius liaudies va
dus, kad pratęsus savo kru

nas, bet kartu su juo būna 
ir keliatas jo generolų bei 
patarėjų. Laikraščiai atvirai 
sako, kad tame viešbuty yra 
darcmas sąmokslas Macha
dą grąžinti atgal į Kubos 
diktatorius, “kuris taip nau
dingas buvo tenai Amerikos 
cukraus interesams.

Bet pats Machado repor
teriams nieko apie Kubą ne
sako. Jis kalba tik apie Ka
nadą. Kanada esanti puiki 
šalis ir jos žmonės esą labai 
malonus. Jis laba mylįs Ka
nadą ir kanadiečius. Fak
tas tačiau yra toks, kad jis 
nėra matęs da nei Kanados, 
nei kanadiečių. Jis nematė 
dagi nei Montrealo miesto, 
nes iš viešbučio niekur neiš
eina, o ir viešbuty sėdi lan
gus uždangomis užsitraukęs. 
Taigi aišku, kad jis veidmai
niauja, kuomet jis giria Ka
nadą ir jos žmones, nes jis 
nieko apie juos nežino.

Jis atvyko Į Montrealo uo
stą bananų laivu. Iš laivo į 
koteli važiavo nakties lai
ku. policijos lydimas. Jo 
automobilius sustojo prie 
užpakalinių viešbučio durų, 
kuriomis publika nevaikš
čioja. Tos durys buvo užra
kintos ir prie jų stovėjo du 
dideli nigeriai. Jie buvusį 
diktatorių su sėbrais įleido 
vidun. Einant Machadai 
viešbučio koridorium, jį pa
sivijo keli laikraščių repor
terei, norėdami “pagaut” jo 
atvaizdą. Kuomet vienas re
porterių palietė Machados

vinojo režimo dienas. Kai I petį, jis pašoko kaip me- 
pamatė, kad prieš jį sukilo džiotojų užkluptas zuikis, o

“Laisvė” 88 rašo: “Sočia 
listų partija šaukia protesto 
mitingą prieš fašistus. Dar
bininkai neturi leisti, kad jų 
vienybę •skaldytų keli socia
listų partijos lyderiai, sėdin 
tįs viršūnėj.’” Vadinasi, ko
munistų organas pataria 
darbininkams neprotestuoti 
prieš fašistus. Kada gi “Lai
svė” padarė su fašistais so- 
juzą?

Maskvos “Pravda” kalbė
dama apie Internacionalo 
dvylikto plenumo darbus, 
pabrėžė (Balandžio 24, 
1931) : “negali būti jokio 
bloko su socialdemokratais 
darbininkais prieš fašistus.“ 
Jeigu Maskvos organas sa
ko, kad su socialistais nega
limas joks blokas prieš fa
šistus, tai kam Komintemas 
ir jo sekcijos visose šalyse, 
diena is dienos, kviečia so
cialistus į “bendrą frontą?” 
Ar tai ne veidmainystė?

“L.” 129 nr. rašo: “Me
morial dienos kariškai paro
dai beeinant, dėsėtkas jau
nųjų socialistų lygos naru. 
Washingtono Eights stovėjo 
su plakatais, smerkiančiais 
karą, ir šaukė prieškarinius 
obalsfus. Už tai vienas fa 
šistas legionierius durtuvu 
perdūrė jaunuoliui Kastne- 
riui petį, o kitas šautuvo 
drūtgaliu primušė Kraviną. 
Abudu sužeistieji paimti 
ligoninę”. Čia pati “Laisvė” 
parodo, kad ji meluoja 
kuomet ji sako, kad fašistai 
ir socialistai, tai vienas ir 
tas pats. Sociali»ta».

au ir kariumenė, tada or- 
aiviu pabėgo.

Tik vienas Isidore Ayora, 
Scuadoro respublikos pre
zidentas, pasitraukė 1931 
metais geruoju, kuomet pa
matė, kad liaudis prieš jį 
pradeda kilti. Bet jis ruošėsi 
rezignuoti jau nuo seniau Tr 
todėl jis nėra skaitomas prie 
tikrųjų diktatorių.

Atkakliausis ir kruviniau- 
sis iš visų despotų lotinų A- 
merikoje buvo turbut Kubos 
diktatorius gen. Machado. 
Tas niekšas tarnavo ne savo 
crašto žmonėms, bet Ame
rikos kapitalistams, kurie į- 
sitaisę tenai cukraus dirbtu
ves, nežmoniškai išnaudojo 
vietos darbininkus.

Dabar revoliucinė Kubos 
valdžia panaikino visus į- 
statymus ir patvarkymus, 
kokie tik buvo išleisti po 
1929 metų 20 gegužės die
nos, kuomet Machado smur
to keliu užgrobė valdžią į 
savo rankas. Visi jo įstatyt?- 
nuo to laiko teisėjai ir kito
kie valdininkai taipgi pra
šalinti. Vieni jų jau areštuo
ti ir už padarytas piktadary
bes uždaryti kalėjimuosna, 

kiti arba pabėgo, arba
slapstosi Kuboje.

Pats kraujegerys Macha
do dabar yra apsigyvenęs 
Kanadoje. Montrealo mies
te. Jis turi pasisamdęs tenai 
Mount Royal Hotelyje kara
liškus kambarius, kur nuo
latos lankosi kažin kokie 
misteriški asmenys. Laikraš
čių korespondentai spėja, 
kad tai Amerikos cukraus 
tresto agentai, kurie prie 
užrakintų durų ir užtrauktų 
langų daro velnias žino ko
kias konspiracijas su buvu
siu diktatorium. Jie pristato 
iam ir pinigų. Pabėgęs nuo 
žmonių teismo Machado 
skundėsi, kad jis neturįs kuo 
ir už viešbutį užsimokėti, 
dabar, kaip pas jį pradėjo 
lankytis tie misteriški as
menys, pinigų pas Machadą 
atsirado kaip šieno.

Ir Machado gyvena tame 
brangiame viešbuty ne yie-

kuomet reporterio fotogra
finis aparatas takštelėjo, 
gen. Machado susilenkė 
dvylinkas ir leidosi bėgti. Į- 
puolęs į savo kambarį, jis 
užtrenkė duris ir nuo to lai
ko iš tenai neišeina.

Švedijoje Auga So
cialdemokratų Ga

lybė.
Parlamente ir senate jų par

tija yra stipriausia. 
Švedų parlamentas renka

mas 8 metams. Kasmet maž
daug parlamento aštuntą 
dalis atnaujinama rinkimais 
kai kuriose provincijose. 
Šiemet įvyko rinkimai trijo
se Švedijos pietų ir vakarų 
provincijose. Šiemet buvo 
išrinkti 5 konservatoriai, 3 
agrarai, 2 liaudies partijos 
nariai, kurie yra liberalinių 
tendencijų, ir 8 socialdemo
kratai. Tai reiškia, kad kon
servatoriai tose provincijo
se nustojo vienos vietos, 
liaudies partija — vienos 
vietos, o tuo tarpu agrarai 
laimėjo vieną vietą ir so
cialdemokratai—tris.

Dabar parlamentas, kuris 
susirinks sausio mėn., susi
dės iš 49 konservatorių, 19 
agragų, 2 liberalų, 17 liau
dies partijos atstovų, vieno 
nepriklausomo, 61 socialde
mokrato ir kelių komunistų. 
Aukštieji rūmai susideda iš 
58 konservatorių, 36 agra- 
rų, 4 liberalų, 20 liaudies 
part jos atstovų, 104 social
demokratų, 6 nepriklauso
mų nuo Maskvos komunistų 
ir 2 priklausomų nuo Mas
kvos komunistų. — Elta.

NUGA-TONE SUTEIKS-
JUMS NAUJĄ SVEL 

KATĄ.
NUGA-TONE sutvirtina visokius 

organus žmogaus systemoje,_ 
so p.petitų, sureguliuoja
aparatą ir vidurius Suteikia naujų 
spėkų raumenims, nervų systemai ir 
oadaro jų tvirtesne. Pagelbsti kur ki
ti vaistai nepagelbėjo, naaekmas tu 
rerų vaistų pasirodys tiktai j keletą 
dienų do vartoiimui.

NUGA-TONE parduodama® vbeae 
vaistinvčiose. žiu?-kitę kad gautu
mėte tikrų NUGA-TONE, nepriimki
te pavaduotojų.

BflK m*. iuhihhhibkhbi ■ .z*...-
/4



No. 40, Spalių 4 d., 1933 m. tVIS, SO. BOSTON

Į Kutiniskaito ir raio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Nepateisinami SLA. Pildomos Tarybos naujos kuopos tvėrėjai, rė- 

uni i/ kė kaip uz liežuvio pakarti,dygiai Prieš 60-tą Kuopą. kad niekas nebalsuotų už
Viniką, nes, anot jų, Vini-

Aleksynui, kurie vėliau tikGRAND RAP1DS, MICH.

Spaudoje buvo jau minė
ta, kad tūli SLA. nariai nori 
musų kuopą suskaldyti. Tai
gi keturiolika tokių narių 
reikalavo jau Pildomosios 
Tarybos, kad jiems leistų 
tverti naują kuopą iš senai 
gyvuojančios SLA. 60 kuo
pos narių. Nors musų kuo
pos susirinkimas daugiau 

kaip dviem trečdaliais balsų 
nutarė neleisti tokios kuopos 
organizuoti iš senų narių, 
bet P. T. vis viena leido to
kią kuopą tverti. Na, ir pra
sidėjo skaldyriio darbas; 
pradėjo vaikščioti po stubas 
ir kalbinti narius, kad jie 
mestų senąją kuopą ir dėtųsi 
prie naujosios. Nariai, kurie 
norėjo palaikyti 60 kp., dė
jo visas pastangas, kad to
kiam darbui užkirsti kelią; 
išrinko komisiją iš penkių 
narių ir pavedė tai komisi
jai pilną galią tvarkyti skili
mo reikalus. Bet Pildomoji 
Taryba su ta komisija nesi
skaitė ir įgaliavo p. A. Ber
notą, finansų raštininką, 
kad jis tuos dalykus sutvar
kytų. Bernotas taip sutvar
kė. kad dabar atsidūrė val
diškam teisme ir kuom visa 
tai užsibaigs, sunku pasaky
ti.

Da sunkiau įsivaizduoti, 
kodėl Pildomoji Taryba ig
noruoja visus SLA. 60 kp. 
tarimus, o teisina ir gina 
vieną A. Bernotą. Čia mums 
atrodo, kad P. T arba klai
dingai informuota, arba no
ri galutinai sugriauti 60 kp.

Kad visą SLA. 60 kp. 
skilimo istoriją aiškiai ir tei
singai nupiešt, kuopa savo 
susirinkime pavedė savo 
valdybai parašyti spaudai 
pranešimą ir paaiškinti fak
tus, kaip ištikro yra. Tas bus 
žingeidu netik SLA. na
riams, bet ir pačiai Pildo- 
mająi Tarybai.

60

k kas esąs dešinėji Gegužio 
su teismo pagelba atsiėmė į ranka, ir kuomet Viniką pa
savo pašalpas. Bernotas statysim Į sekretorius, tai

Du Metai Atgal Lipo Per Tvorą Į Pikniką, 
0 Dabar Didvyriu Apskelbtas.

RROOKLYK, N. Y. '-----------------------------------------

Kas nieko
To niekas

PASTABOS IS MUSŲ PADANGES.

Kodėl suskaldyta SLA. 
kuopa?

Kaip jau visi žinome, po 
Chicagos Seimo ir po visų 
riaušių su bolševikais kartu 
pasitraukė ir iš musų kuopos 
apie 17 narių. Po to pasitrau
kimo mes manėm, kad musų 
kuopoje bus jau ramu. Bet 
kas tau! Viena klika išėjo, 
tai jos vietoje atsirado kita, 

~ susidedanti iš fašistuojančių 
tautiečių. Ir nauji neramu
mai susirinkimuose tęsėsi 
toliau. Tuos neramumus pa
didino da ir Pittsburgo sei
mas, kuris paniekino visuo
tiną balsavimą. Delegatams 
gryžus iš seimo ir išdavus 
savo raportus, netik rapor
tai buvo atmesti, bet ir de 
legatai pusėtinai pabarti. 
Nuo to laiko kuopoje pasi
darė dvi nesutaikomos gru
pės. Pittsburgho seimo pri
tarėjai, matydami kad ne
įstengs pasiimti kuopą į sa- 
vo kontrolę, susitarė organi
zuoti naują kuųpą, bet pa 
likti musų kuopoje savo 
žmogų, A. Bernotą, kaipo fi 
nansų raštininką, kuris 
graužtų kuopą išvidaus, kad 
ją galutinai sunaikinti. Na, 
ir p. A. Bernotas, turėda
mas 60 kp. visą arkyvą, na 
rių antrašus pridavė naujos 
kuopos tvėrėjams, kurie ėjo 
po narių stubas ir kalbino 
juos dėtis prie jų kuopos. 
Pats Bernotas irgi vesdavo 
9enus narius į naują kuopą, 
kuomet jie nueidavo į jo na
mus užsimokėti mėnesines. 
Be to, pradėjo trukdyti ligo
niam pašelpas gauti, netei
singai centrui informuoda
mas apie jų sirgimą. Pavyz
džiui, W. Morrisui ir T.

pradėjo trukdyti ir naujų 
narių prirašinėjimą prie 60 
kp. Trijų mergaičių mokes- 
tys da nepasiųstos Centrui 
nuo vasario mėnesio, čia 
niekas daugiau, kaip tik no
ras musų kuopai kenkti vi
sokiais budais, kad ją de
moralizuoti. Yra ir daugiau 
Bernoto prasikaltimų prieš 
kuopą. Pavyzdžiui, perkėli
mas narių iš musų kuopos Į 
naują, kuomet jie musų kuo
poje neatsiteisę, kiti net su
spenduoti, nunešė musų 
kuopai virš 10.00 dolerių. 
Už trijų mergaičių duoklių 
nepasiuntimą centrui orga
nizatorius S. Naudžius pa
davė skundą prieš A. Ber
notą. Skundas priimtas dau
giau negu dviem trečdaliais 
balsų kuopos susirinkime, ir 
sulyg konstitucija A. Berno
tas negalėjo daugiau eiti sa
vo pareigų, pakol skundas 
neišspręstas. Bet A. Berno
tas pasiskundė centrui ir 
centras skaito kuopos skun 
dą “nepamatuotu” ir liepia 
A. B. eiti savo pareigą. Ki
tam susirinkime skundas 
perkeltas Pildojamai Tary
bai. o už kitus prasikaltimus 
paduota rekomendacija, 
kad A. Bernotas butų visai 
prašalintas iš sekretoriaus 
vietos. Rekomendaciją su
sirinkimas priėmė venbal- 
siai ir sekretorium išsirinko 
J.Smilgių. Bet PildomojiTa- 
ryba J. Smilgių neskaito se
kretorium, o užtaria A. Ber 
notą, kuris atsisakė atiduoti 
kuopos turtą. Del to kuopos 
valdyba patraukė jį val
džios teisman, kuris rašant 
šiuos žodžius nėra da užsi
baigęs.

Kodėl P. T. su A. Bernoto 
pagelba bando šitą kuopą 
išardyti, sunku ir suprasti. 
-Ji atmeta kuopos nutarimus, 
buk viskas “prieš konstitu
ciją”, o tuo tarpu pati P. T. 
nesilaiko konstitucijos, liep
dama suspenduotam nariui 
eiti viršininko pareigas.

Jėi musų kuopa padarė 
nutarimą, kad Centras iš
mokėtų pašelpą W. Morri 
sui ir T. Aleksynui, tai tik 
dėlto, kad nariai žinojo, jog 
Susivienijimui kaštuos tris
syk daugiau, jeigu dėl tų pa
šalpų reikės eit į teismą, ne
gu geruoju atmokėti. Ir mu
sų kuopa teisingai dalyką 
suprato.

Rodos, musų kuopos na
riai gali neprasčiau supras
ti konstituciją kaip ir Pildo 
moji Taryba. Bet ve, Cent
ras įsivaizduoja sau, kac 
SLA. 60 kp. sudaro tokie na
riai, kurie moka tik trikšnu, 
sukelti susirinkimuose, C> 
čia kaip tik atbulai, kuopo, 
yra pasilikę ištikimi ir pasi 
šventę organizacijai nariai 
tik • Pildomoji Taryba su 
Bernoto pagalba kelia muši į 
kuopoj suirutę ir neduoda 
ramiai tvarkytis. Toliau 
išeis į aikštę, kodėl taip da
roma.

Gegužio niekados negalėsi
me prašalinti iš prezidento. 
3et nariai, kurie pasiliko 60 
kuopoj, kaip tik stojo už Ge
guži ir Viniką. Ir ačiū tam, 
ie rėksniai surinko tik 27 
lalsus prieš Viniką. Tai Įvy
to da visai nesenai, o kaip 
greitai p. Vinikas ir “Tėvy
nės” redaktorius, kartu ir 
Gegužis, visa tai tartum pa
miršo! “Tėvynėje” pasipylė 
visa eilė straipsnių, smer
kiančių SLA. 60 kuopą, o 
ponas prezidentas ' Gegužis 
rašinėja A. Bernotui laiškus, 
turie irgi kaltina 60 kuopą 
dėl Bernoto apskundimo.

