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WASH1NGTONAS PRIPAŽINO 
[SOVIETU RESPUBLIKĄ.

RUSA1 TURI $520,000,000 
UŽSAKYMŲ AMERIKAI.

Litvinovas prižadėjo gerbti 
Amerikos kapitalistinę tvar

ką ir neremti jokių 
komunistų.

Na, tai galų gale Ameri
ka jau pripažino Sovietus. 
Pripažinimas oficialiai pa
skelbtas 18 lapkričio, kuo
met Rooseveltas pasirašė 
Litvinovui šitokį laišką: 
“Man labai malonu tams
tai pranešti, kad mudviejų 
pasikalbėjimų r e z u 11 ate 
Jungtinių Valstijų valdžia 
nutarė užmegsti normalius 
santikius su Sovietų valdžia 
ir apsikeisti ambasadoriais. 
Aš tikiuos, kad dabar užri
šami santikiai tarp musų 
baudžiu pasiliks visuomet 
normalus ir draugiški, ir 
kad nuo dabar musų šalys 
galės ko-operuoti bendram 
savo labui ir palaikymui pa
sauly taikos.”

Litvinovas atsakė, kad 
jam taip pat esą “labai ma
lonu” grįžti prie normalių 
santikių. ir kad jis taip pat 
tikisi,, “jog tie santikiai vi 
suomet pasiliks normalus ir 
draugiški.”

Yra jau paskirti ir amba
sadoriai iš abiejų pusių. A- 
merikos reikalus Rusijoj at
stovaus žinomas William C 
Bullitt, o Sovietų ambasado
rium Washingtonan atvyks 
Aleksandr Antonovič Tro- 
janovskij.

Trumpa Trojanovskio 
biografija tokia: Gimė 1882 
metais Tūlos nfieste. Lankė 
karo akademiją prie caro 
Vėliau mokinosi fizikos-ma
tematikos fakultete, Kijevo 
universitete. Baigęs univer
sitetą,, 1902 metais prisidė
jo prie revoliucinio judėji
mo prieš valdžią, o 1904 m. 
jau įsirašė Rusijos Socialde
mokratų Partijon. 1909 me 
tais buvo carų šnipų sugau 
tas ir ištremtas Sibiran, iš 
kur sekančiais metais pabė
go ir iki 1917 metų revoliu
cijos gyveno Francuzijoje 

Carą nuvertus, grįžo Rusi
jon, tarnavo revoliucinėj ar
mijoj, o paskui darbavosi į- 
vairiose Sovietų įstaigose ir 
buvo paskirtas ambasado
rium Japonijoj.

Taigi Amerika su Rusija 
draugavo. Dabar klausi
mas, kaip bus su komunistę 
agitacija prieš Amerikos 
kapitalistišką valdžią? Kuo
met Litvinovas buvo pa 
klaustas, ar Rusijos komu
nistų partija nerems Ameri
kos komunistų agitacijos 
jisai atsakė: “Rusijos ko
munistų partija neturi nie
ko bendra su Amerika, o A 
menkos komunistai neturi 
nieko bendrą su Sovietų 
Rusija.”

Pagaliau Litvinovas j>asi 
rasė Rooseveltui raštą, kur 
pasakyta, kad Sovietų vai 
džia “gerbs neginčijamą 
Jungtinių Valstijų teis-: 
tvarkyti savo gyvenimo rei
kalus savo jurisdikci jo 
kaip joms patinka”. Toliaus 
Litvinovas pasižada “sulai

zuojasi Prieš NRA.
Stambiųjų biznierių orga

nizacija, “Chamber of Com- 
(merce of the United States”

K

boj, tiesioginėj ar netiesio- Scntin ai Patriotai pareika-
einėi kontrolė! arba Selnia- lavo’ kad Rooseveltas vie' 

kL vfvt, šai paskelbtų grąžinsiąs
mą pinigais... nuo bet kokio , • j j , • ♦kurstymo ar raginimo prie aukso pagundą dolenrn, nes 
ginkluoto sukilimo arba nu-ldolen« smukimas dabar ke-

Piniguočiai Organi-, Socialistas Majoras Turkija Busianti Ci-

vertimo esamos politinės są 
tvarkos Jungtinėse Valstijo
se”.

Vadinasi, komunistų val
džios atstovas raštu pasiža
da netiktai gerbti kapitalis
tinę Amerikos sątvarką, bet 
pasižada sustabdyti visokią 
agitaciją prieš tą tvarką. 
Jeigu komunistai norės to
lią agitaciją varyti, tai jie 
netik negaus jokios para
mos iš Sovietų valdžios, bet 
)us da sudrausti.

Skolų klausimas tarp Ru
sijos ir Amerikos da neišri
štas. Tam tikslui bus turbut 
įaskirta specialė komisija, 
teikia pasakyti, kad Rusija 
turi finansinių jieškinių ir 
)rieš Ameriką, Tai už tas 
carines ekspedicijas, kurias 
Wilsonas su Europos impe
rialistais darė prieš jauną 
Sovietų respubliką 1918 me- 
ais. Vladivostokan tuomet 
juvo pasiųsta 7,000 Ameri
kos kareivių po gen, Graves 
vadovybe, o Archankelskan 
nusiųsta 4,700 jankių po 
Dulkininko vadovybe. Čia 
200 amerikiečių buvo užmu
šta, 300 sužeista ir galų gale 
bolševikai juos išvijo. Kiek 
už šitą užpuolimą Rusija 
reikalaus atlyginimo, vie
šai da nepaskelbta.

Sovietai dabar pasiryžę 
prašyti Amerikos valdžios 
$520,000,000 naujos pasko
los. Už tuos pinigus jie nori 
duoti Amerikos fabrikams 
užsakymų. Jiems reikia ma
šinų, bovelnos ir duonos. 
Washingtone manoma, kad 
tokia paskola rusams bus 
duota.

liąs krašte didelį nerimą. 
Mat, finansiniams parazi
tams, kurie gyvena iš pro
centų, nepatinka, kad skoli
ninkai galės grąžinti jiems 
skolas pigesniais doleriais. 
Jie nori auksinių dolerių.

Valdžiai nesiskubinant jų 
reikalavimus pildyt, dabar 

jie išrinko savo komisiją, 
kad ištirtų kaip praktikoje 
veikia NRA kodeksai ir pa
reikalautų tuos kodeksus pa
keisti.

Litvinoff ar Litvinov
Kaip || nerašyti, jis vistiek 

Finkelžteinas.

Adresuodamas savo raštą 
dėl Rusijos pripažinimo, 
prezidentas Rooseveltas pa
rašė : “Maxim Litvinov”; 
bet duodamas atsakymą So
vietų komisaras pasirašė 
“Maxim Litvinoff’. Todėl 
tarp Washingtono kalbinin
kų .kilo klausimas, kaip iš- 
tikrųjų angliškai reikėtų jo 
pavardę rašyt: su “v”, kaip 
rašo paty^rusai, ar su “ff 
kaip francuzai daro.

šitą galvosūkį išrišo vie
nas “Associated Press ko
respondentas. Jis pareiškė: 
“Kaip Litvinovą nerašysit, 
tikroji io pavardė vistiek 
bus FinKelšteinas”.

Nepriėmė $4000 Au-
tomobiliaus.

Bridgeporto mieste, Con- 
necticut valstijoj, 7 lapkri
čio rinkimuose žmonės iš
rinko socialistą majorą ir 
18 socialistų į kitas valdžios 
vietas. Žmonės pavedė 
miestą socialistams dėl to, 
kad jiems jau nusibodo re- 
publikonų ir demokratų po
litikieriai, kurie kaip koks 
girtuoklis eikvojo piliečių 
linigus ir kėlė mokesčius. 
Cada socialistas Jasper Mc 
^evy dabar užėmė majoro 

ofisą, jisai rado vėliausio 
modelio automobili, už kuri 
rnvusis majoras buvo užmo- 
cėjęs iš miesto iždo $4,000. 
5e to, tam automobiliui pri

žiūrėti ir šoferiauti buvo lai
domi du policijos saržentai, 
sūriems alga buvo mokama 
taip pat iš piliečių kišenių. 
Automobilį buvusieji majo
rai kas metai mainydavo vis 

naujausį modeli. JĮ varto
davo netik tarnybos reika- 
ams, bet ir visokiems pasi- 
inksminimams, pramušta- 

galviškiems b e s i t r anky- 
mams naktimis po visokius 
rautus bei “parties". Del to 
ir buvo laikomi du saržento
rangos šoferiai.

Radęs majoro ofise tokį 
oinigų eikvojimą. socialistas 
HcLevy pasipiktino. Jis lie- 
)ė policijos departamentui 
ą automobilį tuojaus atsi
imti, o tuodu šoferiu nuva
rė eiti policmanų pareigas ir 
vagių gaudyt

vilizacijos Saulė.
Šiomis dienomis Turkija 

minėjo savo respublikos 10 
metų sukaktuves. Buvo di
delės iškilmės. Virš naujos 
sostinės Ankaros sklaidė 
400 orlaivių. Iš Sovietų buvo 
atvažiavęs kaip nepaprastas 
svečias generolas Vorošilo- 
vas, Sovietų karo komisa
ras, ir raudonosios armijos 
vadas gen. Budennij. Kal
bėdamas per radio, turkų 
diktatorius Kernai Paša tarp 
kitako pasakė: “Mes pakel
sime savo šalį vienon-aukš- 
tumon su kitomis civilizuo-

ISPANUOS RINKIMUOSE 
SUŽEISTA 300 ŽMONIŲ-

Vienoj Sumušta 225 
Žmonės.

Apvaikščiojant Austrijos 
respublikos 15 metų sukak
tuves, Vienos mieste darbi
ninkai suruošė eiseną. Kle
rikalas Dollfussas sutraukė 
visą policiją, apginklavo 
visus chuliganus, ir žvėrišku 
įniršimu puolė beginklius 
žmones. Prasidėjo daužy-

LAUKLAMA NAUJO 
PERVERSMO.

Kariuomenė siūlo socialis
tams kelti revoliuciją ir 

šluoti atžagareivius.

Pereitą nedėldienį Ispa
nijoj buvo naujo parlamen
to rinkimai. Rašant šią žinią 
rinkimų daviniai da nežino
mi, bet pirmos telegramos 
sako, kad dešinieji bus 
laimėję. Iš viso rinkimuose„ . mas žmonių galvų kuolais ir ____ _____________ _______

tomis pasaulio salinus. Mes kapojimas kardais. Skerdy- dalyvavo 19 partijų, bet vi- 
pasieksime to lengvai ir neį pasibaigus, Vienos ligo-'sos jos dalijasi į dvi pama- 
greitai, nes musų žmonės ninėse suskaityta 225 sužei-! tinęs sroves —į kairiuosius 
darbštus, energingi, mteli- žmonės. Tarp sumuštųjų ir dešiniuosius. Prie kairiųjų 
gentiški, myli mokslą v me- yj.a du žymus socialistų dar- J priklauso socialistai, įvai
rią. Pasaulis užmiršo Turki- (’buotojai, Friedrich Adler ir rios respublikonų partijos ir 
jos nuopelnus civilizacijai, jjugo Thaler, pastarasis bu- komunistai; o dešiniųjų sro- 
oet Turkija bus civilizacijos vo Austrijos parlamento ve sudaro monarchistai, kle

rikalai, fašistai ir kitokiesaule iš naujo. Laimingas vice-pirmininkas. 
yra tas, kas nešioja turko 
vardą.”

Na, o Hitleris mano, kad 
laimingas tik tas, kas yra 
vokiško kraujo. Ar ne aišku, 
kad visi diktatoriai ir pa
triotai kalba kvailystes?

Išplėšė Iš Pašto

Sovietai Sakosi Japo
nų Nesibiją.

Rusai giriasi turį tokių karo 
mašinų, kokių pasaulis da

nematė.
Vienas Maskvos diploma

tas Berlyne pareiškė, kad 
Sovietai priduoda labai di
delės reikšmės savo artėji
mui su Amerika. Tas artėji 
mas galįs iššaukti toli sie
kiančias pasekmes. Visų pir 
miausia tai atsiliepsią Toli
mųjų Rytų konflikte tarpe 
SSSR ir Japonijos.

Kad išvengtų karo SSSR 
siūlanti Japonijai pirkti Ry
tų Kinijos geležinkelį. Bet 
tuo pat metu Sovietai gabe
na kariuomenę ir amuniciją 
į Mandžurijos pasienį ir 
ruošiąsi visokiems galimu
mams.

Sovietų diplomatas pa
reiškęs, kad tuo atveju, jei
gu Japonija tikrai išsinorės 
karo. Sovietai jį priims, nes 
esą įšitikinę savo pergale. 
Raudonoji armija esanti ge- 
ai apginkluota ir ji turinti 

tokių karo pabūklų, apie 
kuriuos pasaulis dar nieko 
nežinąs.

BRAZILIJOJ AGITUOJA
MA PRIPAŽINT SO

VIETUS.
Brazilijos biznieriai pra

dėjo ragint savo valdžią pri 
pažinti Sovietus ir pasiūlyti 
rusams pirkti kavos. Rusai 
įpratę gerti arbatą. Taigi, 
sako, reikėtų nusiųsti tenai 
išvystyt tinkamą propagan
dą. nurodant, kad daug ge
riau gerti kavą, negu arba
tą.

ALASKA LAUKIA PRE
KYBOS ATGIJIMO.

Alaskos biznieriai labai 
džiaugiasi dėl Rusijos pri
pažinimo. Prieš karą Alas
kos prekyba su Rusija siek
davo $1,000,000 į metus, to
dėl tikimasi, kad dabar biz
nis vėl atgis.

KANADOJ DAROMOS 
NETIKROS 100DOLE- 

RINĖS.
Kanados policija įspėjo 

visus biznierius, kad jie bu
tų atsargus priimdami Jung
tinių Valstijų 100-dolerines 
nes paskutiniu laiku Mont- 
reale pasirodę daug tokii 
100-dolerinių netikrų. Jos 
esančios taip gerai padary 
tos, kad sunku atskirti nuo 
tikrų.

Maineriai Renka Sa
vo Atstovus.

NRA darbo tarybos pir
mininkas senatorius Wag- 
ner pasiryžo baigti mainerių 
streiką PittsbUrgho apylin
kėj. Streikas ėjo daugiau
sia tose anglių kasyklose, 
sūrios priklauso galingajam 
plieno trustui, kuris nenori 
pripažinti darbininkų uni
jos. Frick Coal & Coke 
kompanija šituo žvilgsniu y- 
ra aršiausia. Bet galų gale ir 
ji buvo priversta tartis su 
darbininkų atstovais. To
dėl šią sąvaitę visose plieno 
'rusto kontroliuojamose ka
byklose angliakasiai renka 
-avo atstovus.

AUTOMOBILIS NUVER
TĖ TRAUKINĮ.

Winslow, Me. — Pereitą 
nedėldienį čia Įvyko kata
strofa. Automobili? važiavo 
skersai gelžkelį ir ant bėgių 
užsikirto. Tuo tarpu atbėgės 
traukinys netik sudaužė i ši
pulius automobili, bet ir pats 
iššoko iš bėgių ir 16 vagonų 
su prekėmis išlakstė Į visas 
puses.

SOVIETAI RADO 
AUKSO.

“Izviestija” rašo, kad Al 
tajaus kalnuose Sovietų 
mokslininkai radę daug vi
sokių vertingų mineralų ir 
radę net aukso gyslų.

RADO TROKE 3 GALVŲ 
KIAUŠUS.

San Franciscos mieste su
sikūlė trokas su automobi- 
lium. Apžiūrėdama tą troką 
policija rado dėžėj 3 žmo
nių galvų kiaušus. Du kiau
šai buvo jau seni, o trečias 
da su plaukais. Vežikas aiš
kinasi, kad jis gavęs tuos 
kiaušus nuo tūlo Meliono 
kaip užmokestį už seną sko
lą, o Melionas aiškinasi ga
vęs jas nuo trečio asmens.

SOVIETŲ ORLAIVIŲ 
LĖKS PARYŽIUN.

Vilniaus laikraščiai pra
neša, kad dalis Sovietų lėk
tuvų, kurie netrukus atliks 
skridimą į Paryžių,'perskris 
per Vilnių. Esą, Sovietų lėk
tuvai, kurių iš viso skris 70, 
skris dviem kryptim, 32 lėk 
tuvai skris Maskvos—Smo
lensko—Minsko—Vilniaus 

—Varšuvos kryptimi. Pa
sak Vilniaus laikraščių, So
vietų lėktuvai nusileis Vil
niuje. —E.

70

juodašimčiai.
Rinkimai buvo labai triu

kšmingi, 7 asmenys buvo už
mušti ir apie 300 sužeistų. 

Charlotte, N. C.—Pereitą Balsų išviso paduota 12,-
sąvaitę 4 ginkluoti banditai 500,000 ir išrinkta 473 at- 
čia užpuolė pašto troką ir stovai. Rinkimuose dalyva- 
pagrobę du maišu su pini- vo ir moterys, kurios tebėra 
gaiš ir kitokiomis vertybė- da dievobaimingos ir bal
inis pabėgo. Sakoma, kad savo daugiausia už deši- 
maišuose buvę $500,000 ver- niuosius.
tės valdžios bonų ir $100,- * Sevillėj buvo užmuštas 
000 gatavais pinigais po $5. teisėjas Juan Alfonso, x> 
Iš viso pavogtų maišų vertė Gallartoj peršautas kun. 
siekianti* miliono dolerių, Jose Urbiondo, kuris ėjo 
nes juose buvę ir kitokių balsuoti su revolveriu ran- 
vertybių už kelis šimtus tuk- ko j.
stančių dolerių. Vėliaus pa- Castro Ureiales gauja na- 
vogti maišai buvo rasti tušti cionalistų (tautininkų) ap- 
numesti nuo tilto netoli šaudė socialistų namus. Bil- 
Richmondo, Kentucky vals- bao mieste 3 socialistai šu- 
tijoj. viais sužeisti.

----------------- Į Kariuomenėje jaučiamas
JAPONIJA LAUKIA nepasitenkinimas dešiniųjų

{PĖDINIO. siautimu. Sakoma, kad iš ka-
Japonijos valdžios agen- 'iuomenės buvo atvykus dė

tai skelbia, kad Japonijos [egacija pas sočia istų vadą
karaliaus pati laukianti ku- " sl“Ie, H?14? reyohuciją “• 
dikio, o “visa tauta mel- tęsimuosius laukan,
džiasi, kad butų sūnūs, nes . . abrt Ispanijoj dabar lau- 
Japonijai reikalingas sosto klama nauJ°s revoliucijos, 
įpėdinis”. Bet mes galime
eit laižybų, kad pakol tas 
vaikas užaugs, Japonijoj so
sto jau nebus. Taigi veltui 
bus visos maldos.

Planuoja 4000000 
Darbų.

CALIFORNIJOJ ŽEMĖ 
DREBĖJO

Šio panedėlio naktį Los 
Angeles miesto apylinkėje, 
Californijoj, buvo jaučiami 
du žemės sukrėtimai.

SAMDA PADIDĖJUS. 
Wa?hingtono žiniomis,

darbai einą “geryn ’. Ant 
kožno tūkstančio darbinin
kų rugsėjo mėnesy, spalių 
mėnesy buvę tūkstantis ir 
vienas. Didelis “pagerėji
mas

Kruvinas Sukilimas 
Kuboje.

