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60,000 Angliakasių Ap
skelbė General) Streikų

KAPITALISTŲ SPAUDA 
SLEPIA ŽINIAS.

Maineriai reikalauja pripa
žinti naują uniją Penn- 

sylvanijoj.
Wilkes Barre, Pa.—Susi

Massachusetts gubernato
rius Ely pašaukė valstijos 
miliciją trokų vežikų strei- 

rinkusi čia nepaprasta ang- kui laužyt. Milicininkai da- 
liakasių konvencija, kuri at- bar važinėja su skebais ant 
stovauja 60,000 mainerių trokų.
kietųjų anglių kasyklose Streikieriai prasimanė 
Pennsylvanijos šiaurėj, pe- naują būdą su streiklaužiais, 
reitą subatą nutarė apskelb- Susėdę į keliatą lengvų au
ti generalinį streiką, kuris tomobilių jie užima troką
turėjo prasidėti šį panedėlį. einant prieš kalną; vienas pordas Paleido Puse 

Angliakasiai dėjo didelių automobilis tą troką pralen- ■ *
pastangų Įvesti kasyklose kdamas numeta ant jo atda- 
tvarką be streiko. Jie sušau- r4 keną su gazolinu, o kitas 
kė tuo tikslu šitą konferen- automobilis, važiuodamas 
ciją ir kvietė jon Pennsylva- paskui pirmąjį, numeta de- 
nijos gubernatorių, kvietė gantį smaluotą knatą prie 
Washingtono valdžios atsto- gazolino. Gazolinas sprog- 
vus, kad atvyktų ir išklausy- sta ir visas trokas užsidega, 
tų jų skundų. Bet visi jų
kvietimai ir prašymai pasi- Streikuoja 50,000 Sli
nko be atsakymų. Pereitą r Darbininku
subatą jų vadas Maloney K0 VUruirunęų.
pasakė: “Aš dariau viską, New Jersey, Pennsylva- 
ką aš galėjau. Dabar nuo ju- nijosr Rhode Island ir Con- 
sų priklauso, kas daryti to- necticut valstijose dabar 
liau”. Konvencija atsakė: streikuoja apie 50,000 šilko 
šaukti visuotiną streiką ir darbininkų. Prie NRA įkur- 
suparaiižiuoti visą kietųjų ta Patariamoji Darbo Tary- 
anglių pramonę šiaurinėje ba išleido patvarkymą, kad 
Pennsylvanijoj. visi streikieriai grįžtų dar-

Kiek tas streikas išsiplėtė, ban, kad kompanijos visus 
tuo tarpu mes negalim paša- atgal priimtų ir mokėtų au- 
kyti, nes kapitalistų spauda dėjams vidutiniškai po $25 
slepia visas žinias, kad ne- į sąvaitę. Ar visi streikieriai 
padrąsinus kitų darbininkų grįš, da nežinia. Daugiau 
streikuot. Iš visų Bostono kaip 2,000 streikierių iš 
dienraščių, tik vienas Hear- Pawtucket ir Central Falls, 
sto “American” pereitą su- R. L, pasisakė negrįšią to- 
batą padavė telegramą, kad kiomis sąlygomis, 
streikas apskelbtas. Šį pane- ----------------

strei* Mergina Paėmė Stiuką nebuvb mažiausios zinu- J* _tės. bą Su Gaidžiu.
. 9-^arPu šis streikas tu- Associated Press praneša 

n didžiausios reikšmės kra- jg Kantono miesto (Ęini- 
stin. Jeigu jis ilgai užsitęs, joj), kad šiomis dienomis 
jis galės apimti ir kitus kie- tenaj įvyko vestuvės, kurio- 
tųjų anglių distriktus, ku- <e jaunj‘kio vietą užėmė gai-

lr^a VIS° a.0le dvs. Mat busimas jos vyras,
200,000 mainerių. Streiko §• Kuan Tun? gin.
apimtame plote gyvena apie gaporoj jr mergina turi pas 
1,000,000 žmonių, kuriems jį nuvažiuot. Jos tėvai ta- 
gręsia dicleli nuostoliai ir čiau nenorėjo, kad jų duktė 
skurdas. Be to, visa ketvirt- važiuotų pas vyrą be šliubo. 
dalis sahes gali palikti be to<lel įvykdė vestuves ir jau
kui o žiemos laiku. Ii visa tai nojo vieton pastatė gaidį iš
slepiama.

Angliakasiams, žinoma,
kitokios išeities nebuvo, 
kaip tik streikuoti. Jau per 
du mėnesiu kietose•kasvklo-' 
se viešpatavo nepakenčiama

MINIA GAUDO NUOGĄ 
MERGINĄ.

__ _______________ Provincetown, Mass. —
padėtis. Pažangesnieji mai- Nakties laiku pereitą sąvai- 
neriai atsimetė nuo senos cia isy®go iš namų nuoga 
United Mine Workers uni- Agnės Souza, 38 metų am- 
jos ir sutvėrė United An- ziaus mergina, ir nubėgo į 
thracite Miners of Pennsyl- ę.aP^. diskus. Sekan-
vania uniją. Tarp tų dviejų ^ą dieną žvejai ją matę j- 
unijų išsivystė tokia kova, bndusią iki kelių į jūres, a- 
kad į du mėnesiu buvo išdi- 2 mylias nuo jos namų. 
namituota daugiau kaio 40 Manoma, kad jai pamišo 
namų ir Scrantono-Wilkes- Pr°tas. Buvo organizuotas 
barių apylinkėj nuolatos 100 žmonių būrys, kunslei- 
kartojasi susišaudymai. <J0S1 Per miskus jos jiesko- 

Tą kovą butų galima lik- damas, bet per kelias die- 
viduoti, jeigu kompanijos nas negalėjo surasti, 
pripažintų naują uniją, ku-
riai priklauso jau apie 60,
000 darbininkų. Bet kompa
nijos nenori to daryti, nes AmenKoje policiją 
senos unijos agentai eina iš tuoja banditus, o Knijoje 
vieno su kasyklų bosais. Dėl banditai ima nelaisvėn po- 
to bosai gali elgtis su maine- licininkus. Štai, iš Charbino 
riais kaip jie nori ir šie ne- pranešama, kad 100 bandi- 
turi kur pasiskųsti. Noroms tų užpuolė Fušuno miestą ir 
nenoronis, reikėjo skelbti išsivedė su savim 29 polici- 
streiką. ninkus.

Milicija Laužo 
Streiką.

kaimyno vištininko.

BANDITAI SUĖMĖ 29 
POLICININKUS.

Amerikoje policij ares-

\Sugryžo Iš Sovietų 
Kalėjimų 10 Kunigų

Spalių 19 dieną Kauno 
gelžkelio stoty minia pasiti
ko sugrįžusius iš Sovietų ka
lėjimų būrį lietuvių, kurie 
buvo iškeisti ant sėdėjusių 
Lietuvos kalėjimuose bolše
vikų.

Tarp sugrįžusių iš Rusijos 
nelaisvės lietuvių yra vysku
pas Matulionis, 10 kunigų ir 
4 pasauliečiai. Lietuvos val
džia davė už juos Rusijai 24 
bolševikus, kurie buvo nu
teisti ilgiems metams už la
pelių dalinimą ir kitus pana
šius “prasižengimus”.

Darbininkų.
Šį panedėlį Detroite For

das paleido pusę savo darbi
ninkų iš River Rouge dirb
tuvių. Kokį tas padaro skai
čių, tikrai nežinia. Keliatas 
savaičių atgal tenai dirbo a- 
oie 45,000 žmonių.

Fordas sako, kad jis pa
leidęs tuos darbininkus tik 
’aikinai, kad išdirbtas jų lai
kas per visus metus nesuda
rytų daugiau kaip 35 valan
dos į sąvaitę, nes tokią nor
mą nustato automobilių fa
brikams NRA. Kai vėliai jie 
sugrįš, tai busią paleisti ne
kuriam laikui tie, kurie da
bar dirba.

Fordas NRA labi neken
čia ir vadina ją “naujos rų- 
Hes prohibicija, kur drau- 
Ižia žmonėms dirbti.”

“Vienybė!” Uždaryta 
Galutinai.

“Tėvynė” praneša, kad
Vienybė” vėl jau uždary

ta, ir šį kartą uždaryta jau 
galutinai. Ją uždaręs didis 
Smetonos garbintojas Klin- 
ga, kuriam “Vienybė” esan
ti skolinga $5 algos. Susi
vienijimas tuo tarpu užvedęs 
bylą paėmimui “Vienybės” 
namo ir kitokio turto už 
duotą jai $25,000 paskolą. 
Atnaujint “Vienybę” nesą 
vilties, nes skoloms apmo
kėti tuojaus reikia $12,000, 
neskaitant Susivienijimo 
morgičiaus.

MAINE’O MIŠKUOSE 
PAŠTĄ VEŠ ŠUNIMIS.

Šią žiemą Maine’o miš
kuose bus įvestas šunų paš
tas laiškams veąti. Apie 
Rangeley ežerus giriose dir
ba daug darbininkų ir yra 
gyventojų, kuriuos arkliais 
nasiekti per sniegą beveik 
negalima. Taigi jų susišie- 
kimui su pasauliu tarnaus 
šunys.

SAKO, DARIUS TARNA
VO ŽVALGYBOJE.
“Talkos” spaudos biuras 

praneša iš Kauno, kad esą 
surasti dokumentai, kad la
kūnas Darius, kuris žuvo or
laivio katastrofoj, yra tarna
vęs Lietuvos žvalgyboj.

UŽ MERGINAS AREŠ
TUOTI 2 VAIKĖZAI.
Shenandoah’ry pereitą 

sąvaitę buvo areštuotas Pa
ul Barno ir Antanas Kar
pavičius, vienas 16 metų, 
antras 17. Jiedu kaltnami 
užpuolimu dviejų mergaičių 
nedorais tikslais.

Brocktono Batsiu
viai Laimėjo Streiką.

Apie 100 skebų buvo 
svžeista.

Brocktonas yra avalinės 
centras. Tenai dirba labai 
daug ir lietuvių batsiuvių. 
Šią vasarą tenai ėjo smarki 
kova už naujos unijos pri- 
nažinimą. Visos kompani
jos buvo jau priverstos nau- 
:ą uniją pripažinti, tik viena 
Douglas kompanija dirbo su 
.kebais. Taigi pereitą sąvai
tę batsiuviai užkure jiems 
nirtį. Apie 100 skebų buvo 
sužeista. Po to Įsikišo fede
ralinė valdžia ir Douglas 
kompanija turėjo nusileisti. 
Visus skebus paleido, pripa
žino naują uniją ir šią są
vaitę streikieriai sugrąžo 
darban kaip pergalėtojai.

Dideli Anglijos Dar-
biecių. Laimėjimai.
Pereitą sąvaitę Anglijos 

buvo miestų valdininkų rin
kimai, kuriuose didžiausių 
laimėjimų padarė Darbo 
Partija, tuo tarpu kaip kon- 
servatyvai ir “nepartiniai” 
buvo skaudžiai sumušti. 
Darbo Partija pravedė 444 
savo atstovus ir laimėjo 176 
naujas vietas. Visi šitie lai
mėjimai buvo padalyti bur
žuazinių partijų lėšomis. 
Konservatyvtfi prakišo 112 
vietų, o liberalai ir nepri
klausomieji neteko 85 vie
tų.

Komunistai statė daugiau 
kaip 60 savo kandidatų, bet, 
kaip rodos, nepravedė nei 
vieno. Išrinktieji 444 dar- 
biečiai beveik visi yra so
cialistai.

KUBA NEMOKĖS UŽSIE
NIO KAPITALISTAMS 

SKOLŲ.
Naujojo Kubos preziden

to Grau valdžia paskelbė, 
kad dabartiniu laiku ji ne
mokėsianti užsienio kapita
listams jokių skolų nei pro
centų už jas. Amerikos Wall 
Streeto bankininkai yra su
kišę buvusiam diktatoriui 
Machadai 150 milionų dole
rių paskolų. Kažin, ar neįsi
kiš dėl to Amerikos val
džią?

$111,780,000 LAIVU 
SINDIKATAS.

Londone eina derybos 
tarp Cunard ir White Star 
linijų, kurios nori susivieny
ti ir sudaryti vieną Anglijos 
laivų sindikatą Atlanto šiau
rėj. Susivienijus abiem kom- 
panijon, bendras jų kapita
las siektų $111,780,000 ir 
susidarytų 1,590,000 talpos 
laivynas.

NACIAI AREŠTAVO 125 
KOMUNISTUS.

Berlyno žiniomis, Hitle
rio policija Esseno apylin
kėj suėmė 125 žmones, ku
rie esą nužiūrimi kaip ko
munistai, turėjusieji tenai 
slaptą organizaciją.

BOMBA AUSTRIJOS 
DIKTATORIUI

Klagenfurte pereitą pėt- 
nyčią kalbėjo Austrijos dik
tatorius Dollfuss. Jam be 
kalbant sprogo bomba ir už
geso visi žiburiai. Jis tęsė 
savo kalbą patamsy

VYRIAUSIS TRIBUNO
LAS UŽGYRĖ BANKŲ 

UŽDARYMĄ.
Vyriausis šalies teismas 

Vashingtone pripažino, kad 
rtoosevelto įsakymas užda- 
•yti visus šalies bankus pe
reitą pavasarį buvo teisėtas.

Japonai Ruošiasi 
Prieš Rusus?

Iš Kinijos šiaurės japonai 
ištraukė daug savo kariuo
menės ir leido tas pozicijas 
užimti kiniečių policijai, lei
do jai atsigabenti tenai net 
kulkasvaidžių ir kanuolių 
kovai su banditais. Šitas ja
ponų elgesys sukėlė Pekine 
didelio susidomėjimo. Te
nai manoma, kad japonai 
tikisi karo su Sovietais ir 
koncentruoja savo spėkas 
daugiau strategiškose vieto
se. Kitaip nesą galima išaiš
kinti ju pasitraukimo iš Ki
nijos šiaurės.

KIEK FARMER1AI GAU
NA UŽ SAVO PRODUK

TUS.
štai kokias kainas maisto 

trustas moka vakarų far- 
meriams už jų produktus:

100 svarų galvijo .... $3.45
100 svarų kiaulės .... 4.00
Bušeliui kviečių ............. 61
Bušeliui komų ............ .49
Svarui sviesto................. 20
100 svarų pieno ........ 1.51
Farmeriai reikalauja ši

tokių kainų:
100 svarų galvijo .... $6.70 
100 svarų kiaulės .... 8.50
bušeliui kviečių ........ 1.03
Bušeliui komų ............... 75
Svarui sviesto .................30
100 svarų pieno ......... 2.08

TAI ĮVYKO NE RUSIJOJ, 
BET AMERIKOJ.

New Yorke pereitą sąvai
tę buvo rasta gatvėje apal
pusi Katherine Pilkington, 
42 metų amžiaus moteris. 
Pašauktas ambulansas ir 
moteris nuvežta ligoninėn. 
Apžiūrėjęs ją daktaras pa
reiškė: “Apalpusi nuo ba
do”. Pasirodo, ji buvo be
darbė. Išmesta iš namų ji 
bastėsi 4 dienas po parkus 
ir gatves nieko nevalgyda- 
ma ir apalpo.

AMERIKA NUTRAUK
SIANTI SUTARTI 

SU GRAIKIJA.
Amerika ir Graikija turi 

pasirašiusios sutartį dėl pik
tadarių išdavimo. Bet kai A- 
merika dabar pareikalavo, 
kad Graikija išduotų pabė
gus) tenai buvusį Chicagos 
magnatą Insullą, kuris čia 
apvogė tūkstančius žmonių. 
Lai Graikijos teismas pripa
žino Insullą, “nepapildžiusį 
lokio nusikaltimo” ir atsisa
kė ji Amerikai išduoti (mat, 
Tnsullas nusivežė su savim 
’10,000,000 Graikijon).Wa- 
hingtono valdžia dėl to taip 
supyko, kad sako gal nu
trauksianti tą sutartį su 
Graikija dėl piktadarių iš- 
lavimo.

ITALAI IŠDUODA SAVO
TAUTIETI AMERIKAI.
Tūlas laikas atgal Pitts- 

burghe italas vardu Giusep- 
>e Spinelli užmušė žmogų ir 
>abėgo Italijon. Amerika 
pareikalavo, kad Italijos 
aidžia jį išduotų, ir fašistai 
lutarė jį išduoti.

FARMERIAI ORGANIZUOJA 
KARINES ORGANIZACIJAS

Rusai Augins Strau
sus Mėsai.

Rusai sakosi patyrę, kad 
strausų mėsa labai gardi 
valgyt, todėl Maskvos zoo
loginiame darže imtasi au
ginti strausus ant plačios 
skalės. Kiaušinių perinimui 
busią vartojami inkubato
riai ir busiąs taikomas bū
das poravimosi pagreitini
mui. Iš senos poros strausų 
galima esą gauti į metus 15 
ar 16 jauniklių. Pilnai už
augęs strausas sveria 100 ir 
iki 135 svarų. Strausas yra 
šiltų kraštų paukštis, bet ge
rai auga ir Maskvos klima
te. O jeigu jau reikėtų jam 
prigimtų sąlygų, tai Rusija 
turi daug smiltingų tyrų, 
kurie nedaug kuo skiriasi 
nuo Afrikos Sacharos. To
kia yra beveik visa Samaros 
gubernija.

Skolų Derybos Wa- 
shingtone Iširo.

Washingtonan buvo atva
žiavę Anglijos valdžios at
stovai tartis dėl karo skolų 
oeržiurėjimo. Anglija dabar 
skcdinga Amerikai $4,433,- 
950,000, bet nenori tiek 
daug mokėti. Sakoma, kad 
anglai siūlo tik 10 centų 
nuo dolerio. Amerikos val
džia, matyt, nenori tiek 
daug nūsileisti. Derybos pe
reitą subatą iširo ir anglai 
’švažiavo namo nieko nepe
šę.

ALEKSYNAS ŽUVO PO
TRAUKINIO RATAIS.
Shenandoah’rio “Evening 

Herald” praneša, kad 3 lap
kričio tenai buvo traukinio 
užmuštas Kazys Aleksynas, 
kuris gyveno William Penn 
miestely pas savo seserį. Jo 
minus Albertas gyvenąs Chi- 
ragoje. “Ev. Herald” sako, 
kad velionis buvo gimęs Lie
tuvoje ir Amerikon atvažia
vo da jaunas būdamas.

GALAS PROHIBICIJAI.
Šį antradienį da šešios 

valstijos balsuos prohibici- 
’os klausimą. Nėra abejonės 
kad jos visos pasisakys už 
ios atšaukimą, o reikia tik 
trijų. Taigi galirųa jau iš 
kalno pasakyti, kad šią są 
vaitę prohibicijai bus pada 
"ytas galas.

BOMBA SUŽEIDĖ 9 
POLICININKUS.

Havanos (Kuboje) poli- 
ijos centralinėj sprogo pra

garo mašina, sužeisdama 9 
asmenis. Du policininkai su
žeisti mirtinai. Bomba buvo 
rasta lauko pusėj ir įnešta 
vidun ištirti. Betiriant ją 
įvyko sprogimas.

PALESTINOJ RIAUŠĖS 
NESILIAUJA.

Riaušės “šventoj žemėj 
da nesustojo. Arabai nenori 
’sileisti daugiau žydų Pale
stinon ir kelia triukšmą. Vi
sa priežastis tame, kad ara 
bai garbina Allachą, o žydai 
—Jehovą. Mulkiai plaunasi 
dėl tikėjimo.

KETURIOS KOMPANI
JOS MOKINASI MĖTYT

BOMBAS.
Streikas virsta į atvirą suki
limą. Išsprogdino geležin

kelio tiltą.
Farmerių streikas supara- 

ižiavo jau penkias valstijas. 
Iowa, Minnesota, Wiscon- 
rin, North Dakota ir South 
Dakota virto karo lauku. 
Ginkluoti farmerių būriai 
pikietuoja vieškelius ir sau
goja, kad į miestus niekas 
įevežtų maisto. Nuolatos 
vyksta susirėmimų ir susi
šaudymų. Vienoj vietoj bu
vo net išdinamituotas gele
žinkelio tiltas.

Nebraskoj farmeriai &u- 
aikė troką su pienu ir pra
dėjo pilti jį į griovį. Kitas, 
rokas tyčia užbėgo ant jų, 
vieną farmerį užmušdamas 
ant vietos, o tris sunkiai su
žeisdamas.

Iowoj farmerių piketai 
sulaikė traukinį, kuris ėjo į 
Chicagą su galvijais, ir ati
darę vagonus išleido visus 
ryvulius. ,

Wisconsine, ties Wafcer- 
townu, farmeriai sulaikė 
roką su 40,000 svarų pieno 
(r viską išvertė laukan. Pak
tui nupjaustė telefono vie-
as.

Streikuojantys farmeriai 
reikalauja, kad pieno kaina 
jutų pakelta iki $2.35 už 
100 svarų. Tai reiškia apie 
P/2 centų kvortai. Dabar 
jieno trustas nemoka jiems 
nei 3 centų, o atvežęs į mie
stus tą pieną da nugriebia ir 
parduoda po 11 centų kvor- 
ai. Dėl to farmeriai ir pa
kėlė ginklus. Minnesotos „ 
kongresmanas Shoemaker 
mušė prezidentui Roosevel- 
tui telegramą, kad farmeriai 
iau pradėjo organizuoti ka
rines organizacijas ir ruo- 
riasi atvirai revoliucijai. Ji
sai sako, kad Minnesotos 
valstijoj yra susitvėrusios 
iau keturios kompanijos, 
kurios mokinasi vartoti gin
klus ir mėtyt bombas. Joms 
vadovauja buvusieji Didžio- 
o Karo kareiviai.

Port Washingtono mies
tely, Wisconsine, streikuo
jantys farmeriai išsprogdi
no sūrių fabriką. Ties Was- 
sau miesteliu 25 farmeriai 
buvo areštuoti. Gubernato
riai savo valstijose remia 
farmerių kovą. Jie važiavo 
net Washingtonan ir prašė 
kad Rooseveltas pakeltų . 
earmų produktų kainas. Jis 
-u tuo nesutiko. Todėl far
merių vadas Reno pavadino 
;į “išdaviku” ir pasakė far- 
meriams, kad dabar streikas 
turi būt vedamas “visomis 
musų jėgomis”.

ORO PAŠTAS APLINK 
VISĄ PASAULI.