Tai šitaip musų kuopai at- 
imoka musų centro virši

ninkai už padalytą jiems 
patiems gera! Musų kuopos 
nariai nenori medalių už sa
vo nuveiktus darbus centro 
viršininkų labui, bet nieki 
nimo irgi nepakęs, nes jie 
.aučiasi to neužsipelnę. 

Kuopos valdyba:
Pirm. Jurgis Lapinskas,
F i n. Rai. Jonas P. Smilgius, 
Vic.-pir. F. Edkins,
Ižd. J. Karsokas,
Organiz. S. Naudžius.

Atsilygina blogu už gerą, 
geru už blogą.

Kada ėjo viršininkų no
minacija ir balsavimai į P, 
T., tai D. Greičaitis su visu 
savo buriu, kartu ir A. Ber 
notų, varė agitaciją prieš 
Gegužį ir Viniką. Net pa
skutiniu kartu, kuomet P. T, 
išstatė M. J. Viniką kandi 
datų į sekretorius, tame S. L 
A. 60 kp. susirinkime, kur 
buvo balsuojamas p. Vini 
kas į sekretoriaus vietą, D. 
Greičaitis ir kiti tos neva

j.

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
PASIUNTĖ AMERIKOS 

VALDŽIAI PRAŠYMĄ DE
LEI DARIAUS-GIRĖNO 
ŽUVIMO PRIEŽASTIES.

Jau buvo spaudoje pra
nešta, kad Amerikos Lietu
vių Advokatų Draugija nu
tarė reikalauti Amerikos 
valdžios, kad ištirtų musų 
transatlantinių lakūnų žu
vimo priežastį. Šios draugi
jos specialė komisija, susi
dedanti iš advokatų John B. 
Borden, Joseph J. Grish ir 
Rudolph A. Vasalle, paruo
šė atatinkamą dokumentą ir 
pasiuntė ji gerb. Cordell 
Hull, Valstybės sekretoriui 
Washingtone, prašydama, 
kad Amerikos valdžia pada
rytų specialų tirinėjimą su
žinojimui tikros priežasties, 
dėl kurios įvyko Dariaus- 
Girėno katastrofa, ir kad 
tokio tirinėjimo pasekmes 
praneštų advokatų draugi
jai ir paskelbtų visuomenei. 
Pasitikima, kad netolimoje 

gal jisai eidamas į lietuvių ateityje bus gautas atsaky- 
piknikus beveik visuomet mas. Apie tai bus vėliau pra- 
ipdavo per tvorą, kad ne- nešta.

reikėtų įžangos mokėti. Jei- John B. Borden,

Sužinojau anądien, kad 
vakare kaip 8 “Vienybės” 
redaktorius p. Tysliava kal- 
)ės per radio iš WMBQ sto

ties.
Atėjus aštuntai valandai, 

užsisukau radio priimtuvą ir j 
dausau, manydamas išbir
siu ką nors Įdomaus. Bet 
apsivyliau. Netik apsivyliau, 
>et stačiai nustebau, nes p. 
Tysliava pradėjo krikštyti 
didvyriu gerai man žinomą 
4., iš kurio čia visi juokus 

daro. Nieko nesakyčiau, jei
gu butų kalbama apie toki 
asmenį, kurio aš nepažįstu, 
bet kadangi tasai M. man y- 
ra daug geriau žinomas, ne
gu p. Tysliavai, tai skaitau 
savo pareiga nors kiek nu
šviesti, koks tas M. didvy
ris, o gali būt, kad ir p. Tys- 
iavai bus iš to naudos, nes 

aš manau, kad jis buvo su- 
daidintas.

Tiesa, visų to “didvyrio” 
darbų ir aš nežinau, bet ži
nau tiek, kad pora metų at-

CAMDEN, N
Šventas Petras esąs niekam, 

nevertas.

Taip yra išsireiškęs apie 
tą garsųjį apaštalą musų ku
nigas Virbickas. Tas atsiti
ko šitaip. Kartą eidamas 
pro lietuvių bažnyčią su
linkti minėtą kleboną. Pa
sveikinę pradėjom kalbė 
ti. Jis sako, eikš Į bažnyčią, 
pamatysi kaip gražiai išrė 
dyta. Įsivadinęs Į bažnyčią 
pradėjo rodyt, kaip gražiai 
išpėntyta. Aš pagyriau, kad 
išrodo gražiai. Vėliau kuni
gėlis pradėjo man rodyt pir
štu naujai Įtaisytus stabus, 
sakydamas: “Štai, kokia 
graži stovvla atvertos šir
dies Jėzaus! O čia šventos 
Teresės. Ir da vieną gražią 
stovylą mislinu pirkt

Čia aš išsireiškiau, kad aš 
tam nepritariu. “O delko?’ 
—smarkiai užklausė kuni
gas. Dėlto, sakau, kad da
bartiniu krizio laiku daug 
žmonių neturi ko valgyt, aš 
pats žinau keletą lietuviški į 
šeimynų musų mieste, ku
rios neturi iš ko gyventi ir 
savo mažus kūdikius siunti
nėjo pas kaimynus, kad pa
sigailėtų. Taigi, ar nebūti i 
geriau, kad šitie keli šimtai 
dolerių, kurie išleisti ant ne
reikalingu stovvlų, butų su
naudoti nelaimingų bedar
bių sušelpimui?

Čia, matomai, aš patai
kiau kunigui Virbickui la
bai opion veiton, nes jo vei
das paraudo kaip keptas vė
žys. Metęs man kreivą 
žvilgsnį, jis susuko, kad tos 
stovylos reikalingos. Aš ne
nusigandęs bažnyčioj gar
saus atsakymo, sakau: Štai, 
Šventas Petras su raktais 
stovi; artai neužtenka to
kiai mažai bažnytėlei?

“Tas šventas Petras nie
kam nevertas, tik išmest!” 
suriko kunigas ir eidamas 
tolin nuo manęs iš piktumo 
net nusispiovė, matomai pa
miršęs, kad randasi bažny
čioj. Tuo ir pasibaigė mūsų 
diskusijos apie tuos moli
nius “šventuosius”.

Parėjęs Į savo bakūžėlę aš 
ilgai galvojau, delko musų 
dusių ganytojai tokie egoji 
štai, toki karštaputriai, kac 
su jais negalimos jokios 
rimtos diskusijos.

gu tvora būdavo aukšta ir 
“didvyris” perlipi per ją ne
galėdavo, tai jis atplėšdavo 
entas ir per skylę įlįsdavo. 
Jeigu rengėjai kartais jį pa
gavę pradėdavo sarmatyti, 
tai jis teisindavosi, kad ge
riau esą įlįsti per skylę
pusdolerį piknike prageni 
negu prie vartų ji užmokėti

Komisijos Pirmininkas.

CLEVELAND, OHIO.

Lietuvių darželio reikalu.

Kaip jau žinoma, Cleve 
landė yra įkurtas tautiškas 

tr darželis miesto parke ir jau
tenai stovi pastatytas Basa
navičiaus biustas, gautas iš

Kai kūne kitaip jį n ne- Lietuvos kaip dovana. Dar 
vadina, kaip. skyhų specia-^eii0 atidaryme dalyvavo 
istas , nes jis žinodavo vi- miesto valdžia ir Lietuvos 

sas skyles tvorose.
Kuomet Dramos

pasiuntinys p. Balutis. Vis
ką sudėjus į daiktą, jau at 
liktas didelis darbas.

Ratelis
čia ruošdavo šeštadieniais 
ar sekmadieniais šokius, tai
tas vyrukas atėjęs visuomet . . _ .
sukeldavo triukšmą, nes be- • darbas, kurį turėsime
veik visuomet ateidavo gir- i ateityje atlikti. Tai pridėti 
tas ir svaidydavosi ižei- į Pfie to darželio daug pagra- 
džiančiais žodžiais. Piktžo-i žinimų, kad galėtume Iri
džiai pildavosi iš jo burnos tiems parodyti, jog mes lie- 
kaip pamazgos iš kibiro. i tuviai nesame atsilikę nuo 

Pereitais metais aš pats’kitų tautų.
mačiau, kaip vienas lietuvis! ^ei viena tauta neturėjo 
vijosi tą “didvyrį” Grand- tokio iškilmingo atidarymo, 
stryčiu ir grąsino jį užmušti, neį vienai tautai miesto val
kam jis lendąs prie jo žmo-'džia taip daug nepatamavo, 
nos. Gali būti, kad p. Tys-'kaip mums. Taigi turime tuo 
liava šitų dalykų nežinojo, j didžiuotis ir varyti darbą to- 
taigi nors dabar bus gerai b71- Toks darbas nėra vie- 
žinoti. Padauža, nos sąvaitės, nėra vieno mė

nesio arba vienų metų Dar

Bet toliau stovi dar dides-

bas bus varomas per dauge
li ateinančių metų.

PITTSBURGH*O LIETU 
VIŲ ŽINIAI.

Pittsburgh’o L i e t u v ių Taigi sukėlimui tam dar- 
Draugijos rengia gedulingą 'ou' reikalingų lėšų Darže- 
vakarą žuvusių musų lakunu ii° Sąjunga nutarė surengti 
a. a. Dariaus-Girėno atmini spalių banketą šv. Jurgio 
čiai. i parapijos salėje. Sykiu bus

NORWOOD, MASS.
Pas mus iš visų lietuviškų 

laikraščių populeriškiausias 
ir geriausia darbininkų my
limas yra ‘.‘Keleivis”. Jis ir 
prenumeratorių skaičium 
užima pirmą yietą po "Tė
vynės”. Pas Juozą Sadaus
ką kas ketvirtadienis ateina 
pluoštas “Keleivio” ir bema
tant darbininkai visus eg
zempliorius išgaudo. Jeigu 

Keleivio” da kas neskaito,
' norėtų užsirašyti jį, pa

tartina kreiptis pas A. Pra- 
tašių ar Juozą Pakarki}. Šie 
vyrai visada patarnaus 
greit ir teisingai.

Ateina ilgi rudens ir žie
mos vakarai, kada kiekvie
nam malonu sykis į sąvaitę 
sulaukti svečio į savo stubą, 
su tiek daug žinių iš viso pa
saulio, kaip “Keleivis”. Ko
munistai seniau bijodavo 
Keleivį” ir į rankas paimti, 

o dabar visi jį skaito su di 
džiausiu pamėgimu. Rašy
dami korespondencijas į sa
vo “Laisvę”, jie visuomet 
pamini “Keleivį”. Reiškia, 
svarbus laikraštis. Nori ar 
nenori, o skaitytis su juo tu
ri ir priešai.

Vietos lietuviams nuo se
nų laikų yra gerai žinomas 
progresyvus žmogus, “Ke
leivio” skaitytojas, M. Šar- 
galis. Pereitais metais pasi
samdė pentorių, kad numa- 
levotų jam namą. Komunis
tų organizatorius J. Grybas 
tuomet per “Laisvę” Šarga- 
lį išplūdo, kam šis samdė 
pentorių, o nedavė darbo 
bedarbiams. Bet šįmet pats 
komunistų komisarukas pen
tino savo namą ir nedavė 
užsidirbti nei tam pentoriui, 
nei bedarbiams, bet susi- 
kvietė savo draugus komu
nistus, kurie fabrikuose turi 
darbus, ir nupentino jam na
mą už dyką. Matote, kaip 
komunistai mulkina darbi
ninkus: vienaip kalba, ki
taip daro.

J. Pakarklis, J. Pėza ir P. 
Kručas, labai išsiilgę disku
sijų su broliais bimbiniais. 
Užėjus žiemos sezonui, kuo
met žmones daugiau myli 
rinktis į svetaines, komunis
tams reikėtų surengti disku
sijas. Gal jie atgautų savo 
prarastas pozicijas, kur pe
reitais metais taip negarbin
gai buvo supliekti.

Ve, kas Norwoodo praba- 
štėliui Kneižiui rupi. Jis ra
šo : “neužmiršk pamatyti 
švento vandens indą ir rink
liavos pintinę. Iš vieno pa
siimk kelius lašelius, o į kitą 
įmesk penktuką ar dešimtu-

kad nešėjo... Jei tokiems 
žmonėms duoti duonos, tai 
reikštų juos maitinti, vietoje 
bausti.” Reiškia, Bimbos 
pasiuntinys Milleris pripa- 
žysta, kad Sovietų Sąjungos 
darbininkai pilna burna val
gyt negali. O kad jie duonos 
neturi, tai vietoje šelpti, rei
kia juos bausti. Tai ve, kaip 
kalba patys komunistai apie 
darbininkų rojų”.

Socialistas.

SCRANTON, PA.

Organizuojasi Lietuvių 
Politiškas Kliubas.

Scrantono * ir apylinkėje 
yra labai daug lietuvių, ku
rie priklauso prie skirtingų 
pašalpinių organizacijų, 

draugijų ir kliubu, bet poli
tiškai jie yra labai susiskal
dę; dėl to čia ir kilo suma
nymas įkurit politinį kliubą. 
Pasekmės buvo gana geros, 
nes kliubas turi jau 400 na
rių. Prigulėti prie jo labai 
lengva, nes bedarbis nieko 
nemoka, o dirbantis moka 
tik vieną dolerį metams.

Kada mes politikoje esa
me susiskaldę, tai ameriko
nų akyse mes nedaug reiš
kiam. Jeigu viena grupė nu
taria kurį kandidatą remti, 
tai kita eina prieš, ir pasek
mės tokios, kad lietuviai sa
vo balsais negali nieko nu
sverti. Todėl, nežiūrint ko
kių mes butume pažiūrų, po
litiškai turėtume tartis vie
nodai, o tartis galime tiktai 
būdami organizuoti. Pertai 
šis kliubas ir nutarė kreiptis 
į visas organizacijas laiškais 
ir kviesti, kad prisidėtų prie 
šio kliubo. Tada mes galėsi
me pastatyti geresnuis rei
kalavimus ir mus balso ge
riau klausys.

Yra nutarta organizuoti ir 
moterų skyrių prie šio kliu
bo.

Susirinkimai būna kiek
vieno penktadienio vakare 
po numeriu 1823 N. Main 
Avė.

Dabartinė kliubo valdy
ba: pirm. L. J. Saviškas; iž
dininkas, P. Putirskas; raš
tininkai, D. Poškus ir D. Mi- 
lašauskas.

Kliubo korespondentas.

Vakaras įvyksta spalių n’ ilniaus paminėjimas _
22 d., 8 valandą vakare, Lie- Vakaro pelnas eina darželio' ką, neužmiršk aukų”. Vadi 
tuvių Piliečių svetainėje, naudai- Tiktai vieną tokį naši, kun. Kneižys už kelius 
1721 Jane Street, S. S. Pitts- darželį turime visame pa- Į vandenio lašelius iš parapi- 
burgh, Pa. šauly, todėl įrengkime jį tin- jonų prašo dešimtuko. O tas

Vakaro programas susidės karnai. Jonas Jarus, vanduo juk iš sinkos ir nue
is dainų, muzikos ir kalbų, 
tam liūdesio vakarui pritai
kytų.

Kviečiame visus lietuvius 
} tą vakarą atsilankyti. Yra 
pageidaujama, kad tą vaka
rą lietuviai nedarytų kitų 
parengimų.

Spaudos Komisija,
K. J. Vaišnora,
A K.

GERBIAMIEMS PHILA 
DELPHIEČIAMS.

Kadangi aplinkybėms su
sidėjus aš turiu iš Philadel- 
phijoe išvažiuot, o asmeniš
kai atsisveikinti su savo bu- 
v u s i a i s bendradarbiais, 
draugais ir parapijonai- ne
galiu, tai nors per laik išti 
tariu jums visiems sudie 
ačiū už pagalbą mano d 
buose.

Kun. X. M. Žukauską

LAIMĖJO CEMPIJONATĄ.
:jęs pas kaimyną kiekvienas 
parapijonas gali gert jo kiek 
nori už dyką.