Pereitą sąvaitę Kuboj bu
vo labai kruvinas sukilimas 
prieš prezidento Grau val
džią. Sukilo buvusiojo laiki
nojo prezidento Cespedeso 
šalininkai. Jų butą nemaža 
karumenėj, todėl užėmė At
arės tvirtovę ir pareikalavo, 
kad prezidentas Grau pasi
trauktų, užleisdamas savo 
vietą prašalintam Cespede- 
sui. Į tą reikalavimą Grau 
valdžia atsakė kanuolių ug
nimi. Į sukilėlų tvirtovę ar- 
motos pradėjo pyškinti nuo 
iurių ir nuo sausžemio. Po 
kelių valandų bombardavi
mo, tvirtovė su 1,500 karei
vių pasidavė. Buvo taipgi 
susirėmimų ir gatvėse. Su
kilėliai susinešė kulkasvai- 
džius ant stpgų ir nuo tenai 
pradėjo šaudyt Į valdžios 
kariumenę. Mūšiams pasi
baigus, buvo surinkta apie 
200 lavonų ir keli šimtai su
žeistų.

Prezidentas Rooseveltas 
su savo patarėjais suplana
vo surinkti 4,000,000 ve
dusių žmonių, kurie dabar 
gyvena iš pašalpos, ir prista
tyti juos prie darbo, kad jie 
patys galėtų užsidirbti sau 
pragyvenimą. Tam tikslui

STREIKUOJA 1,700 
SKERDYKLOS DAR

BININKŲ.
South St. Paul, Minn. —

Armouro skerdykloje čia
streikuoja 1,700 darbinin- . .
kų. Jie pikietuoja dirbtuvę, yra Jau sudaryta nauja ad 
kad skebai neitų dirbti. .ir. paskirta
Dirbtuvės vedėjas Sheehy $400,000,000 pinigų. Du mi- 
pareiškė, kad jis nesitarsiąs koriai bedarbių busią prista- 
su streikieriais, nes jie esą tyri prie darbo dar sĮ mėne- 
“raudoni”. sl» 0 kltl du miIionai gausią

_________ darbo už mėnesio.
KANADA NESITIKI 

PERMAINŲ.
Oficialė Kanada nesitiki, 

kad Rusijos pripažinimas

KOMUNISTŲ MUŠTY
NĖS SU UKRAINIEČIAIS.

New Yorke pereitą nedėl- 
_ . v , dienj dešinieji ukrainiečiai
Suvienytose Valstijose ga- įtaisė protesto demonstraci- 
lėtų padaryti kokios įtakos ją dėl Sovietų pripažinimo, 
i Kanados reikalus. Kanada Komunistai norėjo tą eiseną 
yra pripažinusi Sovietus d a sustabdyti ir Įvyko mušty- 
1924 metų pradžioje, tačiau ngS riaušininkai buvo 
biznio su rusais padarė ne- areštuoti.
daug. i " 2__________

SPROGIMAS KASYKLOJ 
UŽMUŠĖ 14 ŽMONIŲ.
Netoli Chesterfieldo, An-

MIRĖ D RO PAULONIO 
ŽMONA.

Šį panedėlį Brooklyne mi- glijoj, anglių kasykloj įvy- 
rė D-ro Juozo Paulonio ko sprogimas, kuris palai- 
žmona. Jiedu buvo da nese- dojo 1,000 pėdų gilumoj 14 
nai vedę. darbininkų.
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PASAULIO PARODAI 
CHICAGOJ PASIBAIGUS.

Lapkričio 12 dieną Chi- 
cagoje užsidarė pasaulio pa
roda, oficialiai vadinama 
“Progreso Amžius”. Ja la
bai domėjosi ir lietuviai, to
dėl neprošali bus kiek pla
čiau apie ją pakalbėjus. 
“Naujienos” rašo, kad—

“Ji toli-gražu nebuvo tokie 
sėkminga, kaip tikėjosi jos ini
ciatoriai prieš penketą metu. 
kada buvo pradėtas organiza
vimo darbas. Tada buvo pra
našaujama. kad parodą atlan
kys kokie 60 milionų žmonių. 
Ją aplankė daug mažesnis skai
čius. Už Įžangą užsimokėjo 
viso 22,320.456 asmens, kurių 
tarpe daugelis ėjo Į parodą vei
kiausia po du ir tris kartus (ki
ti dar daugiau), taip kad tikras 
lankytojų skaičius galėjo būti 
apie 10 milionų.

“Nebuvo paroda ir tokia Įdo
mi, kaip reikėjo tikėtis. Sveti
mos šalys joje beveik nedaly
vavo. Mokslas ir menas buvo 
reprezentuoti gana paviršuti
niškai. Publika, atvykusi Į pa
rodą, jautėsi patekusi i dide
li jomarką. o ne į tokią vietą, 
kurion žmonės ateina patirti, 
koki progresą pasaulis padarė 
per paskutinį šimtmeti Įvai
riose mokslo, technikos ir so
cialinio gyvenimo srityse. Pa 
rodos Įspūdį ypač gadino riks 
mas prie visokių cirkiško pobū
džio pasilinksminimo vietų.

“Tačiau reikia atsiminti 
kad paroda Įvyko sunkios eko
nominės depresijos metu. Jos 
rengėjams teko visokiais bu
dais ieškoti pajamų, kad butų 
padengtos milžiniškos išlaidos 
kurios pasidarė, ištaisant pa
rodos vietą ir aprūpinant ją 
šviesomis, patarnautojais ir tt. 
Geresniais laikais tokią parodą 
rengiant, butų buvę galima ją 
sutvarkyti daug tinkamiau.

“Paroda vėl bus atidaryta 
ateinančių metų birželio mėne
sio 1 d. Ji nebus tokia naujiena 
publikai, kaip kad buvo šiemet, 
todėl, gal būt.- ir žmonių atsi
lankys Į ją mažiau. Bet jos iš
laidos bus. žinoma, nepalyginti 
mažesnės, kadangi organizaci
ja jau yra. trobos ir visa, kas 
buvo pastatyta ir Įrengta šių 
metų parodai, galės būt suvar
tota ateinančiais metais, be 
veik nepridedant pinigo.—iši
mant prižiūrėjimo išlaidas nuo 
dabar iki birželio mėnesio, ir 
kai kuriuos remontus.

“Idėja vėl atidaryti parodą 
ateinančią vasarą liudija, kac 
buvo padaryta klaida, kuome" 
parodos višrininkai atmetė su
manymą (kurį pradžioje jie 
buvo priėmę) statyti parodoje 
pastovias trobas, kad paskui 
jos galėtų būti suvartotos di 
dėlėms metinėms mugėms, pa 
našioms Į kai kurių Eurpos ša 
lių muges.

“Biznio atžvilgiu paroda bu 
vo naudinga geležinkeliams 
busų ir taksi kompanijoms 
Chicagos gatvekariams. vidur- 
miesčio hoteliams ir departa- 
mentinėms krautuvėms. O to
limesni nuo parodos distriktai 
gal būt. dar net nukentėjo, ka 
dangi nuo jų buvo atitraukia 
mi pirkikai. Vasaros kurortu 
Illinois valstijoje. Wisconsine 
ir Michigane paroda kuone iš 
varė iš biznio.

“Tarp kitų tautinių grupių 
kurios parodoje turėjo savo 
‘dienas’, lietuviai pasirodė la 
bai stipridi (nors. deja. nelabai 
tvarkingai). Lietuvių Dienos 
komitetas, beje. dar iki šiol nė 
ra pagaminęs atskaitos, nes 
apie pirmininką nieko negirdė 
ti, o komisijos jaučiasi turin 
etai ‘autonomiją.' ”

liukas. Jis ir tos “Lietuvių 
Dienos” iškilmes vedė labai 
nevykusiai, lyg koki parapi- 
jonų mitingą bažnyčios skie
pe.

“Sandara” rašo. kad kai 
iurie lietuviai ruošiasi atei
nančiais metais statyti savo 
skyrių parodoj. Jie tikisi pa- 

arysią biznio pardavinėda
mi Lietuvos “valstybinę”, 
nes prohibieija bus jau at
šaukta ir degtinės galima 
jus parsigabenti iš Lietuvos 
be kliūčių. Mes tačiau ne
manome. kad amerikiečiam 
as lietuviškas “trunkas” pa
tiktų. Juk tai paprastas al
koholis, tik atskiestas per 
pusę vandeniu. Jei kas nori 
tokio gėrimo, gali pasidaryt 

ir čia, nusipirkęs gryno 
alkoholio. Kokiems galams 
a mokėti muitą ir transpor- 

taciją?
Šių metų paroda aiškiai 

parodė, kad Įrengti joje sa
vo tautini skyrių ir ji užlai
kyti reikia labai daug pini
gų. Statėsi toki skyrių len
kai. Jie subankrutavo da jo 
neįrengę. Ukrainiečiai su
dėjo $20.000 ir savo skyrių 
rengė. Bet vistiek negalėjo 

išlaikyti iki galo ir taip pat 
turėjo paskelbti brankrotą.

šis vaizdelis parodo tris dalykus: (1) Ugnagt 
Wiseonsino valstijos policija šarvuotais motorciklk 
menai jo nesunaikintų. (31) Keturių didžiųjų A 
šiomis dienomis buvo priimti patarėjais prie NRA.

V.’ashingtone plauja Kongreso rumus. (2) 
ydi t roką su pienu, kad streikuojantys far- 

kapitalo korporacijų viršininkai, kurietikos

Steigia Ūkių ir Dirbtuvių'!
I

KOMUNISTŲ SUSIVIENI
JIMUI NESISEKA.

Atskilę nuo SLA.. komu 
nistai susitvėrė savąjį "Lie
tuvių Darbininkų Susivieni- 
imą”, sutrumpinus 
’LDS”. Jis gyvuoja jau ket

virtus metus, taigi jau laikas 
rotų pažiūrėti, kaip jam se- 
casi. Pasiklaųsykit. ką apie 
tai rašo “Naujoj Gadynėj" 
tūlas LDS Narys:

“Iš LDS visi tikėjosi plačios 
masinės darbininkų savišelpos 
organizacijos, nes ji tam ir 
tverta, bet ji to tikslo neatsie
kė. šiandien LDS paliko iran 
kis ekstrinių ir tas užkirto or
ganizacijai kelią augti sutrau
kiant plačias darbininkų mases 
po savo vėliava.

“LDS gimimas ir pirmos die
nos gyvavimo buvo išdavas ko
vos prieš lietuvišką fašizmą. 
Visi pamena, kaip greitai kuo
pos viena po kitai organizavo
si—darbininkai lenktyniavo, 
kad tik pirma gauti išpildyti 
aplikaciją.”

Tai taip buvo iš pat pra
džių. O dabar:

“Raskit dabar tą entuziaz
mą organizacijoj! Dabar ir tie 
patys ‘tiesiosios linijos’ sekėjai 
nepasitiki organizacijos vado
vybe ir leidžia pro pirštus vi
sus raginimus ir skelbiamus 
vajus.

“Geriausias Įrodymas, kad 
ekstriniai patys nepasitiki L. 
D. S. vadovybe, tai negalėjimas 
legalizuoti vaikų skyriaus. O 
vaikų skyriui reikia tik 500 na
rių. To skaičiaus negali suda
ryti po visas Jungtines Valsti
jas.

“Palyginkit tai su tuo laiku, 
kuomet reikėjo LDS legalizavi
mui 500 narių New Yorko val
stijoj. Tuomet buvo sudaryta Į 
trumpą laiką tas skaičius vie 
noj valstijoj, o dabar negalima 
sudaryti po visą šalį”.

Darė komunistai “jaunuo
lių vajų”, norėdami pritrau 
kti i savo LDS daug jaunuo 
lių. Rezultatai ve kokie:

“po visą šalį gauta tik virš 
dviejų šimtų narių. Na, kad ir 
butų arba susidarytų iki galui 
metų ir 300, tai vis tiek mizer- 
nai mažai. Tai tik atpildymas 
to. kas nustojama. Su tokiais
vajų ‘pasisekimais’ organiza

cijos neišauginsi.”

KODĖL LIETUVOJE PRI
VISO SUKČIŲ IR VAGIŲ?

Ar žinot, kodėl?
Ogi todėl, kad bedieviški 

raštai sugadino žmones.
Taip šitą dalyką išaiškino 

Katalikų Veikimo Centro 
pirmininkas kun. Mielaška.

Štai to jegamasčio malde
lė, kaip ją paduoda nevedu
sių tėvelių leidžiama gazie
ta “Musų Laikraštis”:

“Laisvamaniai veda puoli
mo kovą prieš bet kokią reli
giją. Ta kova vedama labai ar
šiai ir pas mus per laisvamanių 
knygas, laikraščius ir organi
zacijas. Tas turi sukelti rimtą 
atsparą ir pasipriešinimą iš ka
talikų pusės.

“Man atrodo, kad labai atėjo 
laikas atkreipti rimtą dėmesį 
i laisvamanių veikimą, Į jų 
spaudą ir plėtimą bedievybės 
musų krašte, nes jų veikimas 
neša žales tikėjimui, dorai ir 
griauna pačios valstybės pa
grindus.

Dvarai, centrai ir centreliai 
Juk tas viskas ne pro šalį.
Ogi šie visi dalykai 
Tai tikrųjų katalikų!

Nors tai satyra, bet ji pa
sako kunigams daug karčios 
teisybės. Trimakas. Petrulis, 
Mikšys, Josiukas ir kiti čia 
suminėti vardai, tai ne be
dieviai ir laisvamaniai, bet, 
stambus klerikalų šulai— ir 
visi bausti kalėjimu už suk
tybes ar vagystes.

Taigi kunigų pravady- 
riaus Mielaškos pasakoji
mas “Masu Laikrašty”, kad 
bedevybė vedanti prie va
gysčių ir suktybių, yra labai 
nevykęs plepalas.

Guardią. Ir jie savo tikslo 
pasiekė. Tai buvo be galo 
svarbus laimėjimas.

Jeigu ne kova prieš Tam- 
many, socialistų kandidatas, 
be abejonės, butų surinkęs 
labai daug balsų. Bet tie 
balsai sugris. Taigi negali
ma sakyti, kad socialistai 
New Yorke ką nors pralai
mėjo. Pralaimėjo tiktai so
cialistų priešas—Tammany 
mašina.

KODĖL SOCIALISTAI 
“PRALAIMĖJO” NEW 

YORKĄ?
Rašydama apie 7 lapkri

čio rinkimus. “Naujoji Ga
dynė” nupasakoja taip:

Komunistu kandidtas Į? 
New Yorko majorus. R. Mi-

“Kaip daug pa? mus atsira- nor, gavo 27,000 balsų. Ži- 
do nesąžiningumo, išeikvoji- į noma, džiaugtis čia nėra 
mų. vagysčių! Drąsiai galime'kuo. Bet socialistai Ne\V 
sakyti, kad tai darbas žmonių Yorko rinkimuose “da blo-
netekusių tikėjimo ir doros. Ar. 
laisvamanybės kova su tikėji
mu neardo doros ir nedaugina 
šitokių žmonių skaičiaus musų 
krašte? Ar galime nurimti ši
tą matant?”

Išvada iš to aiški: kad 
valdininkai nevogtų ir val
stybei ir dorai žalos nedary
tų, tai iš valdžios reikia pra
šalint bedievius, o jų vieton 
pastatyti tokius dievobai
mingus vyrus, kaip velnių 
kupčius Mielaška ir jo ka- 
marotai.

Bet šitam patentuotam

gjau pasirodė”, sako skloki- 
ninkų organas, nes jų ka/i- 
didatas Solomonas “gavo 
63,000 baisų”.

Kodėl 63,000 balsų yra 
blogiau, negu 27,000 balsų, 
tai turbut žino tik “N. G.” 
rašytojas.

Šitą skaitlinę jis vadina 
tiesiai “pralaimėjimu.” Pa
žymėjęs, kad Bridgeporte 
socialistai išrinko savo ma
jorą ir visą miesto valdžią, 
jis sako:

“Brrdgeportas dar nesudaro 
perversmo Amerikos politinėj

doros mokytojui Petras Pu-, istorijoj. Pagaiiaus. laimėjimas
kelis pastebi “Lietuvos Ži-' 
niose” eiliuotu feljetonu, 
kad didžiausi griešninkai y 
ra kaip tik patys kunigėliai 
ir jų artimieji. Sako:

Gerbiamas kun. Mieleška 
baisiai kriminalų ieško.
Nieks to darbo jo nepeikia, 
tik jis ieško, kur nereikia.

Bridgeporte yra 
pensacija už 

New Yorke.”

menka kom- 
pra laimėjimą

Taip kalba apie komuni 
stų Susivienijimą žmonės 
kurie patys prie jo priklau 

ugo” kompanijos bro- so.

Tas pirmininkas, tai žino 
bs Mastauskas, klerikalų 

plauko žmogus ir artimas 
“Drai

Kaip istorija mum sako, 
buvo garsus toks Trimakas. 
Kasgi su juoju Įvyko, 
su tuo garsiu kataliku?

Buvo toks Petrulis slaunas, 
šaukė visa Lietuva ir Kaunas. 
Kasgi su juoju Įvyko, 
su tuo garsiu kataliku?

Buvo lašinių skutikai, 
irgi garsus katalikai.
Bet turbut skutimas šitas 
katalikiškai darytas?

Kaip gi ten už grotų sukos 
garsus Mikšys ir Josiukas? 
Kaip Olšauskui ten patiko, 
tam garsiausiam katallikui?

Žinoma, kad laimėjimas
Bridgeporte nėra visos ša
lies perversmas. Bet kodėl 
tenai laimėjimas nieko 

1 nereiškia, o New Yorke 
“pralaimėjimas” turi tokios 
didelės svarbos?

Kitas klausimas, ar ištik
rųjų socialistai New Yorką 
pralaimėjo? žinoma, kad 
ųe. Jie negalėjo ji pralai
mėt, nes jie da nebuvo jį 
laimėje.

j Tiesa, Solomonas gavo 
mažiau balsų, negu nabaš- 

jninkas Hillųuitas buvo ga- 
|vęs. Bet tai da nereiškia, 
kad šiandien socialistai New 
Yorke turi mažiau pritarėjų. 
Pritarėjų skaičius nesuma
žėjo, bet dalykas tame, kad 
daugumas jų buvo nusistatę 
šiuose rinkimuose sudaužyti 
Tammany politikierių maši
ną ir todėl balsavo už repu- 
blikoniškaji radikalą La-

REIKALINGI POGRO
MAI.

Klerikalų “Draugas” Įdė
jo labai charakteringą vieno 
škaplerninko laišką iš Lietu 
vos. Tik klausykit:

“Kiekvieną šabasą
musų miestelių ar bažnytkai
mių gatvės ir gatvelės nutvin- 
sta .puikiai išsipuošusiais žy
dais. Išeina tada jie visi Į 
gatves ir gatveles, išsineša net 
mažuosius vaikus... Tada šaly- 
gatviuose (trotuaruose) lietu
viui vietos nebelieka. Lietuvis 
tada esti priverstas eiti gatvės 
viduriu. Gatvės kaikur nu- 
brukuotos, kai kur ne. Ne- 
brukuctose gatėvse pavasario 
bei rudens metu patvinsta pur
vu. Ir klampoja tada lietuvis, 
išstumtas iš trotuarų. Be to, 
ir gatvės brukuojamos netašy
tais akmenimis. Todėl tokio
mis gatvėmis vaikščioti taip 
pat nekoks malonumas, žydai 
sau vaikščioja trotuarais, gi 
lietuviai savo batų užkulniais 
dilina, tašo netašytuosius gat
vių akmenis. Mat žydas jokiu 
budu neprasilenks, , susitikęs su 
nežydu—lietuviu šalygatvyje 
todėl šiam tenka truaktis i gat
vę. žydas eina sau atsikišęs al
kūnes ir užkliudo kiekvieną lie
tuvį. Galvoja tada lietuvis, kad 
Lietuva —žydų lopšys, antroji 
tėvynė. Tikrai, jie niekur taip 
poniškai nėra nusiteikę, kaip 
Lietuvoje. Jie čia jaučiasi ti 
krais šeimininkais.”