Washingtone yra planuo- 
’ama oro linija aplink visą 
nasaulį paštui vežioti. Iš 
New Yorko į Paryžių laiš
kus ir keleivius vežtų zepeli- 
rai, o iš Paryžiaus f kitus 
Europos miestus juos išve
žiotų aeroplanai. Per Aziją 
ir Japoniją vėl lėktų zepeU- 
nai.

*
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^Mhh
KAM ROOSEVELTAS
SUPERKA AUKSĄ?

Apie tai, kad šios šalies 
valdžia pradėjo pirkti auk
są, musų spaudoje kol kas 
da nedaug kalbėta. Plačiau 
j šį dalyką pažiurėjo “Nau
jienos”, kurios dabar sako:*

“Turime prisipažinti, kad 
mums nelabai suprantama, ko
dėl prezidentas Rooseveltas 
pradėjo supirkinėti iškasamą 
iš žemės auksą. Jeigu jo tiks
las yra sudaryti dideli aukso 
išteklių tam laikui, kada dole
ris vėl bus pastatytas ant auk
so papėdės, tai jis turėtų pirkti 
auksą kaip galint pigiau. O no
rint ji pirkti pigiai, reikėtų tai 
daryti patylomis ir palengva.

“Bet dabar valdžia elgiasi 
kaip tik atbulai. Prezidentas 
pirma išgarsino tą faktą, kad 
auksas bus supirkinėjamas, o 
paskui pradėjo pirkimo opera
cijas- Aišku, kad šitaip el
giantis aukso kaina turi pakil
ti. Bet kurios prekės kaina tuo
jau pašoktų aukštyn, jeigu bu
tų paskelbta, kad ją supirkinės 
didelėmis masėmis toks stam
bus pirklys, kaip Dėdė Šamas.

“Bet kas keisčiausia, valdžia 
ne tik savo sumanymo garsi
nimu paskatino aukso pardavė
jus kelti aukso kainas, bet ji 
da ir pati viešai pasisiūlė mo

kėti už auksą brangiau, negu 
už ji mokama pasaulio rinko
se. Užvakar Londone auksas 
buvo perkamas po $31.06 už 
unciją, o Amerikos Finansų 
Rekonstrukcijos Korporacija 
paskelbė, kad ji mokės už un
ciją po $31.54.

“Taigi aišku, kad to aukso 
supirkinėjimo tikslas nėra ap
sirūpinti auksu ateičiai, kada 
reikės stabilizuot doleri. Jo ti
kslas yra dirbtinu budu kelti 
aukso kainą. Kuriam galui tai 
daroma?”

NUBAUSTI KUNIGAI.

Lietuvos laikraščiai pra
neša. kad “laisvės kovoto
jų” byla Kaune jau pasibai
gė ir dvylika klerikalų gavo 
po truputi kalėjimo už 
“priešvalstybini” darbą.

Kun. Karsokas, kun. Sa- 
rapas ir kun. Daukantas ga
vo po 2 mėnesiu tautiškos 
belangės arba po 2,000 litų 
pabaudos.

Kun. Adomatis ir klerika
lų “daktaras” Karvelis, bu
vęs prie kunigų valdžios fi
nansų ministeris, po 1 mė
nesi “skarbavos duonos” ar
ba užsimokėti po 1,000 litų.

Kun. šalčius, adv. Gaba- 
liauskas, ateitininkas Grat- 
kauskas, Pranas Badžius ir 
J. Ascila nubausti po 3 mė
nesius kalėjimo. Tūlas Ba
nys gavęs 3 sąvaites arešto 
ir penki “laisvės kovotojai” 
išteisinti.

Dėl šitos bylos “Naujie
nos” daro teisingą pastabą:

“Jeigu dabar Lietuvą valdy
tų socialistai arba šiaip kokia 
radikališka valdžia, tai kunigai 
ir jų klaučiukai šiandie rėktų, 
kad ‘katalikus smaugiau bedie
viai’. Bet dabartinę valdžią pa 
statė patys krik.-demai. ivy 
kindami 1926 metais ginkluotą 
perversmą kartu su tautinin
kais.”

(1) šilko fabrikų darbininkai Phtersone svaid akmenimis i policiją prie dirbtuvės vartų. 
(2) Farmerių streiko vadai; kairėje pusėj, su akiniais, sėdi Farmerių šventadienio organizaci
jos prezidentas Milo Reno. (3) Iš šono, su šypsą ant veido, parodytas Maksimas Litvinovas, 
Rusijos užsienio reikalų kojnisaras, kuris dabar atvažiuoja \Vashingtonan derėtis su Roosevel- 
tu dėl Sovietų pripažinimo. Dabar jis randasi ai' urių ir šią sąvaitę turbut jau pasieks 
Amerika.

Iš Socialistų Darbuotės.
Socialistinis Darbininkų (rinko socialistą burmistrą 

Internacionalas yra pasky-*net 10,000 balsų didžiuma, 
ręs visą šią sąvaitę darbinin-' ir prie to da pravedė 5 savo 
kų protesto demonstraci-! kandidatus į pildomąją mie- 
joms prieš fašizmą, prieš1 sto tarybą, kuri susideda tik 
karą ir prieš visokią juodą iš 9 narių. Tai smūgis faši- 
reakciją. Masiniai mitingai stams!
ir demonstracijos šią sąvai- ---------
tę vyksta po visą pasaulį.! chicagoje gengsteriai nu- 
Lai gyvuoja darbininkų vic- žudž ItallJ Socialistų sekre- 
nvbe- torių Pippaną, kuris buvo

. ... . “. .. . pradėjęs organizuoti italų
Anglijoj pradėjo sparciąv duonos, išvežiotojų uniją. Jo 

au?V socialistų vadovauja- vįeton unija pasikvietė nau- 
moji Darbo Partija. Šiomis organizatorių, socialistą 

Polio iš Milwaukee. Unija

kad tasai

Amerikiečių spauda irgi 
neturi aiškaus supratimo, 
kokiais sumetimais tas auk
sas yra perkamas. Valdžios 
teorija, jei mes neklystame, 
yra tokia: Valstybės ūkio 
pakėlimui būtinai reikia 
kontroliuoti produktų kai
nas. Bet kadangi kainos pri
klauso nuo valiutos (pini
gų), tai būtinai reikalinga 
valiutos kontrolė. Kitaip sa
kant, reikia mušti arba kelti 
pinigo vertę. O lengviausia 
tas padaryti keliant arba 
mušant aukso kainą. Todėl 
valdžia ir ėmėsi pirkti auk
są. Dabar ji tyčia siūlo už 
auksą daugiau, negu rinkos 
kaina, nes nori ji pabran
ginti. Kada auksas brange
snis, tai popierinis doleris 
pigesnis. O kada doleris pi
gesnis, tai prekės branges
nės. Tuo budu valdžia tikisi 
patenkinti farmerius ir pa
skatinti pramonę.

Į šitą valdžios planą Įeina 
netik aukso pirkimas, bet 
ir jo pardavimas. Jeigu do
leris perdaug atpigs ir kai
nos pradės perdaug kilti, 
valdžia 'tuomet ims auksą 
pardavinėti atviroj rinkoj ir 
mušti jo kainą. Kitaip sa
kant, ji pirks popierinius 
dolerius siūlydama už juos 
vis daugiau ir daugiau auk
so. Tas automatiškai pakels 
dolerio vertę. O kai doleris 
ims brangti, prekės turės 
pigti.

Taigi valdžia dabar su
perka auksą tam, kad reika
lui esant galėtų ji pardavi
nėti. Tuo budu ji tikisi galė
sianti kontroliuoti savo va
liutą ir kainas.

Tai yra visai naujas kai
noms kontroliuoti būdas, da 
niekur praktikoj nebandy
tas, ir kiek jis bus naudin
gas, šiandie da niekas nega- 
BpasakjTį

b f

didenomis East Fulham di
strikte buvo papildomieji 
rinkimai į parlamentą: dar-
bietis J. Č. Wilmer laimėjo! .
tuos rinkimus 17,790 balsų . Mirus draugui Hilląmtui, 
prieš konservativą gavusį Į° v^ton Į Socialistų Parti- 
12,950 balsų. Da niekad iki J°® pildomojo komiteto pir- 
šiol darbiečiai negalėjo tam Alininkus dabar išrinktas 
distrikte rinkimų laimėti. Krzyeki is Milwaukee. 
Vadinasi, musu idėja stiprė- amalgameitų rubsiu-
ja j vių unijos generalinis orga-

______  : nizatorius. Jis gimęs Mil-
Po naujų rinkimų Norve-į waukee. mieste, spaustuvi- 

gijos parlamente darbiečiai. įlinkas iš amato ir yra bu- 
turės 69 savo atstovus. Par-į'^ litografų unijos pirmi- 
lamente iš viso yra 150 at-’ninku. Jis studijavo socia- 
stovu. Taigi absoliučios di--^us *r darbo apsaugos įsta

tymus aštuoniose Europos

gyvuos ir augs.

gą. Katalikai sako 
cementas turi būti 
todėl, kad tikėjimas gimdo pa
sitikėjimą, o pasitikėjimas yra 
būtina vieningumo sąlyga.”

ęraščio kryptį ir bandė da- 
ykus pataisyti. Bet laikai 
unkųs, biznio nėra, o skoli

ninkai pradėjo spausti iri 
reikalauti jau “resyverio”

Ponas Strumskis rašo: , Mums ro(]os kad kiui
“ tReceiveriui’ barškinant į į sakai ir pats “Darbininkas” 

duris ir trims jau kreditoriams netiki. Juk jis pats nuolatos 
miola ir šmeižia vadinamus 
‘^nezaležninkų'. 0 ar jie

tikėjimas.

i

Ar Žinote, Kad—
Chicagos lietuvių fonde 

Dariaus-Girėno paminklui 
statyt yra jau apie $4,000, 
neskaitant tų pinigų, kurie 
yra surinkti kituose mies
tuose.

Vadinamieji “laisvės ko
votojai” yra niekas dau 
giau, kaip klerikališki faši
stai. Nuo tautiškųjų fašistų 
jie skiriasi tik tuo, kad vai 
džios diktauturą remia tikė 
jimu, kuomet anie dengiasi 
tautiškumu. Bet ir vieni ir 
kiti garbina smurtą. 1926 
metų 17 gruodžio naktį jie 
užpuolė teisėtą Lietuvos re
spublikos valdžią bendro
mis spėkomis. Ir kunigų 
spauda tą smurtą tuome 
teisino daugiau, negu tauti
ninkų laikraščiai. Tuomet 
kunigai gyrė tautšiką dikta
tūrą, nes tkėjosi kartu su 
tautininkais sėdėti valdžio
je. Bet kai tautininkai at 
stūmė prabaščius nuo vals
tybės lovio, tai iš klebonijų 
pakilo riksmas, kad valdžia 
varžo “laisvę”. Ir tuoj atsi
rado “laisvės kovotojai”, 
kurie pasistatė savo tikslu 
nuversti tautininkus, o jų 
vieton įstatyti klebonus.

Bet šitas nobažnas kuni- 
gėlu pastangas tautininkai 
pavadino “priešvalstybiniu 
darbu”, ir visas būrys neve
dusių tėvelių dabar turi atsi
sėsti “ant pakutos”, arba iš
sipirkti iš jos pinigais:

užvedus bilas teisme, buvome 
susišaukę vietos veikėjus ir di
desnius šėrininkus pasitarti, 
kas daryti, tai vieton patari
mo, nuo kai kurių gavome ko- 
lionių už padarymą laikraščio 
demokratiniu ir susirinkimas 
baigėsi patarimu eiti i bankro
tą.”
Todėl bendrovės valdyba 

ir sustabdė “Vienybę”.
Bet laikraščiui sustojus, 

darbininkai pasisiūlė kol 
kas patys jį leisti, paliuosuo- 
dami bendrovę nuo algų mo
kėjimo ir kitų išlaidų. Ir taip 
dabar “Vienybė” eina. Tuo 
tarpu tveriama nauja bend
rovė.

DĖL KO SUSTOJO ĖJUSI 
“VIENYBĖ”.

“Vienybės” bendrovės 
pirmininkas p. Strumskis 
paskelbė savo paaiškinimą, 
kodėl buvo nutrauktas “Vie
nybės” leidimas. Jis sako, 
kad užėmusi pereitą pavasa
rį savo vietas, naujoji bend 
rovės valdyba rado šitokią 
finansinę laikraščio būklę:

“Pinigų ižde—nieko. Algų 
darbininkams nemokėta $600.- 
00; už popierą nemokėta Joyce 
Co. $1000.00; bankui nota 
$450.00; pinigų priimta per
siuntimui Į Lietuvą ir neper- 
siųsta $500.00; kreditoriams 
skolos $2000.00; Kasmočiaus 
‘judgement’ $1700.00; SLA už
vilktų nuošimčių $2800.00; viidic mc
taksų už namą ir vandenį apie i CEMENTAS, KURIS NE- 
$3000.00 ir insurance $900.00? SICEMENTUOJA.
Mums žmonės skolingi buvo a-'- Vienas kunigas “Darbi-' 
pie $3000.00. Skolininkai mus ninke” rašo: 
spaudė ir grasino teismais, o iš 
savo skolininkų jokiu budu ne
galėjome iškolektuoti.” •*

“VIENYBĖ” NETEK
SIANTI SAVO NAMO.

Brooklyno “Vienybė” ki
tąsyk pasiskolino iš Susi
vienijimo apie $25.000 ir 
užstatė savo namą už tą pa
skolą.

Laikas paskolai atmokė
ti senai jau sukako, bet Su
sivienijimas vis dar laukė. 
Bet kai dabar pasidarė aiš 
ku, kad “Vienybė" nebeį
stengs tos skolos atmokėti, 
Susiveinijimas nutarė . jos 
namą parduoti arba paimti 
jį savo nuosavybėn.

Apie tai praneša “Tėvy
nė”, kuii rašo:

“Pildomosios Tarybos atsto
vai galutinai ir griežtai parei
škė, kad Susivienijimas dės pa
stangas paimti savo nuosavy 
bėn ne tik ‘Vienybės’ B-vės na
mą. bet ir spaustuvės mašinas 
ir kitokią bendrovės nuosavy 
bę. kokia tik bus Įmanoma Su- 

• sivienijimui teisėtu keliu gau
ti. Vadinasi, iš Pildomosios Ta
rybos pusės bus dedamos visos 
pastangos, kad su šia paskola 
‘Vienybei’ Susivienijimas išei
tų be nuostolių, arba su gali
mai mažiausiais nuostoliais.

Bet, kaip girdėt, vargiai 
Susivienijimas galės prie 
“Vienybės” mašinų ir kito 
turto prieiti, nes ir mašinos 
ir kiti spaustuvės dalykai e- 
są jau “užmorgečiuoti" pri- 
vatiniems žmonėms.

ne tokie pat katalikai, kaip 
jis? Ar jie ne tą patį Dievą 
garbina? Ar jie netiki į ra
guotą velnią? Juk taip. 0 
betgi “Darbininkas” juos 
niekina. Tai kaip gi jis gali 
sakyti, kad tikėjimas veda 
žmones prie vienybės?

Jeigu katalikai del tikėji
mo pešasi su katalikais, tai 
skirtingų tikėjimų žmonės 
juo labiau negali viens kitą 
mylėti. Kokia, pavyzdžiui, 
vienybė gali būti tarp žydo 
fanatiko ir kataliko fanati
ko?

Katalikų “meilė" žydams 
dažniausia reiškiasi pogro
mais.

Taigi “Darbininko” edi- 
torialų rašytojas kalba ne
sąmonę, kuomet jis sako, 
kad tikėjima> yra vienybės 
“cementas”.

LIETUVOS MOKYKLOS
NEPRITAIKYTOS GY

VENIMUI.
“Lietuvos Ūkininkas” kri

tikuoja Lietuvos mokyklas, 
kad jos mokina jaunuolius 
nereikalingų dalykų, o kas 
būtinai reikalinga, to nemo
kina. Paimkim, pavyzdžiui, 
ūkininko dukterį, kuri lanko 
gimnazi ją ir paskui turės vėl 
grįžti prie ūkio darbų —

“Kokia jai bus nauda iš ge
ometrijos painiausių teoremų 
ar isterijos datų. kada ji ūky
je nemokės paprasčiausių šei
mininkei žinotinu dalvkų.”

Politiniai kaliniai Lietu 
voje sulyginti su kriminali- 
nias. Dėl to, kad jų poltinis 
nusistatymas yra kitoks, ne
gu tautininkų, jie yra vaiši
nami kaip vagys ir žmogžu
džiai. Šito nedarydavo net 
caro valdžia.

džiumos darbiečiai da nesu
darys, bet jie bus dižiausia 
ir stipriausia partija parla
mente. Nauja fašistų orga
nizacija, “Tautinė Sąjun
ga , negavo parlamente nei 
vienos vietos. Taip ir turi 
būt!

valstybėse, žmogus labai 
apsišvietęs, energingas ir 
sumanus. Sveikinam drau
gą Krzyckį!

Žinoma, kad tokiai mer
gaitei kopūstų rauginimas 
yra naudingesnis dalykas,
negu geometrija.

Į tokią balą laikraštį buvo 
įklampinę “tautiškai nusi-

Artistas Babravičius, ku
ris šiomis dienomis apsigy
veno New Yorke, ateinantį 
pavasari žada vėl grįžti Lie
tuvon.

Europiečiai turistai pa
prastai negali atsigerėti A- 
merikos rytų gamtos grožy
bėmis.

Pastaruoju laiku atsirado 
du nauji žodžiai: “mecha- 
nofobija” ir “mechanoklaz- 
mas”. Pirmas reiškia neapy
kantą ir baimę mašinų, ku
rios atima žmonėms darbą; 
O antras—mašinų naikini
mą. Žmogus, kuris'mašinų 
nekenčia, yra “mechanofo- 
bas”, o kuris jas daužo — 
“mechanoklastas”.

Pralaimėjusi karą, Vokie
tija turėjo atiduoti alian- 
tams 521 savo laivų, kurių 
talpa siekė 3,000,000 tonų.

• Viduramžiuose alaus da
rymas buvo naminis moterų 
darbas.

Jungtinėse Valstijose da
bar važinėjasi su prakadbo-

----------- j mis anglų Darbo Partijos
Ciuricho mieste, Šveicari- ■ vadas drg. Fred Hender- 

joj, šiomis dienomis buvo son. Mitingus jam čia orga- 
vietiniai rinkimai. Visos nizuoja Amerikos Socialistų 
buržuazinės partijos susi- Partija. Dabar Kanados 
vienijo į fašistinę koaliciją. Socialistų Partija pakvietė 
Bet socialistai vistiek juos jį pasakyti eilę prakalbu ir 
sumušė. Musų draugai iš- Kanadoje.

Nori Ištirti Kauno i000 “f Vadinasi, perJnj
P,7ipc Pndnnti* jĮpetų pirmą pusmetį valsty- 
r Uit S ruSiapilS, :bes skolos sumažėjo apie 

9,000,000 litų. Šio sumažėji-

Zanzibaro salą rytų Afri 
kos pakrašty Vokietija yra 
išmainiusi ant Anglijos He- 
ligolando.

Washingtono senatoriams 
ir kongresmanams algas iš
moka tųdviejų butų maršai 
kos. .

Klausimai ir Atsakymai.
Svetimšaliai studentai re! 

gali dirbti.

Klausimas: Mano brolis 
nori atvykti Amerikon mo
kytis. Bet jis neturi pakan
kamai pinigų už mokslą už
simokėti. Ar jis galėtų čia 
uždarbiauti? Žmonės man 
sako, kad asmuo Įleistas čia 

'mokytis neturi teisės dirbti.
Atsakymas: Buvusis Dar

bo Departamento sekreto
rius buvo uždraudęs svetim
šaliams studentams uždar-

“Darbininkai organizuojasi į biauti, bet dabartinė Darbo 
draugijas bei unijas, kad gale- sekretorė tą uždraudimą pa
tų iškovoti geresnes gyvenimo naikino ir dabar svetimša- 
sąlygas. Tų unijų vieningumui liai studentai vėl gali per 
reikalingas tamprus ryšys bei atostogas dirbti, jeigu jie

Kaune, ant Neries kranto, 
Nemuno ir Neries santako- 
e, yra senovės lietuvių Kau

no pilies griuvėsiai. Nedaug

mo svarbiausia priežastis y- 
ra dolerio kurso kritimas^ 
Dėl to sumažėjo tos skolos, 
kurios buvo užtrauktos ta

tų griuvėsių yra išlikę, nes sąlyga, kad jos bus grąžin- 
amžiams bėgant lietus, vė-;tos doleriais, 
jai ir piktos žmonių rankos, šiuo laiku Lietuvos val
as istorines liekanas smar-;džios skolos stovi šiaip:
kiai apnaikino. Iš kadaisia ■ Amerikai........6,460,000 lt
garsios pilies yra likę tik į Anglijai ........ 1,000,000 lt
vienas apgriuvęs bokštas su L. Laisv.pask.14,700,000 lt 
vartais po juo ir buvusių pi-. Aliantams už Klaipėdos

Deportuotas asmuo gali vėl 
sugrįžti

Klausimas: Apie trys mė
nesiai atgal buvo deportuo
tas mano vyras, nes jis nele
galiai buvo Įvažiavęs. Mane 
paliko, nes aš šios. šalies pi
lietė. Taigi klausiu, ar jis 
gali vėl sugrįžti? Jei gali 
tai kaip greitai?

Atsakymas: Taip, tams
tos vyras gali sugrįžti. Kon 
gresas yra patvarkęs, kac 
deportuotas asmuo gali su
grįžti, jeigu tuo deportavi
mu šeimyna buvo perskirta. 
Aplikaciją del grįžimo jis 
gali paduoti tuojaus, bet su
grįžti galės tik sukakus vie-

lies mūrų pamatų dalis.
Kauno pilis buvo pastaty

ta XIII amžuje. Per visą 
XIV šimtmetį Kaunas buvo 
labai svarbus apsaugos pun
ktas kovose tarp Lietuvos jr 
kryžiuočių ordeno. Kelis 
kartus pilis buvo priešų de
ginama ir ardoma.