Aš labai norėčiau, kad 
komunistus biznierius, kurie 
garsinasi “Laisvėje”, kas 
nors nuvežtų į Rusiją, ko
kiam pusmečiui laiko. Sugrį
žę į Ameriką jie tuojaus at
sidurtų pas “Keleivio” re
porterį ir pasakotų apie So
vietų Rusijos darbininkų 
skriaudas.“Vilnies” admini
stratorius J. P. Miller iš So
vietų Sąjungos patvirtina, 
kad ten duonos nėra. “Lais
vės” 207 numery rašo: “Uk
rainoje buožės labai piktai 

Jn">ėlgėsi ir prieš praeitą rude
nį nešėjo žiemkenčių, todėl 

Chicagietė p-lė Virginia Va» praeitą vasarą rugių visai 
ir Wie šiomis dienomis laimėjo neturėjo ir veikiausia, kad 
r- Amerikos moterų golfininkių jiems valdžia negali tiek

čempi.r.natą ir gavo užtai gražią duoti, kad galėtų pilna bur- 
taurę. na valgyti; juk tai jų kaltė,

SCRANTON, PA.
Kaip lietuvis farmerys sker

dė dvi negyvas kiaules.
Apie dešimts mylių nuo 

Scrantono miesto yra mies
tukas Elmhurst, Pa., nuo ku
rio nelabai toli gyvena lietu
vis farmerys, pas kurį ilgą 
laiką dirbo angliakasys var
du Džianas. Farmerys turė
jo dvi labai gerai nupenėtas 
kiaules. Vieną rytą farme
rys paliepė Džianui nueiti 
sodan, parinkti obuolių ir 
numest kiaulėms. Kada jis 
nunešė obuolius, pamatė, 
kad kiaulės jau nekruta— 
negyvos. Džianas labai išsi
gando, kad jo užtai nekal
tintų, ir farmeriui nieko apie 
tai nepranešė. Po kiek laiko 
gaspadorius nuėjęs tvartan 
ir radęs kiaules negyvas, 
taipgi niekam nieko nesakė, 
tik liepė Džianui užvirti kar
što vandens, nes, girdi, šian
dien reikės skersti kiaules. 
“Tai gal aš turėsiu palai
kyt”, pasisiūlė Džianas. Ga
spadorius mostelėjo ranka 
ir sako: “Nereikės, pasker
siu aš vienas. Juk nepirmą 
sykį.” Ir paskerdė. Po tam 
šerius nušutino, išdarinėjo 
irtrokan įdėjęs nuvežė kiau
les Scrantono miestan ir 
pardavė.

Po to Scrantono bučeriai 
siūlė gaspadinėms gerų deš
rų. Scranton ietis.

n
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ETERU UŽMIGDYMAS, ARBA 
APMAR1NIMAS.

D-RAS MARGERIS.(Tąsa iš nu». 39-to.)

Lietuv. Socialistų Sąjungos Skyrius
ma. Čia tik kapitalizmas good life. “The workers mušt 
bando pratęsti savo dienas,1 own the machines”. In this little 
nes jau buvo pradėję braš-|sen^ence the whole of Socialism 
keti jo pamatai. Milionai be-p contained. The workers mušt 
darbių pradėjo nerimauti. own the machines, the minės, 
Todėl reikėjo numesti kokį the mills, the factories, the na 
kaulą alkaniems Žmonėms, turai resouręes, and banking 
kad nors laikinai nusiramin- system, which are essential to 
tų. Sutrumpino darbo valan- |our every day life, and see that 
das, bet darbo skubumą pa-phey are run for ūse instead of 
didino taip, kad darbinin- profit.
kai vistiek perviršį produktų We can build a new civiliza- 
pagamins. Atlyginimą užĮtion free frcm the tyranny of 

_ _ darbą darbininkui duoda poverty, fear and war. Socia-
kų įssiliuosavimo is kapita- mažesnį negu ištikrųjų ture- lism points the way to a Wor 
listines sistemos. Geriausia duoti, ir nėra nustatyta įkers’ World, where there will be 
tam tikslui atsakanti organi- Wek dien(J darbi„i„kas turi peace, plenty, and security for 

išdirbti per sąvaitę. Darbo Į aM- A world where the profit 
nėra—ir turi eiti namo. Imotive would be unknown, the

Taigi darbininkams nėral*0?/8;* ^^
^®|ko džiaugtis “gerėjančiais 

santvarką, kur niekas ne.|la.ikais-'’ , Darbininką gyye
galėtų išnaudoti darbininkų S^ada biJmvfe ‘ orgaS'l™^"“1 »f those »•*> 
Šma^SVvt^Lu: «ork for aU who are

isim ™ ^ises, ir kada able t0 work’ and b“1 for those 
minias, Socialistų Partija, . nusikratysim ka- who wolft work- That is one of
galės gerinti darbininkų bu-{tvarkos our sl°£ans-
vi ir keisti kapitalistinę j rodininkai, stoįite . gi Are you willing to grow old,
tvmKą. jeialistų Partiją ir kartu su and g0 out of the world feellr^

Šioje šalyje mes turime viso pasaulio darbininkija that you really never lived
t2m gerą įrankį—tai yra sekite paskui socializmo vė- That was onl- a 
balsavimo teisė.. Naudojan- liavą. Jeigu tenai, kur jus where >’ou toiled and sweat and 
ties ta teise galima pakeisti gyvenat, randasi keletas I suffered« while a few others, the 
visuomenės tvarką be revo- Į draugų, kurie šiek tiek su-1 ownin£ dass, lived. 
liucijos arba kraujo pralie- pranta socializmo idėją, su-1 Lifteen million adults and 
limo. Darbininkai neturi ti- tverkite Lietuvių Socialistų I1 beb* dependants vegetate on 
keti, kad dabar p. Roosevel- Sąjungos kuopą ir veikite the leavin£s of a civilizatoin, 
tas daro žingsnį link sočia- organizuotu budu. Tik tąsyk|tbat cou^ suppcrt twice its po- 
lizmo, įvesdamas taip vadi-galėsim tikėtis, kad kada Ipulatlon at the h‘£hest degree 
namą pramonės atsteigimo nors savo būvį pagerinsim.
sistemą. Ne darbininkų bu- J. Smilgius,
vio pagerinimui tas daro- Grand Rapids, Mich.

KELIAS f SOCIALIZMĄ.
Sumanus ir praktiškas j tryška, tenai erzinimą pa- 

migdytojas paprastai šitaip daro, na, ir verčia ligonį ko
sėti. Rūpestingam migdyto

Visų pirmiausia darbinin
kai turi susiorganizuoti į po
litinę organizaeijąir trauk
ti kuo daugiausia narių ir 
pritarėjų į savo būrį, vis kas

daro: Uždengia ligonio akis 
ir paklausia, ar jis kartais 
neturi dirbtinių dantų arba, 
da geriau, pažiūri į jo bur
ną. Paprašo ligonį norma
liai kvėpuoti ir nieko nesi-' 
bijoti. Tuo tarpu jis ima sau
są maską ir, laikydamas ją 
kokį colį ar du nuo ligonio 
burnos, pamažėli lašina ant 
jos eterą. O kaip ligonis prie 
etero truputį pripranta, tada 
maską arčiau prie burnos 
laiko, gi pradėjus ligoniui 
svaigti, ir visai arti prie bur
nos ją prideda, lyg ir biskį 
prispaudžia. Vienval ligo
nio sąmonei gęstant, žino
ma, pravartu dabar ir abru- 
selį aplink maskos briaunas 
apvynioti, kad ligonis ma
žiau oro, o daugiau etero 
trauktų.

Šitaip ligonį migdant, la
bai lengvai jis pereina pir
mąją migdymo būseną arba 
sąmonės sumažėjimą. Gi an
trąja, vadinasi, susijaudini
mo būseną, laike kurios Ii 
gonis kartais juokiasi, ver
kia, š'ikauja, dainuoja, kei 

i Ve, ruskis, rodos, irgi dur-' kia, daužosi ar tam panašiai, 
Inas, ale visgi ant juoko sa- irgi lengvai bei ramiai jis 
vęs nepastato. Kaip laike pereina. Susijaudinimo bu- 

! vainos caro vaiskų užpuolė sena, teisybę sakant, retai 
utelės, tai tokių zakonų ne-! tepasitaiko, jeigu migdyto-

jui labairetai pasitaiko, kad 
ligonis kosėtų. O su vėmi
mu, tai žinoma, geriausia,
jeigu ligonis prieš operaciją i kartas daugiau plėsdami 
nieko nevalgo. Bet stebėti- • socializmo idėjas. Tam tiks

lui turi būti tani tikri gerai 
apsipažinę žmonės arba or
ganizatoriai, kurie gerai su
pranta socializmo kelius ir 
siekius einant prie darbinin-

. —Alou, Maike! u ir. 
—Heilo, tėve!
—Na, o kas girdėt pas ta

ve, Maike?
—Aš, tėve, mokinuosi. O 

kas pas tave girdėt?
—Gerai kad paklausei,

Maike. Aš gavau gromatą iš 
Lietuvos. Mano senas kūmas 
rašo nuo Raseinių, kad pa& 
juos dabar išėjo labai čiud- 
nas zakonas. Sako, nei po 
ruskiu tokių navatnybių ne
buvo. Caro načalstva liep
davo tiktai žydus mušti, o 
Lietuvos valdžia liepia ute
les mušti. Sako, jeigu žmo- 

susitikęs utelę neužmuš, 
tai bus nufainuotas. j- 

—Tas tiesa, tėve.
—Na, tai kaip tu rokuoji,

Maike, ar tas neišstatys mu
sų tautų ant juoko?

—Žinoma, juoktis galima

rašė, ale tuoj išrado "vosa- 
boinią”, tai yra tokią maši
ną, ką uteles muša, ir ap- 
klynyjo visą armiją.Taigi ir 
Lietuvoj galėtų tokius prie
taisus įvesti. Per žiemą val
džia tenai neturi ką veikti, 
ba vakacijų laikas jau pasi
baigęs ir Palangos maudy
nės uždarytos, tai galėtų*nu
sipirkti keliatą tokių inžinų 
ir važiuoti per kaimus ute
les mušdami. Tada niekas 
nesijuoktų ir butų geras pa- 
rėtkas. -.

r“Gali būt, tėve, kad ta
vo sumanymas nėra blogas, 
bet tu be reikalo man jį aiš
kini, nes aš jo įvykinti ne
galiu.

Olrait, Maike, tai tu pa-iš visko, o iš tokio valdžios
patvarkymo juo labiausia. „ .-i • • -t- rašyk nuo manęs gromatą—As. Maike, irgi mislinu, Sffiįtonai ir ką aš
kad tai durnas patvarkymas. 
Ve, mano kūmas rašo, kad 
jis nusivarė anądien telyčią 
j Telšius parduoti. Prie jo 
tuoj prikibo policeiskis. Sa
ko, parodyk ška$3erius. 
Kūmas išsitraukė ir rąžan
čių. Žiūrėk, sako, brostvos 
kaip reikia, reiškia, ne be
dievis. O policeiskis apžiu
rėjo ir sako: “E, tu nepildai 
zakonų. Škapleriuose 4 ute
lės ir 17 glindų!”

—Ir kas iš to išėjo?
—O kas gi išeis! Policeis

kis surašė pratekulą ir ap
skundė mano kurną štaršam 
načalninkui. Dabar mano 
kūmas turi užmokėti 1000 li
tu štriopo, o už telyčią gavo 
tik 7 litus. Taigi jis dabar 
rašo man gromatą ir prašo, 
kad aš jam nusiųsčiau pini
gų. Sako, susimildamas ra- 
tavok, padarvk Amerikoje 
kolektą ar kitką, ba kitaip 
man pražūtis. Jeigu utelės 
nesuėdė, tai načalstva suės. 
Na, tai pasakyk, Malke, ar 
tai ne kreizi zakonas?

—Aš manau, tėve, kad 
perdaug ji peikti negalima. 
Nors jis išrodo juokingas, 
bet jis turi ir gerų pusių.

—O aš, Maike, nematau 
čia nei vienos geros pusės. 
Juk toks prisakymas Išstato 
visą Lietuvą ant šiderstvos. 
Visas svietas pradės juoktis, 
kad musų tautą utėlės už
puolė.

—Bet švarumas reikalin

mislinu. Pasakyk, kad Lie
tuvos valdžia nefainuotų 
žmonių po tūkstantį litų, ale 
tegul verčiau pati eina ute
lių mušti, tai žmonėms bus 
daugiau pažitko.
—Šitokio dalyko, tėve, ne

galima Lietuvos prezidentui 
tiesiai rašyti.

—Tai kaip reikia rašyti?
Kreipianties iš Amerikos 

Į Lietuvos valdžią, prašymą 
reikia siųsti diplomatiniais 
keliais, tėve.

—O kas tai do per keliai, 
Maike?

—Tie keliai, tėve, eina 
per Lietuvos atstovybę Wa- 
shingtone. Vadinasi, reikia 
rašyti pas poną Baluti.

—Aš matau, Maike. kad 
tu čia mane fulini. Aš ei
siu pas zakristijoną, o jis 
man parašys prošeniją tie
siai pas Smetona. Pamatysi, 
Maike, kaip Lietuvos činov- 
nikai turės uteles mušti.

—Aš nieko prieš tai ne
turiu, tėve.

—Na, tai gudbai, Maike.
—Laimingos kelionės, tė

ve!

gas, tėve.
—Jes, Maike, brudą rei 

kia kasavot, ale kam gi rei 
kia dėl to tokius zakonus ra
šyt ir gazietose juos garsint, 
įjad kitos tautos juokėsi?

CHICAGOS PARODA DA 
V£ TIK $27,000,000 

PAJAMŲ.
Pasaulinė Chicagos paro

da iki šiol davė tik $27,000, 
000 pajamų. Nors tai yra di 
dėlė suma, bet jeigu atsi
minsime, kad parodos įtai
symas kaštavo apie dusyk 
tiek, tai nuostoliai turės bū
ti milžiniški.

Randolphe automobilius 
užmušė Eleną Murphey, 57 
metų moterį.

jas moka savo darbą nuo
saikiai dirbti. Pagaliau ligo
nis pereina į trečiąją būse
ną, būtent, sąmonės nustoji- 
mo būseną. Dabar jis ramiai 
miega ir nieko nebejaučia.

Ligoniui sykį užmigus, 
maža etero tereikia jam 
duoti, kad jį miego stovy pa
laikius. Užtenka lėtai ant 
maskos lašinti, o kartais ir 
visai sustoti. Geriausiai yra 
nuolatos lašinti, nes eteras 
tik tolei eina į audinius, ko
lei ligonis jį kvėpuoja. Kaip 
tik ligonis sustoja eterą 
traukęs, taip greitai eteras 
apleidžia audinius ir su 
krauju pasiekia plaučius, iš 
kur, žinoma, ligonis jį iš
kvėpuoja. Bet kai ligonis y- 
ra labai silpnas arba turi 
prastą širdį, inkstus ar 
bronchus, tada patartina 
kuo mažiausia etero jam 
duoti, kad tik išlaikius vos 
nevos miegantį, ne daugiau.

Rūpestingas migdytojas 
atidžiai seka ligonio kvėpa 
vimą ir pulsą. Pravartu ir 
akių lėliukes, jų išsikėtimr 
sekti. Bet kai pripranti ligo
nius marinti, tai kvėpavimas 
ir pulsas, tarytum, viską pa
sako, ir į akių lėliukes maža 
dėmesio kreipti tereikia. O 
kvėpavimas, žinoma, dau
giausia mainosi su sąmonės 
mažėjimu. Kolei ligonis są
moningas, jis kartais tyčia 
bando nereguliariai kvėpuo
ti, o kartais net ir visai kva 
pą sulaikyti. Bet jeigu ligo-' 
nis sužiniai susilaiko nuo 
kvėpavimo, tai užtenka tik 
maską biskelį pakelti ir jis 
vėl pradeda kvėpuoti. Kai 
jau nustoja sąmonės, tada 
jau kvėpuoja gana regulia
ria i. O kai dėl širdies, tai ete
ras yra geras širdies paak- 
stintojas, ir jeigu tik migdy
tojas sugeba atatinkamai jį 
ligoniui duoti, tai ligonio 
širdis visai reguliariai ir 
gražiai dirba.

Pravartu bus keletą žo
džių tarti apie ligonio kosė
jimą ir vėmimą. Kosėti li
gonis dažniausiai kosti dėl 
labai jautrios ryklės ir gerk
lės, dėl šalto etero ir dėl ne
tikslaus migdytojo. Daž
niausia, teisybė pasakius, 
tijfonis ima kosėti, kai ne- 
žvalus migdytojas pradeda 
terį ant maskos stačiai pil

na, kad sumanus migdyto
jas vėmimą sulaiko. Jis, pa
prastai, kai tik pastebi, kad 
ligonis gali vemti, tuojau i- 
ma daugiau etero duoti, ir 
igonis nevemia. Tai yra ge
riausis būdas vėmimą su
stabdyti.

Kartais ligonis labai sei- 
isi. Tai pareina nuo to, kad 

seilių liaukos, tiesioginiu ar 
netiesioginiu budu eteru ak- 
stinamos, gyviau dilba. Prie 
o dar kartais prisirenka 
>umoje ir gleivių ir ligoniui 
neduoda lengvai kvėpuoti.
Reikia burną su vata ar gaza 
išvalyti. Da geriau, jeigu to- 
dem ligoniam duoti prieš o- 
peraciją biskį morfinos ar 
atropino arba ir abiejų sy
kiu, tai ne tiktai jis nesisei- 
lės, bet ir užmigs daug grei
čiau ir lengviau.

Daug žmonių labai Įdo
mauja, kaip ligonis jaučiasi, 
kada jį migdoma. Iš sykio, 
jeigu migdytojas nerūpes
tingas, ligonis jaučia, lyg 
kad jį troškintų, dusintų ar 
tam panašiai; paskui jam 
atrodo, kad jis viską ivg per 
miglas mato, o žmonių bal
sai rodos iš toli girdisi.
Ausyse ar tai skamba, ar 
švilpia, ar ūžia. ar kas nors 
panašaus darosi. Išskiriant 
dusinimą, kuris bene tik 
vienas šiek tiek nesmagumo 
ligoniui padaro, ir tai tik iš 
pat pradžių, šiaip jau ligo
nis gana smagiai jaučiasi.