Tai matot, kokie tai biau 
rus sutvėrimai, tie žydai! 
Vaikščioja dailiais šaligat
viais, bet bažnyčion niekad 
nenueina ir mūsiškiam Die
vui “apieros” neduoda. Sa- 
vaimi suprantama, kad to
kius reikia mušti. Duokit ku
nigams valdžią, o žydai tuo. 
gaus Į kailį.

Pirmutinė kolonija bus 
- \Vest Virginijoj.

“Keleivyje ’ buvo jau sa 
vo laikų rašyta, kad tedera 
line valdžia turi paskyrusi Į 
■$ 2 5 ,0 0 0,0 0 0 bedarbiams 
kurdinti ant nedidelių far- 
mukių.

Dabar šitas Washingtono 
valdžios planas jau galuti
nai susikristalizavo ir paai
škėjo visos jo smulkmenos. 

Washingtonan tuo tikslu bu
vo pakviesta visa eilė inži
nierių ir aithitektų. Vienas 
tokių ekspertų buvo pašauk
tas ir iš Bostono. Tai buvo 
John Nolen, profesionališ

kas miestų planuotojas. Iš 
Chicagos buvo iššauktas ar
chitektas Trevett.

Boston ietis inžinieris jau 
sugryžo iš Washingtono. ir 
praneša, kad Roosevelto 
valdžia planuoja steigti po 
visą šalį nedideles darbinin
kų kolonijas, kur bus pasta- 
tyta viena-kita dirbtuvė, 
kad žmonės turėtų šiokio-to- 
kio uždarbio, ir kožnam gy
ventojui bus duota pakanka 
mai dirbamos žemės, kad at 
liekamu laiku jis su savo šei
myna galėtų pasigamint sau 
užtektinai maisto.

Šitą sumanymą vykina 
Vidaus Departamentas. Jo 
tikslas esąs decentralizuoti 
didžiuosius pramonės cent
rus ir podraug duoti darbi
ninkams progos pelningai 
sunaudoti atirekamaji nuo 
darbo liuoslaiki.

Pirmutinė tokia kolonija 
nutarta kurti prie Reedsvil- 
ės miestelio, West Virgini- 

\nsų j0S valstijoj. Tėnai busią ap
gyvendinta 50 angliakasių 
bedarbiu šeimvnu. Tam tik-

nuo kelio, šita žemė nebus 
jokiomis tvoromis pertverta, 
taip kad bendram jos apdir
bimui galima butų vartoti 
traktorius. Visą sunkųjį že
mės darbą atliks mašinos.

šitaip apdirbtos žemės 
kožna šeimyna galės gauti 
nuo 2 iki 3 akrų.

Namai bus statomi medi
niai, “kilnojamo” tipo, tai 
yra tokie, kiniuos tam tikroj 
dirbtuvėj gatavai supiaus ir 
sudės, kad viskas tiktų savo 
vieton, o paskui išardys ir 
nusiųs gelžkeliu kur reikia 
ir tenai juos sustatys. Taigi 
darbas eis greitai. Namai 
jau užsakyti vienoj Bostono 
firmoj ir valdžia tikisi, kad 
da prieš šias Kalėdas West 
Virginijos kolonija bus jau 
gatava ir žmonės joje gy
vens.

Šitos kolonijos planuoja
mos taip, kad atliekamu nuo 
dirbtuvės laiku darbininkai 
su savo šemynomis galėtų 
nasigamint apskritiems me
tams pakankamai vaisių, 
pieno, kiaušinių, daržovių ir 
paukštienos, bet kad neliktų 
nieko pardavimui, peš tai 
kenktų farmeriams. Jeigu 
kolonija užsiaugintų. dau
giau maisto, negu jai reikia, 
tai perviršis bus konservuo
jamas ir laikomas atsargoj.

Dešimts akiu žemės plo
tas yra atskirtas mokyklai ir 
visokiems žaidimams. 
Kolonijos vieta esanti auk

šta ir žemė labai derlinga. 
Nelabai toli, tik už 18 mylių, 
yra Morgantovvno miestas.

Tai taip inž. Nolen papa
sakojo pirmos kolonijos pla
ną. Toliau jų busią daugiau.

«lui valdžia nupirkusi tenai 
1017 akiu plotą, kuris turi 
dirbamos žemės ir gražaus 
miško. Tame plote bus pa- 
stayta 200 gyvenamų namų 
po 5 kambarius, ir prie kož- 
no namo bus duota nuo akro 
iki pusantro akro žemės. 
Namus pastatys pati valdžia 
iš tų $25,000,000, kurie yra 
paskirti pirmutiniems šito
kių kolonijų bandymams. 
Kolonijos vidury bus biznio 
centras ir dvi dirbtuvės: 
viena jų gamins Pašto De
partamentui reikalingus ra
kandus, o kita verps siulus, 
taip pat paštui reikalingus. 
Vadinasi, pati valdžia duos 
toms dirbtuvėms ir darbo.

Visų pirma per nupirktąjį 
žemės plotą bus išvestas ke
lias arba gatvė, ir žemė su
skirstyta palei tą kelią skly
pais, kurie turės iš fronto po 
100 pėdų. Ant tų sklypų ir 
bus statomi gyvenamieji na
mai. Dirbamos žemės kožna 
šeimyna gaus kiek toliau

JEIGU GALVA SVAIGS
TA SUSTABDYKIT SVAI

GULI SU NUGA-TONE
Nuodai, kurie susikaupia jusu orga 

nizme paeina nuo to, kad jisai ganė
tinai neižsivalo ir todėl praplatina 
bakterijas, kurios užkrečia jas ligo
mis, susilpnina jūsų organizmą ir jus 
kenčiate nuo svaigulio, galvos skau
dėjimo ir tt.

NUGA-TONE išvaro visus nuodus 
š jūsų systamos. Yra milijonai mo

terų ir vyrų, kone atgavo savo spė 
kas ir pataisė savo sveikatą su šiuo 
oastebėtinu vaistu. Jeig~j jus jaučia
tės pavargęs arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.

R ikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Varduodamas visose atsakomingose 
^aistinyčiose.

AUGMUO RYJA MUSES.

štai augmuo. kuris gaudo vab
zdžius ir ėda juos. Mergina pa
duoda jam musę ant šipuliuko, 
ir jis ją suėda. Jis yra vadina
mas “Darlingtonia”, išrodo kaip 
grybas.

Ko Pasiekė Turkija 
Per 10 Metų.

Turkų respublikos Įsteigi
mo 10 metų sukaktuvių pro
ga Reuteris paskelbė šitokį 
komunikatą. Turkų respub^ 
likos Įsteigimo sukaktuvės 
traukiančios visų dėmesį Į 
nepaprastą pažangą, kuri 
buvusi pasiekta nepaprasta 
varomąja Kernai Pašos jė
ga. Šio pasisekimo pagrin
dai, esą, nauja kaimiečių 
gerovė ir apsišvietimas. An
ksčiau engiami, mokesčiais 
perkrauti, beviltiškai palu- 
kanininkams prasiskolinę 
kaimiečiai dabar lengvai 
gauną pašalpų iš žemės ban
ko ir iš 600 draugijų, kurių 
ūkininkams suteiktos pasko
los siekia 111 milijonų tur
kiškų svarų.

Daug padedą puikus ke
liai ir geležinkeliai. Lotyni
škosios abėcėlės Įvedimas ir 
archaiškų persiškų ir arabi
škų žodžių išskyrimas iš kal
bos suprastinę švietimą ir 
davę pradžią naujai prakti
škai kalbai. Taip pat daug 
naudos kraštui padarė pa
naikinimas islamo bažny
čios ir dvasiškuos galybės. 
Kaip žinia, Mahometo 
šventraštis (Koranas) leis
davo kunigams ir visokiems 
didžiūnams laikyti haremus 
su pulkais moterų. Moteris 
buvo skaitoma vyro vergė ir 
neturėjo jokių teisių.

Po revoliucijos buvo su
naikintas sultono sostas ir 
kartu sugriauta bažnyčios 
viršininko kalifo galybė. 
Haremai buvo panaikinti ir 
uždrausti. Dabar turkas gali 
vesti tiktai vieną moterį.

Moterys dabar turi lygias 
teises su vyrais ir gali ver
stis Įvairiausiomis profesi
jomis ir net esą moterų tei
sėjų ir atlečių. Biudžetai su
balansuojami be užsienių 
paskolų, valiuta stabilizuo
ta.



No. 47, Lapkričio 22 d. 1933
=F=

KELEIVIS, SO. BOSTON Trecias Puslapb

Kas skaito ir ražo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

KAIP KOVOJO BROCKTONO-
MONTELLO BATSIUVIAI.

Žiemos Vasarotojai A e<. im.sc Kostiumuose, ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ.

MONTELLO, MASS.

Boot and Shoe Workers 
Unija išluota netik iš Brock- 
tono, bet ir iš apylinkės. Ji 
čionais gyvavo apie trisde 
šimts penkius metus ir buvo 
virtus fabrikantų įrankiu.

Darbininkams atsisakius 
.jai duokles mokėti, fabri
kantai išvarė visus darbi
ninkus ir uždarė fabrikus 
manydami, kad darbininkai 
i koki mėnesį laiko išalks ir 
sugrįš dirbti po sena unija 
Bet jie* padarė klaidą. Kuo
met jie išnaujo atidarė fa
brikus, darbininkai buvo jau 
gerai susiorganizavę ir atsi
sakė grįžti į darbą po sena 
imi ja. Vėliaus fabrikantų 
draugija buvo priversta pri
pažinti darbininkams teisę 
organizuotis į tokią uniją, 
kokios jie nori, tik W. L. 
Douglas Co. nusistatė būti
nai sulaužyti streiką. Pradė
jo gabent streiklaužius iš 
kur tik galėjo gauti. Darbi
ninkai apstodavo Douglas 
kompanijos fabriką tiek, 
kad skebams nebuvo galima 
nei įlysti. Tuomet kompani
ja išreikalavo indžionkšino 
prieš pikietavimą. Bet tuo
met prasidėjo atvira kova 
su skebais. Vietiniams ske- 
bams netik langus daužyta 
naktimis, bet streikieriai 
pradėjo ir juos pačius gau
dyt ir pliekti kailį. Tada 
pradėta profesionaliai ske- 
bai įvežti iš Bostono auto
mobiliais.

Pradžioje streikieriai su
stodavo palei kelią tarp A- 
von ir Douglas dirbtuvės, ir 
pamatę skebus atvažiuo
jant, švilpdavo ir baubdavo.

ton, Randolph, Braintree ir 
Holbrook, kur yra apie dvy
lika tūkstančių batsiuvių.

Dabar prasideda tarpusa
vinė kova: vieni darbinin
kai nori dėtis prie naujai 
tveriamos Amalgamation of 
Shoe Workers, kiti nori tu
rėti savo vietinę organiza
ciją ir tik priklausyti prie 
Amalgamation dėl nustaty
mo mokesties darbininkams.

Montelietis.
Yra laimingu žmonių, kuriu neliečia nei vasaros x:»:>iai. r.ei žiemos šalčiai, štai vaizdelis 

iš Katalincs salos, kur jau pradeda rinktis šiai žiemai Amerikos turčiai. Jų merginos jau ro
do savo naujus maudymosi kostiumus. Kuomet mes drebėsime nuo šalčių ir sniego pūgų, šitie 
bonvivanai tenai liksminsis saulės spinduliuose.

WORCESTER, MASS.
Kalbės socialistų rašytojas 

prof. Claessens.

aplriŠo^^SnS'va^ar/,!. CLEVELAND, OHIO. lėiaįi8 Chicagcs i, -vietiniai

Worcestery kalbės drg. Au- Aviacijos diena 30 lapkričio: 3 . T
austas Claessens ekonomi-' t / - - į patį Janušauską, kuris isde-

TVklm \ tkjt------a--------------- -------- .u .
Pasiklausysim taipgi gra^5!°^ „ I Mayfair Airporte, prie Ford

Prakalbos bus Kelly į><l ir Mayfield Rd. Ten pat,
Square Hallėj, kuri randasi buvo Dariaus ir Girėno 
ab numeriu 1 Kelly Square. j Aviacijos diena.

Draugas Claessens yra į . .
puikus socialistų kalbėtojas! C; evelando lietuviai visi 
ir rašytojas. Be to da jis yra puoskrtes į Aviacijos dieną, 
žinomas kaip pirmutinis so-S drąsaus lakūno
eialistas išrinktas New Yor-Puozo Janušausko gabumus
ko valstijos seiman (assem- 
Wy).

Todėl visi, kas tik įdomau
ja socializmo mokslu, turėtų

ir patyrimus ore. Visi galė
site įsitikinti, jog Janušaus
kas tikrai turi užtektinai 
patyrimo ir drąsos įvykdinti

Dasinaudoti šita proga ir šį ^arlans ir Girėno testamen- 
ta—užbaigti jų pradėtąjąpenktadieni ateiti jo pasi

klausyti.
Butų labai gerai, kad at

eitų ir tie, kurie socialistu

kelionę.
Be lakūno Juozo Janu

šausko bus dar kiti lakūnai

žiu dainų ir linksmai pasi
šoksime. Taipgi bus alučio 
ir skanių užkandžių.

Ateikite lapkričio 29, tikt 
rai busite patenkinti. Įžan
ga tik 25c.

Lapkričio 28 d. naujasis 
miesto majoras priims gerb. 
lakūną J. Janušauską mies
to rotušėje. Dalyvaus ir lie
tuvių delegacija.

Aviacijos Dienos 
Rengimo Komisija.

nesupranta arba jų bijosi, {iš Chicagos, kurie irgi prisi 
Jie čia sužinotų, kas ištikrų 
jų tie socialistai yra ir ko jie
non.

Taigi ateikite visi ir atsi
veskite savo kaimynus. Mu
sų draugas ir profesorius 
Claessens papasakos įdo- 

Bet skeb'ai to nebojo ir da jdalykų. Vietinis.

tyčiojos iš streikierių. Bet) -uics/in si i
vieną gražią dieną netikį LHlvACsU, ILL.
streikieriai, bet jų sūnus ir Jaunas lietuvis nuteistas ka-
dukterys ir simpatizatoriai, 
apsiginklavo akmenais ir 
laukė skebų atvažiuojant 
Kuomet kebai įvažiavo į 
streikierių demonstraciją, 
akmenys pasipylė iš abiejų 
pusių. Kaip vietos laikraš
čiai rašė, tai iš dvidešimts 
keturių automobilių tik šeši 
rangai liko sveiki. Kiek ske
bų buvo sužeista, tikrai ne
žinia, bet keliolika jų buvo 
nuvežta į ligonbutį ir nursės 
su daktarais dirbo išsijuosę 
fabrike tą dieną.

Brocktono majoras p. Ba
ker buvo įsakęs policijai elg
tis žmoniškai su streikie- 
riais. Buvo daug ir šūvių 
paleista iš skebų pusės, bet 
nei vienas darbininkas ne
nukentėjo.

Vėliaus Douglas kompa
nija išreikalavo valstijos po
liciją, bet ir šita daleisdavo 
skebus apdaužyk Tuomet 
kompanija nusamdė specia- 
lį traukinį skebams vežti. 
Bet ir su tuo “spešial” trau
kiniu nekitaip buvo: jį strei
kieriai daužydavo iš krūmų 
šešių mylių tarpe. Vienas 
“outsideris” yra miręs nuo 
tų “vaišių”. Buvo keliatas 
streikierių areštuota, bet iš
ėjo lengvom bausmėm.

Reikia priminti, kad šį 
streiką dikeiai prigelbėjo 
laimėti jaunuolių išminklin- 
tos rankos. Jaunuoliai gali 
netik gerai pataikyti skebui, 
bet ir pabėgti ir pasislėpti 
gali greičiau, ir policija su 
jaunuoliais mandagesnė.

Dabar nauja unija, Bro- 
therhood of Shoe and Al
lied Craftsmen, eina prie in
korporavimo. Senoji Boot 
and Shoe Workers Unija iš
vyta iš šių miestelių ir dar
bininkai persiorganizavo į 
naują uniją: Brockton, 
Whitman, Rockland.Bridge- 
water, No. Easton, Stough-

lėjiman iki gyvos galvos.
Tadas Marcinkevičius, 26 

metų amžiaus lietuvis, čia 
buvo nuteistas kalėjiman i- 
ki gyvos galvos. Jį pripaži
no užmušus policmaną Lun- 
dy. Su Marcinkevičium kar
tu buvo pasmerktas ir vienas 
svetimtautis, tūlas Mayczek.
Jie abudu sėbraudavo. Val
stybės gynėjas reikalavo 
jiedviem mirties bausmės, 
bet prisaikintųjų suolas nu
tarė palikti juos gyvus, tik 
uždaryti kalėjiman, kad 
daugiau negalėtų išeiti.

Marcinkevičius su savo 
sėbru Mavczeku pereitą žie
mą buvo užpuolę lietuvės 
Valušienės krautuvę plėši
mo tikslais. Bet atėję plėšti 
jiedu rado pas Valušienę 
policmaną Lundy. Turbut 
nujausdami, kad jis gali 
juos suimti, jie greitai sušu
ko “hands up” ir tuoj pra
dėjo šaudyt. Policmanas 
krito negyvas.

Taip liudijo teisme val
džios pastatyti liudininkai. 
Marcinkevičius su savo sėb
ru gynėsi. Jie tenai visai ne
buvę ir nešaudę. Tačiau tei
smas patikėjo liudininkų pa- CIg^Uj

dės prie programo paįvairi
nimo. Taipgi bus ir drąsuo
lis parašutininkas, kuris 

šoks iš orlaivio pakilusio iki 
3,000 pėdų Į orą. Galėsite 
pamatyti ir kitokių įdomy
bių ore.

Nepamirškite ir'to, kad 
galėsite paskrajoti ore su 
busimuoju didvyriu lakunu 
J. Janušausku.

Visi Clevelando lietuviai 
bukite toje didelėje oro 
šventėje. Skaitlingai atsi
lankydami pagerbsite la
kūną J. Janušauską ir sykiu 

1 paremsite anta-ąji lietuvių 
skridimą iš Amerikos į Kau
ną.

Šis pasiryžimas lietuvių 
išbaigti Dariaus - Girėno 
pradėtąjį žygį aiškiai paro
do, kiek lietuviai turi savy 
pasišventimo, ištvermės ir 
aukštuose pafslrižųnudse sti
prumo.
Iš eilės antras lietuvių skri

dimas dar labiau galės įro
dyti plačiam pasauliui, kad 
lietuviai ne kiekybe, bet ko
kybe yra turtingi. Ir tuo ko
kybiniu savo turtu prisideda 
prie abelno pasaulio mokslo 
ir progreso.

Taigi, Clevelando lietu
viai, nepraleiskite šios pro
gos: lapkričio 30 dieną da
lyvaukite musų Aviacijos 
šventėj. Paremkite antrąjį 
lietuvių skridimą per Atlan
tą.

Jūsų skaitlingas atsilan
kymas priduos daugiau en
ergijos naujam musų drą-

rodymams.
Ar jiedu virto banditais 

iš pasileidimo, ar skurdo 
priversti, sunku pasakyti.

CfcicagietM.

BROOKLYN, M. Y.
Bu* socialistų kuopos 

susirinkimas.
Lapkričio 24 įvyks LSS. 