Apie Kauno pilį yra užsi
likę daug įvairių padavi
mų. Vienas toks padavimas 
pasakoja, kad po pilim esa
ma daug paslaptingų pože
minių urvų, kurie veda į ki
tą pusę Neries ir Nemuno. 
Kaip paprastai, tokie pada
vimai laikomi prasimany
mais ir jais niekas nenori ti
kėti. Tačiau šiomis dienomis 
visai netikėtai Kauno rotu
šės požemy buvo aitrastos 
užmirštos durys. Archeolo
gai, jų tarpe ir Kauno mu
ziejaus direktorius prof. 
Volteris, tuo radiniu labai 
susidomėjo ir ruošiasi paty
rinėti, kur tos užmūrytos 
durys veda. Manoma, kad 
pro tas duris buvo galima 
pakliūti į urvus, kurie veda 
į pilies požemius. Jei taip iš 
tikrųjų butų, tai pasirody
tų, kad padavimai apie ur
vus yra teisingi.

krašto okupac. 2,500,000 lt
Švedam ........ 43,000,000 lt
Kitos skolos 17,500,000 lt

Viso ........ 143,700,000 lt

PAMINKLAS A. A. 
J. VOKIETAIČIUI.

Kauno kapinėse atideng
tas didelis paminklas miru
siam 1929 m. visuomenės 
veikėjui ir pedagogui Juo
zui Vokietaičiui. Paminklą 
pastatė žymus skulptorius 
Grybas. Paminkle yra toks 
parašas: “Lietuvos mokyk
los kūrėjui Juozui Vokietai
čiui—Lietuvos mokytojai.”

Juozas Vokietaitis baigė 
Veiverių mokytojų semina
riją pačioj XIX amžiaus pa
baigoj. Lig didžiojo karo 
mokytojavo Lietuvoj. Per 
karą buvo išsikėlęs į Rusiją. 
Karui pasibaigus vėl grįžo 
į Lietuvą ir čia atsidavė 
švietimo darbui. Jis suorga
nizavo ir sutvarkė pradžios 
mokyklų tinklą Lietuvoj. 
1929 m. jis buvo išrinktas 
Kauno miesto burmistru. 
Bet greit susirgo ir tais pat 
metais'mirė.

teikę” fašizmo garbintojai, cementas, kurs jas padarytų neturi pinigų už mokslą už-iniems metams po deportavi- 
Naujoji valdyba pakeitė lai- * galingas ir jų veikimą sekmin- simokėti. ‘ ' mo. FLIS.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
IŽDO SKOLOS.

Šiemet valstybės iždo sko
lose įvyko gana žymių at
mainų. Pradžioje šių metų 
vidaus ir užsienio skolų 
bendra suma siekė 153,000,- 
000 litų. Liepos 1 d. iždo 
skolų buvo tiktai 144,000,-

NORI LEGALIZUOTI 
LOTERIJĄ.

Maine’o valstijos senato
rius Robie žada įnešti legfe- 
laturon bilrų, kad Maine’o 
valstijoj butų legalizuota 
loterija. Jis apskaito, kad 
darydama kas mėnesį lai
mėjimus, valstija gali pasi
daryti iš loterijos apie $6,- 
000,000 pelno į metus.
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LIETUVIU GYVENIMAS I Kas nieko nereikia 

To niekas nepeikia

PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ 
UNIJOS KONFERENCIJA.

W1LKES BARRE, PA.

Spalių 30 dieną 10 vai. iš 
ryto čia prasidėjo Pennsyl
vanijos kietosios anglies ka
sėjų specialė konferencija. 
Thomas Maloney, naujos 
unijos prezidentas, atidarė 

* suvažiavimą kiek vėliau, ne
gu buvo pažymėta, pareikš
damas, kati buvo pasiųstos 
telegramos gubernatoriui, į 
Washingtoną darbo depar
tamento viršininkams, vieti
niam majorui, teisėjui W. S. 
McLewin, kaipo NRA pir
mininkui, bet nei iš vieno 
negauta atsakymas ar jie 
prisius atstovus i šią konfe
renciją. Sek. Henry Schus- 
ter pranešė, kad viso dele
gatų dalyvauja 511, atsto
vaudami virš 50,000 anglia
kasių, nes vienas delegatas 
buvo renkamas nuo 100 na
rių.

Publikos buvo du kartu 
daugiau negu delegatų. 
Trumpai kalbėjo Rinaldo 
Cappelini, viso šteito ang
liakasių prezidentas, pa
reikšdamas, kad milžiniška 
didžiuma angliakasių eina 
su nauja unja ir kad kol ši 
konferencija pasibaigs, pas 
senosios unijos viršininkus 
neliks nei vieno nario. Jis 
dar pastebėjo, kad šioje 
konferencijoje dalyvauja 
daug angliakasių, bet al
mės kviečiam policiją, kad 
mus apsaugotų? Ne! Taigi 
policijos mums nereikia, ka
da mes einam teisingu keliu 
ir angliakasiai su mumis. 
Bet žiūrėkit, John Boylan, 
senos unijos prezidentas, 

nei žingsnio nežengia be 
policijos! Pavyzdžiui, aną 
dieną J. Boylan kalbėjo per 
radio Scrantone. Jis stovėjo 
prie mikrofono, o iš šonų 

stovėjo po du policmanu, o 
kiek toliaus 22 policmanai. 
Boylan su kompanija in
formuojąs Washingtoną, 
kad senas kontraktas atnau
jintas ir tęsis iki 1936 me
tų. Bet jis nepraneša, kad 
žmogus išdirbęs kasykloje 

dvi sąvaiti kaltais gauna tik
19 centų užmokesčio.

Delegatas Mušto nuo But- 
ler lokalo pareiškė, kad 
Boylanui užėmus preziden
to vietą 1928 m. maineriai 
gaudavo už 8 valandas dar
bo 8 ir 9 dolerius. 0 dabar 
gauna 4 ar 3 dolerius, ir 
Boylanas aiškina, kad tai 
tas pats senas kontraktas.

Delegatas G. Moleski iš 
Pittstono Coal Co. mainų 
nurodė, kad senas kontrak
tas rodo, jog mainerys turi 
gaut už toną $2.95 iki $3.50. 
O šiandie maineriai moka 
tik 28-40-42-50 centų už to
ną. Delegatas J. Gustitus iš 
Exeter pareiškė, kad mai
nerys ir leberis išdirbę 10 
dienų, pirmas gauna $5.75, 
antras $4.00.

Baigiant pirmos dienos 
antrą sesiją buvo įnešta, 
kad sekretorius vėl telegra
fuotų Washingtonan ir vie
tiniams viršininkams, kad 
patys pribūtų ar prisiųstų į- 
galiotinius i šią konferenci
ją išklausyti raportų. O jei
gu negausime atsakymo iki 
rytojaus, tai šaukti genera
lis streikas visam 1-mam di
strikte.

sesija.

Gavome pranešimą, kad 
NRA šteito primininkas su
tinka išklausyti naujos uni
jos viršininkų raportą. Taip
gi dalyvavo laikraštininkas 
Ernest G. Smith, “Times 
Leader” redaktorius ir kun. 
J. J. Curran. Delegatas J. 
Hondacoski iš Pine Ridge 
Hudson Coal Co. skaito ra

portą: Mainerys ir trys lei- 
beriai dirbo 8 dienas; jie 
prikrovė 24 ir tris ketvirtda- 
lius vagonėlių anglies. Po 
$4 už vagonėli, uždirbo iš 
viso $90. Iš tos sumos mai- 
neris trims leiberiams kaip 
pagelbininkams užmokėjo i 
$81.66; kompanija išskaitė 
už paiaką ir kitokias išlai
das $17.33; maineriui liko 
už 8 dienas 1 centas.

Sekretorius praneša, kad 
negavęs atsakymo nei iš 
Washingtono, nei nuo gu
bernatoriaus.

Delegatas iš Payne Minės 
Coal Co. pranešė, kad jei 
nori gauti tenai darbo, tai 
turi pamatyt formaną, o ias 
liepia pirkti kiaulę už $28 
iki $75.00, ant išmokes- 
čio. Delegatas perskaitė du
blikatą, kur kompanija iš
skaito iš mainerio algos $2 
už kiaulę—pig.

Thomas Maloney, prezi
dentas, pareiškė, kad jam 
yra žinoma ir galis doku
mentais įrodyti, jog Wood- 
worth Bliss mainose, kurios 
priguli Glen Alden Coal 
Co., jei nori gauti darbo, tu
ri iš tam tikro žmogaus pir
kti pianą už $900. Ir darbai 
parsiduoda nuo $10.00 iki 
$25.00.

Antros dienos sesija tęsė
si iki nakties. Buvo manyta 
šaukti generalinį streiką, 
bet tarpininkaujant laikraš
tininkui Ernest G. Smithui 
tas atidėta iki penktadienio, 
tai yra lapkričio 3 d. Kuni
gas J. J. Curran, išklausęs 
delegatų raportus, prižadė
jo ant rytojaus važiuoti į 
Washingtoną ii- paaiškinti 
Washingtono ponams ang
liakasių padėtį. Laikrašti
ninkas Ernest G. Smith pa
reiškė, kad dės visas .pa
stangas, kad publikai nu
šviesti, kokia yra angliaka
sių padėtis. Smith pareiškė, 
kad John L. Lewis turi pri
būti Į Wilkes Barre su La- 
bor Departamento atstovais 
iš Washingtono ir išklausy
ti antrosios pusės argumen
tus. Taigi laukiame penkta
dienio. Angliakasys.

RUMFORD, ME. 
Gražus vakarėlis.

Švento Roko Draugystė 
davė vakarienę 28 spalių, ir 
ji labai gerai pasisekė. Žmo
nių atsilankė 300 su viršum. 
Vakarienė tęsėsi nuo 7:30 
iki 8:30. Buvo trys stalai 
pilni keptų vištų, alaus ir 
pyragaičių.

Po vakarienės buvo šo
kiai. Šoko jauni ir seni. Mu
zikai turėjo fonografą su 
lietuviškais ir amerikoniš
kais rekordais. A. M.

KAPUSKASING. ONT. 
KANADA.

Streikas Miškų Darbuose.
Šįmet miškų darbai prasi

dėjo gana anksti ir čionai 
atidarė 12 kempių miškų 
darbininkams. Darbo sąly
gos tose kempėse neapsako
mai blogos ir mokestis labai 
menka. Todėl šiomis dieno
mis 900 mišku darbininku, 
vadovaujant Lumber Wor- 
kers Industrial Union of Ca
nada, sustreikavo. Iki šioliai 
streikas eina pasekmingai, 
darbininkai laikosi vieny
bės. Bet kompanija visu 
griežtumu stengiasi streiką 
sulaužyt. Veža iš kitų mies
tų streiklaužius ir stato į 
streikuojančių vietas. Mie
ste jau trūksta darbinin
kams kambarių, o tas sudaro 
didelį apsunkinimą strei- 
kieriams.

Patartina lietuviams čia 
nevažiuot. Streikieris.

Štai kaip Amerikos buržuazija auklėja militarizmo dvasią. Organizuojama vaikų kariuome
nė, taip vadinami skautai, kurie nuo mažens jau mokinami dėvėti ir mylėti kareivio unifor
mą. ii irdamas pora metų atgal tos organizaei os pirmininkas Schiff paliko jai didelį plotą že
mės New Jersey valstijoj, netoli Mendhamo miestelio, šiomis dienomis buvo oficialus tos že
mės perdavimas visos Amerikos skautų organizacijai, šis vaizdelis parodo tas iškilmes ir tą 
žeme.

Wyomingo Klonio Lietuvių Socialistu /r?lus» momentas-A- 

- SimpaUM,, ll.mei. ' “SįESi'Š

V/ILKES BARRE, PA. ninkams nieko gero nepada- tyli. Štai tylą pertraukia
Kaip jau yra žinoma, Lie- r®’ ?et Pažan", skausmingas verksmo bal-

tuvių Socialistų Sąjunga ?iaJara Jėjimui jie \i a pa- igag. ligonio gulinčio
prieš skilimo laikus, 1919 ^a^ai dau^ JvaiP Pir_ patale seno lietuvio: “O,
m., turėjo apie 7,000 narių. k « • anvi:n sugnzkie mano sveikata dar
Lietuvių Socialistų Sąjunga Pran€hta’ “a<l .•1.2je .aP? L- „ '

, .. j j- keie šiemet socialistai pirma nois trumpam laikui, kad asyra išplatinus daug naudm- , . " .rv 1 - .... x .. T. .
gu knvgu ir surengusi dau- ,kart?. sta*;\ ?a™ galėčiau pamatyti Lietuvos
gybę vakarų bei prakalbu, kandidatus į miesto ir kaun- žemę, kad aš galėčiau ją
Ji yra daug prisidėjusi prie V1®ta®>. Patarciau, V1' priglausti prie savo sergan- 

siems darbininkams, kurie čios, mainų azmos sugadm- 
simpatizuoja socialistams ir tos krutinės. O, kad aš pa-pakėlimo kultūrinio stovio 

visoj lietuvių išeivijoj Ame
rikoj. Bet 1919 m. užėjusi 
komunistinė epidemija Lie
tuvių Socialistų Sąjungą su
griovė.

Šioje apylinkėje gyvavo 
VII Rajonas Lietuvių So
cialistų Sąjungos. Paskuti
niame suvažiavime birže
lio 8 d., 1919 m., Scranton, 
Pa., man pačiam teko daly
vauti.

Iš raportų pasirodė, kad 
prie VII Rajono tuo laiku 
priklausė 280 lietuvių dar
bininkų; dar gyvavo kelies 
kuopos lenkų ir rusų socia
listų. Tame suvažiavime ko
munizmo apaštalai varė di
džiausią agitaciją, kad atsi
mesti nuo Lietuvių Socialis
tų Sąjungos ir Socialistų 
Partijos, nes,esą, revoliucija 
Įvyks už kokių 2-3 metų.

Ir šiems tuštiems šauks
mams didžiuma patikėjo ir 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos nariai atsimetė nuo LSS. 
ir Socialistų Partijos.

Bet kokius mes matome 
šiandie rezultatus po 14 me
tų? Praeitų metų lapkričio 
rinkimuose komunistai va
rė didžiausią agitaciją už 
komunistų kandidatus. D. 
M. šolomskas iš “Laisvės” 
važinėjo po šią apylinkę, 
aiškindamas, už ką “susi
pratę darbininkai” turi bal
suoti. Rezultatai buvo tokie: 
Fosteris gavo 176 balsus, 
Thomas 1943 balsus.

Taigi rriatome, kad ko
munistai taip nusigyveno, 
kad nei dviejų šimtų balsų 
negavo, kuomet socialistai 
surinko beveik du tūkstan
čiu balsų.

Ne tik šioje apylinkėj ko
munistai taip nusigyveno, 
bet ir visoje Amerikoje. 
1919 m. komunistai su pasi
didžiavimu rašė “Musų Tie
soje” No. 10-am, kad su ko
munistais nuėjo 60,000 susi
pratusių darbininkų. Bet 
šiandie po 14 metų pas ko
munistus teliko vos keli tūk
stančiai. Reiškia, komunis
tų partija buvo išsipūtusi, 
kaip muilo burbulas, ir spro
go.

Taigi komunistai darbi-

Kaip Auklėjama MiiU'.izmo Dvasiu. LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA 
GERAI PAVYKO.

PHILADELPHIA, PA. tnes-Janušauskas yra pilnai 
iompetentiškas asmuo bai
gti a.a. Dariaus-Girėno pra
dėtąjį žygi ir kaipo tokį mu
sų komitetas rems visais ga- 
imais budais jo pasiryži

mus įvykdyti. (2) Kad musų 
komitetas neturi nieko dau
giau pasakyti, kaip tik re- 
comenduoti lakūną James- 
•Janušauską Amerikos lietu
vių visuomenei, idant rem
tų jį finansiškai naujam 
pasiryžimui. (3) Komitetas 
nutarė pilnai kooperuoti su 
Centro Komitetu, Chicagoj. 
r užgirdamas antrą lietuvių 

skridimą per Atlantiką, 
1934, jį rems iki galo. 

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Komitetas,

Z. Jankauskas, rast.

abelnai pažangiajam darbi
ninkų judėjimui, balsuoti už 
socialistų kandidatus lap
kričio 7 d.

St. Žukauskas.

> SCRANTON, PA.
Lietuvių radio programa.

Spalių 19 dieną buvusieji 
“Vienybės” darbininkai pp. 
Tamašauskas ir Karuža pra
dėjo iš Scranton’o radio sto
ties VvGBI lietuv. progra-
mą. Koks gražumėli?, kokia jr £U gerais dalyviais. Ne 
laimė, kokia garbė Scran-Į v;enas po to prisižadėjo

pastogėse negalėjo lietuvis- platinti lietuvišką spaudą, 
kai kalbėti, kada lietuvis-. laikraščius, 
kiems garsams negalima bu-, Garbė sumanytojams ir 
vo išeiti niekur iš po smudi- rengėjams už jų darbą ir 
nių pastogių. Bet lietuvybė norus patarnauti Įiėtuvy- 
kuo daugiau z .spaudžiama bei; 
tuo dauerian Stinfeššclr štaituo daugiau 
išsiveržusi iš pastogm. pa
jutusi laisvę, žaibo greitu-. 
mu aplekia visą Lietuvą, net ’ 
ir visą pasaulį. Nori parody-• 
ti visam pasauliui, kad “yra'

GRAND RAPIDS, MICH. 

Mirė Vilimas Kulbokas.

Rugsėjo 28 d. persiskyrė 
šalis, kur Nemunas teka”, y-i su šiuo pasauliu musų myli- 
ra šalis, kur tūkstančiai A- ■ mas tėvas ir auklėtinis Vili- 
merikos lietuvių nori savo j mas Kulbokas. Velionis gi- 
kaulus palaidoti; yra šalis,'mė 1876 m. Bartininkuose, 
kur Darijus ir Girėnas nešė 1 Lietuvoje. I Ameriką atva- 
vainiką nupintą iš lietuviškų i žiavo 1897 m. ir pirmais me- 
širdžių, nudažytą savo krau- tais gyveno Worcestery ir 
ju. Toji pat lietuviška kai-' Gardnery, Mass., o potam 
Sa nori parodyti Scrantų lie-!apsigyveno Grand Rapids, 
uviams, maineriams. dau- Mich. 1904 m. jis apsivedė 
gumoje sergantiem- mainų'su Ona Jezaviskaite, o 1911 
jzmą, nori primint, kad “yra m. persikėlė ant savo ūkės 
šalis—LIETUVA, kur nėra nepertoliausiai nuo Grand 
tokios ligos”. Ketvirtadieni Rapids ir čia užbaigė savo 
vakare 9 vai. visi lietuviai dienas.
•enkasi, buriasi prie radio; .. . ... ..Velionis paliko savo myli

mą žmoną, tris dukteris, du’mtuvų. Lietuvių šeimose 
viešpatauja kažkokia reikš
minga tyla.Visi laukia 9 vai. 
“Alio, alio, lietuviška radio 
programa...dabar padainuos 
lietuvišką dainelę “Ant ma
rių krantelio” Marijona 
Stražauskienė, pianu skam
binant panelei Adelei Gus- 
taitytei...” Tuoj pasigirsta 
švelnus, malonus piano bal
sas, melodija. Tuoj jaučia
ma, kad lietuviškos prityru
sios panelės A. Gustaitytės 
rankos dirba. Ir saldžia’’ tna- 
lonus, skardus, aiškus Mari
jonos Stražauskienė- bal
sas, “Ant marių krantelio”, 
susiliejo su muzika. G. sal-

sveikčiau, tai aš padėčiau 
lietuvišką darbą dirbti, pla
tinčiau lietuviškus laikraš
čius.” Toliau Marijona Stra- 
žauskienė ir panelė Pr. Gus- 
taitytė dainuoja duetą. Pia
nu skambina panelė Adelė 
Gustaitytė. Koks švelnumas 
ir stebėtinas sutaikymas bal
sų su pianu! Taip pat gra
žus ir garsus p. Banevičiaus 
solo “Sveiki broliai daini
ninkai”. Vienu žodžiu, ra
dio programa gerai paruoš-

sunus ir podukrą dideliame 
nuliūdime. Palaidotas tapo 
ant lietuviškų Laisvės Kapi
nių.
“Keleivis” buvo jam myli

miausias draugas ir per 25 
su viršum metų lankė jo na
mus be perstojimo.

Visiems draugams, kai
mynams ir giminėms, kurie 
dalyvavo laidotuvėse ir reiš
kė savo prielankumą šiame 
musų nubudime, šiuomi ta
riame nuoširdų musų ačiū.

Velionio žmona, dukterys
ir Simai.

Diena pasitaikė labai pui
ki. Čia jau turbut pasitarna
vo senasis lietuvių dievas 
Perkūnas. Nes 21 spalių 

J dangus buvo apsiniaukęs, 
j oras Aviacijos Dienai išrodė 
pražūtingas. Ant rytojaus, 
22 spalių, buvo jau aviaci- 

į jos diena. Oras iš ryto buvo 
da blogesnis. Išrodė, kad lis. 
Nusigandom. Manėm, kad 
musų darbas nueis veltui. 
Bet apie vidudienį jau pra
dėjo mums šypsotis saulutė. 
Aviacijos diena dabar jau 
laimėjo! Apie 1 valandą 

dangus visai nusiplovė mur
ziną savo veidą, oras sušylo, 
pasidarė stebuklingai graži 
diena. Parkan žmonės pra
dėjo jau važiuoti ir juo to
lyn, juo daugyn. Dabar pa
sirodė padangėse ir musų 
lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas. Čia jį pasitiko ko
misija, pasveikino ir susipa
žino. Kadangi pasažierių o- 
ru skrajoti jau butą, tai mu
sų lakūnas tuoj ėmėsi savo 
darbo. Ir jis vežiojo juos iki 
6 vai. vakaro, iki sutemo, pa 
daręs tik trumpą pertrauką 
užkandžiui ir programai.

Prisirinkus daugybei no
rinčių skraidyti, buvo pa
šauktas iš artimos stoties an
tras aeroplanas. Dabar jie 
abu vežiojo. Manėm, kad 
jie lengvai apsidirbs. Ta- 
čiaus kuomet skraidymo lai
kas pasibaigė, žmonės kim- 
šte-kimšosi prie orlaivių, 
šaukdami: “aš turiu skraidi- 
mo bilietą, mane turi pave
žioti, mane ir mane”. Nega 
lint visko išpildyti, rengė
jai turėjo sugrąžinti bilietų 
savininkams virš $50.00. 
Gaila buvo nustoti tiek biz
nio, bet išeigos kitokios ne
buvo. Oru pavėžyta viso 100 
pasažierų; iš to, 73 suaugu
sių ir 27 vaikų. Prie užbai 
gos padaryta ore šiurpulin-
gas aktas, tai iššokimas iš 
aeroplano augštai iškelto 
jauno vyro su “parašiutu. 
Kuomet iššokęs jis krito že
myn tam tikrą laiką neatsi
dariusiu “lietsargiu”, tai re
gėtojams kraujas užšalo 
bet kuomet parašiutas atsi 
darė ir krintantis pradėjo 
daryti ore akrobatiškos tri 
ksus, tai žiūrėtojai iš entu
ziazmo šaukė ir plojo... Taip 
užsibaigė pasekmingai pas 
mus Lietuvių Aviacijos Die 
na, Antram Lietuvių Skri 
dimui per Atlantiką remti. 
Apmokėjus išlaidas, gryno 
pelno skridimui liko $370. 
02. Iš tos sumos lakūnui 
James-Janušauskui išmokė
ta $65.00. Pasilieka VVS 
komiteto žinioje $305.02.