Po eperacijos, jeigu tik 
nuosakus ir tikslus migdyto
jas per daug etero nedavė, 
ligonis tuoj pabunda. Ži
noma, iš karto sąmonė būna 
labai miglota, bet greitai iš
siblaivo. Pasitaiko kartais 
ligonių, kurie po operacijos 
būna labai neramus, nes jų 
nervų sistemą eteras neigia
mai veikia, bet tai labai reti 
atsitikimai.

Dar reikia pastebėti, kad nizaticns 
dideli girtuokliai ir rūkyto
jai ne tik labai sunkiai duo
dasi užmigdyti, bet ir nepa
prastai daug etero reikalau
ja. Jie labai greitai pabun
da ir kartais pašėlusiai dau
žosi. Pasitaiko kai kada gir
tuoklių. kurių eteru visai 
užmigdyti negalima: jie 
greičiau nuo etero miršta, 
negu užmiega.

zacija yra Socialistų Parti
ja. Socialistų Partijos tikslas 
yra pakeisti šią kapitalisti
nę sistemą arba valdžios 
formą į tokią visuomenės 

ne

half of what they are today and 
wages much higher, so that a 
comfortable living could be

To The American Lithuaman Y out h
VVhat is in store for you in 

the future? Will you be com- 
pelled to be content, to live on 
charity and to go from factory 
to factory seeking employment 
of which there is none, due to 
the labor saving machinery? 
Millions of men and women are 
doing just that today; maybe 
many of your own relatives are 
in this throng. trying to under- 
bid each other for a job, that 
at the best pays only starvation 
wages.

Such would not be the case 
if these millions of unemployed 
had joined yorking class orga- 

in their youth and 
voted the SOCIALIST ticket at

devoted to the cause of the opp-

of well being, ever attained. 
Hordes of homeless wanderers 
tramp betueen rows of deserted 
dwellings. Streams of joblęss 
machine hands and evicted far- 
mers cross each other in search 
of focd and clothing. An era of 
unsurpassed progess in the

ressed. Therefore we socialists I means for the enrichment of 
urge you, the youth of the na-1 life, ended in the bottomless im

as, to study the Socialist phi-1 becility of over-expansion and 
losophy, principles, and plat-1 over production hitched to grea- 
form, and you will be more than J ter need and want. Such condi- 
ever convinced, that it is youritions in the richest land on 
Party. There is a Youngjearth. where every one could. 
People’s Socialist League, in ai-1 ha ve peace, plenty and security. 
most every town where there is I The coming of all the machi- 
a Socialist Branch, and youthslnery should be as a godsend 
from fourteen to twenty-three I to the masses to

the polis. Many people today do, 
not know what SOCIALISM these classes and discussions. 
means and do not bother to find

relieve (them
years of age are accepted aslof unnecessary toil and hard- 
members. They maintain regu-lships. Būt the capitalist owns 
lar study classes on Socialiam. I the machine and is using it for 
Topics of the day are oftenlhis cwn personai benefit. He 
brought up for discussion, es-1 does not need so many of us any 
pecially something in the jnter-Įmore. Then what are we to do? 
ėst of the working class, and | Mušt we starve to death, just 
much education is derived from | because he Controls the means of 

our livehood and does not give
The Young Peoples Socialist I us any work unless he can exact 

out. They just keep on voting League, better known as the Y. I a profit from us? We Socialists 
Republican or Democratic. P- S. L, also goes in for sportslput it to you in a common affir- 
which are the Gold Dust Twins and entertainment. There are | mation, that your time can come 
of Capitalism. They ignore their many Y.P.S/L hiking clubs and I ncw if you and all the others 
own party. which stands for the baseball teams throughout the J likę you will join in a political
rights of all workers at all 

times. The Socialist Party is

PLAUJA SAVO “NUODĖMĖS” UPfiJ.

Wash:ngtono valstijoj atsirado kažin koks mulkintojas 
Michaux. kuris pradėjo krikštyt juodveidžius. Suveda juos upėn 

te pilti, ir pila ne pakraščiais *ki pažąsviu, padaro keliatą burių ir pareiškia, kad dabar jau 
maskos, bet tiesiog į vidurį, viso® j y nuodėmės nuplautos. Bet pats mulkintojas į vandenį 
Tokiu budu etero į bumą į- "rinn. Jis ^.tovi mltyje.

country. They also help the So- effort to bring it (Socialism) in- 
cialist Party during political I to power.
campaigns, by helping to dis-1 Other politicians make you 
tribute literature etc. Jall kinds of falše promises. We

Further niformation about promise that if you give us 
the Y.P.S.L. may be obtained at power, you will never again 
Socialist Party Headąuarters, want for work. No factory door 
549 Randolph St., Chicago. The would ever be closed to you as 
NRA is one of the great topics long as there is a demand for 
of discussion now among the | its product. Remember the pro- 
Y.P.S.L. and Socialist Party fit mctive wuold be gone. 
mem,bers. Roosevelt has ordered. Take your suit of clothes or 
thousands of acres of cotton your shoes, for instance. Do you 
plowed under. while millions I think the capitalist would have 
walk around in ragged clothes. Ithem produced, just because you 
The Gov’t has purchased thous- need them? No, indeed. if he 
ands of hogs for fertilizer, while could net make a profit on them, 
many workers have not tasted he would not care how you got 
meat to any extent for so long. alnng without them. 
that they do not knsw what it Į Labor štili has an opportuni- 
tastes likę anymore. Ali this tojty to vote into pewer the party 
boost the price of hogs, so lessjd13^ represents it. that is dedi- 
and less workers can eat theĮcated to a sočiai order in which 
famous “Porkers”. the workers of hand and brain

The past few years have de- wiH obtain the product of their 
monstrated that Capitalism is tofl, tbe Socialist Party. Read 
utterly incapable of solving the tbe .Socialist press. Join the So-

estien of distribution, of see-U’3**84 Party.
Your for Socialism,

Waiter J. Morris.

Keliatas sąvaičių atgal 
žydelis Levinsky sumušė 
Šarkį Chicagoje, o dabar 
airvs Loughran supliekė jį 
Philadelphijoj. Išrodo, kad 
Šarkio dienos jau užbaigtos.

$nes
that the masses obtained the 

essentials of life. They have 
' proved again that, under the | 
system of private ownership, se- 

1 eurity is impossible, that society I 
t mušt own and democratically 
operste the machines and land 
if the masses are ever to enjoy
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Įvairios Žinios. Į
Mažas Miestelis, Bet Didelis Vardas.

Bevaikė Mote- prancūzų buržujus pR1|MTAS | SOVIETŲ 
ARMIJOS PULKININ- 

1 KUS. |
I * i. J. ’ v ' *

Spaudos žiniomis, dabar 
Sovietų Rusijoj viešėjęs Jt>u-j 
vusis franeuzų ministeris 

už- pirmininkas Herriot pa

Kaip 
ris Nusipirko Kū

dikį.
Bevaikių šeimynos 

komedija.

Tolimam Lietuvos
kampy gyv ė no ūkininkai— keltas Sovietų Rusijos armi- 
vyras su žmona ir keletą me- jos pulkininku. Pasak tos 
tų nesulaukė vaikų. Vyras pačios spaudos, Herriot, ga- 
pradėjo žmonai išmetinėti, vęs pulkininko laipspj, la- 
ir jau grąsė skirtis, jei ji ne- bai nudžiugo ir kalboje, ku- 
pagimdys jam kudikio.Žmo- rioje padėkojo už jam su- 
na liūdėjo, verkė, pagaliau teiktą garbę, pasisakė pats 
tapo “nėščia.” Vyras buvo esąs franeuzų karininko su- 
patenkintas. Artinos laikas nūs. Esą, to naujo franeuzų 
gimdyti. Vyras sukrapštė du draugingumo įrodymo jis e- 
ar tris šimtus litų pinigų ir §ąs giliai sujaudintas. Gin- 
išsiuntė žmoną į Kaimą, į damas franeuzų rusų santar- 
Raud. Kryžiaus ligoninę vę, jis ir toliau gins taiką ir 
gimdyti Vyras įprašė kad demokratiją.
kai tik ji pagimdys, tuojau ------------------
jam muštų telegramą kas OarfrinOlfatt Da- 
gimė.

Ve Įsuose, Anglijoj, yra gelžkelio stotis ir mažas miestelis, kuris per 50 metų buvo vadi
namas Llanfair vardu, bet dabar tapo pakrikštytas vardu: “LlanfairPwllgyngyllgogeryphwy- 
rndrobwlll’antysiliogogogoch”. Tai esąs tikras velšų pavadinimas tam miesteliui, šitam vardui 
išrašyti prie gelžkelio stoties reikėjo 25 pėdų ilgio iškabos.

Amerika Prioažins i uždaryta Latvijos ameruca rnpazms SQCXALDUĄOViRA^ 
baVietUS. JAUNIMO SĄJUN-

Statement of the Ownerskip
AND MANAGEMEJtT 
OF THE KELEIVIS

KUBOJE NERAMU.
Kuba po revoliucijos vis 

da nesusitvarko. Kiekviena 
partija nori vis pastatyt ant 
savo, o prie to da nuolatos 
kišasi Amerikos valdžia, ku- S rtbiisher—st. Michelson, 
riai rupi tenai Wall Streeto
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lias cukraus dirbtuves už
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vencijos. 1
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Stanley Michelson,
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PAJIEŠKOJIMAI.

Žmona, atvažiavus Kau
nan, ligoninėn nesigulė, o 
pradėjo jieškoti kūdikio 
pirkti. Jai kaž kas patarė 
nueiti į Ryano ligoninę, šan-

rys Kilus Karui?
Tą klausimą svarsto An 

glijos darbininkai.
Anglų Profesinių Sąjun-

čiuose ir ten paklausinėti ar £U Kongrese buvo svarsto- 
kas neatiduotų ar nepar- mas klausimas, kaip turėtų 
duotų kūdikio. Kaip sykis pasielgti profesinės sąjun- 
pasitaikė, kad ligoninėj pa- gos, jei kiltų karas. Kongre- 
gimdė viena mergina duktė- so dalyviai reikalavo, kad, 
rį, kurios labai nenorėjus kilus karui, profesinių sąju- 
auginti: ji esanti neturtin- ngų vyriausia taryba kartu 
ga, o be to, merginai ir ne- su Darbo Partija suorgani- 
gražu vaiką turėti. Mergina zuotU karo priemonių ir ka- 
susitarė ir už tam tikrą atly- riško pasirengimo boikotą, 
ginimą mergaitę ūkininkei Kai kurie posėdžio daly- 
perleido. Ūkininkė tuojau viai pasisakė už taptautinės 
mušė telegramą savo vyrui, profesinių sąjungų organi- 
kad pagimdžius sveiką ir zacijos Briuselyje priimtą 
gražią dukrytę. Žmona tuo- rezoliuciją, kuria tuo mo
jau vežina dukrele sugrižo mentu, kada bus išaiškinta, 
pas vyrą, kuris labai paten- kas yra užpuolikas, butų pa- 
kintas ir vėl myli savo žmo- skelbtas visuotinas streikas.

S Šis pasiūlymas buvo per
duotas profesinių sąjungų

Washingtone pradėta kal
bėti, kad Rooseveltas pripa
žins Sovietų Rusiją da šiais 
metais, prieš Kongreso susi
rinkimą. Nors svetimų vals
tybių pripažinimas yra gry
nai administracinis dalykas, 
Rooseveltas tačiau nenori, 
kad anti-sovietų blokas 
Kongrese keltų triukšmą 
dėl tokio pripažinimo. Sa
koma, kad Amerikos prezi
dentas senai jau esąs nusi
statęs Rusiją pripažinti, tik 
laukęs pakol vidujiniai ša- 
ljes reikalai šiek tiek susi
tvarkys. Rusijos skolų klau
simas pasilieka da neišriš- 
as, bet Maskva visuomet 
laikėsi to nusistatymo, kad 
dėl skolų galima bus tartis 
tiktai tada, kai diplomati
niai santikiai bus atnaujin
ti.

GA.

NEPALANKUS PREKY
BOS BALANSAS.

Šių metų rugpiučio mėnuo 
davė Amerikai labai nepa

Rygos paygardos teismas' lankų prekybos balansą. A- 
paskelbė savo sprendimą merikon buvo įvežta prekių
dėl socialdemokratų darbi
ninkų sporto sąjungos už
draudimo. Apygardos teis
mo sprendimu socialdemok
ratų sporto sąjungai laikinai 
uždraudžiama veikti, kol 

bus išspręstas prokuratūros 
pasiūlymas šią organizaciją 
visiškai uždrausti.

Kas Mums Rašoma.
Biskia antisemitizmo.

Iš Gloversvillės, N. Y., 
mums rašo Ch. M.:

Senas “Keleivi”, nerašyk 
apie kunigus, ale rašyk apie 
žydus. Žydas yra kirminas 
ant darbininko visur. Dieve, 
jakorok žydus, kad pasi
kartų kožnas.

už $24,000,000 daugiau ne
gu išvežta. Pereitais metais 
tuo pačiu laikotarpiu užsie
nio prekyba davė $17,497,- 
000 balansą Amerikos nau
dai.

SCRANTON, PA:

Tautiška parapija

Rugpiučio 24 d. vietinis 
taut parap. kun. Vaieekau- 
skas sušaukė nepaprastą su
sirinkimą reikalu tautiškų 
parapijų suvažiavimo. Su
važiavimo tikslas įkorpo-
ruot Lietuvių Tautišką Baž- Elzbieta Katilienė auišau- 
nyčia, kad visokie Romos ™}no dr,upus ŠJP“*8*•7,T’ ... - - tarnus, pranešdama mano didelę ne-
zalezninkai negalėtų uzme- • - - —
tinėt tautiškai bažnyčiai 
kad ir mes tarnaujam sve
timam pirmininkui.

Susirinkimą atidarius, 
cun. Vaicekauskas išdėstė 
suvažiavimo reikalingumą, 
perskaitė susirinkimui baž- 
: lytines taisykles ir apsvars
tė smulkmeniškai 
apeigas.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

AL Kranui. — “Lietu
vos Keleivio” priedą gavo
me—ačiū.

Onutei.— Aprašyti tams
tos dalykėliai visuomenei 
butų neįdomus. Nespausdin
sime.

Ant Stului.—Eilėraštį su
naudosime. Ačiū.

laimę. Rugpiučio 19 dieną mirė 
no vyras, mirė staiga parėjęs iš dar
bo Dabar nusilaužė ranką mano mer
gaitė, o aš pati nulaužiau koją. Ger
biami mano draugai malonėkite atsi
liepti. (3)

MRS. ELZBIETA KATILIUS 
383 Weeks St., E. Akron, Ohio.

APSIVEDIMAL

Pajieškau merginos ar našlės nuo 
25 iki 50 metų apsivedimui. Aš turiu 

vianlcias1 farmą 80 akerių, turiu gyvulių ir vi- 
i ską. kas reikalinga ant farmos. Žmo- 

. na Tnano mirusi pusantrų metų, yr» 
33"-vaikai, vienas 12, antras 9 me- Kada suvažiavimas tikrai'tų Reikia gaspadinės ir kai kuriu

vyks, kol kas da nėra to^el pageidautina kad
. Z. . j - • i j Į turėtų nors 3 šimtukus, tai butų ma-tarta. Bet sprendžiama, kad'ionus gyvenimas. Malonėkite atraiyt

. ...................................... *................................... <»>.
Mich.veikiausiai įvyks UpkriaoĮi^^™^

Reikia pastebėti, kad tik
rai protingai padarytų tauti
ški kunigai, jeigu jie sutvar
kytų tautiškos bažnyčios rei
kalus visai neprigulmingai
nuo svetimų globos. NQR| FARMOS,

Je*gu turite du šimtu dolerių, ra
šykit tuojaus, gausit didelį bargeną. 
Singelis ar moteris. (3)

JOHN BURNOTAS 
P. O. Bas 44,

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dveji namai ir du akrai 

gražaus daržo su vaismedžiais, par
siduoda gretai ir pigiai iš priežasties 
kad savininkas išvažiuoja Lietuvon.