19 kuopos susirinkimas kaip 
7:30 vakare. Tai bus penk
tadienio vakaras. Susirin
kimo vieta: 80 Union avė., 
Piliečių Kliubo kambariuo-

Pasireiškus musų plačio
je visuomenėje troškimui, 
kad butų užbaigtas tas žy
gis, kurį taip garbingai pra
dėjo neužmirštamos atmin
ties Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas, Chicagoje susi
organizavo Amerikos Lietu
vių Transatlantinio Skridi
mo Sąjunga, tikslu finan
suoti su visuomenės pagelba 
antrą skridimą iš Amerikos 
į Kauną.

Ši organizacija yra visai 
nepolitiška ir nepartinė. Į 
jos valdybą, susidedančią iš 
9 narių, įeina įvairių pažval- 
gų asmens, kuriems rupi vie
nas tiktai dalykas: sukelti 
pakankamai pinigų geram 
lėktuvui nupirkti, aprūpi
nant jį visomis modemiško-

WINNIFEG, CANADA.
Šis tas iš lietuvių gyvenimo.

Winnipege šįmet labai mis įtaisomis, idant gabus 
apsnūdo jaunimas. Jau ne-{lakūnas, “kitas sparnuotas

lietuvis”, anot Dariaus tes- 
tamenot žodžių—galėtų be 
sustojimo nulėkti į laikinąją 
Lietuvos sostinę, įrodyda
mas tuo, kad savo pasiryži 
mu ir sugebėjimu technikos 
srityje lietuviai eina kartu 
su kultūringiausiomis pa
saulio tautomis.

Visi ALTASS valdybos 
nariai darbuojasi be atlygi
nimo. Jau besiorganizuoda- 

įotis, nes tūli na- ma, ji susisiekė su visuome- 
kad tik daugiau nės veikėjais stambiausiose

betoli Kalėdos, o dar nei 
viena draugija nebuvo su
rengus jokios pramogos.

Literaturka irgi miega šį
met. Kadaise konkuruodavo 
kiekvieną kitų draugijų pa
rengimą, neištekdavo liuosų 
šeštadienių, o šįmet, kaip 
kitos nieko nerengia, tai ir 
Literaturka kažkur prapuo
lė.

Tiesą pasakius, nėra nei 
tikslo darbuotis, nes tūli na
riai žiuri
įgalėtų iš draugijos pasinau 
.(loti, o nedarbuotis jos labui.

Žinoma, yra ir labai pasi- 
• šventusių narių. Yra tokių, 
kurie net savo ligos pašalpą 
paaukoja draugijai. P. Blu- 
'ius, A. Norris, K. Vytis ii- S. 
Vinckevieius dalį savo ligos 
pašalpos dovanojo. Tuo jie 
gerokai parėmė draugiją. O 
kiti tik žiuri, kad pasinau
doti.

Kultūra taip pat snaudžia. 
Nusiskundžia, kad nebėra 
galimybės parengimą dary
ti dėl merginų stokos. Mat, 
kelios merginos dar buvo 
atvykusios iš Lietuvos, bet

MINNEAPOLIS - ST.
PAUL, M1NN.

Susitvėrė nauja moterų 
draugija.

Čia susitvėrė moterų drau
gija. Nors ji da jauna, nei 
vardo, nei konstitucijos ne
turi, bet vistiek matyt, kad 
lietuvės moterys neatsilieka 
nuo svetimtaučių. Draugija 
turi jau 30 narių. Pagirtinas 
daiktas, kad ir merginos 
prisirašo. Prie draugijos ga
li priklausyt visokių pažiūrų 
moterys, nes pas mus nėra
kas žmones supjudo, nėra i , , . , , .

dūšių ganytojo, tai visi gy-1 matydamas, kad nesulauks
vena sutikime. Turėjome iš-D?*1^ P?™*1*?8 
važiavimą; pelno liko 18 H rudenl važiavo is Win-
dolerių. O kaip musu vvrai i niP_e.?°'. ... ,
daro išvažiavima. tai visa-j mnipego vaikinams da-
dos įienda į skylę. Tas paro-; gręsia senbernyste. No-
do, kad motervs geriau mo-‘inn? issigelbeti nuo tokio pa- 
ka bizni daryt. į^aVs’ patartina Jiems pa-

rt, . . , jduoti prašymą ‘‘Maiklo Te-
- -au doleriu ka-*vui”, kad jis sumobilizuotų
aj; kogna nare moka 2oc i kunigų,«aba<lw?, nepalik 

mėnesu
gauna $3 gy< norėjo veste,
lems ir draugija ^SSStmčiaĮyyinnipegą. Kitaip čia ne
vieną moterį namą apvalyt.; ^us nje]ęO gero, nes jau ir 
Tai vis aciu pasidarbavimui Įdraugijonig atsiliepia mergi- 
Egms Monday. lztai ji ls'inu stoka

šįmet Wrnn?pege buvo 
keliatas ir vedybų. Susituo
kė apie šešiatas porų. Du lie
tuviai vaikinai vedė ukraji- 
nietes merginas. Vienas yra 
palikę Lietuvoje žmonelę, o 
čia su kita susižiedavo.

Viena pora buvo literatur- 
ninkai — komunistai, kurie 
šliubą ėmė bažnyčioj pas 
kurigą. Įdomu, kodėl komu
nistai neapsieina be kuni-

rinkta d-jos pirmininke: 
Mrs Suitz kasiere. A. Bart 
sekretore.

Mrs. Mary Griškus.

Antanas S. Vaivada, sek
retorius, 1624 So. 49th Ct, 
Cicero, III.

Justinas Mackiewich — 
kasierius, 2324 South Lea- 
vitt St., Chicago, III.

P-ia Bronė Bytautas, 6642 
So. Pamell Avė., Chicago, 
III.

Dr. Alex L. Davidonis, 
4910 So. Michigan Avė., 
Chicago, III.

Prieš Aviacijos dieną lap
kričio 29 d. yra rengiamas 
šaunus balius J. Janušausko 
pagėrbimui. Balius įvyks 
Lietuvių Salėje, 6835 Supe- 
rior avė., 7 vai. vakaro.

Bus prakalbos, koncertas 
ir šokiai, kurie tęsis iki 1 
valandos ryto.

Lietuvių vyčių 25 kp. per
statys scenoje labai juokin
gą komediją, “Karališkas 
Bambardierius”. Koncertinę 
programą išpildys šie musų 
artistai: Julius Krasniokas, 
sesutės šailšaučiutės, broliai

MIRĘ LIETUVIAI.
Šiomis dienomb Brookly- 

ne mirė šie lietuviai: Anta
nas Kilinskas, 81 metų am
žiaus; Elena Baitulytė, 17 
metų amžiaus; Juozas Pau
kštis, 66 metų: Ona Kajau- 
skienė, 37 metų.

Chicagoje atsiskyrė
šiuo pasauliu šie musų žmo
nės: Mykolas Yurkus. My
kolas Jonušas, Stasys Bart
kevičius, Barbora Vigračiu- 
vienė, Aldona Plečkaitė, 
Ambrozas Utakis. Jonas 
Plonis, Kazys Duba. Zofija 
Žiogienė (po tėvais Mali
nauskaitė), Ona Valantie- 
jukė, Barbora šnaukštienė, 
Matas Bačinskas. Ona Pu- 
žauskienė, Marijona Jakai
tienė.

gų'
Bendrai, šįmet geri me- 

su tai ant- vedybų. Ištekėjo ir 
viena Kanadoj gimusi lietu
vaitė, išvykusi į Torontą — 
tai p-lė Monkus. Ji susituo
kė su M. Nevidon. Patarčiau 
jo tėvams savo sunaus ir 
marčios nešmeižti, nes tai 
jau nieko negelbės; geriau 
palinkėkit jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo.

Vijolclb.

ae. Visi nariai privalo susi
rinkti. Ir nepamirškit naujų Luizai ir kiti. 
narių atsivesti. j Prakalbose dalyvaus gerb.

Org. J. Šnira*. i lakūnas J. Janušauskas, sve-

Rossmore, W. Va.—Ger
biamieji, aš siunčiu du dole
riu už “Keleivį’*. kuri senai
jau skaitau ir noriu skaityti 
toliau. Aš geriausia mėgstu 
skaityt Maikio ginčus su te
ini. Ralob Krist.

JĖZUITAI STIPRINASI.
Jėzuitai, kaip girdėti, vis 

dėlto rengiasi įsteigti Šiau
liuose savo gimnaziją. Gim
nazijai net rumus pasistaty
mą ant savo sklypo Vilniaus 
gatvėje. Jau gabenami ak
menys pamatams. Prie gim 
nazijos busią įsteigtas ir 
bendrabutis mokiniams.

Amerikos lietuvių kolonijo
se ir visoje eilėje kolonijų 
buvo surengtos didelės A- 
viacijos Dienos, kurių pel
nas eina į antro transatlan
tinio skridimo fondą, ir kie
kvienoje vietoje tie parengi
mai sukėlė nenaprastą en
tuziazmą publikoje, kuomet 
ji gavo progos susipažinti su 
lakunu, kuris pasiėmė ant 
savęs, to didelio ir pavojui-, 
go žygio atlikimą.

Tas lakūnas, tai Juozas R. 
James-Janušauskas, pagar
sėjęs dviejuose Amerikos 
kontinentuose aviatorius, a- 
pie kurį oficialiai rekordai 
ir spaudos atsiliepimai liu
dija, kad lygių jam lakūnų 
nedaug teturi ši arba kuri 
nors kita šalis. Jisai yra pa
siryžęs ateinančiais metais 
leistis į tą didelę kelionę o- 
ru, ir jo misijai paremti mes 
esame pasižadėję aukoti pa
tys ir raginti visus, kurie gei
džia, kad šis sumanymas pa 
sisektų, dėtis prie jo įvykirii- 
mo.

Taigi šiuomi mes atsišau
kiame į Amerikos lietuvių 
visuomenę, kviesdami ją 
talkon. Kviečiame atskirus 
asmenis ir draugijas stoti į 
Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjungų, 
aukoti ir daiyti parengimus 
antro transatlantinio skri
dimo naudai, (čekius ir 
Money Orderius prašome iš
rašyti A.L.T. Flight Ass’n 
vardu ir siųsti iždininko 
adresu).

Pasidarbuokime sutarti
nai per ateinančius šešis ar 
septynis mėnesius, kad apie 
pradžią vasaros jau galėtum 
išlydėti “Lituanicą II” į mu
sų gimtąjį kraštą!

Amerikos Lietuvių Tranz- 
atlantin. Skridimo Sąjunga. 

A. G. Kartanas, prez. 
Antanas S. Vaivada, sek

Valdyba:
Antanas G. Kartanas — 

prezidentas, 2557 West 69th 
St., Chicago, III.

Pius Grigaitis — vice-pre
zidentas, 4420 Deyo Avė., 
Congress Park, III.

William J. Kareiva—vice 
prezidentas, 4644 So. Pauli
na St., Chicago, III.

Mikolas Narvid — vice
prezidentas, 2424 West 69th 
Street, Chicago, III.

Iš Pietų Amerikos.
Žlugo “Urugvajaus Aidas*’.

Kun. Radžius buvo pra
dėjęs leisti Urugvajuje kle- 
rikališk.-fašistišką laikraštį, 
“Urugvajaus Aidą”. Bet lie
tuviai darbininkai jo neskai
tė ir nerėmė, todėl tas laik
raštis negarbingai žlugo. 
Žmonės kalba, kad jis buvo 
leidžiamas Lietuvos valsty
bės pinigais, kad girtų tau
tininkų valdžią.
Policijos komisaras iikando 

lietuvaitei veidą.

“Argentinos Žinios” pra
neša, kad Buenos Aires mie
ste buvusis Alsinos .policijos 
comisaras dantimis iškando 
ietuvaitei M. Tamošaitytei 

veidą, padarydams 10 centi
metrų ilgumo žaizdą. Kaip 
rodos, Tamošaitytė buvo su 
uo susidėjusi ir nekurį lai

ką abudu vedę romansą, bet 
paskutiniu laiku mergina 
oradėjusi jo vengti. Del to, 
matyt, kilo piktumas ir ker
štas. Iškandęs Tamošaity
tei veidą, policininkas dar 
pagrobęs 1000 pesų jos pi
nigų ir pabėgęs.

Brazilijoj, rado negyvą 
lietuvį.

Sao Manuel policija pra
neša, kad rastas negyvas 
žmogus, pavardė Jonas Vi- 
liuoftis. Iš rastų prie jo gi
mimo ir šliubo metrikų pa
aiškėjo, kad jis yra lietuvis, 
iš Anykščių, Utenos apskr. 
Pagal šliubo metrikus, jo 
žmona Uršulė Zolnerevičiu- 
tė.

Lietuvis sumuštas ir 
apiplėšta*.

Iš Buenos-Aires rašoma: 
Nežinomi piktadariai na

kties laiku smarkiai sumišė 
DoCk Sude lietuvį Joną Au- 
gustauską ir atėmė iš jo 70 
pesų. '

ARGENTINOJ 12,000,000 
GYVENTOJŲ.

Argentina dabar turi 12 
milijonų gyventojų. Tačiau 
įdomus dalykas kaip gy
ventojai augo. 1869 metais 
visame krašte buvo tiktai 
1,737,000 žmonių. 1914 me
tais gyventojų skaičius pa
šoko iki 7,885,000, iš kurių 
pusšešto milijono buvo vie
tinių, o kiti imigrantai 1933 
metais gyventojų skaičius 
pasiekė 12 milijonų, iš kurių 
78 proc. buvo vietinių ir 22 
proc. imigrantų.

NUO VISOKIŲ LI-
GŲ GYDUOLES.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTI Vfe IR 
IŠDIRBYStė DetoT^k* vokUky gy- 
teeH* noo Vidari^ LrŽkie<«it<M. S»H-

Nemalimo. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Siau
smo po Krutinę, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Slapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Iš^ųsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų

čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės 
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. bastančiam 
per paštų visur.

KAZELVS BOTAMCAL CO. 
Wfcolesale Botanic Druggists 

1M W. BROAD1TAY 
SOUTH BOSTON. MASS.
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Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, dentas juk nėra joks bolše
Maike...

—Sveikas, tėve! Ar ne 
šalta vaikščiot?

—Jes, klaike, jau šaltoka, 
ale reikia pakentėti. Juk 
Kristus ne tiek kentėjo.

—Ar tu nori padėt jam 
kentėti, tėve?

—Šiur. Maike. geras ka
talikas turi kentėt.

—Bet kodėl kunigai ne
nori kentėti? Ar iie ne kata
likai?

—Kam tu. Mąike, vis ku
nigus užkabini? Nors sykj 
duok jiems pakajų.

; —Tu manęs nesupratai,
tėve. Aš čia ne kunigus už-J 
kabinėjo, be: apie tavo svei
katą rupirnog. Aš noriu tave 
Įtikintu kad kentėti žmogui 
nėra reikalo, nes ir kunigai 
jokiu kančių sau tyčia neuž
sideda.

—O aš tau pasakysiu.
Maike. kad ir jie kenčia. Tik 
tu paskaityk švento Juoza
po gazietą o pamatysi kiek 
kentėjo mošų kunigai bol
ševikų pekloj! Vienas vys
kupas ir dešimts kunigų bu
vo nusūdyti ant poselenijos 
ir išvaryti Kasėjos gilumom 
kur jie turėjo kirsti miškus 
kaip paprasti čiomarabo- 
čiai. Visi buvo apvilkti ma
skoliškais kailiniais, neturė
jo nei kryžiaus, nei sutono, 
niekas net rankon nepabu
čiavo. ba nežinojo, kad tai 
kunigai. Net pats vyskupas 
Matulionis turėjo skaldyt 
malkas ir niekas nežinojo, 
kad jis vyskupas. Tai oamis- 
lyk. ar gali but didesnis 
kentėjimas?

—Aš. tėve. nematau čia 
jokio kentėjimo.. Kirsti gi
rioj medžius ir skaldyt mal
kas, tai yra paprastas dar
bas, kuri darbininkai liuosu 
noru dirba kas diena. Ame
rikoj dabartiniu laiku apie 
250,000 bedarbių dirba toki 
darbą giriose. Ir tie žmonės 
nėra niekam niekuo prasi
žengę. O tavo minimi kuni
gai buvo juk nusikaltę Ru
sijos respublikai, taigi toks 
darbas jiems buvo labai 
lengva bausmė.

—Maike, ant šito punkto 
aš su tavim nesutinku. Ku
nigas yra Dievo sluga, todėl 
jis negali but joks nusikal
tėlis ir valdžia negali jj are
štuoti.

—Bet tu pats, tėve, man 
sakei pereitą sąvaitę, kad 
tuo pačiu laiku, kaip Rusi
ja paleido iš nelaisvės apie AfAIIIIAI dajui™ 
tuziną lietuviškų kunigų, tai• ŠIAULIAI PAAUGO, 
beveik tokį pat jų skaičių Šiais metais Šiaulių mies- 
Lietuvos valdžia nuteisė ka- te pastatyta 322 nauji trobe- 
Jejiman. 0 Lietuvos prezi- tsiaL

ŽMONĖS, KURIE PRISIKELIA IŠ
NUMIRUSIŲ.

Fak irų Paslaptys. į —Ar tiesa, kati durklo j-
Milano laikraštis “Corrie- dainas, adatos. \inv& ir de- 

re della Serą’’ Įdėjo Įdomų nesudaro jokio

vikas nei bedievis. Jis yra ti
kras katalikas ir turi net me
dali nuo popiežiaus. Pasa
kyk. tėve. kap tu šitą Įvyki 
išaiškinsi ?

—Šito mano razumas ne
išneša. Maike. Aš visai ne
galiu to suprasti.

1 —O ištikrųjų, tėve, čia vi
sai nereikia galvos sukti, nes 
čia patys faktai kalba ir 

dalvkus nušviečia. Jie naro-• A
d o. tėve. kad kungai nėra to
kie šventi ir nekalti avinė
liai. kokiais jie viešai deda
si. Viešai jie skelbia meilę 

j artimo ir ramybę, o šlama 
verda smalą ir daro pikčiau
sius sąmokslus savo prie
šams naikinti. Jeigu intri
gomis jie negali savo tikslo 
pasiekti, tai griebiasi smur
to.

—Taip nekalbėk, vaike, 
ba faktų neturi.

—Tokių faktų, tėve, yra 
pilna žmonijos istorija. Juk 

■‘visi atsimena, ką kunigai 
darė Meksikoj, kada val
džia uždraudė jiems iš tiky
bos bizni daryt. Jie nušovė 
prezidentą Obregoną ir vi
sam krašte pakėlė kruvina 
maištą. O Lietuvoje kas už
puolė nakties laiku ir nuver
tė žmonių valdžią? Juk taip 
pat kunigai. O kas dabar 
Amerikoje kelia protestus ir 
kursto žmones prieš Rusi
ją? Ir vėl kunigai. Kunigai 
ir popai. Taigi šitie faktai ir 
parodo,’tėve. kad tavo vadi
namieji “Dievo slugos” iš
tikrųjų yra Belzebubo tar
nai. Ar dabar bus jau aišku, 
dėl ko juos areštuoja?

—Jes, Maike, dabar jau 
žinosiu.

savo bendradarbio, kėliau 
ninko ir Tolimųjų Rytų ži
novo A. Fraccaroli straipsnj 
apie fakirus. Jis pasakoja 
taip:

Ant Malaboro krantų tu
rėjau progos susipažinti su 
trimis keistomis esybėmis. 
Tie nuogi vargšai, išseku
siais kūnais buvo prisidengę 
tik siaurais raiščiais juosme
nį. Jie žino paslapčių mok
slą, gali numirt kada tik pa
norės ir vėl prisikelt iš gra
bo. Vienas jų, senesnis už 

• kitus, buvo balta barzda,
, kuri atrodė dar baltesnė prie 
i! jo Įdegusio, saulės iškepinto 
į i kūno. Kiti du—jaunesni.Jie 
j į buvo senesniojo pagelbinin- 
I kai ii- mokiniai.