Dabar pasimačius ir as
meniškai susipažinus su Da
riaus-Girėno pasekėju, Vil
niui Vaduoti Sąjungos Ko
mitetas priėjo prie galutinos 
išvados ir padarė šitokį ta
rimą: (1) Kad lakūnas Ja-

NUO VISOKIŲ U-
GŲ GYDUOLES.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVE IR 
IšDIRBYSTP: lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil
vio Nem.ilima Nenoro Vaistyti. Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma >. Peršalimo, Skau
smo po Krutinę. Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Slapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgųsčio, Prie- 
mieėio. Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

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

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
Wholesale Botanic Dniggists 

Dtt W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Aviacijos Diena
Conn. Valstijoj 12 

Lapkričio.
Aviacijos diena Connec- 

tieut valstijoj įvyksta lap- 
kričo 12 dieną, Meriden 
Airporte, Meriden, Conn. 
Programa prasideda 12 vai. 
dienos. Dalyvauja visi 
Conn. lietuviai, taipgi kvie
čiam ir iš apielinkinių vals
tijų (New Yorko, N. J. ir 
Mass.), nes tai jau paskuti
nis šiais metais toks žymus 
ir istorinis parengimas. Da
lyvauja su lakunu J. Janu
šausku ir kiti garsus lakū
nai; F. J. Bagočius ir kiti 
garsus kalbėtojau Dėlei lai
ko stokos ir brangindamas 
laikraštyje vietą, programos 
nepasakoja. Atvažiuokit vi
si, o pamatysite ir persitik
rinsite, kad tai verta pama
tyti ir paremti šią Aviacijos 
Dieną, kuri yra ruošiama vi
sų Amerikos lietuvių ir sy
kiu (ir svarbiausia) Lietu
vos naudai. Ne visi lietuviai 
turi automobilius, tai ge
riausia susidėjus nusisam
dyti autobusus. Įžanga į Me
riden Airportą, į Lietuvių 
Aviacijos Dieną, 25 centai; 
vaikams iki 12 metų dykai.

Taigi visi lietuviai, .lap
kričio 12 d. į Merideno Air
portą, į Lietuvių Aviacijos 
dieną. i

Pasarga: Jei lapkričio 12 
d. lytų, tai visas parengimas 
įvyksta šv. Juozapo Audito
rijoje, 29 John St., Water- 
bury, Conn. J. Sekys.

SU ČIGONĖMIS NEPRA
SIDĖK.

Šiauliuose iš pil. Antani
nos Ališauskienės buto din
go auksinis žiedas, įvairių 
rūbų ir kitų daiktų ir 20 litų 
pinigų. Ališauskienė va
gystėje įtaria tūlą čigonę, 
kuri dažnai pas ją lankyda
vosi ir burdavo kortomis.

BANDĖ NUSINUODYTI.
Iš Kelmės į Šiaulių miesto 

ligoninę atgabenta ir pagul
dyta jauna mergina, Jadvy
ga Eimutytė, kuri mėgino, 
išgerdama acto esencijos, 
pasidaryti sau galą. Esenci
ja smarkiai išplikino Eimu
tytei burną ir ji negali kal
bėti, bet pavojus jos gyvy
bei pašalintas. Noro nusižu
dyti pagrindas esąs roman
tiško pobūdžio.

SUPIAUSTĖ VĖLIAVĄ.
Karo komendantas Šiau

liuose nubaudė piliečius Po- 
žerauską, Dambrauską, bro
lius J. ir P. Juodįkaičius ir 
J. Stungurį po 7 paras areš
to arba po 25 litus piniginės 
baudos už tai, kad spalių 9 
d., būdami girti, peiliais su
pjaustė prie pil. Baidelienės 
namų iškabintą tautinę vė
liavą.
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Maikio su Tėvu

I

—Tegul bus pagarbintas, dina kunigus Į džėlą, o šven-

Sveikatos Skyrius
šį skyrių ved*

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJA.

BLOGI PAPROČIAI. 
Rašo Dr. G. I. Bložis.

Blogas paprotys suteikia la
bai daug blėdies dantų atžvilgiu. 
Paimkim, pavyzdžiui, štai koki 
mažą dalyką—būtent, dantų 
krapštuką, paišiuką, cibuką, ar
ba pypkę. Tūli asmenys turi pa-

mas, miegant ranką laiką po 
žandu ir viena svarbiausių prie
žasčių vaikų veido sugadinime 
yra kvėpavimas per burną. Toks 
kvėpavimas yra labai lengva 
vaikui įprasti, kuomet jo nosis 
yra užkimšta nuo adenoidų pa
kilimo arba nuo negero susifor
mavimo gomurio.

Gamta suteikė
pratimą laikyti juos dantyse,;
tarsi tas negali padaryti blėdies.; tiamta suteikė mums nosį 
Bet tikrumoje tai daro labai di- kvėpavimui ir normaliskai mes 
dėlę žalą dantims. Dažnai atsi- « devymius kartus vartojame 
tinka, kad net sugadina norma- kvėpavimui, o dešimtą syki uo- 
liška dantų uždarvma ir kram- stymui. Mes privalome žinoti,

Teisybe apie
1 SOCIALIZMĄ

PAKASYTA SEKANT BENSONA. BUVUSI AMERIKOS SOCIALISTU--------PAKTUOS KANDIDATĄ I PREZIDENTUS.

Maike!
—O kas naujo, tėve?
—Naujynų, Maike. yra 

daug, ale gero nieko negir
dėt. Ve, visi kalbėjome ro
žančių ir prašėm Dievo, kad 
sugrąžintu Amerikoj snap
są. Dievas maldas išklausė 
ir prohibišių Įstatymas tuoj 
bus jau atšauktas. Reiškia, 
snapso bus.

—Taigi tau čia turėtų būti 
gera naujiena, tėve.

—Jes, Maike, turėtų šir
dis džiaugtis, ale gazietos 
rašo, kad už kvortą geros 
očiščenos reikės mokėti tris 
dolerius, o saliune pigesnio 
drinkso nebus, kaip kvote- 
ris. Tai kokia čia gali būti 
linksmybė žmogui, kad už 
pasilinksminimą reikia taip 
brangiai mokėt?

—Bet palauk, tėve. Tu sa
kai, kad prohibiciją panai
kino Dievas, išklausęs jūsų 
rožančių maldas. Taigi da
bar tu Įsakyk savo vyčiams 
kalbėti rožančių ir prašyti 
Dievo, kad jis nupigintų 
snapso kainą. Tada visi ga
lėsite linksmintis.

—Ne, Maike, linksmybės 
ant svieto vistiek jau nebus.

—Kodėl?
—Todėl, kad perdaug be

dievių priviso. Ve, gazietos 
iš seno krajaus rašo, kad iš 
bolševikų turmos parvažia
vo 10 kunigų ir vienas vys
kupas. Rodos, tai linksma 
naujyna ir ant tos intencijos 
reikėtų išsigerti po kleboni
šką. Ale tuo pačiu laiku, kai 
bolševikai musų kunigus pa

tas tėvas duoda jam užtai 
medalius. Tai kodėl mes 
protestuojam prieš Meksiką. 
Rusiją ir Španiją. kada jos 
galabija katalikų kunigus?

—Kaip matau, tėve. tu 
jau pradedi po truputi gal
voti. Jeigu mažiau gersi ir 
mesi pypkę rūkęs, tai tavo 
smegenys da geriau pradės 
dirbti. Tada tu suprasi ir ku- 
nikų politiką, ir ką reiškia 
popiežiaus medaliai valdo
nams.

—Veidiminut. Maike. 
Gal būt aš negalėsiu nuo 
snapso atprasti, taigi butų 
gerai, kad tu pats man tuos 
dalykus isvirozytum.

—Aš padalyčiau tai mie
lu noru. tėve, bet neturiu 
daugiau laiko. Man reikia 
jau eiti.

—Okei, Maike, gali sau 
bėgti, o aš užsirukysiu tuo 
tarpu.

—Lik sveikas, tėve!

Gen. Balbo Neteko 
‘Džiabo’ii i 99

Italu aviacijos ministeris 
gen. Balbo, kuris šią vasarą 
buvo atskridęs su 24 orlai
viais Amerikon, buvo pri
verstas rezignuoti iš savo 
vietos ir išsiųstas Afrikon. 
Jo urėdą pasiėmė pats Mus
solinis. Balbo buvo nustum 
tas i užpečki dėlto, kad savo 
žygiu Amerikon jis pasida
rė labai populiarus Italijoj. 
Fašistai buvo pradėję jj gar
bint daugiau už Mussolini.
Todėl Mussolinis ir išgru- 

leido, tai musų tautiška val-ido jj Afrikon tarp laukiniu, 
džia apie tuziną katalikų uz-' __________
darė i lajtupą. Tarp jų yra 
keliatas Kunigų. Taigi links
mybės nėra ant svieto. Jeigu 
atsitinka kas gero, iš ko ga
lima butų pasidžiaugti, tai 
zlydukas tuoj viską sugadi
na, kad žmonės negalėtų 
Dievo malonėmis džiaugtis.

—Gerai, tėve, bet kuo čia 
kalti bedieviai?

—Tai kas čia kaltas? Kas 
kunigus Į džėlą sodina, jei
gu ne bedieviai?

—To negalima sakyt apie 
Lietuvos valdžią, tėve. Juk 
nesenai da ji nubaudė dak
tarą Šliupą, kam šis platino 
knygą prieš kunigus. Be to, 
popiežius nesenai da pri
siuntė Smetonai žvaigždę ir 
kaspiną nešiot ant krutinės. 
Nejaugi tu manai, kad po
piežius siųstų tokias dova
nas bedieviui?

—Jes, Maike, čia išrodo 
tavo teisybė. Bet aš vistiek 
negaliu išfigeriuot kaip čia 
Jas viskas yra. Smetona so-

RADO UPELY AUKSO.

Idaho valstijoj, netoli 
Pierce City, tūlas Godfrey 
užtiko Rhoades’ upely auk- 
=o. J 70 dienų jisai išplovė 
$22,000 vertės geltonojo 
metalo.- Kai pasklydo apie 
tai žinia, žmonės iš visų pu
sių ėmė bėgti su kaušais Į tą 
upeli.

ŠIURPULINGA ORLAI
VIO KATASTROFA.
Pereitą nedėldieni New 

Jersey valstijoj nukrito že
mėn milicijos orlaivis ii- pa
taikė Į gyvenamą namą. Ka
tastrofos pasekmėj žuvo 7 
asmenys, du lakūnai ir pen
ki to namo gyventojai.

SUDEGĖ 8 JUODVEI- 
D2IAI.

tymą.
Aš tikiu, kad skaitytojui teko 

pastebėti pypkoriu su išdilusiais 
dantimis priešakyje nuo pypkės. 
Taigi, suprantama, tie dantys 
gera valia neišdilo, jie turėjo 
būti spaudžiami kokios nors ne
geistinos spėkos. Tie išdilę dan
tys tuomet pasilieka nebetinka
mi kramtymui, maisto atkandi- 
mui. nes nebesusisiekia viršuti
niai su apatiniais. Tos blėdies 
neužtenka, kad dantys sudilę ir 
nebetinkami atkasti, bet tuo pa
čiu sykiu yra pažeisti ir raume
nys, kurie tuos dantis palaiko 
vietoje.

Dantys žandikaulyje gamtos 
yra taip surėdyti, kad kuomet 
spėka yra pavartota normališ- 
kam kramtymui, tai visur ly
giai spaudžiama ant visų dantų. 
Dantų lygumą galima palyginti 
su ramiu vandeniu. Kada Į van
deni mesi kokį dalyką, tuojau 
pasidarys rateliai ant vandens 
paviršiaus nuo to vietinio spau
dimo ir jie plauks Į šalis.kol spė
ka pasibaigs. Arba, kada vande
niui ramiai stovint, pasitaiko 
kokia žolė ar medis, tuomet van
duo susijudina ir pradeda ne
paprastą spaudimą Į šalis. Bet 
paimkime kokį lengvą dalyką ir 
dėkime Į vandeni su atsargu
mu. Padėkim sau. dalykas bus 
didžio sulig vandens didumu ir 
užimsime tam tikrą ploti, tai 
vandenyje visai nebus jokio žen
klo. arba tas spaudimas bus vi
sai nepavojingas ir nematomas.

Taip pat ir su dantimis. Dan
tis vartojant neprideriančiam 
dalykui, kaip tai riešutų kram
tymui arba kas turi papratimą 
pypkę nuolatos laikyti įsikan
dęs. tas daro nenormališką spau
dimą vien ant dviejų dantų, tai 
tie dantys yra gadinami arba 
nereikalinga spėka spaudžiami 
ir lyg koks medis butų pjauna
mas su atšipusiu piuklu. Su
prantama. su abipusiu piuklu 
tą medi tuojau nenupiausi, bet 
ji pažeisi, paskui jis turės nu
vysti ir suputi. O riešutų kram
tymas dėl dantų tiek geras, kaip 
vėtra dėl medžių. Vėtra medžius 
gadina iš šaknų ir laužo šakas, 
tai ir riešutų kramtymas dantis 
gadina iš šaknų ir enemeli skal
do. o paskui pažeistas dantis tu
ri gesti, nors tas gedimai eina 
iš lengvo.

Dabar paimkime kitą pavyz
di.—rankų arba delnų trinimą 
viena Į kitą. Mes rankas trina- 
me, kuomet šalta, ir jos biski 
patrintos atšyla. Bet paėmus ką 
kieta i rankas, betrinant sutrin- 
sime pūsle. O toliau trinant, 
pratrinsime ir tas pūsles, jeigu 
nepaliausime trynę, net padary
sime didelę žaizdą ir per tūlą lai
ką turėsime laukt, kol sugys 
Taip pat ir su kitomis kūno 
dalimis atsitinka. Reiškia, kas 
perdaug, tai nesveika.

Prie viršminėtų dantų ir vei
do sugadinimo priežasčių dar 
turime paminėti sekančias prie
žastis: per anksti ištraukti pie
niniai dantys, perilgai laikomi 
pieniniai dantys; perdaug supu
vę dantys: blogai uždėtos karū
nos ir tilteliai, taipgi blogai už
taisyti dantys, gimę vaikai iš 
nelygių tėvų,—tai reiškia, vie
nas augštas, tvirtas, o kitas že

kad nei vienas normališkas ar
ba sveikas vaikas nekvėpuoja 
per burną, o kuris kvėpuoja bur
na, tai tas yra fiziškai nesvei
kas. Suradus ir panaikinus 
priežastis kvėpavimo per bumą, 
galima išgelbėti vaiką nuo suga
dinimo veido, nuo kūno silpnėji
mo. Tuomet vaikas turės dau
giau atsparumo prieš Įvairias 
ligas, nes kuomet mes arba 
vaikai burna kvėpuojame, tuo
met oras Į plaučius Įeina sausas 
ir .šaltas.

Be viršutinių blogumų, dar 
ir veido muskulus arba raume
nis pakeičia, nutraukia žemyn 
ir padaro blogą, nelinksmą iš
vaizdą. Dažnai mes matom žmo
nes su atdara burna, sukraipy- 
tais žandais, nelygiais iškištais 
arba ištrauktais dantimis.

Vienok rekorduose randame, 
kad išėmus adenoidus nevisuo- 
met per bumą kvėpavimą pra
šaliname, nes toks kvėpavimas 
yra papratimas, ir jis turi tam 
tikras priežastis. O svarbiausia 
priežastis to yra dėl negerų a- 
patinių dantų užsidarymo ir ne
geras gomurio susiformavimas.

Taipgi iš fiziško kūno veiki
mo dažnai žandikaulis būna su
gadintas. Taip. kaip ir kitose 
kūno dalyse, normališka kūno 
spėka pagelbėjo organui išsivy
styti* o nenormališka kūno dalis 
fiziška spėka sugadino organą. 
Normaliskai dantys fizišką 
spaudimą gauna nuo žando rau
menų tiek, kiek ir nuo liežuvio. 
Bet kuomet per bumą yra kvė
puojama, tuomet liežuvio spau
dimo nebėra ir gomuris pasi
daro augštas ir siauras, o prie
šakiniai aukštieji dantys pasida
ro labai atsikišę ir su apatiniais 
nesusiduria.

Taigi asmuo, turėdamas ne- 
normališką dantų sukandimą ar
ba žeidžiantį sukandimą, turi 
tuojaus nueiti pas šeimynos gy 
dytoją ir tą pataisyti, pirm nc- 
gti įgaus koki negeistiną papro
tį. Tame atsitikime jis sutaupys 
nemažai pinigų, sveikatą ir dan
tis. —

VISKO PO BISKI.
Klerikalų “Draugas” ir 

“Darbininkas” varo piktą 
agitaciją prieš lakūną Janu
šauską, kuris pasiryžo baig
ti Darijaus-Girėno žygi.

Varydami šitą sabotažą, 
klerikalai skleidžia melą, 
buk Janušausko skridimas 
esąs organizuojamas pasi
pelnymo tikslais. ‘

Nejaugi tie išgamos ne
mato, kiek iš tokio skridimo 
pasipelnė Darius su Girė 
nu?

Lietuvos laikraščiai rašo. 
kad Šarki sumušė lenkas 
Levinskis. Ištikrųjų gi Le 
vinsky yra ne lenkas, bet žy
das.

Brooklyne pereitą sąvaitę 
kilo gaisras nakties laiku.
Astuoni juodveidžiai buvo 
jau sumigę ir sudegė lovose. mas- menkas, blogas Hsivysty-

Lietuvos cukraus fabri
kas giriasi turėjęs 670,000 
litų gryno pelno per metus. 
Pelno turėjo daug, bet cuk
rų pabrangino. Dabar cuk
rus brangesnis, negu pirma 
buvo. Kokia iš to nauda 
žmonėms?

STRAIPSNIS I, 

žodis į skaitytoją.

Drauge skaitytojau, aš noriu įkvėpti tau drą
sos. Aš noriu pastatyt tave ant tvirtų kojų ir pa
kelti aukštyn tavo galvą. Į tavo lupas aš noriu 
įdėt žodžių, o į tuos žodžius—energijos. Jeigu tu 
turėjai gražių vilčių savo ateičiai, bet jos jau 
mirė, tai aš jas prikelsiu iš grabo ir atgaivinsiu 
iš naujo. Gi tavo baimę aš palaidosiu į kapą, iš 
kurio ji daugiau nebeatsikels. Aš visa tai pada
rysiu šiuo raštu. O kada tu baigsi jį skaitęs, ta-1 
vo balsas bus taip galingas, kaip galingas yra* 
perkūno trenksmas.

Taigi klausyk!
Amerika priklauso ne vienam Rokfeleriui ir 

Morganui, b^t taip pat ir tau. Ji priklauso ly
giai visiems žmonėms, kurie joje gyvena ir dir
ba.

Niekur nėra jokio įrodymo, kad ši šalis bu
tų skirta milionieriams. Jeigu pažiūrėsime iš 
viršaus į jos kalnus, tai jie visai netaip susta
tyti, kad iš jų butų galima išskaityti Rokfelerio 
vardą.

Vingiuotose upių vagose niekur neįžiūrėsime 
Mcrgano monogramos.

Nei virš žemės, nei po žeme niekur nėra jo
kios žymės, kad ši šalis butų skirta kokiam nors 
piniguočiui ar pclitikieriui.

Ir ant žemės, ir po žeme viskas rodo, kad ja 
gali naudotis lygiai visi jos gyventojai.

O tuo tarpu dalykai yra taip susukti, kad čia 
viešpatauja tik saujalė dykaduonių, kurie nieko 
nedirb, bet turi viską pasiglemžę. Darbininkai 
padaro visus turtus, o nieko neturi.

šitą blogą reikia prašalinti.
Bet turčiai, kurie gyvena darbininkų skriau

domis, nori dabartinę tvarką palaikyti ir atkak
liai ją gina. Yra išsivysčiusi net tam tikra pro
fesija, kurios tikslas yra aiškinti žmonėms, kad 
šita tvarka yra gera ir teisinga. Tai politikie
rių amatas. Tie ponai plėšia savo liežuvius aiš
kindami. kaip gerai ir teisingai dabar viskas yra 
sutvarkyta. O kad butų da geriau ir teisingiau, 
jie rašo politines platfcrmas ir prižada visokių 
pagerinimų. Jie eina net į Kongresą tuo tikslu 
ir ima geras algas. Kiti jų sėdi Baltuose Rūmuo
se. kad viskas išrodytų tvarkoj. Bet visos jų 
kalbos ir platformos, nežiūrint kaip gražiai jos 
skambėtų, blogo nepataiso.

Dabartiniu laiku gyvenimo sąlygos Amerikoje 
pasidarė stačiai nebepakenčiamos. O žmonės čia 
turėtų būti laimingi, nes šalis visko pilna, kas 
tik laimei reikalinga. Badas neturėtų būt nie
kam žinomas, nes maisto pagaminama daugiau, 
negu žmonių pragyvenimui reikia. Prie geres
nės tvarkos, šalis galėtų išmaitinti dešimt; kartų 
daugiau gyventojų, negu dabar yra.

Tačiau vietoj laimės, gyvenimas kas diena da
rosi vis sunkesnis ir sunkesnis. Rodos, viskas 
surišta į mazgą, kuris vis kiečiau ir kiečiau už- 
siveržia. Kas bus rytoj, niekas nežino. Ateitis 
neužtikrinta ir tamsi.