P MANKUS (41)
1525 Maia St.,

IR KEIČIAMI KALINIAI
TURI NUSIŽEMINT 

SMETONAI.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Lietuva ir Rusija nu
tarė apsimainyti politiniais 
kaliniais. Dabar “Liet. Ži
nios” praneša, kad tam kilu-

ROOSEVELTAS JAU NO- - . , ♦ *. x *
RI MUŠTI KAINAS. vF!ausiai Wtaįnoodug- 

niai apsvarstyti. Profesinių 
Prezidentas Rooseveltas Kongreso pirminin-

nutare paskolinti gelezinke- kas parejškė ka(j vyriausia 
hM kompanijoms $2o,000 - te turi teis^ ka/0
?°«-k^J“ galetų ™s,P":k- jui esant, sušaukti specialę 
tl 700,000 tonų naujų relių, konferenciją. Per šių konfe 
bet reikalauja, kad plieno anevrkompanijos nuleistų relių turėtų buto apsvar- j “kliūtis”, nes Lietuvos

styto® priemones, kūnų rei- valdžia noį kad laikomikam?. Ligi šiol jis darė vis- pramoae5
kų, kad kainos pakiltų, o da- Atsižvelgdamas į pasaulio 
bar jau non jas mušti. *padėtį pa_

KVIEČIO TRUSTAS Mf bengęs šitokią specialę
TKm"* ^Tu mŠuS£

pi iqi pnes šių mėty pHDHig<Į. Issų,
U3UU3. jtaro payojyg šiandien yra

Londone susidaręs tarp- didesnį negu prieš dauge- 
tautims “kviečių trustas k metų.
nutarė vykinti savo progra- *___________
mą nepaisant Sovietų Rusi- VOKIETIJOJ DAUG BE- 
jos, kuri iš tos kompanijos DARBIŲ MOTERŲ, 
pasitraukė. To trusto tikslas „ , ,
yra mažinti kviečių sėją, kad Berlynas. Vokiečių darbo 
pabranginus visam pasauly tarnybos vadovybe pranesa 
duonų. Trustui priklauso M smarkiai auga savo no- 
Kanados, Argentinos, Aus- ™ dirbti meigąi-
tralijos ir Jungtinių Valsti- skanaus. Visos l.gsloll- 
iu kanitalistai nes mergaičių stovyklos jau

P perpildytos. Nutarta įsteigti
dar 60 naujų mergaičių dar
bo stovyklų.

Lietuvos kalėjimuose komu 
nistai paduotų Smetonai 

malonės prašymą”, o ko
munistai nenori tokio nusi 
žeminimo Smetonai daryti.

LATVIAI SULAIKĖ LIE
TUVOS ARKLIUS.

Per Joniškį buvo gabe
nama Latvijon didelė parti
ja arklių, sėmenys ir knie
dės. Meitinės muitinėje lat
viai viską sulaikė, aiškinda
mi, kad Lietuva jau išbaigus 
kontingentus. Musų atatin 
kami organai tvirtina, kad 
kontingentai dar neišbaigti 
Aiškinasi.

PAVOGĖ SENATORIUI 
KELINES.

Epe, Pa.—Pereitą nedė’- BIRŽUOSE SUPIAUSTĖ 
dienį atvyko čionai New ŽYDĄ.
^ism"^'' Birt, įkainy, keii.įsi

ties laiku vagys pavogė jo eme. V?kab™*> 
kelines ir visSs pinigui, ku- P™s>nantis, Gavėnas
rių jis turėjo $400. Jis turė- Pe,h“ s,uPlaust? vienam vei;
jo pasiskolinti pinigų nau- ^:P?,t0 ^8,?..v,e11 eJ° > 
joms kelinėms nusipirkt ir daboklę, o kiti į ligoninę, 
pusryčiams pavalgyti. MARIAMPOLĖJ STATO

PABĖGO IŠ KALĖJIMO. | MA » NAMŲ.
Iš Norfolko kalėjimo, Ma- Šiais metais Marijampo- 

ssachusetts valstijoj, perei- Įėję statoma apie 50 naujų 
tą sąvaitę pabėgo du kali- namų, iš kurių 8 namai mu-' 
niai darbo metu. Jiedu per- riniai. Šių metų statyba in-! 
lipo 20 pėdų aukščio sieną tensyvesnė už pernykščių 
ir nušoko kiton pusėn. Sar- mety statybą.

S ^ųTs^idZ KĄLĖJttiXŠNUsĮKĖLĖ, 

tačiau abudu paspruko. Vė- BET ŽIURKĖS LIKO. 
liau vienas buvo sugautas. I Pas Mariampolės nauja-

---------------- kurius, kurie gyveno prie
GAL BUS PROFESORIŲ laikino kalėjimo, buvo pri-

STREIKAS. visę daug žirkių. Kalėjimui
Profesorių tarpe kilo ne- išsikėlus, ligi šiai dienai žiu- 

pasitenkinimas, kad jiems rkės pasiliko ir sunku jos iš-
mažinamas atlyginimas. naikinti.

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

ŽarnotoB IŠMINTIS
Spalio—Nr.-2 sužinosite: Kada gere
sni laikai ateis; Kodėl atsirado NR4 
Ka sako Konfucijus apie viršžmogį 
Kas vėliausia pastebėta ant Saturno 
Kur pirmiausia žmonės atsirado; At 
likto Kriukio dau«r naajp satyriškų 
eilių; Daug kitų įdomių naujienų. 
Kopija 15c. Metams $1.50. Kanad. $2 

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

Laiškas Maikio tėvui.
Iš Clevelando J. Degutis 

rašo:
Gerbiamas Maikio tėve! 

Girdėjau nuo žmonių, kad 
žadi ženytis su kokio ten 
klebono gaspadine,tad siun
čiu tau 2 doleriu ant bačku
tės alaus. Nepamiršk ir ma
ne pakviest į savo veseliją. 
Be to, klausyk Maikio pata
rimų ir eidamas j stoną mo
terystės gerai apsivaktuok, 
nes su kunigo gaspadine ne 
vienas jau apsigavo.

NUO VISOKIŲ LI-
GV GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil
vio Nemalimo, 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- 
-niečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus- 
no ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

čionai jus galite gauti ir tokių gy- 
luoliu, 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 

198 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

KALĖDOMS I LIETUVĄ — 
PER KLAIPĖDĄ. *

Kiekvienas žino, koks didis 
džiaugsmas namiškiams turėti 
šventėms svečią iš Amerikos. 
Kurie tik išgali, turėtų tais sma
gumais pasinaudoti.

Švedų Amerikos Linija kiek
vienais metais rengia speciales 
Kalėdoms Ekskursijas į Lietu
vą. šiemet pirma ekskursija iš
plaukia populiariu S. S. Drott- 
ninghclm, lapkričio 29; antra 
ekskursija išplaukia modemiš
ku motorlaiviu Gripsholm, gruo
džio 9 d.

Lietuviams švedų Amerikos 
Linija yra žinoma kaipo linija 
vežanti j Klaipėdos uostą. Ke
leiviai atvykę į Gothenburgą, 
pervežami į kitą Švedijos uostą 
Kalmar, o iš čia plaukia tiesiog 
Į Klapiėdą. Lietuviams kelei 
viams duota gera proga pažinti 
gražiąją Švediją, važiuojant ge
ležinkeliu iš vieno uosto į kitą.

Visais kelionės reikalais ju 
mis aprūpins bile vienas autori
zuotas švedų Amerikos Linijos 
agentas arba centralinė Swedish 
American Line raštinė, New 
Yorke. žinios.

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skanus Alus—Gardus Užkandžiai, 
Paranki vieta smagiai praleisti 

JONAS URBONAS, Savininkas.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

Turiu visokių rūšių ir visokia kai
na. Biznieriams padarom su jų gar
sinimais ir pigiai. K])(įe norėtų par
duot pavieniais, geros išlygos. Prir 
siunčiu į namus ant pareikalavimo(-)

Z. GILEVlČIUS 
189 Hartford Avenne 

New Britain, Conn.

. Gera Farma Parsiduoda.
175 akerių žemės; 40 akerių gi

rios, kita dirbama, keliolika vaisingų 
medžių, 5 kambarių stuba, didelė bar- 
nė. 2 dideli vištininkai, kornams san
dėlis, garadžus, išrukinimui mėsos 
šantė, farmos įrankiai, traktorius su 
noragais ir diskoms; telyčia, 2 mu
lai, 1 arklys, 2 karvės, 20 avių, 4 
kiaulės, 60 vištukių, derlius, 30 ake^ 
rių kornų ir šieno. Viską parduodu ui 
$3,500, $2^00 įmokėt. Puikus pirki
nys. (40)

FRANK RUDZIN1S 
-R. 3, Boa 58a, Berlin, Md.

PARSIDUODA LIETUVUk 
KI BALANDŽIAI.

PAJIEŠKAU DARBO ANT 
FARMOS.

Moku visokį darbą kas tik reika
laujama prie farmos, o taipgi ir vai
sinius medžius sutaisau; karpendario 
darbą irgi moku. Geram žmogui esu 
naudingas darbininkas.

PETER SULTZ
c-o Leon Hicks Clayville, R. I.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, užsisenėjusių ir naujų, 
kurios daugiausiai pasirodo ant kojų, 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais ui- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išvaizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
R’eieko Mmtį 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 gydoolė nno Vėžio figos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Gyduolės kaina (4 oz.—$3.00 ir 

oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun-
timu.

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

FRANK RICICKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

Juodgalviai, rud
galviai ir geltOB- 
galviai. Prisiūti- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO.
BENDORAITIS
520 Wibon SU 

Waterbury,1

LAWRENCIEČIAI, SVARBU!
ATEINANČIOJE NEDĖLIOJĘ,

Spalių-October 8 dieną, I9SS m. 

LIETUVIU TAUTIŠKAME PARKE
prie North Lowell Road Methuen, Mass.

įvyks puikus

Paskutinis Šių Metų Išvažiavimas
IR KEMPĖS UŽDARYMAS—PIKNIKAS

Pradžia 1 vai. pe pietų.
Muzika bus viena iš geriausių; Programas įvairus; Visi atsi

lankę bus pilnai patenkinti. Išvažiaviman visus užkviečia:
LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAPIJOS KOMITFTAS.

Laurrenee, Mass.

PARSIDUODA BATŲ 
TAISYMO SAPUKĖ.

Viskas naujoviškai įrengta, maši
nos naujausio modelio, presai dcl ce- 
mentavimo padų, darbas atliekamas 
taip kaip pirmos klesos dirbtuvėje; 
renda pigi, vieta švedų apgyventoje 
kolonijoj, žmonės pasiturintys, prai- 

!|sas geras, mašinos inšiurintos, što- 
!|ras šviesus, pavienis gali čia* pat ir 
Iįgyventi, užpakaliniam ruime yra pe- 
Ičius ir gezinis pečius. Parduosiu ne- 

I! brangiai, nemokantį pamokinsiu; 
čia gera proga dėl jauno ar seno. 
Pamislykit kaip sunku dirbti po bo
su, o čia busi sau bosas. (40)

A. GULBEN 
52 GREENWOOD ST.,

WORCESTER, MASS 
------------------------------

Suvis dykai dasižinosite saVo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (42)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irviag Ava, Deak. K. 

uinlfCHICAGO, (LU

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų 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 gyarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Česnulevičius 

13 Whitney St. Worcester, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkias pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieibo 
jimus apsivedimų, įvairins prane
šimas, pardavimas, pirkimas, 
skaitome pe 3c nž žodį nž sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančias sykius 
skaitome 2c už žodį nž sykį. 
“Keleivio’’ prenumeratoriams, ku
rie tori užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome pe 2e 

.ųž žodį, išskiriant paieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi pe 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
drangų skaitome pe 2e až žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
až pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik pe lc už žodį.

Pajieškojimai su paveiksią kai
nuoja daug brangiau, nes ksinaeja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveiksią, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

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

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ
Jumį sunkiai

sutaupytiems 
pinigams
rasit

Lie
tuęo* Kt
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Bankas
priima indėlius,

atidaro papr.
sąskaitas, moka aukitus procentus, 

pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigus ir
atlieka visas



Seitas Puslapis

Korespondencijos
i Lietuvos Pajūrio 

Žvejyba.
Netoli sienos, ten, kur 

šventoji Įteka Į Baltijos jū
res, didelėmis musų vyriau-

BOSTON
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metų amžiaus. Mirties prie- sybės pastangomis yra įkur- 
žastis tokia: apie 5 metai at- visai naujas juros uos-

PITTSBURGH, PA.
Ruošiamas artistei Micku- 

naitei koncertas.

Visas Pittsburghas su- vo keliese pasivažinėti. At- 
bruzdo naujam darbui, t. y. nelaimė, mašina buvo
surengti vakarą, kokio si a- sudaužyta, Stakioniui buvo
pylinkė dar nėra mačius. sulaužyti kaulai ir sužeisti nėra visai tobulas, dar ir da- 

’skač rdUr!at velįonis.ka"- bar jis nevisada suteikia 6-
»EbETn- profesioha- žvejams «“*-
hi, išgirdęs kad Philadelphi- £vo^Z£ti£o dePd nuo mirties bangų-Cia
joj gyvena lietuvaitė, kurinusistatymo, bet gero budo tikėtų Įdėti dar keletą mi- 
per vargą ir sunkų darbą žmogus? Tegul jam bus len- ;U?nų litų, nes uosto staty- 
taip išlavino savo bal>ą. kadfg^.a šios šalies žemelė bai vieta pasirodo yra nepa- 
net svetimtaučiai Amerikoj 6 n , . . . * lanki, ir uostas nuolatos už-
ir Europoj jos dainavimu u P^je, štai viena links- ne§amas smėlio. Šventosios 

mesnezmia. Rugsėjo 21 dtę- uostas vis irma buv0 sta. 
na apsivedę Juozas Stadei-,, tod;£ kad ginčijan-
mkaj S“ Tere.5\ K“??’ tis su Latviais dėl sienos bu- 
vmiute. Abudu suristi tokiu ■ nurodvta, kad raes tenaij
i7sium, kurio niekas nenu- tuoiau • pastatysime. Be 
trauks. Vestuves buvo pas t0 ži -Fsvarbu susti 
jaunosios mo iną. Svečiai, rinti ienio • 
buvo labai maloniai priimti
ir pavaišinti. Jaunavedžiam 
linkėtina geriausios kloties.

gal vienas draugų nusipirko 
naują automobili ir išvažia- tas specialiai žvejų reika

lams. Uosto pastatymas at
siėjo keli milijonai litų. Tie
sa. dar ir dabar tas uostas

i-
LITVINOVAS IR TROCKIS

gėrisi, sumanė pakviesti šią 
panelę Į Pittsburghą ir pasi
klausyti josios dainų. Tai 
bus pirmutinis jos atsilanky
mas Į musų miestą. Ji yra 
Emilija Mickunaitė, kuli per 
keturis ar penkis metus lavi
no balsą Italijoj, dainavo į- 
vairiuose Europos miestuo
se, buvo tikra pažiba Lietu
vos valstybės operoj, ir vos 
tik metai laiko kaip sugryžo 
Amerikon.

Jos balso gražumas sukė
lė tiek daug susidomėjimo, 
kad National Broadcasting 
Company pakvietė ją da
lyvauti radio koncertuose, 
kurie buvo duodami visai 
Amerikai. Jos koncertai 
Chicagoje buvo aprašyti an
glų laikraščiuose didžiau
siais išgyrimais; ir lietuviai 
ir svetimtaučiai stebėjosi jo
sios balsu ir pamilo jos 
draugišką, simpatišką būdą. 
Didelis kreditas šiai panelei 
priklauso ir dėlto, kad ji, A 
merikoj gimus ir augus, vi
sur viešai skelbiasi esanti 
lietuvaitė.

Taigi, kad davus progos 
Pittsburgh’o apylinkės lie
tuviams susipažinti su šita 
musų meno žvaigžde, Vaiz-

Litvinovas ir Trockis su
sitikę Francuzijos kurorte.

Iš laikraščiu..

Vartos smėly Litvinovas. 
Kiek toliau ir Trockis stovi.
Stovi trusikuos ir spėja, 
kaip ten dabar su Rasė ja?

atsirado uoste daug 
motoriniais laivais, 

Blažaitis.' kurie pagauna gan daug žu- 
ivies. Tik didelė nelaimė, 
kad kai daug žuvies pagau
nama, tai nėra kur ją dėti. 
Vietiniai, apylinkės žmonės 
nesuspėja suvalgyti ir išpir- 

Paskutiniuoju laiku čia j kti. Todėl žvejus labai daž- 
pradėjo energingai veikti nai išnaudoja tarpininkai 
žalioji armija”, kuriai va-žydai, šiuo laiku susidarė 

dovauja Šolomsko pasekė- Šventosios uosto žvejų ko
jas J. Broga. Ji didžiausiu operatyvas “Žuvėdra”, kuris

MONTREAL, CANADA.

‘Žalioji armija” atakuoja 
bedarbius.

Jau 
.žvejų Litvinovas ranka moja:

—Levai, ko čia stoviniuoji? 
Gal bent kiek arčiau prieika. 
Bus linksmesnė konapaneika.

—Levai, kas girdėt ant svieto? 
Gal išsiilgai jau sovietu’? 
Kaip su keliais? Klaupti moki? 
Nė su kuo nesusituokei ?

atkaklumu pradėjo atakuoti 
vieną bedarbį, kuris gyvena

nusistatė supirkti žuvį iš 
žveju ir pasirūpinti ją par-

Levas kąsosi barzdutę: 
Liūdna man vienam čia būti. 
Nei kur pakalbėti nėra. 
Leiskite Į SSSR-ą.