Senis ir du jaunuoliai ne
šiojo savyje visą Tolimųjų 
Rylų paslaptį. Kas žino, gal 
jie buvo pranašai, burtinin
kai ar tik mums europie
čiams neįspėjamos esybės.

Jie keliavo iš Delhi Į pie
tus, Į Kandy miestą, Ceilono 
saloje, kur ruošėsi Įkurti fa- 
kiru— burtininku mokyk 
la. ‘

Jie gyveno paslapčių ša
lyje, Indijoje, ir patys kelia 
vo Įtaisyt stebuklų ir paslap
čių mokyklą. Kuriems ga
lams tas jų pašaukimas, kan- 
kinimasis, marinimas sa
vęs. užsikasant po žeme, 
smaigant vilyčiomis kūną ir 
piaustant liežuvi?! Gal tai 
buvo tik slaptingųjų Rytų 
misionieriai, kurie norėjo

ginimai 
skausmo?

—Reikia sutvirtinti dva
sią, tuomet ji nepasiduoda 
žaizdoms, kūniškų kentėji
mų aš nejaučiu.
—Bet kaip tamsta "sutvir

tini” dvasią?
—Malda, giliais verks

mais... Tuo budu mano tėvas 
’akiras gali but pavyzdys...

—Jūsų tėvas fakiras? Do
vanokit už atvirumą, šven
tasai, aš maniau, kad faki- 
•ai yra dangaus tvarinys... 
jie negimsta kaip mes?!...

—Tai tiesa, bet vaikų tu- 
’ėti nedraudžiama... Aš no
riu jums pasakyti. Vakarų 
žmogau, kad aš jaunystėje 
šmokau kentėti. Kai aš no
rėdavau eiti pažaisti, tėvai 
man sakydavo: ‘ Palūkėk 
truputį, pabandyk savo kū
ną su šituo durklu. Iš pra
džių tu pajusi skausmą, bet 
paskui tu busi linksmas... 
Palūkėk, Vasistaha!...”

—Vasistaha?

. —Tai mano vardas.
—Ką jis reiškia?
—Jis reiškia Vasistahą...

—Tu esi išmintingas,
šventasai.

—O tu, Vakarų žmogau, 
rimtas.

Senis, be abejo, nežinojo/ 
kad aš esu laikraštininkas, j 
Jeigu aš nebūčiau rimtas,' 
nefstengčiau išgaut iš fakiro 
okių daiktų...

Senas fakiras man aiški

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

KĄ VALGYTI*

Arba dietos įtaka žmogaus 
sveikatai.

Rašo Dr. A. Petriką.

Pastaba: Dr. A. Petriką iš10. kad kūniškoji kančia, Brook|’ „ į šiuomi
SkZ*’ Kam aSinX ! StrailMn“ apie
eiKaias. Kaitą įpratęs 1 mafetą. ši tema yra labai svarbi 
kausnų—daugiau jo nepa- kiekvienam ir

skaitytojams atydžiai juos stu- 
—Sutinku, bet kaip Įpra- dijuoti ir net išsikirpti, 

ti?
—Pratintis reikia nuo ku- 

likystės dienų. Šitokio am
žiaus žmogus, kaip Tamsta, 
lieko nepadarytumėt.,. Iš 
iradžių, kaip sakiau, gero- 
ai skauda ir peršti, bet pa- 
kum pripranti prie visko. 
Kiekvieną kartą po perdu- 
imo durklu, trykšta kraujas, 
let tatai nesvarbu. Ateina 
aikas, kai kraujas sustoja 

J ame ir neteka pro žaizdas.
Tąsa sekančiam numery.

APIE KĄ DABAR LIETUVOJE 
KALBAMA.

Lietuvoje tuo tarpu temo 
kalboms yra devynios galy
bės. Plačiai yra apšnekamas 
iolerio kritimas, vokiečių 
pasitraukimas iš Tautų Są- 
’ungos, franeuzų vyriausy
bės nuvertimas ir visa eilė 
kitu tarptautinių Įvykių. 
Kalbų daug sukelia ir vieti-

, ..................... _ niai Įvykiai, kurie kaltais
parodyt knksciomsk. Euro- į v>una taip gražus, kad nepa- 
dos Dievui, kad Rvtu zrno_'minėti jų negalima. Pirmoj 

eilėje:

STREIKAS ODŲ DIRB
TUVĖJ.

Gloversville, N. Y. — Čia 
jau senai streikuoja odų 
dirbtuvės (garbamės) 2,000 
darbininku. Miestelis ma
žiukas, todėl streikas sun
kiai atsiliepia visiems biz
nieriams.

P°
gus yra galingesnis už jį? 
Ar tai tik amatas, pašauki
mas? Tokių klausimų vargi
namas aš ryžausi žūt but pa
siteiraut pačių fakirų.

Senis fakiras man paaiš
kino:

—Tai ne vien tik mokyk
la. Vakarų žmogau, bet kon
gregacija, draugija, kuri 
plečia savo vadovybės bran
duolį Delhi mieste. Žinai tu 
JI?

—Taip. Bet malonėkite 
paaiškinti man. šventasai, 
norėčiau plačiau susipažinti 
su ta jūsų kongregacija. Ar 
tu esi kada nors miręs? — 
paklausiau senį.

Senis tyli, bet už jį atsa
ko jo mokinys:

—Jis buvo numiręs ir vėl 
pabudęs, gal kokius tris kar
tus. bet tatai buvo jo jauny
tės dienomis.

Pastebiu, kad senis ne per 
daug noriai apie tai su ma 
nimi kalbasi. Pagaliau jis 
priduria:

—Penkiolika metų prabė
go po mano paskutinės mir
ties. Dabar aš jau prašokau 
šeštą dešimti: tai amžius, 
kuriame mirštama paskutini 
kartą....

Aš sužinojau vėliau daug 
nuostabių dalykų apie faki
rus: kad jie save skerdžia,

LOWELLY UŽSIDARĖ 
AUDEKLINĖ.

Lowell, Mass.— ŠĮ pane- 
dėlį čia užsidarė vienai są
vaitei Newmarket Mfg. Co. 
medvilnės audeklinė, kurioj 
dirbo 1,000 žmonių. Dalis 
darbininkų gal busianti at
leista ilgesniam laikui, nes 
užsakymų nesą.

Jaudina žmones
turtai”.

‘paslėpti

Sakoma, kad Lietuvoje y- 
’a daug aukso. Jo skrynias 
tai vienoj tai kitoj vietoj už- ’ 
kasęs 1812 metais per Lie
tuvą maudamas atgal iš Ru
sijos Francuzijos imperato
rius Napoleonas. Didelę 
daugybę pinigų palikę ir 
1915 metais vokiečių išvyti 
•š Lietuvos nišai. Dabar sun
kus laikai, todėl visiems sa- 
onuojasi auksinių pinigų 
skrynelės. Tačiau tos skry
nelės šiaip sau nesimėto. 
Apima tad žmones noras

bėjo jo biznį ir sučiupo. Pir
klys prisikišo ne tik ang
lis ir baidoką, bet dar su
mokėjo 38,000 litų pabau
dos.

Kitą kontrabandininką 
policija sučiupo traukiny. 
Betikrinant ties rubežiumi 
traukini, vienas valdininkas 
kilstelėja pagalvę, ant ku
rios tik ką buvo gulėjęs sto
rokas žydas, ir nustebo — 
pagalvė buvo per daug sun
ki. Patikrinus pasirodė, kad 
esama paslėpto joje 13 kilo
gramų šilko. Šilką policija 
konfiskavo, o žydui uždėjo 
10,000 litų pabaudos.

Tuo tarpu daug kalbama 
dar ir

Apie mergaitę, kuri išlošė 
60,000 litų.

Yra, mat, tokia valstybinė 
loterija, kurios bilietą nupir
kęs, gali kartais laimėti 62, 
100, 150, 500, 1000, 2000, 
10,000, 20,000 ii- net 60,000 
litų. Žinoma, greičiausia ga 
Ii nieko nelaimėti. Įvairių

paknaisioti žemę ir pajieš-1 laimėjimą yra iš viso apie 
koti paslėptų turtų. Pra-! 19,000. Žmonės bilietus per 
džią čia davė vokiečiai, at- ka, nes yra noro pigiai pra
sibastę į Rambyno kalną.Jie 
išrausė milžinišką duobę ir 
atkasė ne aukso dėžę, o mil
žinišką akmenį. Vokiečių 
svajones nunešė šuo ant uo
degos. Girdėtis dabar, kad 
ar tik ne septyni tos apylin
kės ūkininkai siūlo Ramby
no kasinėtojams pasiknai
sioti po jų laukus, nes jų bo
butės pasakojusios, jog auk
sas esąs užkastas ne Ramby
no kalne, o tuose laukuose 
ir tai septyniose vietose iš 
karto. Kauniečiai nugirdę 
kalbas, paleido gandą, kad

yčia sužeidžia savo kūną J Napoleonas aukso skrynią 
badauja, sustabdo širdies užkasės ir ties Kaunu. Aukš- 
plakimą. įtoie Fredoje. Girdi, pakasi-

Yra visokių fakirų, ku- nėkite Nepoleono kalną — 
riuos ten ir nelaiko jokiais ■ jame guli milijonai. Leng- 
burtininkais— tai paprasti jvatikiai jau tiki ir jau rupi- 
fanatikai, davatkos, kurie naši gaut leidimą daryti ka- 
tyso prie maldyklų, čia pa- minėjimus.
matysi žmogų, kuris jau nuo Nemažai kalbos sukelia 
mažens įsipratino sėdėti už- dabar ir kontrabandininkai, 
rietęs kojas už galvos, kitas Nors pasienio policija de- 
Įsikasęs iki kaklo i žemę, da daug pastangų kontra- 
trečias ištempęs liežuvį ir jo bandai užkirsti kelią, tačiau 
vieną galą prismeigęs aštriu kontrabandininkai nepasi- 
durklu prie medžio kamie- duofla ir sugalvoja savo 
no. Ir tokie religiniai fana- naudai vis naujų būdų. štai. 
tikai tuno nejudėdami, ne- prieš kelias dienas vienas 
kalbėdami ne dieną kitą, bet vokietys, nenorėdamas mo- 
ištisus metus, arba pralei- keti muito už akmens ang- 
džia visą savo amžių... lis, prisikrovė jų baidoką, j- 

Netrukus mes arčiau susi- plaukė į Nemuno vidurį ir 
draugavome ir aš stengiausi pradėjo pardavinėti juos 
patiekti seniui fakirui kele- praplaukiantiems pro šalį 

' laivia»s.Ttą klausimų: garlaiviams* Policija paste-

Komisija.

Čia aš kalbėsiu apie dietą 
(maistą), kokį vaidmenį ji vai
dina bendroj žmogaus sveikatos 
eigoj, apskritai kalbant, ir dan
tų sveikatoj ypatingai. Aš neno
riu palikti įspūdžio, kad dieta y- 
ra vienintelis veiksnys musų 
sveikatos nustatyme. Butų tai 
perdaug siauras samprotavi
mas. Vienok galima drąsiai sa
kyti, jog dieta yra vienas svar
biausių veiksnių sveikatos sri
ty. Musų sveikata, kokia ji yra, 
gera ar bloga, tai tiesioginė pa
sėka musų gyvenimo rutinos: 
darbas, miegas, nuotaika lu
pas), psichinė padėtis, oro tyru
mas, mankštymasi, fizinis sąs
tatas. rūpestis ar optimizmas, 
papročiai, k. t., gėrimas, rūky
mas ir t.t.—vis tai labai svar
bus sveikatos nustatymo fakto
riai.

Seniau buvo manoma, kad 
maistas yra bile medžiaga, kuri 
prikemša pilvą ir užmuša alkį. 
Kiek vėliau fiziologai ir maisto 
ekspertai padėjo dietai šiek tiek 
mokslingesnį pamatą. Jie pradė
jo analizuoti maistą ir tyrinėti 
iš kokių medžiagų jis susideda? 
Koksai nuošimtis tų Įvairių me
džiagų yra viename ar kitame 
maiste? Kokios medžiagos ir 
kokioj proporcijoj kunui reika
lingos. kad jisai augtų, pasitai
sytų dylančias bei Įrančias da
lis, kad jisai atliktų reikiamą 
darbą mažiausiai nuvargdamas?

Patėmyta, kad biologijos la
boratorijose maisto ekspertai 
gali žaisti likimu ar gyvybe 
bandomųjų gyvulių vien tik pa 
gelba maisto, keitaliodami mais 
tą. Sužinota, kad kiekvienas 
maisto gabalėlis savy turi tam 
tikrą kiekį potencialės energi
jos. kuri pasireiškia darbu, ju
dėjimu, kada tą medžiagą žmo
gus suvalgo, ši energija jaučia
ma kūne kaip šiluma.

Dar visai, nesenai buvo mano- 
noma, kad žmogaus dietai nu
statyti reikia tiktai surasti, kiek 
kalorijų jam reikia per dieną ir 
kiek koksai maistas gali duoti 
kalorijų šilumos. Kalorija tai 
buvo tasai mastas, kuriuo to

vą ir pasotinus alkį. Bet dabar 
fiziologai jau daugiau žino apie 
reikiamą dietos balansą ir mais
to kvalifikacijas. Be energijos, 
kunui dar reikia tverti naujas 
celes ir audinius, augančiam or
ganizmui, gi reikia pakeisti 
naujais audiniais nudilusius, se
nus; reikia išlaikyti kraujo me
džiagų tam tikrą balansą.

Musu kūnas yra gana kom
plikuotas (painus) aparatas, su- 
sidedaąs iš daugybės Įvairių ele
mentų bei jų sąjungų. Kūno pa
matas yra protoplazma, arba 
pradinė medžiaga, susidedanti iš 
proteinų (baltymų), riebalų an- 
gliavandžių (karbohydratų), 
mineralų ir vandens. Paskutiniai 
kūno audiniai yra sekami: 1, 
dengiamieji; 2, jungiamieji; 3, 
raumenys; 4, dirgsniai (nervai) 
ir 5, kraujas.

Kadangi kūnas, kaip jau mi
nėjau, yra gana komplikuotas 
dalykas, tai ir maistas jam turi 
būti nemžiau komplikuotas. Ki
taip sakant, maistas privalo tu
rėti tas pačias pamatines me
džiagas. kaip ir kūnas. Dar dau
giau: tosios pamatinės medžia
gos turi būti tokioj proporcijoj 
suderintos, kokioj kūnas jų rei
kalauja; kitaip kūnas jų nepri
ims. Jeigu mūrininkui, statan
čiam namą. vietoj vopnos, suda
rytos deramoj proporcijoj su ce
mentu. pasiųstume vien tik smė
lio (pieskų). jisai negalėtų na
mo mūryti, nors patsai smėlis 
ir reikalingas prie muro. Bet be 
smėlio dar reikia ir cemento ir 
vandens, kad padarius reikiamą 
vepną. Taigi ir maistas pamati
niai susideda iš tokių pat me
džiagų. kaip ir kūno protoplaz
ma: angliavandžių (cukraus, 
krakmolo), baltymų (proteinių), 
riebalų, mineralų, vitaminų ir 
vandens. Sulyg savo sąstato ji
sai yra organinis ir neorganinis, 
gaunamas iš augmenų, gyvulių 
ir vandens (tūli mineralai).

(Bus daugiau)

KASAHAS VOLfiOS-
H4SKV0S URALAS.

turtėti, be to, pusė pelno, ku
rį loterijos duoda, eina lab
darybės tikslams. Taigi bi
lietus pirkiojo ir panevė
žietis Paulavičius, tačiau 
visą laiką nelaimėjo nė vie
no lito. Galų gale jis nutarė, laiko maisto ekspertai matuoda- 
nupirkti bilietą savo 8 mė-jvo maisto naudingumą, štai, 
nėšių dukteriai ir ši išlošė ’ pavyzdis. Lengvai dirbančiam, 
50,000 litų. Būdama dar tik! vidutnio svorio, žmogui pakan- 
tokio amžiaus, Štai, ji turi ka per dieną 250 ar 300 kalori- 
įau gražų kraitį, kurio gali jų, gi sunkiai dirbančiam vy- 
oavydeti ko ne visos mote- rui, sakysime, girių kirtėjui, 
rys. Apylinkės jaunikaičiai reikia 500 ar 600 kalorijų. Mat. 
graužia iš nusiminimo pirš- jo raumenys reikalingi daugiau 
tus, nes turtinga panelė energijos, jėgos, o jų gali duoti 
jiems truputį per jauna. 'tiktai maistas, degąs jo kūne.

Kai visos apylinkės turi Priimtas maistas suvirškinama 
kalboms šitokių temų, susi- kūne tam tikrų skysčių pagal- 
•ado sau vieną ir Ariogala, ba. Toki suvirškintą, atskiestą,

t. y., jo maistingąsias dalis, 
kraujas paėmęs išnešioja po vi
są kūną, kur įvairios celės pasi- 

Visi gandrai iŠ Lietuvos ima sau reikalingas medžiagas. 
:šskrido jau prieš porą mė- Kūno audiniuose atsibuna mais- 
nesių. Del .kažkurių priešas- to degimas—oksideija, t. y. tos 
šių vienas tačiau paliko, maisto dalies, kuri suvartojama 
Žiema jį butų pribaigusi, jei raumenų ar smegenų jėgai tver- 
ne vienas ariogalietis, kuris ti. Degančio maisto šilnma pa- 
vargšą atsilikėlį pasigavo ir virsta reikiama energija, 
oarsinešė namo. Gandras su Jeigu musų kūnas butų 
šeimyna tuoj apsiprato. Nu- kaip paprastas pečius, kuriame 
ibodus lesti bulves ir duo- dega bile kuras, tai ir mus kū

ną, jis išeina į laukus pa- nui butų geras maistas bile val- 
maguriauti varlėmis, o va- gema medžiaga, kuri tiktai gali 

kare grįžta vėl į namus. Jau- kūne sudegti ir tuo pagaminti 
žiasi gandras gana gerai ir, energijos darbui. Seniau taip ir 
matyt, neišskridęs j Afriką buvo manoma, kad žmogus gali 
m savo kompanija nei kiek valgyti bile ką, kas tik po ranka 
nesigaili. Tsb. papuolė, bile tik prikimšus pil-

Ariogala tuo tarpu kalba
Apie gandrą atsilikėlį.

Į Maskvą galės ateiti didžiu
liai laivai.

“Berliner Tageblatt” pa
duoda smulkių žinių apie 
didįjį Maskvos—Volgos ka
nalą, kurio statyba jau pra
dėta šiomis dienomis. Tą ka
nalą numatyta pastatyti per 
dvejus metus. Projekte nu
matyta 10 šliužų ir milžini
ška užtvanka, prie kurios 
bus prijungtas didžiulis Ma
skvos vandentiekis, kuriam 
dabartinėj Maskvos upėj 
vandens jau permažai. Ka
nalo ir Maskvos upės susi
jungime bus įrengtas Mas
kvos uostas su geležinkelio 
stotim. Jau dabar rusai kal
kuliuoja, kad Maskvos uos
tas padarysiąs 4|4 milijonų 
tonų prekių apyvartą. Ka
nalas busiąs tokio gilumo, 
kad net 4000 tonų didumo 
garlaiviai galėsią atplaukti 
į Maskvos uostą.