Ar žinai, skaiytojau. kodėl taip yra?
Ar žino tavo kaimynas, kodėl taip yra?
Ne. žmonės to nežino. Nežino jie dėl to. kad 

neklauso tų. kurie galėtų paaiškinti, žmonės 
klauso tik savo išnaudotojų. Jeigu prabiltų pats 
Morganas ar kitoks aukso maišas, žmonės gal jo 
neklausytų. Bet Morganas pats nekalba. Už jį 
kalba jo agentai ir jo interesams parsidavusi■CK* .spauda. Kai ateina rinkimai, politikieriai lenda 
tarp žmonių su visokiais prižadais, žmonės jų 
klausosi ir balsuoja už juos. Balsuoja už Mor
gano ar kitokio kapitalisto agentus. Po rinkimų 
politikieriai važiuoja brangiais automobiliais į 
puošnius savo namus, o darbininkai maklena 
peksti Į savo apleistas ir purvinas landynes. Ir 
daugiau vieni kitų nebemato iki kitų rinkimų 
Kai ateina kiti rinkimai, vėl kartojasi ta pati 
istorija. Ir taip be pabaigos. Kapitalistai vi
suomet gauna ko jie nori, o darbininkai—nie
kad. Jeigu jie streikuoja, tai išrinktas jų po- 
litikieris pašaukia policiją. Vietoj gražių pri
žadų. jie dabar gauna lazdų arba ir kalėjimo. 
Kodėl taip? Todėl, kad tas pclitikieris, už kurį 
darbininkai balsavo, buvo kapitalistų sėbras, c 
gal ir pats fabrikantas.

čia užtemsta visos darbininkų viltys.
Bet nereikia nusiminti. Mes galim būti šian

dien- nesusipratę, bet susiprasti nesunku. Mes 
esam skaitlingi. Musų yra milionai. Susipratę 
mes galime da sukurti laimingą gyvenimą. Mes 
galime paimti Į savo rankas visą Ameriką. J' 
didelė. Ji turtinga. Daugiau mums nieko ii 
nereikia. Bet mes turim ją pasiimti, o lengviau
si* būdas ją pasiimti, tai susiorganizuoti ir iš
rinkti savo valdžią. Pastačius savo valdžią, įve 
sti socialistinę tvarką.

STRAIPSNIS II.

Kas yra socializmas ir kam jis reikalingas?
Doros mokytojai mėgsta plepėti apie “krikš

čioniškąją dorą.” Tai esanti paties Dievo nu

statyta taisyklė žmonių elgesiui ir santikiams. 
Dievas pasakęs: “mylėk artimą savo, kaip pats 
save.” Kitoj vietoj jis da pasakęs: “Neuž
mušk!” Todėl nevalia esą viens kito skriausti, 
nevalia daryti sukilimų, reikia gyventi visiemą 
brolybėj. Socialistai esą dėl to negeri, kad jie 
nepildą šito Dievo prisakymo, kurstą žmones 
streikuoti ir kelią net revoliucijas.

Bet tie doros mokytojai, kurie taip bijosi re
voliucijų, visuomet laimina ir šventina ginklus, 
kuomet armijos eina žudyti nekaltų žmonių.

Čia sprogsta visas jų doros burbulas; čia su
griūva visi jų argumentai prieš socialistus.

Faktas yra toks, kad tos "artimo meilės” ir 
"brolybės” niekad pasauly nebuvo ir nėra. Kaip 
žvėris drasko žvėrį, taip žmogus plėšia žmogų. 
Ir tas plėšimas yra jau taip senas, kaip sena 
žmonių rasė. Jis atsirado da tada, kada žmogui 
pirmu kartu teko kovoti už maistą. Iš pradžių 
žmogus nemokėjo dirbti žemės. Maistas buvo 
nelengvai gaunamas. Dažnai reikėjo badauti. Da
žnai reikėjo ir mirti nuo bado. x

Ar galima stebėtis, kad žmogus plėšė žmogų? 
Savęs išlaikymas, tai pirmiausi* gamtos įsta
tymas. Mes visuomet kovojom ir visuomet ko
vosim už tuos dalykus, kurie reikalingi musų 
gyvybei palaikyti. Jeigu vandens butų perma- 
ža, žmenės smaugtų vienas kitą prie šaltinio. 
Jeigu oro butų stoka, mes kovotume už orą.

Stipresnis visuomet skriaudžia silpnesnį.
Bet ar galima taipgi stebėtis, kad skriaudžia

mas priešinasi savo skriaudikams? Juk skriau
džiamas žmogus taip pat turi savęs išlaikymo 
:nstinktą. Jis taip pat nori gyventi. Ir skriau- 
Ižiamųjų kova prieš skriaudikus eina jau nuo 
amžių. Kad ir silpni, bet dideliu savo skaičium 
skriaudžiamieji yra jau nemaža laimėję. Ver
gija jau panaikinta. Baudžiavos nebėr. Kova 
žmogaus prieš žmogų visuomet buvo žiauri ir 
kruvina. Krito galvos skriaudžiamųjų, krito ir 
skriaudikų. Bet tai aukos už žmogaus laisvę ir 
lygybę.

Šita kova eina ir dabar:
Klausimas kjla: ar visuomet taip bus? Ar vi

suomet saujalė “išrinktųjų” gyvens pertekliuo- 
•se, nematydami jokio vargo, o kiti nematydami 
'lieko daugiau, kaip tik vieną vargą? Ar vi
suomet milionai sveikų vyrų vaikščios be dar
bo, kuomet jauni ir silpni vaikai lieja savo pra
kaitą prie mašinų, didindami kapitalistų lo
bius ? • -

Nei vienas sveiko proto žmogus nepasakys, 
kad taip visuomet turi būti. Tam priešinga žmo
gaus prigimtis. Musų sąžinė liepia kelti prieš 
tai balsą ir nenutilti pakol tas blogas nebus pra
šalintas.

Bet kaip tai padaryti ?
Republikonai pripažįsta, kad taip neturėtų bū

ti. Demokratai taip pat pripažįsta, kad taip ne
turėtų būti. Bet jeigu mes gerai tų penų pasi
klausysim, tai pastebėsim, kad nei vieni jų ne
nori dabartinės tvarkos keisti. Vieni jų sako, 
kad tvarka gera. tik reikia suvaržyti trustus. Ki
ti irgi sako, kad tvarka gera. tik reikia pakelti 
muitus.

Socialistai nuo tų ponų skiriasi. Socialistai 
sako. kad trustus ir muitus reguliuojant blogo 
neprašalinsi. Ne trustai ir muitai čia kalti. Čia 
kalta valstybės ūkio tvarko. Taigi reikia pakei
sti tą tvarką. Dabar vieni yra perdaug biedni, 
kiti perdaug nirtingi. Saujalė turčių valdo vi
sus turtus, o milionai neturi savos pastogės. Juk 
tai didžiausis neteisingumas!

Socialistai sako. kad prie šių dienų technikos 
skurdo neturėtų būt. Skurdas galėjo būt patei
sinamas tūkstantį metų atgal. Bet nuo to laiko, 
kaip prie darbo tapo pakinkyta garo ir elektros 
jėga. skurdo gadynė pasibaigė. Garo ir elek
tros jėga varomos mašinos šiandie gali pagamin
ti visko ir visiems i valias.

Tačiau skurdas neišnyko. Priešingai, vargas 
;pasidarė da didesnis, šiandie žmogus visai ne
gali gyventi, jeigu jis neturi kapitalo ir negali 
gauti darbo. Seniau, kuomet da nebuvo maši
nų, darbo jieškoti nereikėdavo. Batsiuvys siu- 
lavo batus namie. Audėjas galėjo austi, siuvė
jas galėjo siūti savo pastogėj ir pelnyti sau duo
ną, nes darbo įrankiai buvo labai paprasti ir ne
brangus. Bet garo ir elektros mašinų atsiradi
mas padarė revoliuciją. Darbo įrankiai, ku
riais seniau kiekvienas galėjo užsidirbti sau duo
ną, šiandie stovi uždaryti didelėj dirbtuvėj, o 
aktas nuo tos dirbtuvės jau kapitalisto kišeniu- 

je. Konkuruoti su moderniška dirbtuve joks 
batsiuvys negali. Negali konkuruoti nei audė
jas, nei kitoks amatninkas, nes mašinos padaro 
'.arką daug greičiau ir pigiau. Taigi visi da
bar yra priversti belstis į dirbtuvės duris ir pra
šyti kapitalistą, kad jis duotų jiems darbo. Jei
gu fabrikantas nemato iš to sau pelno, jis jų 
nesamdo. Ir štai mes turime jau bedarbių, žmo- 
uės nori dirbti, bet negali. Be darbo jie neturi 
iš ko gyventi. Jų moterys ir vaikai badauja.
Tai yra dabartinės sątvarkcs pavyzdis.

(Bus daugiau)
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Chicagos Paroda Da
vusi $100,000,

Lietuviu Nelaimės.Iš Kanados nesenai buvo 
deportuotas bedarbis lietu
vis A. Šliumba. Jisai įlindo 
į prekių traukini, Toronto Chicagoje automobilius 
mieste, manydamas, kad nu- užmušė Kaži Dubą, 23 metų 
veš jį kitan miestan ir gal amžiaus lietuvį, ir sunkiai, 
tenai bus darbo.Bet tas trau- sužeidė du jo broliu. Jie visi 
kinys ėjo j Jungtines Vals- trys stūmė sugedusį

Brooklyne vagys įsilaužė 
į Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubą, pavogė 100 dolerių 
pinigų, kelias dėžes cigarų 
ir kitokių mažmožių.

Michigano valstijoj, neto-! 
Ii Grand Rapids miesto, bu-' 
liūs užbadė mirtinai lietuvį1 
farmerį.

šiomis dienomis klaipedi-' Chicagos komercijos aso- Vr a'P -ta*'
akiai turėjo progos matyti ciacija pirmu kartu paskei- £2““** lr deportuotas gats užpakaly ant jų uzva- 
savotišką vaizdą Buvo siii- bė parodos pajamas. Ji sa- LletuvOn- ziavo kita masina

• • 1 • ĮSI • • C

Taip pat netoli to miesto 
_ ., ». . i automobilius užmušė ėjusį
Brooklyne Šiomis keliu Juo2ij Gluobį Velionis 

buvo kilęs iš Balbieriškio 
miestelio.

rinkę sasininkai-hitlerinin- ko, kad per 5 menesius 
kai šaulių salėj neva uždą- Šimtmečio Progreso Paroda 
ram susirinkimui, kur “va- davusi Chicagos miestui 
dą” Sassą maršu įlydėjo jo $400,000,000. Už įžangos 
asmeninis “smogikų” būrys, bilietus (po 50c.) surinkta 
visi uniformuose—juodomis $8,210,216. Parodos viduje 
kelnėmis,baltais marškiniais, .taip vadinamos “koncesi- 
ir juodais šlipsais; visi žen- jos” padarė biznio už $24,- 
gine įėję į salę, rankas pa- į 949,972. Taigi pačioj paro- 
kėlę, sušuko “heil” ir išsiri- J doj svečiai išleido tik trupu- 
kiavo šalimis. Tokioje pat tį daugiau kaip $33,000,000.

Maizevillėj, Pa., buvo ra-
Lietuvių Aviacijos diena stas negyvas Pranas Jurke- 

Pittsburghe įvyks 26 lapkri- vičius, 50 metų amžiaus be- 
čio. Tą dieną bus surengtas darbis, kuris gyveno vienas 
didelis lietuvių paradas, ku- pats nekūrenamam skiepe, 
ris nuo LMD. namo eis tie- Jis sirgo plaučių uždegimu 
šiai į aviacijos lauką. ir niekas juo nesirūpino.

Be to
savo dienomis mirė 3 žymesni lie

tuviai : 45 metų amžiaus Au
gustas Valiukas, 56 metų 
Magdalena Valantinienė ir 
60 metų Pranė Pečiukaitie- 
nė.

Chicagoje nusišovė Am- 
brozas Utakis, 45 metų am
žiaus lietuvis, kuris turėjo 
minkštų gėrimų krautuvėlę 
adresu 552 West 18th st.

Trečias lietuvis, Aleksan
dras Giedris, buvo tenai at
rastas negyvas.

Minersvillėj, Pa., prie 
darbo kasykloj buvo užmuš-) 
tas Povylas Lisauskas, 23 
metų vyras. Jį užbėrė že-j 
mės.

VISUOMENIŠKAS — MtVBSlNffi

Žurnalas IŠMINTIS
Lapkričio. No. 3, sužinosit: Koka ir 
kaip greit bus sekantis karas? Ka 
reiškia Amerikos derybos su Rusais? 
Garsenybių nuomonės už ir prieš ka
rus; Ibseno filosofijos mintys; Įdo
mus astronomijos faktai; Atlikto 
Kriukio naujausios eilės ir daug ki
tokių įdomybių; daug eilių ir satyros. 
Kopija 15c. Metams $1.50. Kanad. $2 

IŠMINTIS PLBLISHING CO.
315 E SU. SO. BOSTON, MASS.

PAJIESKOJIMAL

tvarkoj salę apleido. Lauke 
buvo prisirinkę šiaip senų 
mėgėjų, policijos ir neuma- 
nininkų hitlerininkų unifor
muotas būrys, pasirengęs

Bet apie 367 milionai dole
rių buvę išleista krautuvėse, 
restoranuose ir hoteliuose. 
Taigi nors pati parodos 
kompanija įlis gal į skylę,

“pilti” sasininkus, tik polici Į bet miestas gerai pasipelnė, 
ja kaip saviškius, abiejus Jeigu ne paroda, Chicaga 
“memellenderius’* perkalbę
jo praleisti “smogikus” su 
nesuteptais baltais marški
niais.

Tas faktas, kad Klaipėdos 
krašto hitlerininkai yra pa
sidalinę į du lagerius ir savo 
tarpe piaunasi, nė kiek pa
dėties rimtumo nelengvina. 
Jie piaunasi tik dėl to, kad 
tuo budu geriau sekasi pa
imti visus sluoksnius: sasi- 
ninkai ima miestelėnus, ne- 
umanininkai ima kaimie
čius. /

gal butų turėjusi paskelbti 
bankrutą šįmet.

Paroda užsidaro 12 lapk
ričio dieną. Ar ji kitais me
tais atsidarys, klausimas da 
neišrištas. Parodoj dirba 
40,000 visokių darbininkų. 
Reiškia, jai užsidarius* tuoj 
pasidaiys 40 tukstančii, 
naujų bedarbių.

Jos. F\ Ii c* civili, Ittc
Per virš 20 metų yra žinoma

*
Chicagoje

Vestuvės Su Biznie
riškais Išrokavimais

Benilių kaime, Stačiūnų 
valsčiuje, ūkininkas Grigai
tis turėjo gražią 23 metų 
amžiaus dukterį ir buvo 
skolingas jaunam ukinin- 
kaičiui Šepažinskiui gero
kai pinigų. Kai Šepažinskis 
pradėjo reikalauti skolos, 
Grigaitis sugalvojo šitokią 
kombinaciją. Palauk, sako, 
skolą gausi su gerais maga- 
ryčiais, ale turi palaukt. Ve, 
sako, netoli mus gyvena ūki
ninkas Mikalauskas. Jis yra 
turtingas, bet turi jau 75 
metus amžiaus ir ilgai ne
gyvens. Taigi aš įpiršiu jam 
savo jauną dukterį, sako 
Grigaitis. Jis užrašys jai vi
są savo turtą, o kai jis nu
mirs, tai tu tada galėsi apsi- 
ženyt mano dukterį ir kar
tu gauti visą Mikalausko 
paliktą turtą. Ar tai nege
ras skolos atlyginimas?

Šepažinskas pagalvojo, 
pasvarstė, ir sako: gerai, aš 
sutinku. Tegul tavo duktė 
ženyjasi su Mikalausku, o 
kaip jis kojas užvers, tai aš 
tada paimsiu ją ir visą jo u- 
kį.

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Senis Mikalauskas, nežino
damas šitų planų-, paėmė 
jauną Grigaitytę su mielu 
noru. Bet savo turto jai ne
užrašo. Ir turto neužrašo, ir 
mirti visai nesiruošia. Jis 
pasidarė dabar daug “Pai
nesnis”, lyg ir pajaunėjo, ir 
sakosi gyvensiąs da kokią 
40 metų.

KARO SEKRETORIUS 
MENKO MOKSLO.

Bostono “Transcripto” ko
respondentai rašo iš Wa- 
shingtono, kad dabartinis 
karo departamento sekreto
rius (karo ministeris) Dem 
esąs menko mokslo žmogus. 
Apie 40 metų atgal jisai lan
kė Nebraskos universitetą, 

bet dėl menko pasiruošimo 
vos galėjęs įstoti, nes turė
jęs “vos tik tris valandas 
pradedamojo mokslo”. Ir į- 
stojęs jis to universiteto ne
galėjęs pabaigti.

Trumpos Žinios Iš 
Lietuvių Gyvenimą.

Chicagoje buvo organi
zuota rinkliava Dariaus- 
Girėno paminklui statyti. 
Surinkta daugiau kaip $2, 
700. Aukas rinko apie 500 
lietuvaičių, kurioms tarna
vo 100 automobilių. Tgigi 
išrodo, kad pinigų pamink
lui bus jau į valias.

Artistas Babravičius su 
šeimyna vėl sugrįžo New 
Yorkan. Per vasarą jis buvo 
Chicagoje ir dainavo Lietu
vių Dienoje, kuri buvo su
ruošta Pasaulinėj Parodoj.

Pittsburgho lietuvių tau
tinės parapijos klebonas 
kun. Vipartas yra patrauk
tas. teisman dėl beverčių če
kių rašymo. Jj skundžia jo 
paties parapijos komitetas.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

LIETUVOS AVYS 
PERMAŽOS.

Transporto išlaidos ir d i 
dėlėms ir mažoms avims — 
vienodos, dėl to mažas avis 
eksportuoti neapsimoka, o 
lietuviškos avys kaip tik la
bai menkos. Avių butų gali
ma kur kas daugiau ekspor-i 
tuoti, jei jos butų didesnės.

Turiu visokių rūšių ir visokia kai 
na. Biznieriams padarom su jų gar 
sinimais ir pigiai- Kurie norėtų p 
duot pavieniais, geros išlygos. I 
siunčiu j namus ant pareikalavimo(- 

Z. GILEVIČIUS 
189 Hartford Avenoe 

New Britai n. Conn.

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

PKACTICAL SALES COMPANY
121* N. Irving Ava. Dusk. K, 

CHirAGO. <11*

‘Dykai $400 vertės lietuviškų 
kiekvienu pirkiniusu

knygų 
6 rekordų

Juliona Klaivienė, pajieškau savo 
vyro Tado K laivo. Jis apleido mane 
rugsėjo 7 d. Aš ir tavo duktė Eleno- 
ra prašome sugrįžt kuogreičiausiaL 
Duktė serga, pasigailėk jos ašarų. 
Jeigu kurie žinot kur jis randasi, ma
lonėkit pranešti. (•)

MRS JULIA KLAIVAS
33 Medow St., Duųuesne, Pa.

Pajieškau brolio Jono Krisiuno, iš 
Lietuvos paeina Panevėžio apskričio, 
Surdegio miestelio; pirmiaus gyveno 
Vancaver, B. C. Trįs metai netaria 
jokios žinios, prašau atsišaukti ar kas 
žinot malonėkit pranešti jo adresų. 
Turiu svarbių reikalų. (5)

PAUL KRISIUNAS
Box 41, Weston, Ont. Canada.

PAVEIKSLUOTAS REKORDAS DARIAUS IR 
GIRĖNO ATMINČIAI.

Tai pirmas ir m paprastas rekordas su paveikslais. \ ienoj pusėj atvaiz
duoja Lakūnus ir “Lituanicą”. Antroj pusėj—Dariaus ir Girėno laido
tuvės Kaune. Kiekvienas lietuvis turėtų šį rekordą įsigyti, nes ant .-o 
yra du paminėtini paveikslai ir dvi gražios dainelės.

Naujausi Lietuviški Rekordai.
6002—DARIAUS-GIRĖNO ATMINČIAI—Dainuoja S. Rimkus. Bariton. 

Ant antrosios pusės: KAREIVĖLIAI—S. Rimkus ir Elena 
Sadauskaitė—duetas.

3000— Varpelis Valcas, ir 21 Metų Kalėjime.—S. Rimkus ir Budriko 
Radio Akordionistai.

3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios.—S. Rimkus ir Budriko Radio 
Akordionistai.

3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai.—K. Pažerskis ir Budriko
Akordionistai. . .

3003— Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka—Budriko Radio Akordion. 
16282 Pamylėjau, Polka ir Oi, Tu Bernužėli—Mahanoyaus Mainerių

Orkestrą.

16281 Tarpe Kutų, Polka ir Kuomet Šoksi, Polka *
Mahanojaus Orkestrą su l>aina.

16280 Veskic Mane šokt, Polka ir Storo Jono Polka —
Shenandorio Orkestrą.

1627!) Ateik pas Mane ir Einu per Kiemą—Mahanojaus Mainerių Ork. 
16278 Noriu Miego ir Karininkų Fokstrotas —

Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
16276 Palangos Juroj ir Aš Myliu Vasaros Rugiagėles—

Lietuvos Viešbučio Orkestrą, {dainavo D. Dolskis.
16274 Kriaučiukas ir Aš Mergelė—V. Niekus, Tenoras.
16271 Kur Lygus Laukai ir Sutems Tamsi Naktužėlė—

Karo Mokyklos Choras.
162-59 Toks Vaikinas Polka ir Plikių Polka—

Mahar.ojaus Mainerių Orkestrą. Su Daina.
16251 Rinki Man Bernelį ir Adomo ir Jievos Polka—

Mahanojaus Orkestrą su Daina.
16255 Sudiev, Sudiev ir Kariškas Vaizdelis—

Lietuvos Viešbučio Orkestrą, {dainavo D. Dolskis.
16275 žirgelis ir Daili Teta—Vincas Niekus su Orkestrą.
16222 Svajonių Naktys ir Artojaus Daina—Stasys Pauras

ir Juozas Antanėlis
16202 Meilingas Bernelis ir Nelaimingos Dienos—Mahanojaus 

Orkestrą ir A. Saukevičius.
16196 Mahanojaus Moterėlės ir Mergytės Išėjimas—

Pennsyivanijos Angliakasiai ir Jurgis Aranskas.
16185 Mergų Polka ir Laukiu Tavęs—Mahanojaus Orkestrą ir

A. Saukevičius.
16184 Užburta Pvlis ir Moderniškas Klumpakojis —

Budriko feadio Orkestrą.
16173 Čigonai ir Vakar Vakarėlį. Budriko Radio Orkestrą su Daina. 
16152 Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodosi—Antanas'Vanagaitis, Barit. 
16250 I«isk Man ir Lietuvaitė — Lietuvos Viešbučio Orkestrą ir

D. Dolskis.
16188 Vyras Pijokėlis ir Pasakykie Panaitėle—A. Saukevičius ir 

M. Urbas.
16183 Po Močiutės Vartais ir Visi iš Vien—Stasys Pauras ir 

Juozas Antanėlis.
16193 žemaitėlių Polka ir Marytės ir Jonuko Daina —

Mahanojaus Orkestrą su Daina.
16159 Lietuviško Kliubo Polka ir Linksmybės Polka—

AVorcesterio Orkestrą.
16208 Aitvarų Polka ir Patarimai Ūkininkams, Monologas— 

Petrauskas ir Dineika.
16197 Merginų Bėdos ir Vaikinų Bėdos—Ant. Vanagaitis ir

Juozas Olšauskas.
16224 Kur Nemunas ir Dauguva ir Smuklėj Vainikėlis—J. Olšauskas
16284 Kam šeri Žirgeli ir Kai Aš Turėjau—Ant. Vanagaitis ir

J. Olšauskas.
16285 Už Vilnių ir Jonukas ir Marytė. Jos. Olšauskas.
Viršminėtų Rekordų kaina yra 65c kiekvienas. Perkant 6 rekordus ant 
syk, perisuntimo kaštus apmoka Budrikas. Dar prie to: perkant 6 
rekordus, gausite DYKAI $4.00 vertės lietuviškų knygų—kaip tai: 
Orakulas, Pasakos (Basanavičiaus), Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei 
Velnių, Geografija, Etnologija, Sidabrinis Kryželis ir kitų, taipgi Lie
tuvos Kunigaikščių paveikslų. Viršminėti rekordai yra padaryti nau
ju Electric Recording budu; groja ir dainuoja lygiai kaip gyvi artis
tai.