M. L. S. ir D. P. D—jos sve- duoti visoj Lietuvoj. Girdė- 
* ti, kad numatyta pradėtitainėj. Už prižiūrėjimą ir 

apvalymą svetainės šis be
darbis gauna nemokamai 
tenai pernakvoti. Be to, jam 
yra pavestas baras,kad galė
tų pasidaryti keliatą centų 
pragyvenimui. Pereitame 
draugijos susirinkime “tie
siosios linijos” lyderiai pra
dėjo kelti lermą, reikalau
dami, kad tas bedarbis butų

, „ . išmestas, nes jie nori jo
bos Butas rengia jai kofc. vįefon įstatyti savo “žalnie-
certą 5 lapkričio dieną, ne
dėlioję, Lietuvių Piliečių Sa
lėj. South Side.

Visas šio vakaro pelnas 
skiriamas Dariaus-Girėno 
fondui. K.

duoti kariuomenei tam tik
rą dali maisto žuvimi. Ki
tuose kraštuose žuvis labai 
Dlačiai vartojama. Pas mus 
žuvys dar labai nepopulia
rus dalykas. Jurų žuvys la
bai skiriasi nuo upių žuvies. 
Juru žuvi reikia mokėti ge
rai išvirti ar iškepti. Blogai 
paruoštos jurų žuvies beveik 
negalima valgyti. Todėl gir
dėti, kad Kaune greitu lai-

Litvinovas merkia akį:
—Sdieląjem—jisai pasakė.
Ir kremu patepęs skūrą 
sprūdo paskubom i jurą.

Petras Kriukelis.

PALANGOS RABINAI 
ŠLIUPAS.

Žydų rebės Palangoje 
sutvarkyti užsimojo. 
Sako, Leviną ar Bassą 
išmokinsim švęst ‘šabasa.

IR

nų
Bet

ku bus demonstruojama ir
aiškinama, kaip reikia ta žu- pirmutmls šturmas . . ;. . - .. .* ne rrommti ir vnmo hctomo

NEW HAVEN, CONN.

Prastos pas mus naujienos.

Naujienos pas mus labai 
prastos. Darbai mažai tepa- 
gerėjo. Galima sakyt, kad

L/ll III Vt Vili Ak? OLUiliiaC • • . • • .
nepavyko, nes susirinkimas ™ lr žurnalistams
buvo skaitlinzas ir atsisakė !bus du0<iama tuolau P3™' į kk“£ou“! ?auti Kerai

bis paliko vietoje kitiems ska'
metams. Čia nukrito komu- nus ir naudingas valgis. i

Palangoje toks jau ūpas. 
nes čia burmistrauja šliupas. 
Jeigu galva laisvamanė, 
tai kiti tvarkyt sumanė.
Bet čia “sutvarkyti” bloga. 
Palanga — ne sinagoga.
Ir už rupesnį šį uolų 
rebės gavo protokolą.

nistų kaukės ir visi pamatė, 
kokie jie darbininkų drau
gai. Jie garsiai rėkauja, kad 
valdžia nesirūpina bedar
biais, o tuo tarpu patys no-

miestas visai nedirba. Be-irėtU išmesti bedarbį iš pas- 
darbių labai daug. Miestas togės į gatvę
juos šiaip taip šelpia, duoda 
po $2 čekį kas sąvaitę.

Šiomis dienomis čia su
streikavo krautuvių trokų

Gal “Keleivio” skaityto
jams bus įdomu, kodėl aš; 
tuos triukšmadarius vadinu J 
žalia ja armija”? Tai todėl,

vežikai. Kaip ilgai streikas kad jie beveik visi dėvi ža- 
tęsis, nežinia. 1 liūs svetelius. Ar tai yra jų?

Rugsėjo 15 d. pas mus mi-j oficialė uniforma, aš tikrai 
rė Jonas Stakionis, palikda-; nežinau—gal apie tai paar
damas nuliudusią moterį ir į skintų per “Laisvę” jų ly- 
16 metų sūnų. Velionis buvo ;deris Broga.
da nesenas žmogus, vos 46; Svečias.

akt pamatyt visą, i 
Lietuvą ta»n{Į i

Skaitydami Dr. Margėrio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuyą. 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 otų 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 siuskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CH1CAGO, ILL

... .. .

MARTYNAS YČAS —ALAUS 
KARALIUS.

šiomis dienomis Lietuvos 
bravorninkai išrinko Martyną 
Yčą alaus sindikato pirminin
ku, todėl Petras Pūkelis pa
švenčia jam “L. žiniose” šį 
himną:

šitas pasaulis nestovi vietoj. 
Net ir didvyrius jis baisiai mėto. 
Nuverčia carus ir karalijas. 
Jisai ir Martyną bačkon Įvijo.

Ar jus pažįstat Martiną Pirmąjį, 
kuris po Durnas didvyriu ėjo, 
kuris žinojo kur atsisėsti 
ir patsai caras jam davė “čestį”.

Tai buvo laikas, aukso gadynė, 
kai jis darbavos užu tėvynę, 
kai už tuos žygius, kuriuos jis

ėjo,
net rusų caro medalį laimėjo.

O~tas medalis buvo nej uokas.
Jo neišgautų bet koks naujokls. 
Jį ne tik Yčas nešiot galėjo, 
bet ir jo sunums jisai derėjo.

TA PATI DIEVO DOVANA
NEVIENODAI VEIKIA.

Kauno “Dienos Naujienos” 
praneša šitokią žinią:

“Joniškėly esą specialistų, ku
rie moka pagaminti cukrinį alų 
iš arklių mėšlo. Arklių mėšlą 
supliko verdančiu vandeniu, pri
dėję mielių išraugina, i išsun
ktą iš tokių mėšlų misą' prideda 
sacharino, denatūruoto spirito 
etc. ir pardavinėja už cukrinį 
alų.

Tokio alaus prigėrę žmonės 
išeina iš proto, pasiunta, žino
ma, laikinai”. “D. N.” 151 Nr.

Amerikoje lietuviškos gaspa- 
dinės iš arklių mėšlo verda mun- 
šainą ir parduoda butlegeriams. 
Bet burdingieriai nuo to trunko 
iš proto neina ir nesiunta. Jie 
tik žvengia eržilais.

NESUSIPRATIMAS.
-Aš negaliu pakelti tabako

durnų!—primygtinai pasakė šei
mininkė.

—Tas visai tvarkoj—atsakė 
svečias, dumdamas savo pypkę. 
—Moteris neturėtų rūkyt.

VYRAI, NERUKYKIT...
—Vyrai, nerukykit!—prane

šė vieno susirinkimo pirminin
kas.—Matot, čia yra moterų, tai 
smirda...

TEISINGUMAS GERAI 
APSIMOKA.

Jaunas vokietukas buvo pa
samdytas ofiso patarnavimams. 
Kad išbandyti jo teisingumą, 
savininkas numetė ant grindų 
dešimtuką ir liepė ofisą iššluo
ti.

Vėliau vokietukas paduoda 
jam dešimtuką, štai, sako, šluo
damas grindis radau pinigą. Sa
vininkas pagyrė, jį ir sako, už 
teisingumą gali jį sau pasiimt.

Už kelių dienų savininkui pra
puolė iš kišeniaus visa piniginė. 
Jis pasišaukė jauną patarnauto
ją ir klausia, ar nerado pinigų?

—Radau—sako vokietukas,— 
bet pasiėmiau už teisingumą.

Paskum kai audra viską suvėlė, 
grįžo Martynas į Lietuvėlę. 
Kaip žmogus garsus, kaip 

žmogus bistras,
pirmiausia tapo ponu ministru.*

O paskiau bizniai, bankai, 
bankeliai,

senoji konkė, aukšti nameliai. 
Sukosi viskas, kolei ant galo, 
Martynas tapo alaus karalių.

Alus nebrangus, bet nenuliuski. 
Juk alų geria kiekvienas suskis. 
Su sindikatu susigiedojęs, 
Atversi duris į naują rojų.

VISOKIUS

PAUZDINIUS
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

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

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
ie gražiai, greitai ir labai prieina- 

ka irtomis.

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

Per 25 metus “Keleivio” Spaustuvė pasižy-

KELEIVIO SPAUSTUVE 
253 Broadvvay 
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ori savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS "LIETUVAITĖ". Muzika 
J. Žilaričiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. Šokim, šokim—mišrus chor.
3. Ta t a Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas ........................... 75c
7. Kur Mano Panytėlė.

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

Mišrus Choras .*............. 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. Solo.
12. Kam ta 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

VOKIEČIŲ VIEŠBUTY.
Svečias susikirto su viešbučio 

savininku dėl paduotos jam są
skaitos. Sako, jus čia man skai
tot 50 fenigų už rašomąją po
pierą. o aš jokios popieros ne
vartojau.

—Tie 50 fenigų yra paskaity
ti už tą popierą, ant kurios ši 
sąskaita parašyta—paaiškino 
mandagus vokietys.

APSUKRUS BIZNIERIUS.
—Iš ko jis taip pralobo?
—Iš paketbookų biznio.
—Ar jis ir dabar tuo bizniu 

užsiima?
—Ne, dabar daugiau pinigų y- 

ra pančekose, negu paketbukuo- 
se, todėl dabar jis varo pančekų 
biznį.

DR. J.MARCUS:
14 MASKVOS IR KAUNO » 

[ Specialistas slaptų ir ironiškų ligų J
moterų ir vyrų. kraojo ir odos. 

Elektriką ir 696 gydoma 
jei reikalas.

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

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

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

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

“KELEIVIS”
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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 
tenoro. Kiti solistai gali boti 
silpnesni.

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

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajie- 
gumo. “Alenutei” muziką para- 

‘ šė A. Vanagaitis.
“ALENUTĘ” perstatant or

chestros nereikia.
Del muzikos ir orchestrac 

jos reikia susitarti su autorium

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVft 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas M viso pasaulio. Iš poBtinio 
gyveninio Lietuvos ir kitą vafetybią. įvairią apysaką 
ir pamokinimą.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS“
GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo motų korespondentų kr ii Lietuvos Laikraščių.)

PRADĖTA UOLIAU TYRINĖTI 
LIETUVOS SENOVE.

"LIETUVOS AUKSAS” f J 
UŽSIENIUS.

Lietuva tikrojo aukso ne
turi. '‘Lietuvos auksas’’ — 
tai gintaras (Amber), ku
rio šimtus kilogramų kasmet, 

! iš savo gelmių išmeta i kran-1 
tą Baltijos jura.

Prieš karą Lietuva buvo
" viena didžiausių pasaulyje

LIETUVOS UNIVERSITE- gintaro gamintojų ir ekspor-1 
TO GALVA PASKIRTAS tuotojų. Tik vienoj Palan- i 

1TNKAS goj gintaro dirbtuvėse prieš-’
kariniais laikais dirbo apie

Visi Trįs “Čempijonai* MINIA UŽPUOLĖ KOMUNISTUS.

Impilties piliakalnio 
kasinėjimai.

Dar nepasibaigus kalboms 
apie nepaprastos moksliškos T iptnvrvs Universitete nau- Kariniais laiKais uiroo apie reikšmes radinius Velykis- JjetYv?s L ntyersitete nau- darbininku Po didžioio 
kiU piliakalny, Jau ateina ži- £
nn, apie panas.ua rad.n.us atostog^ jau Prekyba žymiai su-!

dirba. Šiemet naujai įstoju- mažėjo. Dabar visoj Lietu
sių via apie tūkstantis jau- Yra devymos gmtaro ap- 
nuoliu dirbimui dirbtuvei: 6 —Pa-

Dabar visos universiteto ? — Klaipėdoj’ ir 1
mokslo įstaigos sutelpa pen- ~ a?^°^ &in~j

flni. keriuose rūmuose. Atskirus dirbtuvėse šiuo metu
ramus turi technikos fakul- dirba apie 60 darbminkų. 
tetas, medicinos fakultetas Lietuvoj pagaminti gin- 
ir teisių fakultetas. Tačiau tar® dirbimai: karoliai, api- 
kai kuriems fakultetams rankiai,. auskarai ir kiti pa
vietes vis dar mažai. Ypač eksportuojami i
jaučiamas patalpų reikalin- ^oki^ Frammz^, Ang- 
gumas įvairioms laboratori- J1^ Švediją, Belgiją, če 
joms ir tyrimų įstaigoms. U- koslokaviją, Ameriką ir j

mų apie panašius 
Impilties piliakalny. Impil
ties piliakalnis yra Kretin
gos apskrity, Darbėnų vals
čiuje ant Pasodos upelio 
kranto, supiltas, matyt, la
bai senai. Jis minimas vo
kiečių raštuose jau 14 
Žiuje kaip neįveikiama lie
tuvių apsigynimo vieta, ir 
išlikęs ligi musų dienų svei
kutis, dar nepaliestas.

Impilties piliakalnį tiria 
generolas V. Nagevičius, 
padedant kitiems archeolo
gams. Iš tolo piliakalnis at
rodo labai didingai. Ap
link vidujinę jo dalį eina 
lanku supilti du volai, o jų 
viduriu—griovis. Iš trijų pu
sių jį supa upelis, į kurį pi
lies volai nusileidžia nepa
prastai stačiais neprieina
mais šlaitais. Iš ketvirtosios, 
iš atviro lauko pusės yra su
piltas dar aukštesnis volas, 
kad butų priešams kuosun- 
kesnis priėjimas.

Tiriant, piliakalnis yra 
raižomas tranšėjomis. Jau 
tik pirmą tranšėją prakasus 
paaiškėjo, kad pilis supilta 
iš įvairių žemės sluoksnių, 
kurie, kad žemės neslinktų, 
buvo sutvirtinami kuolais. 
Apatinė volo dalis tuo pat 
tikslu suplakta iš molio. Iš 
visko matyt, kad butą čia 
galingos lietuvių tvirtovės, 
kurioje slėpdavosi nuo prie
šų užpuldinėjimų tos apy
linkės gyventojai. Apsigy
nimo žvilgsniu ši vieta pa
rinka labai vykusiai, ma
tyt, senovės lietuvių butą 
karo dalykuose labai suma
nių.

Patyrinėjus pilies apylin
kę, pastebėta, kad butą čia 
kadaise miesto, užėmusio a- 
pie kokius 6 ha ploto. Netoli 
pilies butą ir kapinių, ku
riose senovės lietuviai laido
jo savo mirusiuosius.

Visi Impilties tyrinėjimo 
darbai archeologinės me
džiagos ligi šiol dar nedavė, 
tačiau jie svarbus kitu po
žiūriu. Šie darbai parodo, 
kaip musų proseniai gynėsi 
nuo priešų puldinėjimų, ko
kiais ir kokiu budu jie sta
tydinosi tvirtoves ir kiek 
reikšmės turėjo tos tvirtovės 
krašto saugumui.

Kaip girdėtis, senovės lie
tuvių pilimis yra susidomė
jęs net pats Švedijos princas. 
Maždaug X—XVII amžiuo
se Lietuva su Švedija turė
jo nemaža reikalų. Galima 
manyti, kad švedai, per
plaukę Baltijos jurą, nekar
tą susidurdavo ir su Impil
ties tvirtove, kaip atsitikda
vo su garsia ja Apuolės. Šve
dams svarbu yra surasti Lie
tuvoje kai kokių savo pėd
sakų. Jų princas yra žymus 
archeologas ir mano sekan
čią vasarą atvykti į Lietuvą 
susipažinti su piliečių kasi
nėjimais ir užtinkamais' jų 
radiniais.

Tuo tarpu Impilties tyri
mo darbų nudirbta tik treč
dalis. šiemet pilis bus per
kasta skersai ir neužlyginta 
palikta sekantiems metams. 
Lėšas tyrimo darbams duo
da Švietimo ministerija.

T«k

PADĖJO ANT GELŽKE 
LIO RĄSTĄ "TIK TAIP

SAU”.
Šiauliuose kariuomenės 

teismo sesija nagrinėjo J.

Rugsėjo 3 dieną viso pa
saulio komunistai šventė ko
munistinio jaunimo šventę. 
Prie tos šventės sumanė pri
sidėti kur-ne-kur užsilikę ir 
Lietuvos komunistai. Kauno 
visuomenei išėjus praleisti

S vTby.r U įVy-

Pasaulinėj Chicagos parodoj šie trįs asmenys buvo apdova- 
ncti taurėmis už pasižymėjimą Įvairiuose kontestuose. Iš kai- kad, tąj’ąstlį.ant^ bėgių pade
rės į dešinę seka: John Cameron buvo pripažintas kiaulių šau
kimo čempijonu; p-lė Viola Henry pasižymėjo kaipo geriausia 
karvių melžėja, o Mrs. Ou\venda pasirodė mokanti geriausia 
šaukti vyrą.

.. , , , ... ,r. , tauto Ąžuolyną, atsirado ke-S.ų metą balandzta 16 d., „ *pabandė
tarpstoty Jomskes-Pasva- VQ ,.jė— vaikučiams be- 
ys ant siaurojo geleztakę- iežJiasnt ir publikai ties u 

liuko bėgių buvo uždėta di-
delis, pusiau perskeltas ras
tas. Valdęs garvežį mašinis
tas Skaistgiraitis rąstą ant 
bėgių pastebėjo ir traukinį 
sustabdė, tuo išvengė kata
strofos. Policija nustatė,

jo J. Simaitis, 21 mt. amz. 
kuris kvočiamas kaltu prisi
pažino. Jis sakėsi,‘kad tą 
vakarą buvęs girtas ir rąstą 
taip sau padėjęs ant bėgių.