Baltosios juros kanalą ka
sant buvo išnaudota politi
nių ir kriminalistų nusikal
tėlių darbo jėga, viso dirbo 
80,000 žmonių. Jiems buvo 
pažadėtas bausmės sumaži
nimas ar atleidimas, jei jie 
kanalo statybos metu išmoks 
kurio nors techniško amato. 
Kanalą pabaigus, šią vasa
rą 55,000 tų kanalo kasėjų 
sumažinta bausmė, o 15,000 
visai nuo bausmės atleista. 
Dabar vėl didelė dalis įvai
rios rūšies nusikaltėlių bus 
nastatyta prie naujojo kana
lo kasimo tarp Maskvos ir 
Volgos, kurio darbams irgi 
vadovaujanti GPU, kaip ir 
pabaigtojo Baltosios juras 
kanalo darbams.
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Kapitalas Nori Pa- “Kidnaperiai” Pada
linti NRA Savo Kon- rė$900ft00.

trolėn. ! Federalinės valdžios agen-
D __ . , ... tai apskaičiavo, kad per duRo«»eltai buvo pasiūlytas met’u 3^^.
industnmo fasomo planas. *^^4 vogdaraos

Šiomis dienomis Ameri- turtingus žmones padarė 
kos kapitalistai kėsinosi pa- $900,000. Pavogę Williamą 
smaugti NRA. Iš pradžių jie Urbaną iš Peoria, IIL, jie ga
utojo už Mėlynąjį Arą viso- Vo už jp paliuosavimą $100,- 
mis keturiomis. Tai buvo 000. Pagrobimas Jameso 
tada, kada kainos pradėjo Haęketo iš Blue Island davė 
kilti ir biznis pasidarė gy- jiems $75,000. Chicagietis 
vesnis. Jie stojo 100 procen- John Lynch buvo paleistas 
tų už NRA da ir dėl to, kad, už $50.000. Septyni kiti da- 
vykindama NRA programą, Vė taipgi po $50,000. St 
valdžia suspendavo anti- Paul miesto bravominkas 
trustinį įstatymą, kuris pir-įHamm buvo laikomas tol, 
ma draudė fabrikantams kol jo giminės neužmokėjo 
daryti sąmokslus ir susitarus’ kidnaperiams $100,000. Da- 
kelti kainas.'Dabar jis su-j bar Chicagoje yra 4 kidna- 
spenduotas. šitie dalykai
žmonių išnaudotojams buvo

KELEIVIS, SO. BOSTON

Didžiausis Vynuogių Daržas Pasauly. Pašto Apvogimo
Afera Didėja.

Jon įvelto daug tautininkų. 
Vienas jų jau nusišovė.

“Keleivis” jau rašė, kaip 
karštas patriotas ir tautiniu

PAJIESKOJMAL

labai naudingi, todėl jie ir 
rėkė ura už NRA.

Bet šitas jų “100 procentų 
patriotizmas” tuoj išgaravo, 
kaip tik jie pamatė, kad 
NRA veikia dviem kryptim. 
Ji sodina | vieną vežimą 
Darbą ir Kapitalą, valdžiai 
sėdint vežėjo vietoj. Kaip 
tik tiems ponams teko pri
pažinti unijas, tuoj kilo 
triukšmas prieš NRA. Su
kilo netik fabrikantai, bet 
pradėjo staugti ir Wall 
Streeto vilkai. Pagaliau ir 
farmeriai pakėlė ginklą 
prieš NRA.

Šituo psichologiniu mo
mentu pasinaudodamas,

Čia parodytas vynuogių daržas ties Guasti, Californijcj. Jis užima daugiau kaip 6,000 akrų 
periai suimti. Tarp jų yra ir I žemės plotą ir esąs didžiausis tos rūšies darža- visam pasauly, 
viena moteris, kuri dalyva-Įgiu. Čia parodyta, kaip darbininkai verčia surinktas uogas i tam tikrus vagonus, 
vo Hammo pagrobime. Jis

ženklus ir pardavinėjo juos, 
pasidarydamas tuo budu 
daugiau kaip 1,000,000 litų 
pelno, o valstybei—nuosto
lių.

Sruoga už šitą šmugeli 
buvo areštuotas, nežiūrint, 
kad ir labai didelis tautinin
kas.

Bet dabar laikraščiai pra
neša, kad prie Sruogos buvo 
da ir “kumponų”, kurie pa
dėjo jam tą “tautišką” biz
ni varyti. Yra jau suimtas ir 
Klaipėdos pašto viršininkas 
Augunas.

.. . j - o. . Suėmus Auguną, tuoj gi-šįmet jis davė 21.1KK. tonu vynuo- jos ’KIai

KAJATONAS MARTINAITIS, Vaa- 
sloviškių kaimo, Skirsnemunė* para
pijos, Raseinių apsk. mirt n 
nai ir paliko kiek turto. Jo 
apie 17 metų prasišalino nuo jo 
Kazimieru Gardausku ir pasiėmė 
savim vaikus, dabar jie gali but «_
24 metų amžiaus. Nežinau po kokia 

kas Adomas Sruoga, būda- Pavarde jie gyvena—Martinaitis ar
mas Lietuvos pašto Virsimn- myna randas, prašau pranešti, arba 
ku, spausdino falšyvus pašto Pats *»' įsišaukia. (?)

:_____________________ e. MRS ANELĖ BIRUCUKĖ—
VACIKAUSKAS 

1010 So. 51 Court, Cicero, IIL

REIKALINGAS PARTNERIS
Ant 60 akerių farmos. Kurie esate 

interesuoti klauskite laišku, paaiš
kinsiu viskų aiškiai. (49)

A. PETRAITIS,
P. O. Box 177 Ballard Vale, Mass.

FARMA PARDAVIMUI.
Už pusę tikrosios vertes. Tur but 

parduota bėgyje 2 menesių, todėl 
klauskite greitai.

175 akeriai, geri namai ir gyvu
liai, mašinos; pašaras, 20 karvių, 
arkliai ir t.t. Viskas už $3J>00. Ge
riausia proga.

C. A. MOTEYUNAS,
R. D. 1, Williamstown, N. T.

jau buvo pašauktas Chica- \ Čigonai Protestuoja 
gon ii' pažino ją. n- * n

Californijoj dabartiniu PWS Progresą.
laiku yra kidnaperių pavog- Automobaiai išnaikino ark
las sūnūs Brooke Hart, uz ,ilu j, čigonam, nira ka, 
kun banditai reikalauja vogti.
$40,000. Į

Rumunijos sostinėj Bu-
SOVIETAI DOVANOJO 

TURKAMS 3 LĖKTUVUS.
Šiomis dienomis Turkijos 

respublikai sukako 10 me-| 
tų. Šitų sukaktuvių proga vi-

karešte šiomis dienomis bu
vo susirinkęs čigonų tautos 
kongresas. Jie tenai seima- 
vojo ir svarstė visus gyveni
mo klauimus. Iš jų kalbų ir 
nutarimų pasirodė, kad či
gonai turi daug neapykan-sas Angoros miestas iškil- _ „ „

mingai papuoštas. Į Angoi ąl^ cjvilizacijai įr progresui.
iš įvairių krašto dalių su- Automobiliai išstumia ark-

menui uasmauaooainas p. dideles žmonių mi-L^ jr arkiįy mainikautojai 
meniu pamautiooamas, R didesnę dali su- nefcpnka uždarbio Tei-
Stambusis Biznis pasiūlė, , kaimiečiai Belo su- • » i- ••------ 1 Kaimiečiai, oe w, su- lr pasitaiko kokiam cigo-

kaktuvių proga l Angorą at ^į nEtverti dar koks kui 
vyko specialios delegacijos Las> tai ,abai sunku par.

Bulgarijos, Graikijos, So-|duotk nes mįeg.tuose arkliai 
vietų Rusijos. Vengruos ir jau jšeina iš mados ir be- 
Vokietijos Vokietijos dele- vejk nieka5 j neperka. 
gacijai vadovauja ainbasa- Radio ir patefonai 

badolny. Angoroje|duoda pasaujjo

valdžiai General Electric 
korporacijos prezid. Swo- 
pe’o planą. Tas planas yra 
toks: kadangi NRA dabar 
pasidarė labai nepopuliari, 
tai valdžia turi pavesti visą 
NRA programą vykinti pa
tiems. kapitalistams. Val
džios priežiūra panaikina
ma. Taip pat panaikinama 
visokia darbininkų atstovy
bė. '

Toks planas, tai niekas 
daugiau, kaip industrinis 
fašizmas. Todėl prezidentas 
Rooseveltas šitą pono’Swo- 
pe’o planą atmetė.

tuvių nemoka tų santaupų 
produktingai vaitoti. Ilgai 
nematę savo giminių bei pa
žįstamų, dabar susitikę su 
jais, tartum apsvaigsta: ne- 
siorijentuoja ir neįvertina 
savo darbo. Užmiršę viską, 
švaisto pinigus, tarytum jų 
butų kokios neišsemiamos 
versmės. Ir to viso vaisiai e- 
sti labai liūdni: per keletą 
mėnesių jie tampa tokie pa
tys turtingumo atžvilgiu,

kuinuos Sovietų vyriausybė Į m^nereikalhiSa ~Ir"e- ?UI° lsvaziuoda.m1’ 0 
sukaktuviu oroea oadova- ,• • im- j ® gal tada buvo net turtinges-noio Turkliai malmoti indai pasirodo ei- ni nes turėjo dar lėšu ke.
nojo lurmjai. Igonams uždarių atima nes.lionei. Paleįstas centas ne-
PRASIDĖJO BRANGENY-|SaliadpOį"ed nemoto^--e/TiŽta -aip ^“.g 

BIŲ JIEŠKOJIMAS. ,' .’ tU J ko"X^ n£ I lsd,dS1V amel'lklt<:!’J 'irsta
Ano-lu laikraščiai mane- r 1(Xlel /ongre.as nu (menkais žmogeliais. Pirmą 
Angių iaiKrasciai piane- sprendęs prasyti, kad pa-ninio-9< Hažnai lankvdavn ini ša, kad prasidėjęs plačiu Laulis atsisakvtu nuo auto-'P-”1^" . znai an *\.a '° 

m’aštabu suor^nizuotas ir kišenesjose pasilikdavo,

per- 
muzi

nusileido ir trys lėktuvai,ka> Q čigonų muzika dabar

Apie Grįžusius Lie-\ Kiek Vokiečiai Iš- 
tuvon Amerikiečius plėšė Turto.

“Verslas" rašo: * ; Per vokiečių okupacijos
Kiekvienais metais daug laiką.vien tik iš Selynės ste

......... niumjos buvo išpiešta: 245lietuvių, i gą laiką gyvenu- karv& n akd 139 
siu Amerikoj, savo amžiaus ]ės, ągj avis, 539 naminių 
baigti grįžta į Lietuvą. Tenipaukšcų, 1890 centnerių a- 
jie, sunkiai dirbami, mokė-:vižų, 350 birkavų šieno, 
jo taupiai gyventi: retas iš! A. . , , , .jų neparsiveža susitaupęs , ®1 y.ls7 įurtą apkainavus
pinigų Labai gaila, kad d?bart.lne ka“a gau’ime,a'
daug grįžusiu Amerikos lie-1 Ple m!bįon? M ° dar nuoIaldomis. 

4 pagrobti pinigai, rūbai, va
ris, sidabras ir auksiniai 
daiktai?

Sieniniai Kalendoriai
i 1934 METAMS.

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

Z. GILEVTČIUS 
189 Hartford Avenue 

New Britain, Conn.

KAIP SOVIETAI SUTIKO 
LIETUVOS KALINIUS.
Maskvos radio pranešė, 

kaip buvo sutikti Maskvoje 
iš Lietuvos kaliniai.

Geležinkelio stoty susi
rinkusios minios žmonių. 
Komintemo atstovas kali
nius pasveikinęs. Kalinių 
vardu visur atsakydavęs 
Kasperaitis. Jis savo kalbo
se pabrėžė, kad Lietuvos 
komunistų grupė, laimingu 
budu patekusi į Sovietus, at- 
siduosianti Sovietų socialis
tinės valstybės statybai.

ši Lietuvos kalinių apsi
keitimą su Sovietais pami
nėjo veik viso pasaulio ra
dio stotys ir spauda, o tai, 
būtent, dėl to, kad apsikeis
ta ne tik kaliniais, bet ir pi
lietybėmis, kas ligšiol tarp
tautinei teisei nebuvo žino
ma. Šis faktas tarptautinėje 
teisėj sudarąs precedentą.

suorganizuotas mobiiių, radio, patefonų 
brangenybių jieškojimas: emaliuotu indu. 
aukso, deimantų ir kitų f

dabar labai retai užklysta. 
Tik todėl jie greit nusivilia 
Lietuva ir ja nepasitiki. Ir 
tas viskas atsitinka dėl to, 
kad nemokama prisitaikint

brangių metalų kalnuose ir I §j(jLO STATYT VANDE 
juros dugne. Brangiųjų me-LjYNE LEDINES SALAS
talu busią jieskoma 3 kon- „ ■ i - - , _
tinentuose: Europoj, Azijoj .Kuomet amerikiečiai me- pne naujų gjyemmo sąygų. 
ir Šiaurės Amerikoj. AsmeiPnaP^tyti Atlante keią-i Teisybe, yra žmonių ir labai 
nys, kurie imsis šio darbo,R Plaukiojančių salų oriai- gerai sugebančių svetimoje 
esą įsitaisę modemiškiau-1viams nusileisti, tai vokiečių salyje uždirbtus pinigus, su
sius pabūklus. Busią jieško- Į mokslininkas Dr. Gerke siu- naudoti. Jie Įsisteigia kokias
ma palaikant ryšius Su ate- 1“ salas daryt is ledo. prekybą a, pramones irno-
kiromis valdžiomis. Europoj N’f. ?™>° vandenyne pasta- nes ir- teimingai varo savo
busią mėginama iškelti iš M1 kea,v» kul1e but'l blznl- ,T.ok,e TT- ? 
juros dugno tas brangeny- T™?11 saldomaisiais vam- pavyzdžiais rodo, kaip rei- 
bes, kurios paskendo 1827h(,zlals- Lama tarpe tuo bu- kia gyventi Jie yra naudm 
m. Navarinos juros įlankoj, du vanduo butų susakytos gi ir reikalingi valstybei, 
kai ten buvo sGnaikiiitas di- Ir Pasidarytų ledas Gerke nes jų atv ežtas tu, tas nesu-
delis turkų laivynas. Ap-lman°’ k?d zemos ‘«mP?r?- ‘rtT T na”Ios- bet pltT 
skaičiuojama, kad tada nu-R™8 Palalk-Vmas , dirbtamu,duktingai vartojamas sb 

brano-pnvbiu už 10 budu brangiai nekastuotų. ipnna lietuvių tautą ekono- 
mdijonų s^ šterbngįt . kad 8'a- ™kai- Kiti. užuot produk

Graikų valdžia dabar nu-None'
sprendusi nugrimzdusi tur

SUDEGĖ 4 VAIKAI ANT 
FARMOS.

Wisconsino valstijoj, ne
toli Kaukaunos miestelio, 
ant Martino Everso farmos 
pereitą nedėldienj užsidegė 
gyvenamas namas. Seniai

kų laivyną iškelti. Indijoje, LVRATA^Cq'iI|Pii?Kn° 
kaž kokioj slaptingoj vietoj 1 c?j °
jau rasta daugybė deiman- 200,000 BALoŲ. 
tų. Ten netrukus prasidesią Spalių 22 d. Latvijoje pa- 
dideli kasinėjimai. J sibaigė rinkimas parašų po

socialdemokratų iniciatyvi-
LAKUNAS GAVO 30 MĖ- ftio pasiūlymo jstegti visuo- 

NESiy KALĖJIMO. tin| nedarbo ir senatvės ap- 
Amerikiečių lakūnas Bert draudimą. Ligšiolinėmis ži-

Hall, kuris savo laiku Šan- niomis, iš viso surinkta 
chajuje mokino kiniečius 200,000 balsų, iš jų Rygoje

w_______  ______  _____ skraidymo, dabar buvo ame-Į 70,000. Dabar šis pasiuly-
Aversai buvo išvykę, pas rikiečių teismo nuteistas 30- mas> jei seimas jo nepriim- 
kaimynus, o vaikai buvo jau1 čiai mėnesių kalėjimo. Mat, I turės būti pateiktas tau-
___ I. • - •_ iie. fns haloavimni

tingai dirbę, praūžia viską ir 
lieka pasigailėjimo verti.

Yra daug tokių žmonių, 
kurie prieš keletą metų at
važiavo iš Amerikos turtin
gi, o dabar, likę be cento, ei
na griovių kasti.

NAUJI KALENDORIAI
Daaalrite Katalogo, iš Korio 

Paminksite Visokių 
JONAS KERDIEJUS

652 East Broad way 
SOUTH BOSTON. MASS.

sugulę ir užmigę antram 
aukšte. Kilusi iš apačios ug
nis užtvėrė jiems išėjimą. 
Pamatęs gaisrą, tėvas atbė
go su kaimynais gelbėti vai
kų. Jie kelis kartus mėgino'

jis surinko iš kiniečių pusė-1 tos balsavimui 
tinai pinigų ginklams, bet 
tų ginklų kiniečiai negavo.

Nuo Rcumaiišku Skausmu

DA-

ŠIAULIUOSE 350 BE
DARBIŲ.

Šiomis dienomis iš dur
pyno netoli Šiaulių buvo pa
leista 350 darbininkų. Nete- j 
kę uždarbio, jie dabar netu
ri iš ko gyventi ir vaikščioja

“KLUMPĖS” NORI 
RYTI JUOKUS.

veržtis | vidų per liepsnas, j Šiauliuose pradėjo eiti są- 
bet skaudžiai apsidegino ir t vairinis laikraštis, pasivadi- 
nejnėjo. Keturi vaikai žu- nęs “Klumpių” vardu. Jo 

vo. Namas irgi sudegė ligi leidėjai nori teikti skaityto- į savyvaldybę prašydami 
pamatų. _ jams vien tik juokus. J pašalpos.

Reuroafiskn 
greitai palviik' 
mu srciiaj.ių vier; 
F.xprUcriti. K.i 
ma* vietas siu- 
jaus jatfsite re. . 
l.ad Paaa-Espc

I'Th nugali sk;c- 
trreittiniu. Vi«* 
ir 7uc.—»kirt? 
Tiktai tikrasis

mų kmtčjimai yra 
vidutiniu įstrvni-

i \\CHOR Pain 
ištrinsite skauda- 

kėnnu vaistu, tuo- 
šdutra. kas liadys, 
dirlto savo darbą, 
acr'rt Pain F.nt*!- 
i t"\iu pastebėtinu 

«• nėsr kaina 35c.

Inkaro vaisnazcnkij.

PAlN-MEtLER

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nito neyryjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių ir 
naujų; kurios pasirodo ant kojų 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
Tydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na SI .00 ir S2 OO.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos.
Ji suteikia didelę pagailą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išlioosuoja vidu
rius. atleidžia sutinimą i 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Kaina mosties % oz.—$3.00 ir 
*4 oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, ieigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-)
FRANK RICICKAS

3 Koše Street, Hartford,, Conn.

pašto telef. ir telegrafo sky
riaus vedėjo Varaukos.

Pasirodo, kad Varauka 
buvęs dešinioji Auguno ran
ka, jo artimas bendradar
bis, o Augunas dirbo kon
takte su Ad. Sruoga. Va
rauka, prasidėjus areštams, 
nepaprastai susijaudino ir 
išėjęs iš lygsvaros revolve
rio šuviu nusižudė.

Pašto ženklai buvo par
davinėjami žemiau jų tikros 

su didelėmis 
o įstatymai 

griežtai draudžia pašto žen
klus žemiau nustatytos kai
nos pardavinėt Taigi, Sruo
gai reikėjo tokių žmonių, 
kurie prieš įstatymus su 
nuolaidomis pašto ženklus 
pardavinėtų. O tokiais Au
gunas su Varauka ir buvę.