Pajieškau Jurgio Skiebuno, paeina 
iš Anykščiu valsčiaus, Skapiškiu kai
mo; į Ameriką atvažiavo prieš karų. 
Kas žino kur jis randasi, prašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (5)

JOE SIJZIS
12921—70th St., Edmonton, Altą, 

Canada

APSIVED1MAL

Pajieškau sau draugo gyvenimui, 
kuris nevartoja svaiginančių gėrimų, 
nuo 40 lig 50 metų. Aš atvažiavau iš 
Rusijos. Vartoju 4 kalbas, myliu blai
vų, ir linksmą šeimyniškų gyvenimų. 
Aš esu 38 metų, žinių daugiau sutei
ksiu per laiškų arba ypatiškai.

MRS H. GENETH,
64 Cherry St., Chelsea, Mase.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui; aš esu 39 metų. Su pir
mu laišku prašau prisiųsti paveikslų.

JOHN MARKAS («)
2613 Lester St., Flint, Mieli.

Pajieškau merginos arba našlės 
uo 45 metų ir senesnės apsivedimui; 

aš esu našlys. Su laišku prašau pri
siųsti savo paveikslų. (6)

E. SULUS
4429 Plumer St., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba tikro našlio be vaikų ir bent Įtiek 
pasiturinčio, gero gaspadegiaus ir 
tinkančio prie biznio, negeriančio 
svaigalų, amžiaus tarpe 55—60 metų; 
aš esu tikra našlė, turiu gražų namų, 
vertas $20,000. Esu katalikė mote
ris ir gera gaspadinė. Norėčiau ir 
gero draugo, kuris supranta visų na
mų tvarkų. Su pirmu laišku malonė
kite prisiųsti paveikslų, kurį parei
kalavus, sugrąžinsiu. Plačiau apių ta
ve paaiškinsiu per laiškų. * (6)

MRS MARY BR—ZIS
General Delivery, Boston, Masu.■ . d .

REIKALINGAS ŽMOGUS U* 
DŽIANITORIU.

Prie 16 šeimynų namo, kuris 
tų pagelbėt pentyti. Duodu 
valgį, ir damoku 10 dolerių į
Atsiliepti šiuo adresu: (•>

A. PELER
16*1 Eattern Parkway,

BreeUya, N. Y.

REIKALINGAS DARBININKAS
Ant mažos ūkės ir prie mažos šei

mynos. Žiema duodasi drabužiai, už
laikymas ir tabakas; vasarų mokas! 
nnigais. Pageidaujamų kad atsišao- 
:tu pažystamas ir nelabai senas. (5)
K. MATEWIA, Rl, Irens, Midų

PARSIDUODA PIRMOS KLESO6 
BATV TAISYMO AAPUTR.

Mašinos vėliausio modelio, vieta 
tarp dviejų didelių dirbtuvių, ruda 
pigi, galima padaryt lig 00.00 dole
rių s va i tėję Kuris kiek nusimano a~ 
pie taisymų arba mokantib, galėtų 
pasidaryti lengvų pragyvenimų. Ne
praleiskit progos, ateina senatvė, o 

į čia darbas amžinas, boso nereikės bi
jot, bet busi sau bosu. Pavienis gali 
gyventi ant vietos užpakaliniame rui
me, yra viskas įrengta. (6)

A. GULBEN
52 Greenwood SL, Woreester, Ma

Jau 4 metai kai Budriko Krautuvė oro bangomis leidžia lietuviškus radio programus iš stoties W. C. F. L., 970 k., ir tiumpųjų bangų sto- 
ties W9XAA 8060 k. kiekvieną nedėldieni 1:00 vai, po pjęt Centrai Time.

Budriko Krautuvė Chicagoj yra žinoma per virš 20 metų, kaipo sąžiningi ir 
tobulus (retail) pardavėjai Refrigiratorių, Muzikalių Instrumentų ir Jewelry.

ARMONIKAINaujas Nešamas 
ORTHOPONIC

FONOGRAFAS

Tikroji vertė $20.00

Parduodam tik už $9-50

NAUJAS RADIO

SU POLICE CALLS
1934 modelis,

I tūbų. S 12.00; 5 tūbų $19.00
7 tabu $29.00; 10 tūbų $49.00
Šios kainos yra su tūbomis, su pri- 
siur.timu ir su vienų metų gvarantija

AKORDIJONAI
Armonikas 10 balsų ------ $8.00
Armonikas 21 bals. ------ $16.00

PIANO AKORDIJONAI
Hohner-Rosatti-Soprani

12 bosų -------- ---------- $28.00
24 bosai ------------------ $48.00

120 bosų ------------------- $100.00

MIRĖ PA1NLEVE.
Pereitą nedėldienį Pary

žiuje mirė Paul Painleve, 
žymus francuzų politikas, 
buvęs kelis kartus kabineto 
galva ir 1924 metais be bis-! 
kio tik neišrinktas Francu- 
zijos prezidentu. Mirė šir-' 
dies liga, susilaukęs jau 70 
metų amžiaus.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greit iauAias būdas praiabnnnųi prčtų 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANČHORj 
pellerin skaudamą vietą — kur pat* 
skausmas yra. Pain KxpdW*ąį*;greitai 
persisunks j pačias nesmagumų sakms 
<r palaiminus palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
peflerio namo-ac ir naudokite jj nerti- 
oeliojant kuomet tik pajauėiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažerklį.

PAIN-EXPELLER

“HOOVER”

Vacuum Cleaner
DULKIŲ VALYTOJAS

Padarytas ir gvarantuotas Hoover 
kompanijos vieniems metams.

KAINA

5-kių šmotų “dusting tools", $.5.00

S19.50

SKALBIAMOSIOS
MASINOS

WASHING MACHINE
WHOLESALE

KAINOMIS

$37 - $49 - $75
PERSIUNTIMO KAŠTUS SUV. VALSTIJOSE Budrikas apmoka. Kanados pirkėjai persiuntimo kaštus turi apmokėti patys.

JOS. F. BUDRIK, I»c.
3417 S0. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

DVI PUIKIOS F ARUOS. '
175 akerių žemės, 40 akerių miško, 

kita dirbama, 5 kambarių stuba, di
delė Bamė, du dideli vištininkai ir 
kiti budinkai, 2 mulai, 1 arklys, 2 
karvės, 3 telyčios, 19 avių, 60 vištų, 
5 antys, 4 žąsys. 3 kiaulės didelės, 6 
priaugantys^traktoriai, 2 plūgai, dfa- 
kos, vežimas, akėčios. 2 kalaiveite- 
riai, daug šieno ir komų; parduodu 
už $3,500—įmokėti $2^00, kiti ant 
lengvų išmokėjimų.

Antra Farma Fountain, Midi.
40 akerių—3 akeriai miško, kita 

dirbama. 3 kambarių stabą, didelė 
bamė, vištininkai, didelė klėtis ja
vams, gražus sodas, visas ūkis ap
tvertas. kaina $3,000—įmokėt $1^W>, 
kiti ant lengvų išmokėjimų. Vienų iš 
tų dviejų būtinai turiu parduoti, nes 
vyras mirė, negaliu apžiūrėti. Klau
skite: (S)

ZUZANA ADAMS,
R. 3. Bos 58A. Berlin, Md.

PUIKI FARMA!
104 akeriai žemės, budinkai visi gė

ri; visi farmos įrankiai ir mašinos; 
20 raguočių, 2 arkliai, 2 kiaulės. 270 
vištų, elektriką, viskas parsiduoda 
sykiu už labai pigių kainų. Priežas
tis pardavimo—vyras serga du me
tai. Kas norėtų puikių farmų, klaus
kite: (5)

MRS M. YESKINEVICH 
R. D. 1, Edmeston, N. Y.

NAUJI KALENDORIAI
bttkn.Sbri* 

duit* Visokių
JONAS KERDIEJUS

652 East Bro*dway
SOUTH BOSTON. M ASS.
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KAIP SUTVARKYTI LIETUVOS
KALĖJIMAI.

Gražiausis Plaukų Sušukavimas.

Svarbesnieji rudens 
sode.

Politiniai kaliniai, kurie 
prietingi tautininku politi
ni, kų politikai, yra priskai-
tyii prie vagių ir žmogžu

darbai tos juostos dedama spalių
džiu.

Kauno Sunkiųjų Darbų 
men. pradžioje. Toji vieta, kalėjime prieš karą kaiėda- 
kur bus dedama juosta, rei- vo nuo -*00 iki 600 kalinių, 
kia bent kiek aplyginti, kad Dabar kai kada kali ir virš 
geriau prigultų prie kamie- 1,000. v isoi Lietuvoj per

....... , . - . no, nes kitaip kenkėjai ura- metus per visus kalėjimuspnes tai reikia dar pažiurę- h / -OGO-oGOd žmonių,
tį kad yra gana daug svar- £/ „ / ,{ , ; 1 *
bių neatliktų darbų, į ku- . rf Me(!i; 1 uka,įa Pasal daoaran^ uiayk- 

nus paprasta, ik. aol ukmo- £ ,jomfe ilėmis mĮV a juo- l£%
se buvo kreipiama maža. sta į. ližama dviem šniuįĮs. tunto t;=.p -vriinmalimu n 
dem^io. Ta. Sodininkyste. p g o, ų.

1. Sodą reikia suarti, o a- sodo arba vikšrių kiliais, 
pie medžius perkasti. Per- Jie turi tą ypatybę, kad 
kastos žemės nereikia smui- per keletą mėnesių neiš- 
kinti, bet palikti grumstėtą, džiūsta, nuo šilimos nevar
tai žiemą geriau peršals, i- va, nuo šalčio netirštėja. Tardomiesiems kaliniams į 
gaus geresnę struktūrą, gaus Tiesiog ant žievės tepti kii- nekerpami plaukai: leidžia-' 
daugiau oro. | jų nepatartina, nes iie cadi- ma jiems kasdien nn nusva-l

Atėjo ruduo, baigiasi lau
kų darbai ir diena po dienos 
laukiame gamtos poilsio.Bet

įsilaužimo metu kasoje buvo 
per 8,000 litų. Ar jie pa
vogti—nežinia, nes spintos,' 
dėl jos sugadinimo, atida
ryti negalima. Taip pat ne
žinia, ar pavogti kokie pini
giniai dokumentai, n n ri
ko reikalų vedėjas yra išvy
kęs. Nusikaltimo vietoje ra
sta įvairių, įsilaužimui rei
kalingų įrankių, kurie, pasi
rodė, tą pat naktį pavogti iš 
Glazuro kalvės. Įvykį tiria 
Kauno kriminalinės polici
jos vaidininkai.

mieji
čioji

tardomieji, 
ir lengvatas 

grupė.

baudžia-
eaunan-

IŠ PIETŲ AMERI
KOS.

Kun. Brazilijoje
nesiseka.

Tūlas katalikas Brazilijos
įtartina, nes jie gadu ma jiems kasdien po pusva- j į ietuvių “Aide” rašo- 

Kartu soda reikia pairęs-'”» žievę. Minėtų klijų gali- landi pasivaikščioti, pri-J Kun. Bumša yrančias 
ti mėšlu ar kompostu. Jeigu ma gauti krautuvėse, kur imamas maistas iš giminių' g_ Paulo lietuvių klebonas, o
sodas vra senas, medžiai di.1 parduodamos sėklos ii- far- ir pažįstamų, leidžiama ra- 
deli, siekia vienas kita sako- Įrankiai. štai laiškus ir naudotis laik-

Ju galima pasigaminti ir T“ a-J** k!,-vgo,n1-' . 
namie? tik, žinoma, jie busi . Baudžiamųjų grupe ku- 
menkesnės vertės, bet var- ?,0« perkeliami tik nuteisti 
toti galėsime. Čia patiekiu kalimai ir jau kalėjime pa- 
du klijų pasigaminimo
dus:

mis, tuomet galima tręšti iš
tisai visą plotą, negiliai mė
šlą apariant. Taip galima 
tręšti ir jauną sodą, jeigu ja
me auginama protarpinė 
kultūra. Atskiri vaismedžiai 
patręšiami ratu iki tos vie
tos, kur baigiasi jų šakos, 
nes ten būna daugiausia 
smulkių šaknelių, kurios ga
li lengvai trąšas sunaudoti. 
Išvestą sodan mėšlą reikia 
tuojau iškračius aparti, nes 
ilgai stovėdamas nustoja 
daug vertingų medžiagų.

2 Esant drėgnam orui, 
nuvalyti senų medžių ka
mienus nuo atplaišų ir sa
manų ir jų nemesti ant že
mės, bet tuoj surinkus būti
nai sudeginti, nes ten yra 
daug žiemojančių kenkėjų.

3. Jaunų medelių nepata

ria patiekiu ...bu- P!-(‘b įvairius nusikaltimus, 
negali naudotis jokiu spaus
dintu žodžiu, taip pat nega- 

Vienas būdas: imama 1 Įį nei rašyti, nei gauti iš lai- 
dalis tirštesnio deguto, 1 da- ?vės laiškų. Be to, baudžia- 
lis kalifonijos ir 2 dalys mosios grupės kaliniai ne- 
kiaulės riebalų. Pirmiausia leidžiami pasivaikščioti į 
virinama riebalai, paskui gryną orą, negali pasimaty- 
dedama degutas ir vėliau ti ne tik su pažįstamaisiais 
kalifonija. angliškai “ro-i bet ir su giminėm.-

Antroji grupė, i kurią pa-

kaipo trečiam, norinčiam 
misti nieko neveikiant iš 
darbininkų uždarbių ir ren
kant visokias “apieras”. ten
ka mažiausis kąsnys. Dėl to 
kun. Bumša ir skundžiasi, j 
kad jam jau čia nelabai į 
smagu būti, lietuvių koloni-;

^2į_^Lapkričio^d^l933_^

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

P. Jurgėlai. — Tamstos 
straipsnio “Ko jie nori?” 
nedėsime. Tamsta neva tei
siniesi tame straipsny dėl 

Įdaromų tamstai užmetimų,
! bažiniesi nenorįsJanušausko 
(skridimui kenkti, tačiau per 
visą savo rašinį varai prieš 

■ jį nedorą agitaciją ir gnai
bai tuos laikraščius, kurie 
remia antrąjį skridimą į Lie
tuvą. Agituodamas prieš Ja- 

įnušausko planuojamąjį skri- 
; dimą tamsta prieini net prie 
absurdo: patari visuomenei, 
kad ji pasirinktų “tinka
miausi įvairiais atžvilgiais 
kandidatą tokiam atsako- 
mingam ii- garbingam dar- 

, bui”. Tai yra didžiausia ne
sąmonė. Jeigu tamsta pats 
nežinai, kuris lakūnas yra 

;tam žygiui “tinkamiausis”, 
tai ką apie tai visuomenė 
gali žinoti? Jau keliolika 
lakūnų perskrido Atlantą, o 
ar nors vienas jų buvo vi
suomenės rinktas? Kas, pa
vyzdžiui, rinko Lindber- 
ghą? Netik niekas jį nerin-

šita vokietė, Katarina Heitzman, kirpikų konvencijoj New 
Yorke gavo pirmutinę dovaną už gražiausi plaukų sutaisymą.
Vaizdelis parodo, kaip jos plaukai buvo sutaisyti. Tai gali būti j ko/ bet kuomet JIS sumanė 
Įdomu merginoms ir moterims, šį plaukų sutaisymą padarė' lėkti, tai visuomenė ir spau- 
George Millius, lietuvis barzda-skutys. Ida pavadino jį “skraido-

kvailiu” (the flying

ja yra jau smarkiai išraudo- rius 
ta, ypač kun. Sugintu, dėl 
to nėra noro kas nors veikti, 
nes, girdi, jokios naudos 
jam iš to nebusią.

“revoliucionie- 
Majus organizuoja pa
rapiją Brazilijoj.

Brazilijos “Aidas” rašo:

TIES GELEŽINKELį.
Tarp Kretingos ir Palan

gos susisiekiama autobusais. 
Projektuojama čia nutiesti 
geležinkelį. Linija turėtų a-

fti
▼aidžiai.

Nor-

Iš patikimų šaltinių teko ie n kiiometru 
sužinoti, kad garsus Taura- 
gės “revoliucionierius” eks- 
kapitonas Antanas Majus 
padarė sutartį su kun. Bum-

muoju
fool). Pagaliau, ar rinko 
musų visuomenė Darijų ir 
Girėną? Juk ne. O tačiau 
tamsta agitavai lietuvius, 
kad juos remtų. Tai kodėl 
dabar tamsta susidėjęs su 
klerikalais varai tokią ne
dorą propagandą prieš la
kūną Janušauską?

Jonui Virpučiui.—Gruzi
nam su paaiškinimu.

Pranui, Philadelphia, Pa. 
Į pseudonimiškus paklausi
mus, kurie paliečia tokius 
svarbius reikalus, neatsako
me.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

Frank Riciekio 
MOSTISLaikraščiai praneša, kad ša suorganizuoti antrą lietu- 

ant Vilią Bel- 
_ kun. Bumša

nams išduoti 1926 met. pa- sakosi nebeturįs pasisekimo 
bėgusį iš Lietuvos į Argen- tame darbe ir dėl to paja- 
tiną K. Norkų, kuris Kaune mos mažėja, tai pavedė nu
laikė emigracijos biurą, nėtam Majui suorganizuoti 
Norkus jau senai sėdi Ar- Vilią Belloj prie lietuviškos 
gentinos kalėjime ir arti- koplyčios antrą parapiją ir

Kurie kenčiate nuo nefryjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, užsisenėjusių ir 
naujų; kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kur.o dalių, kurios kartais už
lydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mastį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricieko gyduolė nuo Vėžio ligos.
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų,

kalbasi ne per į tas Lietuvon. siau. Kadangi A. Majus

.. .Antras būda*: 2 dalys ka- keliami kaliniai už gerą ei-Į Argentinos vyriausvbė suti- vių parapiją ai 
hfonijos ir 1 dalis nemos gesį, kalėjime naudojasi kusi Lietuvos teismo orga- los. Kadangi 
(ricina vartojama tecnmki- žvminm lenf^vatom Tos ru- T19TY18 1 lYlci eoVrbcr?(ricina vartojama techniki- žymiom lengvatom. Tos ru 
nė. ji yra daug pigesnei. Jeiįšies kaliniai turi teisės dė- 
klijai būna labai tiršti. rei-(Vėti plaukus, kaip jie nori, 
kia pridėti ricinos, o jei per-skaito visus Lietuvos ir už- 
skvsti, tai kalifonijos. pienių laikraščius, išeina į 

Prie tokiu išteptų klijai kalžjim0 kiem« P° va,and«
dama baltinti. Juos? tik orą-' žiedu prilimpa belipdami ne ir. d?u?!a.u Pavaikščioti, su • miausiu laiku bus sugrąžin- sutarė pelnu dalintis pu-
sidėjus šalčiams, reikia ap
rišti šiaudais, kad žvėrys ir 
gyvuliai nesugadintų. Nuo 
pelių ir žiurkių apsaugoti 
medelio pažemyje dedama 
eglės šakučių su spygliais.

4. Jei vaismedžių šakos

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Išsiun
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadų. 

GEO.
BENDORAITIS 
520 Wilson SU 
aterbary, Coan.

irjgiminemi;
“ ' ---------- ----------------“T Norkus yra gftai žinomas la P* '

dirba.. Tuntrtrnm Vaktiin liptu vena lr ema zakristijono pa-5^ oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun-Į
dirbtuvėse ir gauna 75 nuos. • ‘d 7. : e:u reigas, dėl to jis norėtu gau-t V.mu- T*?** atstatom Palias į 5;* Viams. Jis ilgoka laika Čia t. ®. , ’ ? (dienas, jagu kuriems nebuvo išpiau-

gyveno, redagavo “Sanda- a<*£”“8 pajamųdalp ne-Į
Kreipkitės šiuo antrašu: (-)

tik žiemsprindžiai, bet u, . . . _ ,
daug kitu kenkėju. Klijaus <! Oias <'u. ką.t per sąvaitę. 

& • Tos grupes kaliniai dirbaijuostos nuimamos ir sudegi
namos lapkričio mėn. vidu
ry. ar pabaigoj.

Atlikę nors čia minėtus 
darbus, jau prisidėsime prie

samanomis ir, kultūringo sodininkystės kė 
tuomet reikia limo ir pamatysime, kar

apaugusios
kerpėmis, tuomet reikia (limo ir pamatysime, kad 
švirkšti žaliuoju akmenėliu.1 mums vaismedžiai bus už tai 
Nuo jo samanos ir kerpės, dėkingi ir neužmirš atitin- 
nukrinta. j karnai atsilyginti vaisių der-

5 Nukritusius lapus ir ša- 'į^um^ 
kūtes sugrėbstyti ir sude-( 
ginti, o pelenus galima iš-’ 
barstyti sode kaipo trąšą.

6. Seniems medžiams pra
retinti susipynusios šakos, 
kad vainikas gautų daugiau 
oro ir šviesos. Padarytos žai
zdos aplyginti aštriu peiliu 
ir užtepti skiepijamu tepalu 
arba pokostiniais dažais.