Menkas Vaisiu KUOMET JAUNIMAS NE- Kariuomenės teismas per-
» i- “ POLITIKUOJA, TAI MU- žiūrėjęs bylą Simaitį nuteisė
ueruus. į šasi. į 8 mėn. paprasto kalėjimo.

Lietuvoje sodininkystė Lietuvos tautininkai ne-j ~ v ~
________ _____ _ niekad nebuvo aukštai paki- duoda politinėms partijoms' APVOGĖ KATILE GY-

tarerritetfsttri dSžTausią' kitus kraštas. Už parduotu^ just Perkąrą sodai dar ■*- laikyt susirinkimų ir džiau-Į VENUSIĄ MOTERĮ- 
Lietuvoj biblioteką su dau- pieniams gintaim.us gą. b^ sremuto. Pagaliau po ?las, kad kaimo jaummas. Kauno priemiesty San- 
uiau kain 100 000 knvmr minius Lietuva kasmet gau- į Karo sparčiai vykdant kai- jau nepolitikuoja. ciuose, Ivinskio gatvėje, prie
gamtos muziejų’, rankiočių na kelis šimtus tūkstančių Ii- mų į viensėdžiuskirstymu i Bet ką jis tuomet veikia? 1 pat šaldytuvų, jau kelinti 
s - - -- - “tų. sodai visai nukentejo. kai- Ogi ve ką: Didejos kaime, i metai gyveno apverstam ka

rnų sodybose paliekantieji Rokiškio valsčiuje, nesenai ,tile neturtingi žmonės—vy- 
ukininkai gauna kelių buvu- vienas vietos gyventojas ras ir moteris. Vyras nesė
siu kaimynų sodus, juos ga- Į surengė "metini”. Svečiai į nai mirė, liko tame katile

archyvą, botanikos sodą ir
visą eilę kitų mokslo ir kul- Daugiausia gintaro Bal- 
turos ištaigu tajos Pa->UIT randama niurnėt Universitete rėk- den*’ P™ant
toriauja
Roemeris.

žinomas lenkas Jams-
ve-

T*b.

SKANDALAS ROKIŠKY.
Rugsėjo mėn. 1 d. Rokiš-PRŪSŲ LIETUVA SKAU- ,. ~ J ,

DŽIA1 NUKENTĖJO NUO kl° nnkoje pasikėlė skanda- 
POTVYNIŲ. ,las. Viena moterėlė susekė,

Paskutinę rugpiučio mėn. J°s atvažiavęs į . . . .
sąvaitę pietinėj Pabaltijo "“f?* spaceravoja su pa- rusių vaismedžių, b tokių 
dalv—Lietuvoi ir RvtDru- nelemls- Jl pastebėjusi nn- sodų, žinoma, negalima sū
riuose—ištisas kelias dfenas koJ$- vaikšto daryti vienodos rūšies d ide-
be paliovos lijo. Nuo liūčių “ d,r<!ze, akmeniu j snių partijų vaisių. Todėl ,ki
patvino upės ir upeliai, ap- ?.a?to Paneį>. k“ri apsipy-.siol Lietuvoj vasarą ir ni- 
semdami didelius plotus. Po- kraujais. Susitarė moterų denj, vaisius ėda.net ir tam- 
tvvnifli kain ian “KeMiw” pulkelis ir drąsino motere- les, jie visur mėtosi ir pūva, 
buvo rašvta • Dadarė rianp- “Reikėjo tokiai padlai o kai ateina žiema, tai ir tų U£ į viršugalvį akmeniu drožti,'skurdžių sodų savininkai re- 

kad ji neatsikeltų ir tau nie-J tai tepamato obuolį al
ko nebūtų buvę”... Dalyką kriaušę (grušią). Šita ūkio 
pasiėmė sutvarkyti policija, šaka Lietuvoje labai aplei:

lutinai apleidžia, o tie, ku-; prisilaikė ir parodė, ko jie gyventi viena moteris, kuri 
rie išsikelia į naujas sody-.verti: išdaužė langus, išlau-ikas rytas pasiėmusi pintinė- 
bas, randa plikus laukus. ; žė tvoras, nuvertė šulinio ri- lę ir eina elgetauti. Nesenai 

Sodai Lietuvoje buvo pri-jtinį ir išardė prieangį, muzi-
taikyti tiktai savo šeimos' kantui ir dantis išraškė...

vieta tirštai susirinkus, ko
munistai išsitraukė raudo
ną vėlavą, kažką šuktelėjo ir 
pasileido bėgti, žmonės pa
sileido vytis ir visus tris su
čiupo, sudraskė į skiautelius 
jų vėliavą, o pačius juos pra
dėjo mušti. Girdėjosi net 
oalsų, kad komunizmo pra
našus reikia nulinčiuoti. J- 
vykio vietoje tuojau atsira
do ir policija. Ji, užuot ko
munistus pati gaudžiusi, bu
vo priversta juos nuo įtužu- 
sios minios ginti. Ir atginti 
pavyko tik įtempus visas jė
gas.

Ta proga tenka čia paste
bėti, kad komunistų veiki
mas Lietuvoje yra visiškai 
likviduotas. Jeigu atsiranda 
vienas kitas, tai daugiausia 
nežinomos profesijos žmo
gus. Jų žygiai pasibaigia vi
suomet, kaip ir šitų. Ko nors 
gudresnio komunistai Lietu
voje nebeišgalvoja—nebėra 
jėgų. T»b.

reikalams, todėl juose buvo 
auginama po keletą įvairių

Tai, mat, jaunimas nebepo
litikuoja...«
valgomųjų daiktų

KAINOS KAUNE.

parėjusi vieną vėlyvą vaka
rą į savo “butą”, katilą, rado 
viską apverstą aukštyn ko
jom: pavogtas senas pečiu
kas ir keletas vištelių. Ši mo
terėlė skųsdamosi sako, kad 
dabar bus sunkiau gyventi,

Valgomųjų daiktų kainos yPa^ žiemos metu, kada bus 
Kauno rinkoje, skaitant A- salta’ ^us kur Pildyti,

ČIGONAMS NELEIDŽIA 
BASTYTIS

Rugsėjo 4 d. Šiauliuose 
buvo sulaikytas bastaujan- 
tis taboras čigonų, kuriems 
patikrinus jų dokumentus, 
Įsakyta nesibastyti ir grįžti 
i savo kilimo vietas.

nuostolių Lietuvoje.
Bet pasirodo, kad dėl liū

čių ir potvynių nukentėjo 
ne vien Lietuva. Rytprūsių 
laikraščiai rašo, kad žemo
se Prosų Lietuvos vietose, 
Kuršių marių pakraščiais, 
ūkininkai ir žvejai tąip pat 
turėjo didelių nuostolių dėl 
smarkių šiaurės vėjų, kurie 
marių vandenį užvarė ant 
sausumos. Nuo šio potvynio 
daugiausiai nukentėjo pie
vos ir daržovių laukai, kurių 
buvo apsemta apie 4,000 
margų. Apskaičiuojama, 
kad daržovių potvynio me
tu bus sunaikinta apie 30,- 
000 centnerių, gi šieno —a- 
pie 22,00 centnerių. Netur
tingiems pamario gyvento
jams tai labai didelis smū
gis. - Tsb.

IŠGVOLTAVOJO JAUNĄ 
ŽYDELKAITĘ.

Šiomis dienomis Ukmer
gėj buvo policijos suimtas ir 
patalpintas Ukmergės kalė- 
jiman mūrininkas Elijošius 
Mileris. Jis kaltinamas ne
gerai pasielgęs su 13 metų 
žydaite. Apie tai jos tėvai 
tik dabar sužinojo ir kreipė
si Kauno policijon, iš kur 
buvo pranešta vietos polici
jai.

Mileris tik šią vasarą su
situokė. Užstato reikalauja
ma 15,000 litų.

! ta, o ji turi labai dar gražią
KUNIGAS REIKALAUJA ateitį. Pernai iš Lietuvos 

UŽDARYT MOKYKLĄ. (Vokietiją buvo išvežta tiktai 
Skarulių miestely, netoli J82.vą?°n„ai obuolių, šiemet S12(h

Kauno, jau nuo 1928 metų busI« išvežta žymia. mažiau. —— 
buvo privatinė parapijos ?as Nerims šiemet prastas, o 
vardu įsteigta mokykla. Ją VotaetJja dar varžo is uzsie- 
parirupino įsteigti vietos n*U vaisių jvezimą. 
klebonas kun. Šakenis. Da-’ . ku,?e, ^tambesni se- 
bar tas pat klebonas prašėokmmkai ir naujai u- 
mokyklą uždaryti. Ji su mo-!k??.os?. !?,kurJ hetuvrai ame- 
kytoja E. Jaucauskaite ir1nkleaal užveda didelius
inventorium nuo rugsėjo m. l'5,dus’. su 
perduoda laikyti Jonavos li« vaismedžiais. Tokių sodų 

- - reikia Lietuvoj šimteriopai
daugiau. Tokių sodų vaisiais 

INTE- ^>us aprūpi11*2 ir vietos rinka 
{ir daug jų bus galima išga- 
benti į užsienius.

merikos pinigais, yra maž
daug tokios:

Svaras sviesto 15c.
Svaras varškės 4c.
Kvorta Smetonos 15c. 
Svaras tomeičių 5c.
Galva kopūstų 2c.

. 100 svarų bulvių 30c.
100 svarų rugių 90c. 
Vežimas beržinių malkų

nes pečiuką pavogė.

valsčiaus savivaldybei.

ORGANIZUOJASI
LIGENTŲ KLIUBAS.”
Marijampolėje organi

zuojama inteligentinis klu
bas, kuris bus su skaitykla, 
šachmatais, tenisu ir tt 
Klubo patalpos bus Dr. Ba
sanavičiaus aikštėj, "Žag
rės” b-vės patalpų II-rame 
aukšte.

RASTA KOMUNISTINIŲ 
PROKLAMACIJŲ,

Šiomis dienomis Mažei
kių mieste rasta išmėtyta ko
munistinių proklamacijų. 
Sąryšy su tuo valstybės sau
gumo policija keliose vieto
se darė kratas, bet nieko ne
rado.

Q VEI KATA
TAI DIDELIS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL
Toje kaygB> paMrttafe Haioa S Anatmai- 
jm, FidetogiJot Ir Hygim.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina S&50

KELEIVIS ,
253 Broadsray So. Boston, Masa|

UKMERGĖJ PRIVISO
DAUG "HITLERIU.”
Kai kurie Ukmergės žy

dai savo šunis pradėjo va
dinti Hitlerio vardu.

Žemesnėse ir nenuota- 
kiose žemėse apie Mariam- 
polę jau pusta bulvės.

Į LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai 

Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI:

United States—Lapkričio Zi. 
Erederik VIII — Gruodžio 9.

Išplaukimų surašą 1934 metam, 
kainas ir kitas informacijas su

lekia agentai arba ofisas

Scandinavian- 
American Line

ANGLAI NENORI MOKĖ
TI RINKLIAVŲ LIETU

VOJE.
Anglija pasiūlė Lietuvai 

sudaryti sutartį, pagal kurią 
Anglijos prekybos keliauto
jai butų atleisti Lietuvoj nuo 
įvairių rinkliavų, kurias mo
ka kitų šalių prekybos ke
liautojai. Anglai primena, 
kad Anglijoje visi užsienių 
prekybos keliautojai nuo 
mokesčių atleidžiami.

TIKRAI PASIRYŽO 
MIRTI.

Kaunietis Ignas Ališaus
kas, norėdamas nusinuodyt 
išgėrė acto rakšties, o maty
damas, kad ji silpnai vei 
kianti, šoko Nemunan nusi 
skandyt.

248 Washington Street 
Boston, Mass.

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI 
VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinklus, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

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

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. 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 ORAKUU AS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina................ .......................... $3 00

4. SAPNŲ KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $1.50
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

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

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

Kaina ................................. ...................... ................................................. $.75
9. DŠDftS PRANO ŠPOSAI. 04 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ......................................................... ........................ $.75
19. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 100(1 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIMA IR PLANETOS Pusi. 44. Kaina .......................... $.30
12. SEKRETAI BURTININKU Pusi. 40 Kaina ........ $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $0,00. bet perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurtos knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti prog; (užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9-00. Lauksime maigus siųskite šituo adresu:

UŠRA
3653 SO. HALSTED CHICAGO, ILL.

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją. 

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

F2

Linija

M. L. Kungsholm Spalią 24
S. S. Drottninghelin Spali* 31,
*)S. S. Drottningholm lapkričio 29 
’)M. L. Gripshelm Gruodžio 9

*)KALĖDŲ EKSKURSIJA J 
LIETUVA.

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

Kreipias j vietinį agentą, arba: 
SW£DISH AMERICAN LINE

10 -STATE ST., BOSTON, MASS.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių tinyėia

Ypatingai dabartinės krikičionybėu gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dieve buvimą.

Knyga dideliu formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.-—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį
arba “Money Orderį”. Adresuoki

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

panas.ua
%25c4%2597da.net


Altuntas Puslapis BOSTON Ne. 40, Spalių 4 d.t 1933 m.

Vietinės Žinios
Kunigai nori užbaigti 

Brocktono streiką.

Brocktono ir Montello6 
kunigai nutarė šaukti darbi

BOSTONĄ APNYKO 
BANDITAI.

Apiplėšė South Stationo 
paštą ir Brookline’o 

banką.

Smulkių plėšimų ir įsilau- 
žymų Bostone paskutiniais 
laikais buvo tiek daug, kad 
jie nieko jau ir nebedomi- 
na. Taigi, lyg ir norėdami 
patiekti publikai ką nors į- 
domesnio, . šiomis dienomis 
banditai atliko porą tikrai 
sensacinių žygių. Praėjusį 
ketvergą jie užpuolė ir api
plėšė pašto skyrių ant South 
Stationo, o šį panedėlį buvo 
užpultas ir apiplėštas Brook- 
line Trust Co. banko skyrius 
ant Washingtono skvero, 
prie Beacon streeto.

Pašto užpuolimas buvo ti
kra komedija. Trejatas va
gių įėjo ruiman ir sustojo už 
piliorių. Sargas juos matė, 
bet manė, kad tai darbi
ninkai, nes buvo prastai ap
sirengę. Kai pašto klerkas 
sudėjo maišus ant elektriš
ko troko ir pradėjo vežti 
juos lik traukinio, vagys su
čiupo 3 maišus nuo troko ir 
leidosi bėgti automobilium, 
kuris laukė jų ant Atlantic 
avė. Tai buvo apie 6 valan
dą ryto, kada žmonės da 
miega. Bet banditus paste
bėjo taxi vežikas, kuris sė
dėjo savo mašinoj antroje 
pusėj gatvės, prie Essex Ho- 
telio. Jis ėmė paskui juos 
vytis. Bet negalėdamas pa
sivyti, paėmė nuo gatvės po- 
licmaną ir sugryžo su juo 
atgal į South Stationą, sa
kydamas, kad banditai čia 
išplėšė paštą. Policmanas 
įnėjo pašto skyriun pasitei
rauti apie plėšimą, bet tar
nautojai tenai pradėjo juok
tis, sakydami, kad jam kur 
nors užmigus turbut prisi
sapnavo plėšikai, čia, paš
te, jokio plėšimo nebuvę.

Policmanas nusispiovė ir 
keikdamas vežiką nuėjo 
sau.

Tik už pusvalandžio iš di
džiojo pašto pradėjo skam
binti į policijos centralinę 
telefonas, kad banditai pa
grobė $100,000 iš South 
Stationo pašto.

Buvo sujudinti visi Bos
tono policmanai, bet plėši
kai buvo jau pabėgę. Pasi
rodo, kad nuvažiavę ant 
East Newton streeto jie pir
mutinį savo automobilių pa
liko ir persėdo į kitą, kuris 
jų tenai laukė. Paliktas ka
ras buvo pavogtas porą są
vaičių atgal iš Plymoutho.

Vėliau apsižiūrėta, kad 
pagrobtas plėšikų grobis ne
buvo toks jau didelis, kaip 
iš pradžių manyta. Maišas 
su $100,000 jų buvo pra
žiopsotas. Jie tik nusinešė 
vieną maišą su variniais 
centais, kurių buvę apie $50, 
antrą maišą su registruotais 
laiškais, o trečią su bonais, 
kurių jie iškeist į pinigus ne
galės. Taigi visas jų pelnas
buvo tik apie $50 variniais
penais j- Everette gazolino kompa-

Visa’i kitaip išrodė šio pa- niJ0?. tr.oka^ užbėgo ant šali- 
nedėlio užpuolimas ant gatvio ir užmušė mažą mer- 
Brookline’o banko. Čia grei->Sa1^’ tenai žaidė, 
tai suėjo 6 ginkluoti baudi-
tai, liepė visiems -pakelti 
rankas ir nesijudinti iš vie
tos. Viena tarnautoja, plėši
kų nepastebėta, parpuolė že
mėn ir prišliaužus prie alar- 
minio mygtuko paspaudė jį.
Pritaisytas prie banko iš 
lauko pusės alarmo aparatas 
pradėjo skambinti. Buvęs 
netoli policmanas atbėgo 
bankan. Bet čia banditas“ 
tuoj įrėmė jam šautuvą krū
tinėn ir liepė iškelti rankas.
Policmanas žino, kad su to
kiais desperatais juokų nė
ra. Jis pakėlė abidvi ran-

JubRėjaus šventėj kepeni* 
pabėgo pa* kaimyną.