Kriminalinė policija tu
rėjo žinių, kad A. Sruoga 
didelę dėžę pašto ženklų 
nugabeno ir padėjo pas sa
vo švogerj Vytautą Jablons
kį. Toj dėžėj Sruoga buvo 
sudėjęs ženklų kolekcijas 
nuo pat Lietuvos nepriklau
somybės pradžios. Tuos žen
klus vertinant nominaline 
kaina išeina apie pusę mi
lijono litų, tačiau jei tuos 
ženklus vertinti kaip kolek
cijas. ir filateliją, tai milijo
nų jie verti.

KALĖDOMS LIETUVOJE, 
llamburg America Linija ruošia dvi

Datogias šiais metais Kalėdines eks
kursijas tiems, kurie nori praleisti 
Kalėdų šventes užsienyje.

Laivas S. S. ALBERT BALLIN iš
plauks iš New Yorko gruodžio 9 d.

Gruodžio 12 d. laivas M. S. LOUIS 
išplauks iš Nevv Yorko su antra eks
kursija.

Abu laivai skirti šių ekskursijų ke
leivių patogumui ir, žinoma, geras 
patarnavimas.

. KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, tari 271 poslapį. Kaina popieros apdarais 
100; audimo apd— $1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį

arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai 
2S3 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

V1SUOMENI6KAS — MĖNESINIS

Žurnalaa IŠMINTIS
Lapkričio, No. 3, sužinosit: Koks ir 
kaip greit bus sekantis karas? Ka 
reiškia Amerikos derybos sų Rusais? 
Garsenybių nuomones už ir prieš ka
rus; Ibseno filosofijos mintys: įdo
mus astronomijos faktai; Attikta 
Kriukio naujausios eilės ir daug Iri-. 
tokių įdomybių; daug eilių ir satyros. 
Kopija 15c. Metams $1.50. Kasad.

IŠMINTIS PUBU8HING CO.
315 E SU SO. BOSTON, MĄSSĮ.

KOSULIAI
Neleiskite jiems kad jus nugalftt). 

Kovokite prieš gemalus greitai. Croo. 
mulsion sujungia 7 geriausias ‘' 
bas žinomas modemiškam
Stiprus bet nepavojingas. ___ __
vartot. Nėra narkotų. Jūsų aptieki- 
ninkas sugražins jums pinigu* jdgtt 
bile kosulys ar šaltis, nežiūrint kaip 
ilgai užsitęsė, nepalengvės, vartojant 
Creomulsion. (Ado.)-

8uvis dykai dasižinoaite 
ir kokių laimę turėsite 
gu parašysite tuojau* 
lias štampas dėl persiu 
suokite: (Ė)

PBACTICAL SALES COMFAE1 
1219 N. Irviag Ava, Dssk. L, 

chicago. »LU

ii

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut aekaačtų 
dainų su gaidomis iš OPttE 
TĖS “LIETUVAITĖ”. Marika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio. '
L Sveiki, Drūti—vyrų choras. 
2. šokim, šokim—mišrus chor. 
X TaU Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 78e
5. Ganja Bordiugierių—Solo.
6. Eičiau Ratų Paamlriuti-—

Duetas ........................... Tfc
7. Kur Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
9. Žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveika* Drūtas.

Mišrus Choras .............. 75e
19. Aš Išėjau PagrybnutL SSrid 
11. Alenutė. Solo.
IX Kam tu UžgaunL Solo 16e
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus chanu 
19. Laimė Man.

Solo ir Choras ........ .. . 75c
17. žydeBmPaklausykit

Solo.
19. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
29. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt žemė*.

Solo ................................... 75c
2X Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jauniam.

Choras ............................... 76c
Be to, čia suminėtas choro 

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

“KELEIVIS”
253 BROADMTAY 

SO. BOSTON. MASS.

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

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

“Lietuvaitė” status! su 
stra arba tik pritariant

Muzikų Lietuvaitei parai* 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI a 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti 
“ALENUTĘ”. Choro 
nesunki ir jų dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje^ uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajio- 
gumo. “Alenutei” muzikų para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orebestraci- 
jos reikia susitarti su autoriam.



Salta* Puslapis
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KAIP RABINO SŪNŪS SU PREKYBI
NINKU DOLERIUS DIRBO.

Ohio Kalnuose Randama Aukso.

Nesenai pas vieną žinomą pinigu negražinsite, tai aš 
Kauno malką prekybininką einu i kriminaline policija, 
atėjo jo giminaitis J. G. ir “Eik”, sako, “kad nori. vis 
pareiškė: “Girdėjau, kad tiek nieko negausi”... Pre 
jus pardavėt namus ir turite kybininkas savo giminaiti 
pinigų, todėl aš jums pasiu- susitikęs Prieplaukos gatvėj 
lyčiau susipažinti su vienu puolė mušti. Užpultasis ibė- 
mano geru pažįstamų Ger- go pas kažkokį Barenblatą, 
šonu, teisingu žmogum, ra- Barenblatas sako: tylėk, ge- 
bino sunum, kuris nesenai ruoju grąžins, ir kaip ga- 
grižo iš Sovietų Rusijos ir rantija, kad prekybininkas 
turi parduoti miško medžią- neskandalys—paėmė iš jo 
gos. Tamsta gerai uždirb- 3,000 lt. vekseli, žodžiu, 
tum...” visaip buvo vilkinama, kad

Po kelių dienų J. G. miškų prekybininkas nekeltų sios
prekybininką nusivedė } 

Urbano restoraną, kur jų 
belaukiąs ir “rabino sūnūs”.

Pradėjo kalbėti apie mal
kų prekybą, bet nieko nenu
tarė. Rytojaus dieną J. G. su 
Geršonu nueina pas tą mal
kų prekybininką į namus ir 
nusiveda dar vieną savo 
draugą. Nepažįstamasis at
sinešė nedideli čemodanėlį, 
iš kurio tuojau išsiėmė Įvai
rių bonkučių neva su vais
tais, kažkokį aparatą ir tą 
viską sustatė ant stalo. Ne
pažįstamasis 5 dol. bankno
tą ėmė vilgyti vaistais, vy
niojo į popierių, taisė, kra
pštė, sukinėjo ir pagaliau į- 
dėjo į “aparatą—presą”. Po 
kurio laiko “presą” atidarė 
ir parodė, kaip iš 5 dol. ban
knoto pasidarė du bankno
tai po 5 dolerius.

Prekybininkui tai labai 
patiko. Geršonas sako, tai 
paskutinis musų išradimas. 
Jei aš turėčiau, sako, pinigų 
nuvažiuoti Amerikon, tai 
ten su tuo aparatu uždirb
čiau milionus. Sako, visus 
Amerikos dolerius nukopi
juočiau. Ir jie pasiūlė preky
bininkui surasti 5,000 dole
rių, iš kurių visiems bendra
darbiams busią pridirbta pi
nigų. Prekybininką paėmė

aferos viešumon, o už dema
skavimą grąsino nužudyti.

Pagaliau prekybininkas 
neteko kantrybės ir skun
džias atatinkamoms įstai
goms.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Trys farmeriai Ohio valstijoj rado kalnuose aukso. kuri ie da
bar plauja ir padaro po doleri-kitą į dieną. Toji vieta randasi ne
toli Batavi.ios miestelio. Pasklidusi apie tai žinia sujudino visą 
apylinkę.

S.L.A. NOMINACIJOS PRASIDĖJO.
Vakarų Komitetas, kaip 

matėme iš pranešimo, re
komenduoja nominuoti į S. 
L. A. pildomąją tarybą se
kančius asmenis:

didžiuma narių už M. Vini
ką balsavo. Nekitaip bus ir 
dabar.

Tinkamesnio iždininko už 
I adv. K. Gugi irgi niekas ne- 

Prez. adv. F. J. Bagočius.' numato. Jis buvo populia
rus pereituose rinkimuose, 
savo pareigoms yra pilnai 
kvalifikuotas ir jas eina ste
bėtinai gerai. Nėra prasmės 
<a kitą nominuoti, nes jam

Viee-prez. Mažiukna ar
ba T. Matas.

Sekret M. Vinikas.
Iždin. adv. K. Gugis, 
Iždo globėjai: J. Bučins

lvgaus nesimato.

kas ir p-lė E. Mikuziutė
Vakarų komitetas nema

to reikalo priešintis ir da
bartinių! globėjui Mockui.

Daktaras—kvot. I. 
nušas.

Bro-

Smurtininkų Maršas
žviegia muzika kaip paršas. 
Barška smurtininkų maršas.— 
Muzikantas Guzas groja. 
“Kaip velniai į pirtį joja".

šoka Stumskis ir Aulauskas: 
Ką jie šoka?—jei paklaus kas. 
Nagi, smurto klumpak ii.
Ir už smurtą agituoja:
—SLA. tuoj bus rinkimai.
O griekų ten mus vežimai'. 
Neišrinkim socialistų—
Jie visus griekus išknistų:

Stumskis frentą suramina 
—Mes juk turime mašiną: 
Vėl seime darysim smurtą. 
SLA. tai musu turtas!
Guzas groja net įkaitęs.
Kad išeitų šokt Vitaitis.
Bet jam maršas nepatinka— 
Jis tik vaikščioja aplinkui.

Glinda irgi sekt mėgina.
Bet jis tik sau komą mina: 
Jis, kaip tikras kumščio brolis 
Šiandien tapo tuščias nolis.

Iždo globėjus, bent vieną 
jų reikia keisti. Mockus 
žmogus ramus, pasidarė la
biau palankus demokratijai 
ir šiap vidutiniškai prasila
vinęs ir pažangus sandarie
ms. Jam išmetinėjama tai, 
kad jis apsiėmė būti iždo

Aš visuomet balsavau iri globėju, kuomet kiti kandi- 
šį sykį balsuočiau už p. S. j datai buvo gavę daugiau už 
Gegužį, nes nežiūrint į tūlas jį balsų, bet politiškai užtai-* 
jo ydas (kas gi yra tobu-jsytas Seimas juos atmetė ir! 
las?), jis buvo gabesnis sa-rinko mažiau gavusius bai-Į 
vo pareigas eiti už visus ki- su. Jis nusižengė principui,! Muzikantas Guzas pyksta —
tus buvusius prezidentus, kurį skelbia pripažįstąs. Bet šokiai nelabai kaip vyksta: 
Bet p. Gegužis atsisako kan-; tiek to. Asmens ambicijos

dardidesnė pagunda, bet jis-Įdidatuoti. Jis jau yra gana kartais sukonfuzija jį. J.
— 1 jjgai tarnavęs ir pereitame Bučinskas nuo senų laikų y-

seime davė žodi, kad jis ra žinomas kaipo darbštus, 
daugiau nekandidatuos. Sa- neveidmainingas ir gabus 
vo žodį jis pildo. • veikėjas. Jau butų laikas

, i pavesti iam kurią nors atsa- ĮKą gi nnkt. į prezi<kn-ikominsa vieta SLA Jfa
’ žangus, neintngantas, visuo-,

Iš daugelio kolonijų atei- met džentelmonas. P—lė E. 
na laiškai iš nepartinių vei- Mikužiutė. jaunuolių komi- 
kėjų, kurie reikalauja nomi- sijos pirmininkė per du pa-''

neturėjo 5,000 dolerių. Siu 
lytojai sako, pradžiai pa 
kaktų ir 2,000 dol. Prekybi
ninkas pradėjo jieškoti 
$2,000. Jis 9,000 lt. pasisko
lino iš savo kaimyno, iš vie
no banko 4,000 lt, kitam 
banke pardavė 1,000 lt. vek
selį ir surinkęs 14,000 litų 
nuėjo į vieną žinomą Kauno 
banką ir nupirko 2,000 dole
rių. Iniciatoriai su visa savo 
laboratorija ir aparatais at
ėjo į prekybininko kontorą 
ir pradėjo dolerių dvigubini- 
mo darbą. Dirbo labai vik
riai : kaip ir pirmusyk, dole
rius krapštė, vilgė- vaistais, 
vyniojo į popierius ir įdėjo į 
“presą”. Dabar, sako, reikia 
palaukuti 3-4 valandas, kad 
gerai susigulėtų. Taip besi
darbuojant kažkas pabeldė 
į duris. Prekybininkas siun
čiamas pažiūrėti kas ten yra. 
Praėjus kelioms valandoms 
Geršonas sušuko: “Prapuo- 
lėm, viskas sudegė!... Per 
stiprus buvo vaistai...”

Beje, dar prieš tai pinigų 
gamintojai atkamšė visokius 
buteliukus ir paleido mig
dančių dujų nuo kurių pre
kybininkas apsvaigo, o jie 
tuo tarpu buvo išėję lauk. 
“Sudegus” doleriams, pre
kybininkas ėmė nesavo bal
su šaukt, reikalavo grąžinti 
dolerius. Tie ji ramina, ne
bijok, sako, tavo nė vienas 
centas nepražus, mes tuojau 
telegrafuosime Hitleriui ir 

pinigus atsiųs. Nueina į paš
tą ir mušama telegrama į 
Vokietiją kažkokiam Berg
manui, Karaliaučiuje, pra
šoma 2,000 dol. atsiųsti. Ir 
t4 pačią dieną gautas iš Vo
kietijos atsakymas, kad pi
nigai busią išsiųsti po 14 
dienų.

Prekybininkas laikinai 
nurimo, bet vis tiek netikė
jo, kad iš Vokietijos atsiųs 
jam 2,000 dol. Jis gfląsina 
savo giminaičiui: sako, jei

nuoti adv. Bagočių. Perei
tuose rinkimuose narių di
džiuma už jį balsavo. Seime, 
kur buvo leista neteisėtiem? 
delegatams dalyvauti, kur 
šitie, neteisėti delegatai iš 
vien su fašistais, sandarie- 
čiais balsavo prieš Bagočių. 
jis pralaimėjo vos tik keliais 
baisais. Teisėtai jis butų 
laimėjęs. Reiškia, narių di
džiuma nori ji matyti esant 
SLA. prezidentu. Jo gabu
mas, iškalbingumas ir ne
paprasta energija yra rei
kalingi organizacijai, ypač 
šiuo sunkmečiu. Asmenys, 
kurie knisosi po jo praeitį ir 
reiškia jam nepasitikėjimo, 
turėtų nusiraminti kad ir 
tuo žinojimu, jog pild. tary
boj yra 7 žmonės ir vienas 
įų joku šposu negali iškrės
ti-

Dabartinis vice-preziden- 
tas Mikalauskas ne tik ne
gelbėjo prezidentui Gegu
žiui, o trukdė jį. Niekur ne
parodė savo veiklumo, o da 
rė išlaidų organizacijai. Ar 
jam reikėjo spirtis, kad M. 
Vinikas netaptų išrinktas 
sekretorium? Vive-prez. 
privalo gelbėti prezidentui, 
sutartinai su juo dirbt. Jei
gu Bagočius taptų išrinktas 
prezidentu, reikia prie jo pa
dėti vice-prezidentą, kuri? 
bendradarbiautų. Ir Mažiu
kna ir Matas čia kaip tik tik
tų. Abu yra darbštesni ir 
gabesni už dabartinį vice 
orezidenta.k «.

Del sekretoriaus vietos 
ginčų, rodos, niekas neke
lia. Pereituose rinkimuose

K. Norkui Gręsia 
Džiova Argentinos 

Kalėjime.
Lietuviškiems fašistams 

ir klerikalams Argentinoje 
pasidarbavus, diktaturiška 
valdžia tenai buvo suėmus 
visą eilę tafevt) Hettrrfų. Mū
siškiai juodašimčiai įskundė 
juos kap “bolševikttt” ir “a- 
n?rehistUs”. Su jais buvo a- 
reštuotas ir K. Norkus, kuris 
ir dabar sėdi kalėjime. Jis 
turbut laikomas da ir dėl to, 
kad buvo įskųstas kaip as- 

įtttuo, pabėgęs nuo Lietuvos 
teismo. Dabar “Lietuvos Ži
nių” korespondentas rašo 
iš Buenos Aires šitokių ži
nių apie Norkų:

K. Norkus sėdi jau dau
giau kaip 5 mėnesius kalė
jime, bombarduoja visas į- 
-taigas prašymais ir pareiš
kimais, reikalaudamas grei
čiau išspręsti jo likimą. Ir be 
abejo tai musų vardo Ar
gentinoje nė kiek nekelia. 
Sėdėjimo galo dar nematy
ti.

K. Norkaus sveikata gan 
silpna, gi sėdėti perpildytoj 
kameroje sveikatos nestipri
na. Maistas blogas, dėl jo 
minėtame kalėjime (Vilią 
Devotos) buvo keletas kali 
nių badavimų.

Ar negalėtų Lietuvos tei
smas pasirūpinti, kad K. 
Norkus butų paleistas bent 
policijos priežiūrai iki bus 
baigtas susirašinėjimas dėl 
jo išdavimo Lietuvai? O jei 
to negalima, tai reikėtų pa- 
dskubinti šį reikalą baigti 
Teigu K. Norkui teks da 
iors pusmetį pesėdėti Ar
gentinos kalėjime, jis bus 
nebeišgydomas džiovinin
kas.

Kas ten peikia muzikantą. 
Kad jis nieko nesupranta.
Kaip atrodo, tai šį sykį. 
Smurtininkai gaus per plikę: 
SLA. nariai jau žino.
Ką jiems smurtas užkabino.
Sako, lai sau Guzas groja. 
“Kaip velniai į pirtį joja".
Bet sykiu smalos ten virti 
Eis ir Guzas Į tą pirtį!

Okus Fokus
^taniosius terminus, nėra jo
kios partijos narys, bet pa- South Carolinoj susipyko 
žangi, pasižymi veiklumu, du farmeriai, Williams ir 
Chicagos lietuvių judėjime, i Ownes, ir nieko nelaukdami 
vra baigusi Chicagos uni- griebėsi už karabinų, šovė 
versitetą ir da porą metų abudu vienu kartu ir abudu 
studijavusi jame specialius krito negyvi.
dalykus. Jeigu jau norima; 
turėti pild. taryboj nors vie- • 
ną Amerikoj gimusį ir au-f 
gusi lietuvi, ii yra tinka-! 
miausia. Tokiam Januške-j 
vičiukui ir išsilavinimo sto- 
kavo ir intrigomis jis pasi
žymėjo. vienok nariai ji pa-! 
kentė per 4 metus. Jis turė
tų eiti laukan iš pild. tary-1 
bos.

«

Dr. I. Bronušas yra ne tikį 
pažangus ir savo profesijoj 
švarus ir sėkmingas, o ir to- 
kis džentelmonas. kokių net 
ir daktarų tarpe nedaug. 
Pereiti balsavimai parodė, 
kad nariai jo pageidauja. 
Dabartinis kvotėjas dr. Sta- 
nislovaitis perdaug jau fa
šistiškas ir da žalias prakti
koj. Jis tik cirkišku keliu 
pateko į daktarus kvotėjus, 
kada seime pažangieji tyčia 
balsavo už jį, pamatę, kad 
demokratijos valia visur ta
po sulaužyta.