7. Išpiaustyti senus

Ūkininkas

Daktarai duoda 
Creosote nuo pa

vojingų kosulių

uždirbtų pinigų.
Lietuvos kalėjimai dar te

beserga rusiškumo dvasia. 
Jie dar nėra "auklėjimo į- 
staiga”, kokia iš savo pašau
kimo turėtų būti. Lietuvos 
kalėjimai tebėra ankštus 
nehigieniški:
daugumoje žiaurus, 
moksliai.
Lietuvos vynausy 
ir jau asignavo pinigus pa-

gv T^«xvr, redagavo į?anda- -T»-’.rą”, paskui nuvažiavęs Lie- .Bu“sa- ’į'P susltar? ne- 
tuvon atidarė laivakorčių ir ?mJa' ^U° ielka u elna der>* 
pinigų siuntimo biurą. Nors bos'
biznis ėjo jam gerai, bet p 
Norkus perdaug poniškai

tan?autoiai !norėj° gyventi, namuose lai- 
'kė dvi tarnaites, žmona va- 

Pastaruoju laiku ibė nutarė i?”.8®" ?° !b,rldo
. jau asųįiiavv pinigus pa-' įv?etį^ pbifgTKada cre3 
statyt, naują modem.šką į™, $*£> pb u KK 
kalėjimą. Naujasis bus la-'HVrm © e .
biau pritaikintas pažangios’
epochos reikalavimams.

DR. J.MARCUS
15 MASKVOS IR KACNG 

Specialistas slaptų ir ironiška rifų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 609 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston
Tel. Capitol 2257 Highlands 3815 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakar* 

Nedėliomis: iki 5 vai po pietų.

FRANK 
Rose Street,

RICICKAS
Hartford. Cona.

PAJAUTA
A LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

Per daug metų musų geriausi dak
tarai naudojo Kreosotų kokioj nors 
formoj nuo kosulių, persišaldymų ir 

i j bronchitis, nes jie žinojo, kad yra 
j didelis pavojus leisti joms užsisenėt.

Creomulsion su Kreosotų ir šešiais 
' kitais svarbiais mediciniškais elemen- me- į tais greitai ir pasekmingai sustabdo 

ribine ir šakas ir funian su visus kosuiius šalčius kurie kitaipnzius ir saKas ir tuojau su-lgaUtų padai.vt daug
naudoti kurui, nes tokiuose : Creomulsion yra galingas gydymui
mpdžinn^p randa trpra nrip- ~isų, žalčių- ir k.°.suli’Į įžiūrint kaip llieUZlUOse ranua gerą prie , Jle butų uzsiser.eje. Vienok jis yra vi- 
glauda kenkėjai. ' sai nepavojingas ir priimnus vartoti.

1 Jūsų vaistininkas garantuoja Creo- 
8. Nurinkti nuo medžių mulsion ir sugražira jums pinigus.

sudžiuvusius, užsilikusius Cr^mu’sion^S^uroL-ta'^Sa^o-
vaisius (juose laikosi puvi- Mtės kosiUk) ar šalčio kuris užsitęsia.

Visados turėkit Creomulsion ant ran
kų greitam vartojimui. (Adv.)mo diegai).

9. Apie spalių—lapkričio 
mėn., nuėję vakarais į sodą, 
pastebėsit skraidant pilkus 
drugelius. Tai yra žiem- 
sprindžių patinėliai. Jų pa
telės visai neskraido, bet 
tiesiog lipa medžiais aukš
tyn ir ant šakelių deda kiau
šelius. Iš jų pavasarį išsiritę* 
vikšreliai graužia sprogstan
čius pumpurą* ir lapus. Tie 
vikšrai kojas turi tik galvo
se, todėl šliaužia išriesdami 
nugarą aukštyn (jų eisena 
panaši sprindžių matavi
mui). Vasarą suaugę vikšrai 
sulenda į žemę. Iš jų išsivy
sto drugiai ir rudenį, kaip 
minėjau, ' jų patelės lipa į 
vaismedžius vėl dėti kiauši
nėlių

Norint minėtų kenkėjų 
apsisaugoti, reikia rišti ant 
medžių klijų juostas. Minė-

IŠPLĖŠĖ ŽIEŽMARIŲ 
BANKĄ.

Naktį iš spalių 14 į 15 d., 
Žiežmariuose nežinomi plė
šikai Įsilaužė i žydų liaudies 
banką. Įsilaužta per žydų 
labdarybės draugijos butą.

Banko piniginė spinta ra
sta smarkiai sužalota ir už
daryta. Ant grindų išmėtyti 
ir sujaukti įvairus raštai, 
vekseliai ir kiti piniginiais 
dokumentai. Spėjama, kad'

Amerikos Baliunas Pririštas.

vaizdelis parodo ivyno baliuną ’ Maconą”,
pririštą prie stiebo Califomijoj. Toliau vaizdely matyt jo anga
ras. 1

2.
itKELEIVIO 
SPAUSTUVĖ

Vwn> iš didžiausii} lietaviikų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPAUZDINA:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS.
APGARSINIMUS ir 
VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokios spaosdinios 
didžiausios knygos iki mažiausio tflrieto. 

Darbų atliekame

GRAŽIAI. PIGIAI ir GREIT A L

Ypatingai pigiai ir gražiai 
Konstitucijas ir 

spausdinios. ToM 
reikalais kreipkitžs { ‘’KRLRIVitZ* 

rę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mas*.

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

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

šitą knygą savo namuose. Jų galima gauti 
"Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
2S3 Broadųray So. Boston, Mass.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą tanu?

Skaitydami Dr. Margot* knygų

Amerii^ecio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug pavoksiu. įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Jų skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matų, ra mtoiirdiiaia Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oro bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti jų—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Ptaigra siųskit 
arba uglstrratams h

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3328 S. HALSTED ST. CAGO, ILL
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
I (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

“banditai Užpuolė Žemaitiją.
Užpuolimai Juodaičiuose,
Mažeikiuose ir Telšiuose. KALINYS PADARĖ DA-

D . . .. * I RIAUS IR GIRĖNO MEPaskutiniuoju laiku žc-, D2,o 
maitijoj pasirodo vienur ki- *
tur banditai. Dariaus ir Girėno karžy-

Iš Kretingos kalėjimo * giškumas, kaip pasirodo, 
praėjusį pavasari yra pabė-1 net kalinių buvo sutiktas su 
gęs vienas žiaurus plėšikas’entuziazmu. Taip antai, šio- 
žmogžudys. Jis, pasivadinęs nais dienomis, Šiaulių kalė- 
kita pavarde, trankės po jinae jau septinti metai sė- 
žmones. Vieną syk policija dįs nusikaltėlis Zigmas Osu- 
jį buvo sulaikius ir vienas gavęs iš kalėjimo vir-
policininkas gabeno į Šiau- šininko leidimą, peiliu iš
bus. Plėšikas pakelėj polici- drožinėja, iš medžio Da- 
ninką puolė, apmušė, nugin- riaus ir Girėno paveikslus— 
klavo ir su policinink. rėvai- skulptūras, Žinovai kalinio 
veriu pabėgo. Tas plėšikas darbą pripažino esant me- 
Žemaitijoj tebesislapsto ligi nišką, o Dariaus ir Girėno 
šiol. Manoma, kad tas plėši-, fondo komitetas tą darbą 
kas su kokiu savo bendru ir.mano perimti. j
Šakynos kleboną bus nužu-’, Lietuvos kalėjimuose la- Jonkė su savo žmona Luiza

NRA. Demonstracija Porto Rikoj.

šis vaizdelis parodo valdžios agentu organizuotą NRA demonstraciją 
Perto Rikoj, Roosevelto varomam vajui paremti.

San Juano mieste.

NEŽMONIŠKAS ŽVALGYBININKO 
DARBAS.

LIETUVOJE PALAIDO
TAS CARO HIMNO

AUTORIUS.

Iš Alytaus pranešama ši
toks atsitikimas. Tūlas An
drius Kamarauskas, tarnau
damas žvalgyboj ir besitrin-

Apie penki kilometrai nuo damas po visokius užkam-
Kauno, nepaprastai gražioj 
vietoj, tarp miškų, stovi vie
na iš brangiausių Lietuvoje
Pažaislio Kamendulių vie
nuolyno bažnyčia. Kai 1795 
metais Lietuvą pagrobė ru
sai, jie tuojau atkreipė dė
mesį į Pažaislio bažnyčią ir

pius, gavo biauria liga—si
filį.

Bet kaip šnipas, jisai vis 
landžiojo po kaimus ir šni
pinėjo žmones. Vienam kai
me jį pakvietė į vestuves. 
Pasigėręs tenai jis atsiminė 
savo ligą ir susigalvojo ją

jau 1831 metais, po Kosciu-i P.a^ti. Apsirinkęs už save 
škos sukilimo, vienuolyną ir į silpnesnį Vincą Poškų, be 
bažnyčią pagrobė stačiati-i jokios priežasties įkando 

jam į pirštą, o po to į kaktą 
ir, kad dar daugiau mažai 
pažįstamas jaunuolis nuo jo

kiai.
Rusų viešpatavimo lai

kais Pažaislio vienuolyno

dęs.
Dabar vėl buvo trys žiaurus 

užpuolimai.
Vieną vakarą du plėšikai, 

pasivadinę “revizoriais”, Į- 
sibrovė į Juodaičių pašto a- 
genturą ir iš agentūros ve
dėjo Vlado Baranausko pa
reikalavo atiduoti visus pi
nigus. Baranauskas atsipra
šinėjo, teisinos, prašė nieko 
nedaryti. Tada banditai 
puolė Baranauską ir surišę 
jį virve parmefė ant žemės.

Paskui agentūroj ėmė šei
mininkauti—pinigų jieškoti. 
Iš stalčiaus pagrobė valsty
bės pinigus, pašto ir žymi
nius ženklus ir, iššokę pro 
langą, pabėgo.

Tą pačią dieną Viekšnių- 
Mažeikių kely ties Paulen- 
kos pušynu du plėšikai gin
kluoti revolveriais užpuolė 
M. Žilaitę, gyv. Kalniškių 
dvare, Šiaulių apskr., ir grą- 
sindami atėmė 40 litų.

Naktį vėl du ginkluoti 
plėšikai įsiveržė į ūkininko 
M. Šarienio gličią Juozapa- 
vos kaime ir, grąsindami 
nužudysią, reikalavo pinigų. 
Šarienis teisinos pinigų ne
turįs, tai už tai plėšikai ji ir 
jo žmoną smarkiai sumušė. 
Šeimininkus primušę plėši
kai patys ėmė šeimininkau
ti: naršyti visas pakampes, 
kuparus, dėžutes. Benaršy
dami rado 240 lt., paskui 
paėmė naujus kailinius ir 
dingo.

________________________ usiuose ir jo šventoriuj bu- nukentėtų, geležgaliu per-
Už puolimai Lietuvoj Kaip Chicagoj. Smakas, Kuris T eliu-^^a\^dv^fn&kų^k^^^d\2i^p^ku[nkni^-

Nemune banditai užpuolė Idens policija išvyko Įvykio ZuMS Ryja. tų žymių asmenų. Be kitų, y-nys užgųo, betjnazoji žmz-
laivą. i vieton. Plėšikai visu atsidė

Klaipėdos pilietis Franc jieškomi-------- 1—rrcl hnti tin ________ _____ ___  _ __ _ _ _ , _
Į Kauną atvyko kaimietis torius, Aleksiejus Lvovas. ĮHuoti. Tą pastebėję jo drau- 

N. ir sumokėjęs daktarui už Lvovas buvo generalma-R3'* buvusieji kariuomenė- 
1 apžiūrėjimą 15 litų nepaten- joras, rusų caro Nikalojaus* kurie su panašiomis ligo- 
kintas vaikščiojo miesto ga- I adjutantas. Mirė Kaune Ii™? turėję pažintį, patarė 
tvėmis. Pasiskundė jis žu- 1870 metais ir palaidotas
vieš turguj pirmam pakliu- Pažaisly. Jo kapas, su mar- 
vusiam, kad daug pinigų iš- murinę paminkline lenta ir 
leisti galima mieste. i atatinkamu ant jos užrašu,

—Klausyk, tėvai, tu esi yra užsilikęs iki šių laikų, 
vožėteau Nemune,’ties te- iš kaimo ir daug ką nori pa-; Tai bene Įdomiausia nišą 
barku, šimknčiu miške. Jur-: V?atyt1’cm uz pažiurę- viešpatavimo laiką liekana 
barko policija gavus žinių,
kad Šimkučių miške verda
ma degtinė, nuvyko Į mišką 
degtindarių jieškoti. Polici-

________________________ Manoma, kad gal būti tie
bai dažnai atsiranda tokių Kaune prisikrovė baidoką patys banditai, kurie naktį 
kalinių, kūne parodo dide- popiermalkių ir plaukė Ne- prieš tai užpuolė Bakučius

ra palaidotas drauge su savo delė, kuriį kaktoje Andrius 
Per plauką tik neprarijo vi žmona ir Ru.įjo. cani h»m- Kamarauskas padarė danti- 

sų kaimiečio pinigų. no “^įe caria chrani” <u- mis> pradėjo pū

lių gabumų. Pavyzdžiui, da munu Jurbarko link. Jonkės
11921^ metais vienas plėšikas su baidoku apsinakvojo 
kalėjimo dirbtuvėse padarė Nemuno—Nevėžio santako- 
labai įdomų didelį rašomą- je> fies giieK0 kaimu 
jį stalą; už tai jį Respubli- j Apie 10 vai. vak. du ar 
kos Prezidentas išleido lais- įjyg vyrai laiveliu priplaukė 
vėn. Kitas taip pat krimina- prie baidoko ir susiradę 
in.ls_ nusikaltėlis neperse- Jonkę pareikalavo atiduoti 

nai išrado mašinėlę silkėms pinigus. Vienas užpuolikų" 
lupti. Trečias nupiešė “Vy- buvo su kauke ir revolverių 
tautas kalėjime , ir jam rankoje. Plėšikas į lovoje 
bausmė buvo sumažinta vie- Jonkę paieido 3 šu
nų trečdaliu. vius. Nors Jonkė buvo sužei-

stas, bet vis tiek jis šoko iš 
lovos ir pradėjo su plėšiku 
grumtis. Plėšikas paleido į

NEPAPRASTA LĖKTU
VO KATASTROFA.

šiomis dienomis lakūnas Jonkę dar keletą šūvių. Jon- 
Miliunas pakilo kiek pade- sunkiai sužeistas j veidą, 
vėtu “Foker” tipo lėktuvu petį, krito be sąmonės. Jon- 
virš Kauno, ir 1000 metrų kienė sužeista lengviau, 
aukštumoje pradėjo daryti Jonkės darbininkas, miego- 
mirties kilpas. Besivartant, kitame baidoko gale, 
staiga lūžo lėktuvo sparnai šaudant pabudo ir išpuolęs 
ir lėktuvas su lakunu prade- an^,f eni2, Pra<fėjo saukti pa 
jo kristi lyg akmuo žemyn, galbos. Tuo pačiu metu pa- 
Susirinkusieji aerodrome šviesa Kaunan plau-
manė, kad lakūnas mirties garlaivio,
nebeišvengs. Tačiau šis, nu- . P^sikai, matyt, pabūgo 
kritęs kokius 600 metrų, ir pagriebę baidoko laivei; 
vargais negalais išsirito iš ,nuP t krantą. Atplau- 
sėdynės ir iššoko. Parašiu- Eglės galraivis paėmė 
tui išsiskleidus, vėjas jį už- sužeistuosius ir atvežė Kau- 
nešė’ant medžių, kur jis pa- no ligoninėn.
kibo, o lėktuvas tuo tarpu . . .?kė sužeistas labai sun- 
atisitrenkė į žemę ir subirę- ^lai maza tėra vilties jam 
jo į smulkias skeveldras. Pa^?tL. -, , .
Miliūną iš medžio išnarplio- . Tuojau buvo duota žinia 
jo jo draugai. Lėktuvo spar- kriminalinei policijai, kuri
nūs vėjas nunešė bent kokį 
kilometrą į šalį. Tsb. i

; motoriniu laiveliu su

Kybartų kaime.
Skubindamiesi plėšikai

ant baidoko, paliko revolve
rį, peilį, guminę lazdą pačių 
darbo, odinę kaukę, kišeni
nę lemputę ir kepkę.

Kitas kruvinas ivvkis bu-

ja degtindarius užėjo ir no
rėjo juos suimti, bet degtin
dariai ginklais, pradėjo prie
šintis. Įvyko kova, kurios 
metu pil. Tamošaitis nukau- i ... • 
tas vietoje. Kiti degtindariai " rie^° 
pabėgo.

Kybartų km. plėšikų su
žeistasis Jonas Bakutis, apie 
25 metų amžiaus. Kauno m. 
igoninėj nuo žaizdų mirė.
Pas Bakučius žiaurieji ban
ditai iš viso radę tik 10 lt.

Linija

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
"Ireita kelione j Lietuvą per Švediją. 

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

Tsb.jimą reikia pinigus mokėti. Lietuvoje.
Aš, kad nori, galiu parodyti! ---------------
kaip smakas teliukus lyja, ir • SVIESTAS BRANG- 
jokio mokesčio nereikalau- STA.
siu. ...............................į Nuo spalių m. 1 d. ekspor-

Vedasi kaimietį į pilies tinio sviesto kaina pakelta 
griuvėsius. Pakely mirktelė- lOę. svarui, o nuo lapkričio
jo savo draugui ir eina visi mėn. kainos dar bus pakel

tos.
prie urvo ir sako __________

kaimiečiui:—eik ten gilyn veš UŽSIENIN RIEŠU- 
jei nori matyti smaką. Bet TUS.
šis neklausė. •) Lietuvoje riešutai paly-

—Ar negalit jus tą sma- ginti uždera gerai; ypač ge- 
ką išvesti čia i aikštę?—pra- ras derlius šiemet. Riešutus 
dėjo teirautis naivus kai- eksportuos į Suomius ir Es- 
mietis. tus, jieškoma rinkų ir kitur.

Žulikai buvo jau begrie- 
bią tą žmogelį už apykak-

' lės, bet tuo tarpu užėjo sar- Į 
‘ gas ir sugadino vagims visą; 
'planą. Kad ne sargas, tai 
j Kauno žulikai butų tam 

_ VEDŲ ’ žmogeliui ir batus nuavę.

Poškui kreiptis pas gydyto
ju

Gydytojas Poškų rado ti
krai sergantį sifiliu ir patal
pino į venerikų ligoninę.

Pasak gydytojo, V. Poš
kus esąs nustojęs žymios da
lies darbingumo ir buvęs jo 
gyvybei pavojus.

Andrius Kamarauskas už 
tokį gyvulišką elgesį nubau
stas pusantrų metų s. d. ka
lėjimo.

SUIMTAS INŽ. A. 
SRUOGA.

Kaune suimtas ir padėtas 
kalėjiman buv. pašto valdy
bos direktorius inž. A. Sruo
ga. Kaip žinoma, jis su ki
tais tautininkais apvogė pa
štą, spausdindamas ir pla
tindamas falšyvus pašto 
ženklelius.

BROLIS UŽMUŠĖ 
SESERj.

Alytaus apskrity, ties Va
rėna, buvo nužudyta Tarai- 
laitė. Tos žmogžudystės kal
tininkas pasirodė esąs už
muštosios brolis Taraila. 
Taraila neprisipažino žmog
žudystę padaręs, bet teis
mas turėjo užtektinai įrody
mų, kad nusikaltimą padarė 
jis ir nubaudė iki gyvos gal
vos kalėti.

Taraila užmušęs seserį 
dėl to, kad nereikėtų mokė
ti jai kraitį. Sesuo buvo 18 
metų, daili ir sveika mergai
tė. Jai turto-dalies priklau
sę 700—800 lt. Nors ji dar 
netekėjo, bet Taraila tatai 
daręs žinodamas, kad atei
ty gali tekti dalis išmokėti.

LIETUVIŲ LATVIŲ SU
TARTIS DEL SUSISIEKI

MO.

VAIČKUS APELIAVO.
“Lietuvos Aido” redakto

rius Apylinkės teisėjo pri
pažintas kaltu įžeidęs Vaič
kų, bet paliktas nebaustas.

Vaičkus padavė toj byloj 
kad

Spalių 6 d. buvo tęsiamos 
lietuvių latvių ekenominės apeliaciją, tikėdamas”, 
derybos. Abi delegacijos su- kaltasis redaktorius bus be 
sitarė dėl priemonių mažam to dar ir nubaustas.
pasienio susisiekimui pato- ; . ---------------
bulinti. Derybos pertrauktos GALVIJAI PABRANGSIĄ 
iki spalių 9 d. Per šitą per-Į šiuo metu galvijai labai 
trauką abiem valstybėms atpigo, nes nėra jiems jo- 
bus pateiktas susitarimo kios paklausos. Ūkininkai 
projektai mažam pasienio į valgo galvijieną, o kiaules 
susisiekimui sureguliuoti. į parduoda. Tikima, kad gal- 
Spalių 6 d. popiet įvykusia-i vijų’kainos apie Naujus Mė
mė delegacijų posėdyje bu-Į tus pašoksiančios, 
vo svarstomi susisiekimo ir
tranzito klausimai.

*)Kalėdų Ekskursija Į 
* Lietuvą.

’)S. S. Drottningholm Lapkričio 29 
’)M. L. Gripshofai Gruodžio 9

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

SUĖMĖ SU KOMUNISTIŠ
KOMIS PROKLAMACI

JOMIS.
Spalių 9 d. vakare suim

tas Šiaulių gyventojas Ab-j 
romas Feldmanas, kuris, 
rengėsi skleisti komunisti^ 
nio turinio atsišaukimus, ra-' 
ginančius rengtis Rusijos: 
bolševikų revoliucijos suka-j 
ktuvėms. Tokių atsišaukimų 
pas A. Feldmaną rasta ke-' 
liolika. Feldmanas 21 metų 
amžiaus žydelis, šiemet bu- ( 
vo šaukiamas stoti naujokų 
ėmimo komisijon, dabar pa- ■ 
sodintas Į kalėjimą.

7 DIENOMIS l LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti ialiaais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ. 
GrteičUratia* Kelias į Tėvynę.

Informacijų klauskite paa vietinius agentus, art»

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON SSfi±S

Kreipkis į vietinį agente, arba: 
SWEWSH AMERICAN LINE 

10 STATE ST., BOSTON, MASS.

Į LIETUVA
Reguliariai Išplaukimai 

Smagi Kelionė
jE Žemos Kainos

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI:

Į Uaited States—Lapkričio 25. 
^re^nkJVin^^^Įruodžj^S^
Išplaukimų surašą 1934 metam, 
kainas ir kitas informacijas su

trekia agentai /»rba ofisas

Scandinavian- 
American Line
248 Washington Street 

Boston. Mass.