Readvillėj, netoli Bosto
no, M. Matukui sukako 25 

pinkų ir darbdavių atstovų metai nuo jo apsiyedimo. Ta 
* pasitarimą ir mėginti baigti proga vietos kaimynai su

kas. Tuomet kitas banditas batsiuvių streiką, nes kai rengė puikų pokyli, kuriame 
įį nuginklavo. ; darbininkai streikuoja, tai ir dalyvavo ir linksminosi be-

Inžinierius
Negalėdamas niekur gau

ti tarnybos ir bijodamas, 
kad bankas neatimtų iš jo 
šeimynos namo, inžinierius 
Pranin atsigėrė nuodų ir

Miestą* gavo mažiau taksą

Šį panedėlį buvo paskuti
nė diena miesto taksoms 
mokėti. Kas tą dieną savo 
taksų neužmokėjo, tam mie-[ 
stas skaitys 6 nuošimčius

GYDYTOJŲ ADRESAI

_______ ______________ i pa
mirš, kad šeimyna galėtų lukanų Auo 15 rugsėjo die- 

____ gauti jo gyvybės apdraudos nos
Kiti vagys tuo tarpu susi- kunigėliams pras^ biH»i&. veik via kaimynai. Bet gas- pinigus. Pranin buvo kilęs iš, jįj vidurnakčio šį pane

lė pinigus iš stalčių ir, vis Dabartiniu laiku Brocktone padinės, kurios tame poki- Turkijos. 1912 metais jisai dėjį mjesto kolektorius tų- 
dar alarmo aparatui skam- streikuoja ‘ —

vių. Kov
Kompanijom. _____ _______ , . »,____ ___ -________ ___-
ninkus prigulėti Boot & tojaus surado, kad kepsnis Boston ąnd Maine gelžkelio, arĮj $42,000,000 taksų.
Shoe unijai, kurios didžiu- su draugijos torielka nuėjo bett jau du metu kaip atleis-
ma darbininkų nepripažįsta. P*8 gerai žinomą kaimyną ir tas ir jokio užsiėmimo ne-

__________ turtingą biznieri L. Baliaus galėjo gauti.
Gubernatorius prašalino rengėjai dėl to smarkiai su-

Goodwiną. pyko ir jeigu L. nebūtų susi-,
„ taikęs, reikalas butu atsidu-'Pereitame “Keleivio — 1

binant, visi pabėgo.
Banko pirmininkas vėliau

apskaičiavo, kad banditai 
nusinešė tarp $15,000 ir 
$20,000 pinigų. Bet bankui 
nuostolių nebusią, nes visi 
banko pinigai esą apdraus- 
i nuo plėšimo.

Darbdavis pašovė unijos 
atstovą.

Bostone eina kai kuriose 
siuvimo šapose streikas. 
Unijai rupi, kad streikuotų 
visi tos srities darbininkai. 
Todėl unijos atstovas, Ma- 
yer Karensky, pereitą są
vaitę nuvyko j Lemeno dra
panų siuvyklą ant Washing- 
ton streeto ir pradėjo agi
tuoti siuvėjus mesti darbą. 
Lerneris taip supyko, kad 
šoko unijos agentą mesti 
laukan. Šis nenorėjo pasi
duoti. Besitąsant, savinin
kas pagriebė revolveri ir šo
vė į Karenskį. Kulipka pa
taikė unijos agentui Į koją ir 
ii reikėjo vežti ligoninėn. 
Dirbtuvės savininkas areš
tuotas. Abudu žydai.

Tą pačią dieną, 27 rugsė
jo. Essex gatvėj policija a- 
reštavo 16 streikuojančių 
siuvėjų. Juos kaltina triukš
mo ir betvarkės kėlimu.

Didelė kova prieš NRA.
Bostono medžio tinstąs, 

kuris turi sudėjęs į savo biz
nį $10,000,000 kapitalo, nu
tarė paleisti pirmutinį šūvį į 
Roosevelto “mėlynąjį ara” 
ir varyti savo biznį taip kaip 
bosams patinka, o ne kaip 
NRA vyriausybė norėtų. Ki
ti biznieriai žiuri, kas iš to 
išies: ‘ar NRA‘ paims viršų, 
ar milioninis medžio trustas.

225 nauji advokatai.

Iš 600 žmonių, baigusių 
pereitą pavasarį teisių mok
slą, 225 išlaikė valstijos 
kvotimus ir tapo priimti ad
vokatų luoman. Reiškia, 
Massachusetts valstija da
bar turi 225 naujus advoka
tus. .

Apvogė kunigo namus.
Aną naktį vagys įsilaužė 

į kun. Conrado namus ant 
Beacon streeto, pavogė už 
$500 auksinių daiktų ir $80 
pinigais.

Penki broliai pavogė $10,- 
000 vertės prekių.

... ... , ?u" ręs teisme. Dabar Readvil- South Bostone policija su-
mery. šioje \ įetoje, buvo jau j^g žmonės vien tik ir kalba ėmė penkis Flaherty brolius, 

ru. apie stebuklingą kepsnį, ku- kurie pereitų Kalėdų naktį
ris nuėjo pas kaimyną i sve- išplėšė maisto sandėlį prie 
čius. Rep. A D streeto, pavogdami $10,-

---------------- j 000 vertės prekių.
Svarbus Pranešimas. I

toriaus Ely ir Bostono mies
to finansų komisijos pir
mininko Goodvvino įvyko 
aštrus konfliktas. Guberna
torius pavadino Goodwiną 
“raketierium”, o Goodwinas 
išvadino gubernatorių “me- 
lagium" ir “šmeižiku”. Pa
sekmės buvo tokios, kad gu
bernatorius Goodwiną pra
šalino iš urėdo. Goodwinas 
dabar be “džiabo”.

/špentykit
Namus

MOORE'S PENTU

PRAKALBOS IR DISKU
SIJOS.

Ateinanti nedėldienį, 8 
spalių, apatinėj Lietuvių Sa
lėj LSS. 60 kuopa rengia

Tėvai siųskite savo vai
kus į Lietuvių M. Žinyčios, 
mokyklas. Pamokos prasi
dės penktadieny, Oct. 6 d., 
1933 m., 4:30 vai. po pietų; 
muzikos mokyklos pamokos 
penktadieny, Oct. 6 d., 7:30 
vai. vak. Lietuvių M. Žiny- 
čios veikimai ir prasidėjo— 
tėmykit laikraščius.

L. M. Žinyčios Komitetas

Valentina Paltanavičiutė
Baigiusi Naujos Anglijos Muzikos 

Konservatoriją Bostone
DUODA MUZIKOS PAMOKAS 

ANT PIANO
Mokina naujausiu technikos budu su 
artistišku išpildymu, klesišką ir tau
tišką muziką. Išmokinimas gvaran- 
tuotas. Išlygos prieinamos. Studija:

912 E. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.
TeL So. Boston 1963J

Pasiteiraut vakarais ir šventadieniais

•J

ŠĮ
»3SS"

Vienintelė Krautuvė So. 
Kuri Parduoda Ger

Pentus, Si 
įvairius geležiniu* 
žemiausiomis ka

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

užeikite pas mus.

Flood Smake
Hardware (X

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON

Tat Barter >789

Or. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
m: 2-4 ir 6-8 
ir šventadieniam

auo 19 iki 12 rytą.
>78 HABVARD STREET 

Inman st. arti Central akv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324 
DAKTARASMEDICINOS

C.J.MIKOLAITIS
ano 2 iki 4 po pietų, 

ano 7 iki 8 vakare.
187 SUMMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
S* Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

CAMBRIDGE. 48 M ARK ET ST.
ant rendos 5 kambariai su visais įtai 
symais, ant antro flioro. Randos tik 

prakalbas ir viešas diskusi- sw i menesį
jas. Kalbės “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas.
Jis aiškins, kaip darbinin
kai turi žiūrėt į NRA. Po jo 
kalbos seks diskusijos, ku
riose kiekvienas galės pasi
sakyt savo nuomonę arba 
duoti paklausimų. Prakal
bos prasidės 7 valandą va
kare. Įžanga nemokama.

Visus kviečia Komisija.

JOS. MARTIN !
• Karpenteri* ir Pentoriuą ♦ 

Taisau Namus ir Pentinu, 
Darbas gvaraatuojamas.

TaL Se.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

Uk susitarus.

Geros Kanarkos
Jaunos ir labai geros giedorkos, 

parsiduoda labai pigiai. įsigykite tą 
puikią paukštelę, turėsit daug sma
gumo.

MRS F. PASKŲS
1* Kelly Court, Brighton, Mass.

Į Reikale pašaukite pasitarimui. (3)
405 TH1RD STREET 
SO. BOSTON. MASS.

{Tel. Se. Boatoa 4051

GREITAM PARDAVIMUI
FARMA 27 AKRŲ ŽEMĖS, nau

jas 6 kambarių namas su maudyne, 
elektros šviesoms, šiltu ir šaltu van
deniu ir telefonu, didelė barnė, Ram
džius, ir vištininkai, gera žemė ir la
bai paranki vieta, tik myBm*V 
centrą miestuko; 25 mylios nuo Bos- 
otno. $4500. Lengvoms išlygoms.

PUIKUS VASARNAMIS, arba ir 
apskritiems metams “country Home”, 
tik 17 mylių nuo Bostono, prie viešojo 
kelio, 5 kambarių namas su visais 
įrengimais ir pianu, didelė su skiepu 
daržinė, 2 akrai žemės, 100 vaisme
džių sodnas. Tik $2000.

50 AKRŲ FARMA, 8 kambarių na
mas, barnė ir vištininkai, prie gero 
kelio, 20 mylių nuo Bostono, pusė že
mės dirbama, daug gero miško, šalti
nis ir upė; dvi karvės, arklys, ir 
1000 paukščių. Tik $5000-—$1000 įmo
kėti. likusieji lengvoms išlygoms.'

Platesnes informacijas suteiks
JOSEPH BALUSZAITIS 

Boston Realty Trust 
317 “E” Street, prie Braadiray 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 2732.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

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

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

EKSTRA GERAS 
PIRKINYS

SOUTH BOSTONE.
12 kambarių mūrinis namas, “Lodg-

ing House”, ant East Broadway, 
prieš puikų parką, su visais rakan
dais. Pelningas investmentas. įmo
kėti $1000, kaina tik $6000. Kreipki
tės pas: (39)

A. J. KUPSTIS 
332 W. BROADM AY 

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662

iki 12 
Ofisas HMrivm-

811 BROADMAY. tarp C ir D st. 
8a BOSTON. MASS.

TeL Šen. 4793-M

TkL Uaivarsity 84SS

Dr. Susai 
Glodienes-Curry

LIETUVt DENTISTl 
VALANDOS: S-S ir 7-8.

678 Massachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Petras Ketvirtis

Revere miestely, netoli 
Bostono, italas Comperchio 
peršovė savo tautietį Fau- 
ma. Šautuvo šūvis nunešė 
pastarajam visą kojos pedą'kėjimo 
ir jis mirė nuo kraujaplu- Bostono, 
džio. Šovėjas suimtas.

Roslindalėj prie darbo ta
po užmuštas darbininkas 
Marscio. Kasant jam pama
tus, sugriuvo muro sieną ir 
jį sutriuškino.

I A. J. N AM AKSY
J Real Estate dh Ii

Parduodu laikrodžius, žiedus ir kitau 
auksinius daiktus. Mainau.

iš senų laikrodžių į naujus. 
TURIU GERIAUSIOS RVSIES 

OIL Bl RNERIUS. PATYS 
ĮTAISOME.

PARDUODU RADIOS penkių ge
riausiu kompanijų. Duodu ant išmo- 

ir pristatau už 50 mylių nuo

126 BROADWAY 
Tel. 4618-W SO. BOSTON, MASS.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-ro Margerio Knygų 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaš'uoja tik 50 centų Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arka pas
autorių:

DR. MARGER1S
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO. ILL.

D. A. ZALETSKO
Graborystės Įstaiga-Funeral Home

564 E. SO. BOSTON, MASS.
Boston 0813 1

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes musų 
įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kambariai šerme
nims DYKAI. Patarnavimas‘dieną ,ix‘nakfį. Pilnas pasirinkimas 
metalinių ir kieto medžio grabų. Musų kainos: Metalinis grabas 
(Steel Casket) ir visos šermenys (be kapų) $30000 ir aukščiau. 
Kieto medžio grabas ir visos šermehyb- $115.00 ir aukščiau. Dra
bužiu apdengtas grabas (Cloth Covered) ir visos šermenys 75.00 ir 
aukščiau.
D. A. ZALETSKAS F. E ZALETSK1ENC

BROADWAY
Tel. So.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu mano draugams ir 

kostamerinms. -kuriems aš turėjau 
malonumą patarnaut pirkime ir par- 

vime namų ir Insurance reikalais, 
par pastaruosius 10 metų, kad aš 
permainiau mano biznio adresą ir 
persikėliau į naują vietą. Su visais 
reikalais maloniai prašau atsilankyti 

a mane. ypatingai insurance (ap
draudos) reikalu, į naują vietą. 

JOSEPH N. TROSKEY
TURAUSKAS 

1010 Cambridge Street,
Cambridge. Mass.

Telefonas So. Boston 448S

P. J. Akunevicia
GBABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS"
Tel. Brockton 4111

•366 W. BROADMAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

! Office Telephone Res. Telephone 
♦ So. Boston 3357 Jaauūca 2031-M 
} Residence: 251 Cbestaut Ara 
! Jamaica Plaia,

LIETUVYS

\0PT0METRISTAS

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Daro

Vada

8OUTH BOSTON, 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

J. L. PAftAKARNlS, O.
M7 Braadaay, So.

au. Dro- 
i 75.00 ir

IENE
3S5SE5»MmJ

DR. MARGĖMS
Gydytoja* ir Chirurgas

"II I
♦i 
♦ i I i i «| i

MASS. J
» «i i*itį i i« * ♦į
♦ i ♦
j

B ALI US38-TAS 
METINIS

D. L. K. Vytauto Draugystė. Rengia Paikų Balių 
KOLUMBUS DIENOJ, KETVERGE.

12 D. SPALIŲ—OCTOBER, 1933 M.
Balius prasidės 6 vaL vakare ir tęsis iki 12 valandai nakties.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS E IR SILVER ST, SOUTH BOSTON,

GRIES PUIKI ORKESTRĄ
Gerbiamoji Visuomenė:

D.L.K. Vytauto Draugystė daro didelį kontestą jaunuoliams ir 
paaugusiems jaunuoliams nuo 18 iki 25 metų, jiems įstojimas į 
Draugystę bus DYKAI.

Nuo 25 iki 45 metų, bus priimami už pusę įstojimo. Tas kon
testas tęsis iki Naujų Metų.

Jaunuoliai taipgi nepraleiskite šios progos, atsilankykite į šį 
balių ir įstokite į Vytauto Draugystę.

Žymi Orkestrą visus palinksmins puikiai grajindama lietu
viškus ir angliškus šokius.

įžanga prieinama, vyrams 40c, moterims 25c.
Visi malonėkite j tą balių atsilankyti.

Kviečia D.L.K. VYTAUTO DR—STSS KOMITETAS.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo įdomus skaitymas.
Knyga susideda ii 45 Šaunių romancų, 468

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

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

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mas*.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrakime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraajo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Mimų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas nu
siunčiant ir per puštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
1M DORCHESTER STRER 

Kampus Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bastau 2*28, 2173 ir S7IB

is-3;
19—12.

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

c*

SO. BOSTON 
1858

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
484 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

BAY VIEW
MOTOR SERVICEK

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilių ir Trukų 

Taisome visokį 
mobilius. Taisymo ir 
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
R EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Peter TreSokas ir Jus :

\PARKWAY AUT0\ 
SERVICE

•nd FILLING STATIONl 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Taigų norite, kad Jūsų automo. I 
hBius ilgai laikytų, duokit natak 

Darbas geras, kaina 
. Jeigu norite, kad jūsų 

gerai trauktų, imkite grn 
Ubu pas mos.

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Cokmy Are,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Bestos 8777.

syt mums.

DR. J.LAND0USSEYMOUR
kartoją -3
fa.

LIETUVIS GTDTTOJAS B CHHURGAS 
Gydo aitrina ir Įgonjfima Hyaa ryrų, materąjr vaikų. Vartoji 
aparteų^ik^rri^^d vidarii^JEPgPlsjKit^SjlL^Bkzeiniirooja krau)

OnacTrriamias: pų Tt-868 >SB. TeL S. R 2712.
584 EAST BBOADMAT SOUTH BOSTON. MASS.

Šapu-