V. K. RAČKAUSKAS 
SKUNDŽIA “DIENOS”

REDAKTORIŲ.
žinomas amerikiečiams 

V. K. Račkauskas, kuris yra 
valdžios areštuotas ir lau
kia bylos dėl išeikvojimo pi
nigų, dabar apskundė Kau
no “Dienos” redaktorių už 
šmeižiantį jį straipsnį. -

SUGRĄŽINKITE JAUNYN 
STĖS DIENAS.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl ligonių ir silpnų žmonių.' 
Po to kaip jus ji vartosite vieną są
vaitę. jus pastebėsite abelną pagerė
jimą ir jeigu ir toliau vartosite, jus 
atgausite savo normalią sveikatą ir 
spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE. 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatą 
ir spėkas. NUGA-TONE parduoda
mas visose vaistinyčiose. Žiūrėkite, 
kad gautume tikrą NUGA-TONE. Ne- 

i imkite pavaduotojų, nes jie yra be 
1 vertės. z

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI, NEW YORKAS-ė|7«.50 
KAUNAS. TREČIA KLASEflld— 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

j vietinius agentus arba

MMBIRG-NMERIGAN LINE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

E T U V O

LIETUVOS

INIOS
GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą paikią paveikslą.
223 posl. didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

Milamaot viešuose susirinkimnose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTBKOS. SEIMIMšKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilią knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.09.

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

Kiekvienas n esi pirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst ^Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint uz 2c. markę.

2S3 BROADWAY,
KELEIVIS

-c::--“ >

SO. BOSTON, MASS.

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”.

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

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

laidų) arba Bankos čekį.

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAUTRUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas M viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. {Vairiu apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATV1 38, KAUNAS, LITHUANIA.



'Aitunta*Puslapi* SO. BOSTON

Vietines Žinios
LAUKIANT LIETUVIŲ 

AVIACIJOS DIENOS.

Peršovė So. Bostono 
Gengsterį.

Apie 3 valandą šio pane 
dėlio rytą naktiniame kliu-'

TRANSATLANTINIO KO
MITETO PAREIŠKIMAS.

Nei Teisingumo, 
Nei Gčdosl

Bostono miesto iždinin-Dariaus-Girėno Komite- \
be prie Tremont streeto bu- į? nar!1^ j1 naujai ^a' kas Dolan buvo pasiskolinęs 
vo Bedamas Francis J. S*™*>Transatlan- g Federaj Nationdl Blmko

pievos, nei 
tik kalnai

----------  tyrusiam lakūnui Čia butų pavojuje.
Keliatas žodžių apie laku- kapinės. Bet Janušauskas gengsteriai iš kliubo išbė- *ar*’.
nų Janušauskų, kuris pasi- neužmiršo lygsvaros. Jis nu- giojo, žibui iai buvo užge- ~0ITn
ryžo baigti Dariaus-Girėno žiurėjo kiek tankesni ir ly- sinti ir durys užrakintos. oauis vietomis n

/Spentykit
Namas

MOORES PENTV

No 4S, Lapkričio 8 d., 1933 

GYDYTOJŲ ADRESAI

*y«-
Bostono ir apylinkės lie- Pė ant medžiV viršūnių, 

tuviai uoliai ruošiasi Aviaci- Tai toks lakūnas yra Ja- 
jos Dienai. Ji įvyks kitą ne- mes-Janušauskas. Jis yra gi- 
dėldienį, 19 lapkričio, Nor- męs Žemaitijoj ir apie 25 
woodo-Cantono Metropoli- metai jau gyvena Ameriko- 
tan Airporte. Tai yra ta pati je.
vieta, kur pereitą rudenį Taigi yra tikimasi, kad 19 
skraidė Darius su Girėnu, lapkričio į Nonvoodo-Can- 
Šį kartą čia “teatrą padan-,tono airportą susirinks tuk- 
gėse” parodys lakūnas Juo- stančiai lietuvių ir susipa- 
zas Janušauskas. Įžins su mūsiškiu Lindber-

ghu. Rengėjai nutarė imti 
Įžangą nebrangią, tik po 
25 centus nuo asmens, kad 
visi galėtų šitose iškilmėse

gesnį mišką ir gražiai nutu- Kada atvyko policija, jau d}?®31’ kuri
nieko nerado. *9 lapkričio, Canton-Nor-

Peršautas gengsteris savo-woode Metropolitan Air-
priešų neišduoda. Klausia- P°riė. 
mas policijos, kas jie buvo, Lapkričio 11 d. SLA. kuo- 
jis atsakė: “Aš ne žiurkė, aš P?s. jaunuoliai is Jamaica 
ne žiurkė, jus nieko iš ma- ’^JMPa giažų vakarą
nes neišgausite. Aš pasveik- Bostono Municipal
siu ir pats su jais atsilygin- Buildinge. Visas pelnas iš to 
sju'” * * vakaro skiriamas Danaus-

_____________ i Girėno paminklui.
Mylėjo artima savo ir gavo . lapkričio Į'jks A-

jžė'jos viacijos Diena, kurios pel-
Brocktono vaistininkas ' nas P? giriamas naujam 

Quigley tapo nuteistas 60- transatlantiniam skridimui.
vi«i o-aipni «irn«P KKiimeso čiai dienu kalėjimo užtai, Jeigu lapkričio kartais
visi gaietųŠitose įsKiimese Duvburvie buvo isitai- pasitaikytų netikęs skraidy-
dalyvauti. Visas pelnas ski- Kd(l L’ux.?ul-\Je. ..u . ^ui <krįdimo
riamas Janušausko skridi- medes ll2*ljL »’ tenai mui oras, tai \isi sKiKlimonamas Janusau.Ro skridi ,U0(lav() lulą ponią Cobb rėmėjai susinnKs į Lietuvių

Negana kad žmogus už mei- Salę Norvvoode. kaip 12 va
lę turi eit kalėjiman, bet landa, kur bus ir pats laku- 
dabar jo žmona da užvedė nas Jąnusauskas. 
prieš ji bylą ir reikalauja' Aviacijos šventei pasi- 
divorso. ' ' ^baigus Norwoode, vakare

Janušauskas vyks i Law- 
rence’ą, kur vietos lietuviai

mui į Lietuvą ateinanti pa 
vasarį.

Pakėlė pieno kainų bied- 
niems žmonėms.

JUOZAS JAMES-JANUSAUSKAS 
"Žymus lietuvis lakūnas.

Be to, žada būti da kelia
tas ir kitų gerų lakūnų, ku
rie rodys visokių skraidymo 
štukų ore.
- Šitas “oro teatras” yra 
ruošiamas dviem tikslais.

Washingtono valdžios a- 
gentai įvedė Massachusetts 

(valstijoj pieno kodeksą, pa- 
; keldami biedniems žmo
nėms pieno kainą iki 11 cen- 

į tų kvortai. Šitas pakėlimas 
' įvedama tiktai krautuvėse, 
kur pieną perkasi biednuo
menė. Tuo tarpu gi tur
čiams, kuriems pienas atve
žamas tiesiai i namus, kaina 
pasilieka ta pati kaip buvu
si. Todėl trys didelės krau
tuvių kompanijos nenorėjo

Šokiai Dariaus ir Girėno
Paminklo statymui. rengia jam priėmimo ir susi- 

Subatėlė. Lapkričio 11 d.,'pažinimo vakarą. Taiį jei 
Municipal Salėje, ant E. Ikunems J9 lapkričio butų 
Broaduav. South Bostone,! neparardtu dalyvauti Nor- 
SLA. 365 kp. rengia šokius. «“ »* ?a! galės atsi-
Pelnas nuo tų šokių skiria-'iankyti tą pati
mas Dariaus ir Girėno pa-!kawrence0 
minklo statymo fondan.
Grajis Kupp Stevens Orkes
trą iš Montellos. Šokiai pra
sidės 8 vai. vakare.

Bostono ir apielinkės lie-

vakarą į 
Lietuvių Pilie

čių Kliubo Salę, 41 Berke- 
ley st.

Pastaba: Aviacijos Die
nos komitetas spausdina 
plakatus ir dideles kortas

Dabar tam bankui užsi 33
darius, receiveris paleido ii
politikierį Dolaną už $5,-

'885. •
Dėl šitokio begėdiško 7-3 Ni

šmugelio visuomenė labai 5§
pasipiktino ir vietos spaudo
je nuolatos telpa žmonių 3."• 3?protestai. lt

Štai, tūlas Maurice Cof- .2 1
fey 25 spalių “Bostono Eve-
ning Transcript” rašo: Vienintelė

Kuri Parduoda Geriausios
Pentug, Sienoms Popiari, 
įvairius geležinius daiktais 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Sodare
Hardvare Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 47U-M

Tol. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedaliomis ir šventadieniųia 
mm 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
buaaa st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo 1 iki 3 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVRENCE, MASS.

- ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Yeds

Daro visas legalius'
317 E STREET, 
(Kampas Bruadnay)

SOUTH BOSTON. MASS
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

OR. G. L. KILLORY
6® Scoliay 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.

TsL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki » vak
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitarus
šito kodekso pildvt. Jos pa- , . , < iau-i - i j • * m . i tuviu pareiga dalyvauti mi-i .reiske, kad ir po 10 centu - F . A *• „^aj'mei-* ,1.1 • įnetuose šokiuose ir paremti ; . A .kvortą parduodamos jos tu-Į nomi.nl.,A <tatVmo reikalą.t550”11 P*detl tuos skelbimus 

mote- išplatint po visą Bostono a- 
pylinkę ir Mass. valstiją. 
Kreipkitės į sekretorių Ba- 
gočių (253 Broadway, So. 

Buvusis majoras Peters Boston, Mass. I, o jis tuoj 
traukiamas teisman. nusiųs skelbimų ir reikalin-

u,,™- Federalinė valdžia trau-Stores kompanija, kun tun,kia teisman buvusį Bostono

languose pastatu. Visi rė-
šokiuose ir paremti 'l”^1 ir pritarėjai yra pra- 

Visų pirma, norima supa- <rore» parauoaamos jos tu-1 ,,aminki,. “ • -
žindinti musų visuomenę su " pakankamai pelno, todėl [ž a. vvrams 40c..

kainos nekelsiancios Bet35c.'Drabužių padėji-
valdžia pagrūmojo teismu> , , . X 1 z;--. , j imas (įvkai. Rengėjai.ir bausmėmis toms kompa-t * __ _______
nijoms, jeigu jos nepakels,
pieno kainos.

Todėl First National i

f

nauju lietuviu lakunu Janu
šausku ir parodyt, kokio to
bulo laipsnio jis yra pasie
kęs skraidymo technikoje. 
Antras tikslas, tai paremti 
finansiškai sumanytąjį jo 
didelį žygį—baigti Dariaus- 
Girėno pradėtąjį skridimą 
iš Amerikos į Lietuvą.

Darius ir Girėnas paauko
jo savo gyvybę, norėdami į- 
rodyti visuomenei, kad toks 
žygis yra galimas. Nelaimė, 
kuri tuodu drąsiu lakunu iš
tiko, neleido jiem patiem tą 
žygį pabaigti. Bet kiekvie
nas lietuvis, gyvenąs šioje 
arba anoje pusėje Atlanti
ko, šiandie žino, kad tą 
skridimą atlikti galima, ir 
jų mintys nenurims, iki Da
riaus ir Girėno sumanymas 
nebus Įvykintas.

Jeigu musų visuomenė 
norės, tas sumanymas bus 
įvykintas jau ateinanti pa
vasari.

Juozas Janušauskas yra 
tinkamiausis tam sumany
mui Įvykinti asmuo. Jis yra 
patyręs ir kompetentiškas 
lakūnas. Nedaug yra Ame
rikoje lakūnų, kurie gali ly
gintis su jo rekordu. Jeigu 
išskleisime Amerikos žemy
no mapą ir apvesime mėly
nu paišeliu Argentiną, Peru- 
viją, Kolombiją, Nikaragą, 
Braziliją, Venezuelą, Boli
viją, Paragvajų. Kubą,Andų 
salas, Meksikos Įlanką, tai 
gausime tik dalį to ploto, 
kurį Janušauskas yra iš- 
skraidęs vežiodamas pasa
žierius iš Jungtinių Valstijų 
į Pietų Ameriką, kuomet jis 
tarnavo Pan-American Air- 
ways orlaivių linijai. Skrai
dant su žmonėmis per jūres 
ir pietų Amerikos džiungles, 
Janušauskui nekartą teko 
susidurti su karštųjų kraštų 
audromis ir uraganais, ta
čiau jis visuomet išėjo iš jų 
laimėtojas. Sykį jį pasigavo 
padangėse toks baisus vie
sulas, kad sulankstė ir ap
draskė jo mašinos sparnus. 
Orlaivis pradėjo kristi že
myn, o niekur aplinkui nei

šimtus krautuvių, pakelda
ma kainą pridėjo prie pieno 
bonkų spausdintus lapelius, 
kuriuose sakoma, kad šit&s 
kainos pakėlimas yra nepa
teisinamas, nes iš to 1 cento 
farmeriams yra skiriama 
vos tik viena cento ketvirta
dalis, o kitkas lieka pieno 
kompanijoms, kurios ir be 
to jau turėjo didelio pelno.

Da didesnė beteisė pada
lyta su Smetonos kainomis. 
Saldžios Smetonos kaina pa
kelta nuo 14 iki 17 centų 
puspainčei, o farmeriams iš 
to neduodama nieko. Taigi 
tas kodeksas yra naudingas 
tiktai pieno trustui, kuris 
plėšia farmerius ir miestų 
biednuomenę.

majorą Peters'ą už sukty
bes. Sakoma, kad jisai turė
jo prisipirkęs už $80,000 vi
sokių šėrų ir padarė daug 
pelno, bet kad nereikėtų mo
kėti valdžiai taksų, jisai 
“pardavė” tuos šėrus savo 
pačiai už $19,921 ir parodė 
savo raporte, kad jis turėjo 
ant to “stako” $60,000 “nuo
stolių”. nusukdamas tuo 
budu $7,508.77 taksų val
džiai.

gų paaiškinimų.
T. P. Grevis, laik. pirm. 
F. J. Bagočius, laik. sek.

v.-

Natūralizacijos pamokos
Cambridge’aus lietuviams.
Nors ateivybė senai jau 

sustojo, vistiek yra daug at
eivių, kurie da neturi pilie
tiškų popierų. O gyvenant 
šioje šalyje geriau yra būti 
jos piliečiu, negu svetimša
liu. Nepiliečiui kartais ir 
darbas sunku gauti. Prie 
miesto darbų svetimšalių vi
sai neima. Taigi tiems, ku
rie nori išsiimti pilietybės 
poperas, Cambridge’aus Y. 
M. C. A. atidaro pamokas, 
kuriose primosią nepiliečius 
prie egzaminų, supažindina 
juos su šios šalies istorija ir 
išaiškina, kaip yra sutvarky
ta krašto valdžia. Pamokos 
būna seredomis ir pėtnyčio- 
mis, nuo 7:45 iki 9 valandai 
vakarais. Mokykla atsidarys 
10 lapkričio Y. M. C. A. bil- 
dinge, 820 Massachusetts j 
avė. Visi lietuviai, vyrai ir! 
moterys, yra kviečiami tai 
vakarą nueiti ir įsirašyt. Pa- ' 
mokos yra duodamos nęmo i 
karnai. Pamokas veda ge-' 
rai lietuviams tenai žinomas į 
Mr. H. M. Gerry.

SLA. kuopos balius.
Dorch esterio SLA. 359 

kp. rengia balių 25 lapkričio 
vakare po numeriu 215 Wa- 
shington st.. Dorchester. Ki
ti prašomi tą dieną panašių 
pramogų nerengti.

Pereitą nedėldieni Bosto
ne1 buvo šalčiausia 5 lapkri
čio diena nuo 1879 metų, o 
šio panedėlio rytą pasirodė 
jau ir pirmas sniegas.

LAWRENCE’O LIETUVIŲ 
ŽINIAI.

Šiuomi yra pranešama vi
siems Lawrence'o ir apylin
kės lietuviam, kad 19 lap
kričio yra ruošiamas vaka
ras susipažinimui su lakunu 
Janušausku, kuris ateinantį 
pavasarį lėks iš Amerikos į 
Lietuvą. Vakaras Įvyks 
Kliubo Svetainėj. 41 Berke- 
ley st, 6:30 valandą, pasi
baigus aviacijos iškilmėms 
Norwoode.

Taigi visi laivrenciečiai 
prašomi tą vakarą susirinkti 
į Piliečių Kliubo Salę. Tu
rėsime muzikos, dainų, pra
kalbų ir susipažinsime su 
lakunu Janušausku, kuris y- 
ra pasiryžęs baigti Dariaus- 
Girėno žygį. Komitetas.

“Tai yra aiškus laužymas 
teisingumo, kad miesto iždi
ninkui butų leista atlyginti 
savo $78,506 skolą banko 
depozitoriams, užmokant 
vos tik apie 7 centus nuo 
dolerio. Tas žmogus gauna 
$10,000 algos metams, ir 
jeigu jau nei sąžiningumas, 
nei įstatymai negali priver
sti jį iš tos algos skolą žmo
nėms periodiškai išmokėti, 
tai nors miesto vyriausybė 
turėtų pavartoti prieš jį 
spaudimą. Jis gauna devy
nis ar dešimtį kartų daugiau 
negu apskritas darbininkas, 
ir pusės tos algos turėtų pil
nai užtekti jam metus pra
gyventi.

“Jeigu darbininkas, gau
damas tik $20 į sąvaitę, turi 
savo skolas mokėti, tai tei
singumas reikalauja, kad 
miesto iždininkas, kuris gau
na apie $10,000 į metus, taip 
pat atsilygintų.”

Bet parazitai, kurie min
ta svetimu prakaitu, nežiūri 
nei teisingumo, nei gėdos.

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Budintojus.
Reikale galiu ateit į namus. (8) 

453a BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas, So. Boston 2029-W

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu mano draugams ir 

kostumeriams, kuriems aš turėjau 
malonumų patarnaut pirkime ir par
davime namų ir Insurance reikalais, 
per pastaruosius 10 metų, kad aš 
permainiau mano biznio adresų ir 
persikėliau į naujų vietų. Su visais 
reikalais maloniai prašau atsilankyti 
pas mane, ypatingai Insurance (ap
draudos) reikalu, į naujų vietų. (6)

JOSEPH N. TROSKEY 
TURAUSKAS

1010 Cambridge Street, 
Cambridge, Mass.

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

iš senų laikrodžių j naujus. 
TURIU GERIAUSIOS RŲŠIES 

OIL BURNERIUS, PATYS 
ĮTAISOME.

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

326 BROADWAY
Tel. 4618-W SO. BOSTON. MASS.

Seredomis Iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

231 BROADWAY, tarp C ir D 
8a BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
i ANGLYS S12A0I

l'ž Toną.
JEGG, STOVE, NUT— 

American Antracite
J

i

I

Real Estete & Insurance 
Į 366 W. BROADU AY. Room 1 j

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

SOUTH BOSTON. M ASS.

BRIQUETTES
S9.50

COKE
S10J5

WESTERN COAL CO.
15 WESTW0OI) STREET 

DORCHESTER 
Tel. Geneva

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA?

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

D. CABIT. (Re<. Aptiekorias) 
11)0 DORCHESTER STREET

K«n>r>a« Rrnadėrsv 
SOUTH BOSTON. M*SS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir

i Office Telephone Res Telephone ♦ 
Į So. Boston 3357 Jamaica 2031-M {

251 Chestnut Avenue t 
Jamaica Plain, Mass.

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

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

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra paBMttete žiaioo ii Anatomi
jų*, Fiziologijos ir Hyfienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kain $&56 

KELEIVIS
Broadway Sa

L-4&.Ą * -• r

ŽMONĖS, KURIE KENČIA

ODOS LIGŲ
Randa 
GREITĄ 
PAGELBĄ 
Naudojant tų 
puikių

PORTES 
ODOS MOSTI

Kurių vartoja tūks
tančiai vyrų ir mo-
terų su geriausiomis ridamu 
pasekmėmis nuo visokių odos ligų-iš- 
bėrimų, ir plėtmų ant veido, taip
gi nuo visokių skaudulių,' niežų ir 
šlakų. Ji gydo, sušvelnina ir pa- 

dulių ir niežų. Ji gy
do, sušvelnina ir pa
grąžina odų. Didelis 
ja ras parsiduoda už 
$1.50 su užtikrinimu, 
kad jeiga. pasekmės 
nebus atsiektos, pi
nigai bus sugražinti 
Jums nereik siųst nie
ko, tik savo viri, ir 
adresų kada užstsa- 
kot. Už mostį užaio-

Po vartojimo *site. kuoraet atneš 
3 jums i namus.

PORTES DRUG CO, Dept. 7 
1608 Milvaukee Avė. Chieago, IR.

Tet Univsgaity 9466

" č Or. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV* DENTIST* 
VALANDOS: 6-6 te 7-6.

678 Maesachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

UETUVYS

0PT0METRISTAS

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

Bile blekės darbų padarau arte 
sutaisau, nes turiu visokias ta* 
reikalui mašinas. Taisau ledų tak
sus. stogams paipas, varinuis boi
lerius sunituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbą darau prieinamiausiu 
kaina Darbą gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie put fažnyčios.

Klimas Česnulevičius
13 Whitnejr SL, Worceater,

Ifegzaminuoju akia, priskiriu 
akiniu*, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiftose (aklose) aky
se sogzųŠnu šviesų tinksmu* 
IsHra.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Brssdvrsy, So.

SO. BOSTON 
1658

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR BOCKNE 
Automobilių ir Trukų

Taisymo te
mo vieta:

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

Petar Trečioku ir Juo 1
J

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
464 BROADWAY SO. BOSTON 

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

Su. Būtos TeL 1437-M

PARKNAY AUTOl 
SERVICEmi FILUNG STATIONl
Boriaaoia Taioymo Vieta.

n norite, kad Jūsų automo-l 
ilgai laikytų, duokit natai-į 
urna. Darbu geras, kainui

Jeigu norite, kad jūsų [

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

Telefonas: So. Boston 6777.

DR. J. LANMRISSEYMOUR
UETUVIS GTDTTOIAS IE CUBUBGA8 

Gydo aitrias ir kronittu ten mų, noteeųlr vaikų. Vi 
aparatų ištyrimui Hf® JEksoriaon ja

Ofiu valaadu: 2—4 ». R; MMB tojk Tet S. B. 2712.
834 EAST BBOAOWAT - SOUTH BOSTON, MASS.

___
—c r.t..,.

Janusau.Ro