Vakarietis.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą

GEO.
BENDORAITIS
520 tVilson SU 

lVaterbury. Conn.
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Į Humoristi

PADARYKIT NAMINIUS 
GĖRIMUS, KAD TURĖTŲ

TIKRĄJĮ skoni.
Nepaisant kaip ge 
ri jnsų naminiai 
gėrimai yra, bet 
OAKROMA pada
rys jų skonį gar
desnių ir paikių iš
veisti*. Taipgi pri
duos jiems tikrą 

“agerf - in - wood” 
bourbon kvapų kn 
r i a m reikalingas 
daug metą; O AR 
ROMA padaro tai 
į mažiau negu 14

_______ die B ų. Tikrasis
jourbono skonis padarytas iš White 
Vlountain aržuolo nuotrupą ir mok 
diskai nuspalvutrtas su gamtiniais 
:vėpa!ais. Tas suteiks smagumo išsi 
rert tikrai švelnų, švarų, naturalės 
palvos ir tikrų Bourboun skonį. Pa- 
•ašykit prisiųst DYKAI cirkuliorių 
r sužinosit apie musų pasitilyift* kaip 
ralit išbandyt OAKROMA be jokios 
ums rizikos. ,

HOME MFG_ Dvp. M. 13 
18 E. Kinzie Street, Ckieago. 18.

KELEIVIO”
SPAUSTUVĖ

Viena iš didžiausių lietuviškų
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAUZP1N A:

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

Reiškia, Spausdiname visokios 
nuo didžiausios knygos iki mažii 

Darbų atliekam* 

GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai 
gystėma Konstitucijas ir 
reikalams spausdinius. Todėl a* 
spaudos reikalais kreipkitės į 'KELKIVIO“ 
apcastavę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 

253 Broadvray 
So. Boston, Ma**.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
<Nuo mošų korespondentą ir iš Lietuves Laikraščių.)

Porų Dvynu Vienoj Mokykloj.

Byla Del Policininkų ^ mėnesių kalėjimo y e . * UŽ KO-OPERATYVO SU
Smurto. NAIKINIMĄ.

Šiomis dienomis Kaune Žemaičių Kalvarijoj žlu- 
buvo sprendžiama policinin-'go didelis, ko-operatyvas i 
kų byla dėl smurto. Jos isto-; pieno perdirbimui. Jo pir- 1

LIŪDNOS DIENOS LATVIŲ 
IK ESTŲ FAŠISTAMS.

Skundžias estiški fašistai, 
kada j u nepripažįsta.
Kai jų skelbtą diktatūrą 
ima vyt laukan per skūrą.

Sako: lai velniai nemato!
Jau sugedo demokratai. 
Anksčiau kišo savo kailį, 
dabar musų nebsigaili.v
Tokią pat giesmelę gysta 
ir Latvių tautos fašistai, 
Kurgi, sako, jūsų protas, 
jei jus vaikot patrijotus?

Buvom visą ką numatę.
Net ministerius sustatė.
Jau kvepėjo kąsniai gardi... 
Paėmė štai ir suardė.

Iš tikrųjų, dieve mano, 
ką tie demokratai mano?

Petras Pakelis.

KARTAIS IR TĖVAS GAUNA 
PIRTIES.

Motina norėjo išperti vaikui 
kailį. Tas šmakšt po lova ir ne
išeina. O motina ne visai lai
ba, negali po lova palįsti. Todėl 

į ji nuėjo daržinėn, surado tėvą ir 
! liepė jam vaiką iš palovio iš- 
į traukti. Vaikas pamatęs, kad 
ltėvas lenda po lova, sako:

—Ar ir tave mama nori lup
ti?

NEBLOGAS DIPLOMATAS.
“Ar tu atsimeni tą mano liet

sargį, kuris prapuolė keli mėne
siai atgal? Well, aš radau jį pas 
savo kaimyną, kuomet buvau 
pas jį svečiuose aną vakarą.”

“Ar tu jam pasakei apie tai ?”
“Ne, aš nenorėjau užgauti jo 

jausmų. Užtai aš išsirinkau ge
resnį ir parsinešiau namo jam 
nieko nesakęs.”

GUDRUS VAIKAS. 
Lietuvoje vaikas įėjęs į krau

tuvę prašo cukraus už vieną Ktą. 
—Cukrus pabrango, — sako

krautuvininkas.
—Nuo kurios dienos?—klau

sia vaikas.
—Nuo šios dienos, atsakė

krautuvininkas.
—Tai prašau man duoti vaka

rykščio cukraus.

AMERIKONIŠKA APSAUGA.
Amerikon atvyko du italai, 

kurie da nebuvo matę geležinke
lio. Išėję pasivaikščiot ir užtikę 
gelžkelio bėgius, pradėjo stebė
tis, kas tai galėtų būt.

—žinai, tai yra gengsterių 
slastai — tarė vienas.

—Ne. tai yra apsaugos diržai, 
kad žemei drebant Amerika ne- 
subirėtų,— paaiškino kitas.

SKEPTIŠKA PANELE.
Iš miesto atvažiavo ant far- 

mų lepi panelė atostogų praleis
ti ir pamačiusi buri aviu nuste
bo:

—žiūrėkit, kokie keisti sutvė
rimai! O kas gi čia ant jų taip 
kabo?

—Tai vilnos,—paaiškino jam 
farmerys.

—Vilnos? Hm, ač beeinu, kad 
tai tikra bovelna!—užsukusi sa
vo nosį atsakė panelė.

rija tokia:
Pernai pavasari Šančiuo

se, Juozapavičiaus prosp. 65 
nr. Šimkevičiaus restorane 
pil. Krikščiūnas užkandžia
vo. Kai Krikščiūnas paval
gęs norėjo sau eiti, tai vis: 
trys minėti policininkai 
Krikščiūną suėmė: ten pat 
padarė asmens kratų ir pra
šė parodyti pasą. Kai pasą 
parodė, tai policininkai no
rėjo eiti į Krikščiūno butą 
kratos daryti. Krikščiūnas 
reikalavo, kad policininkai 
parodytų vyresnybės orde 
rį, kuriuo remiantis jie gali 
dalyti kratą, bet policinin
kai orderio neturėjo, o Krik
ščiūną ėmė boksuoti, anot 
kaltinamojo akto, už plaukų 
draskyti ir jėga tempė i bu 
tą. Krikščiūnas pakėlė riks
mą, tada vachmistras pa
šaukė daugiau policininkų 
ir suimtąjį nugabeno nuova
dom Nuovadoj buvo surašy
tas protokolas, kuriame pa
brėžiama, kad Krikščiūnas 
priešinęsis teisėtiem polici
jos veiksmam ir kėlęs triuk
šmą. Krikščiūnas tokio pro
tokolo nepasirašė. Tada pro
tokolą pasirašė tuodu polici
ninkai, kaip liudininkai.

Apygardos teismas dabar 
vachmistrą Mockų nubaudė 
6 mėnesiais kalėjimo, o po
licininkus Uza ir Klumbį— 
po 2 sąvaitės belangės.

I

ŽMONES, KURIE KENČIA

ODOS LIGŲ
GREITA 
PAGELBĄ 
Naudojant t*
Duikia

PORTES 
ODOS MOSTį

i Kurių vartoja ’tuks-

I tančiai vyrų ir mo
terų su geriausiomis Pirmi**

NUŽUDĖ IR ĮKIŠO 
MAIŠĄ.

Spalių 19 d. eigulys St. 
Tulickas rado Kuckinės pa
godoje, Būdviečio valsč., nu
žudytą Joną Grišką, 19 me 
tų amžiaus vaikiną iš Pa- 
partėlių km., Rudaminos 
valsč. Lavonas įkištas į mai
šą ir įmestas Mockavėlės u 
pelin. Griška užmuštas iš 
18 į 19 d. spalių. Du įtaria
mi piliečiai jau suimti.

PILNAS ASMENYBES 
APRAŠYMAS.

Kaiminkos šnekasi* . ......
...... . i pasekmėmis nuo visokių odos ligų—įs-

—Ale Žinai, Kūma, tavo Ka- bėrimų, ir plėtmų ant veido, taip-
ziukas turi akurat tavo akis. ri J"30 visokių skaudulių, niežų ir 

šlakų. Ji gydo, susvelnma ir pa- 
dulių ir niežų. Ji gy
do, sušvelnina ir pa
grąžina odų. Didelis 
jaras parsiduoda nž 
$1.50 su užtikrinimu, 
kad jeigu pasekmės 
nebus atsiektos, pi
nigai bus sugražinti. 
Jums nereik siųst nie
ko, tik savo vardų ir 
adresų kada užsisa
ko t. Už mostį užmo
kėsite kuomet atneš

nosis, tai riktik tėvo—pri
dėjo kita.

—O kelinės, tai Petro—paaiš
kino Kaziukas.

Dvylis—Ar tamsta žinai, ko
dėl aš savo vaiką vadinu Ka
ziu?

šėmis—Ne; kodėl?
Dvylis—Todėl, kad jo toks 

vardas.

P* vartojimo . .jums 1 namus.
PORTES DRUG CO, DepC 7 

ĮSOS Mihvaokee Avė. Ckieago, III.

alit pamatyt visą 
Lietuvą

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai dideM, graši ir be galo įdomi knyg» apie Lietuvą. Ji 
tori Mt 429 poslapius ir daug pateiksią. įrišta į stiprina 
Hetutftko audeklo apdaras. Ją Sfetttydami, tikru! jausitšs 
Ltetutąj esą, viską metą, su nuoširdžiais Lietuvos Žmofid-
fiuo MSiKstuf Ir oVClniu JjlevuvOs Ofu MKrepuOJę* limo* 
svemas ramstą privaromas nusipiruti ją—oar daugiau: 
nopirKu Tt nvo funiMins mi urAugaius Kstpo recufttsi^ ir 
labiausiai brangintiną dotaną.

Knyga kaštuoja tik $2.

Adresuokite:

Ml MARGI 
333* 1 HALSTED 9T. CHICAGO, OX.

l.il ■ * « • « «■*>*«» - - - -

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nephi miesto mormonų mokykloj (Utah valstijoj) yra 12 porų dvynų, kurie parodyti šia
me vaizdely. Įdomu čia yra tas, kad tarp dvynų visuomet pastebimas netik didelis išvaizdos 
panašumas, bet ir lyties vienodumas. Pavyzdžiui, čia iš 12 porų, vos tik keturios poros yra 
maišytos. Visos kitos poros yra vienodos lytie>: arba abaaubroliai, arba abidvi seserys.

mininkas J. Kazlauskas bu 
vo patrauktas teisman už
tai. *

Iš liudininkų parodymų 
paaiškėjo, kad kalt. Kazlau- 
kas, nors buvo minėtos ben- 
Irovės pirmininku išrinktas, 
bet pasisavindavo ir kasi
ninko teises:— iš visur išim
davo bendrovei priklauso
mus pinigus ir ne visus įneš
davo kason, o pasisavinda
vo. Jau bylos pradžioje vi
sas kaltinimas nukrypo į 
/ieną kalt. Kazlauską, nes 
iis pasirodė kalčiausis. Bū
damas bendrovėje, labai 
prtuokliadavęs ir daryda
vęs dideles asmeniškas iš- 
aidas> o bendrovė jam ne- Latvijoj vis dar tebegalio-'muitininkai liepę Lurje 3 
a apėjusi ir buvusi tik uždraudimas išvežti be j kartus nusivilkti ir tik tada 
me_ziama kalvutė. įleidimo pinigus sudaro daug i pastebėję, kad jis banknotą
, Tarnas nubaudė Kazlau- į negmagumų ir musų pilie-1 turįs burnoj, 
ką 18 mėnesių sutiktųjų čiams, turintiems reikalų

Kaip Lietuvos Žydas Nurijo 50 Dolerių.

darbų kalėjimo. Latvijoj. Bet pasitaiko ir 
tragikomiškų kurjozų. Taip 
nesenai'smarkiai nukentėjo 
vienas Žagarės finansistas 
spekuliavęs slaptu pinigų 
pergabenimu per sieną, nes

DRAUDIMO REIKALAI
LIETUVOJE.*

Dabartiniu laiku Lietuvoj 
veikia penkios draudimo į- 
taigos. Visų jų veiksmas y- j jo Rygoj pigiai pirktieji do

ra normuojamas tam tikrais: leriai pasirodė netikri ir 
įstatymais. Jas prižiūri f i- Šiaulių banko- kasininkas

SUGAUTAS NEMUNO “PIRATAS*.
“Keleivis”

IŠ ZARASŲ PĖSČIAS 
ATĖJO f KAUNĄ VOGTI.

Vienas stačiatikis nuo Za
rasų pėsčias atėjo Kaunan 
ir iškraustė Karmelitų baž
nyčios karbonkas. Tas vagis 
jau trečią s\dq vagia Kar
melitų bažnyčioje. Karbon- 
kų vagis uždarytas Kaune 
kalėjimam

NUODINGI SALDAINIAI.
Sanitarinės komisijos nu

statyta, kad Panevėžy sal
dainių parduotuvėje “El
nėm” pardavinėjami Klai
pėdos firmos “Ruscha” spal
vuoti saldainiai yra nudažy
ti nuodingais dažais. Par
duotuvės savininkas patrau
ktas atsakomybėn.

“BALTASIS ŠVEDU LAIVYNAS"
Greita kelionė į Lietuva per Švediją. 

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

S. S. Drottningholm Lapkričio 29
M. L Gripahotm 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.

tansų ministerija. I
Tuo tarpu daugiausia yra 

praktikuojamas draudimas 
nuo ugnies. Jis sudaro visų 
draudimų 96 nuošimčius^
Kitos draudimo sritys yra 
paliestos labai mažai. Drau
džiant nuo ugnies kasmet y- 
ra išduodama apie 56,000 
oolisų maždaug 860 milijo
nų litų vertės turtui. Kompa
nijos surenka 6,000,000 litų, 
o gaisro nuostolių išmoka 
*pie 4,500,000 litų.

Draudimu daugiausia do
misi miesteliai. Ūkių tuo 
tarpu yra apdraustų tik 31,- 
176, kas sudaro visų Lietu
vos ūkių vos dešimtą dalį. 
Del ko sodžius *taip mažai 
domisi draudimu, sunku pa 
sakyti. Buvo manoma įvesti 
privalomą draudimą ir, tuo 
reikalu buvo išsiuntinėta 
valsčiams anketa, tačiau iš 
252 valsčių už priverstiną 
draudimą pasisakė tik 2L

PRIVISO DAUG VILKŲ.

Igliaukos apylinkėj (Ma
rijampolės aps.) atsirado 
daug vilkų, kurie ir dienos 
metu ramiai vaikštinėja at
viruose laukuose gaudydami 
žąsis, avis ir kitus gyvulius. 
Vos tik sutemus žmonės su
lenda į pirkias ir bijo nakti
mis vaikščioti, kad neuž- 
duptų vilkai.

Šaulys M. Ambrazevičius 
iš kariško šautuvo didelį vii 
ką nušovė. -

Vilkai prisilaiko Kazlų- 
Rudos miškuose.

RUSAI NENORI GRIAUTI 
SAVO CERKVĖS.

Stačiatikių dvasiškijos vy
resnybė prašo Šiaulių mies
to savivaldybę išnuomoti 
jiems sklypą, ant kurio stovi 
jų cerkvė, kurią tačiau, ei
nant teismo sprendimu, jie 
turi nusigriauti. Bet griauti 
cerkvės stačiatikiai nenori, 
nes neturi lėšų pasistatyti 
naują.

žirklėms perkirpo 4,00p do
lerių.

Dabar vėl toks kurjoziš- 
kas įvykis dėl pinigų perve
žimo iš Latvijos. Kaišų mui
to ir sienos pereinamojo 
punkto viršininkas, kont
roliuodamas sieną perėjė
jus, susekė, kad Lietuvos pi
lietis, arklių pirklys Janke
lis Lurje, vežasi 50 dolerių, 
kuriems išvežti neturėjo lei
dimo. Valdininkas tą 50 do
lerių banknotą konfiskavo ir 
padėjo raštinėj ant stalo, c 
pats pradėjo rašyti konfis
kavimo liudijimą. Lurje sė
dėjo prie stalo. Tuo tarpu 
suskambėjo telefonas. Pasi
kalbėjimą baigęs, valdinin
kas pastebėjo, kad 50 dole
rių banknotas nuo stalo din
go, o Lui je kažką skubiai 
lyja. Latvių valdininkas šo
ko prie Lurje ir liepė atida
ryti burną, kur jis pastebėjo 
jau ryjamą banknotą. Valdi
ninkas suspėjo sugrobti tik
tai kampelį su skaitline 50, 
o likusiąją dalį banknoto 
Lurje suspėjo nuryti. Paskui 
staiga Lurje iššoko pro raš
tinės langą ir pradėjo bėgti 
Lietuvos sienos link. Nežiū
rint perspėjimo šūvių ir 
bandymų jį sulaikyti, Lurje 
suspėjo perbėgti sieną ir jau 
Lietuvos pusėj jį sulaikė 
lietuvių pasienio sargybi
niai. Tačiau Lietuvos sargy
ba atsisakė Lurje perduoti 
Latvijos muitininkams ir da
bar vedamos dervbos tuo •»
klausimu.

Tuo tarpu Lurje susirgęs 
ir jam pakilusi temperatū
ra. Nurytąjį banknotą vidu
riai negali suvirškinti ir jo
kie vaistai nepadeda jį išva
ryti. Gal jam teks padaryti 
operaciją nurytiems dol. iš 
vidurių išimti.—Pagal kitą 
versiją, telefonu pakalbėjęs 
latvių' valdininkas dar ne 
tuoj supratęs, kur dingo 
banknotas ir jo jieškodami

PIRMOJI BYLA DEL KRI
TUSIO DOLERIO.

Anksčiau Lietuvoje dau
gelis žmonių labiau pasiti
kėjo amerikonišku doleriu 
negu lietuvišku litu. Todėl 
skolindami pinigus ar šiaip 
darydami kokius piniginius 
susitarimus, sutartyse Įrašy
davo, kad bus atsilyginta 
Amerikos doleriais. Bet, 
štai, doleris iškrėtė šposą. 
Jo vertė beveik trečdaliu 
nusmuko, o Ktas paliko auk
so vertėj. Dabai- skolintojai 
nori, kad butų atsiteista li
tais, o skolininkai nori sko
las grąžinti nusmukusiais 
doleriais. Jau daeina tokie 
ginčai iki teismų. Šiomis die
nomis buvo sprendžiama 
pirmoji šios rūšies byla. By
linėjosi “Lietūkio-’ taupo
moji kasa su Ignu Mustei- 
kiu. ' Ignas Musteikis buvo 
pasiskolinęs iš kasos 14.000 
litų ir sutaręs sumokėti do
leriais. Doleriui kritus, kasa 
reikalavo mokėti litais. Mu 
steikis atsisakė. Byla atsi 
dūrė teisme. Taikos teisėjas 
išsprendė bylą Musteikio 
naudai. Apygardos teismas 
sprendimą atmainė ir pa
vedė bylą persvarstyti. At
rodo, kad byą laimės vistiek 
Musteikis. Vadinasi, kas su
tarė gauti skolą doleriais, tai 
doleriais ir turi priimti. Ta 
byla daugelis asmenų yra 
labai susidomėję, nes kaip 
ji bus galutinai išspręsta, tai 
skolas mokės ir kiti skolinin
kai. Atrodo, kad nukentės 
tie, kurie nepasitikėjo litu.

ŽYDAI BĖGA IŠ LIE 
TUVOS.

Spalių mėnesio pabaigoj 
iš Kauno išvažiavo Palesti
non 115 žydų. Lapkričio 12 
dieną žadėjo išvažiuoti kita 
didelė partija žydų, jų tarpe 
du milionieriai ir 16 buvusių 
kauniečių advokatų, kurie, 
pagal naują teismų tvarką, 
negavo leidimo Kaune ad
vokatauti.

Sakoma, kad iš jokios ki 
tos valstybės neišvažiuoja 
tiek daug žydų, kiek iš Lie
tuvos.

TRAUKINĖLIS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Ti-umbatiškio miestely 
Utenos apskrity, traukinėlis 
užmušė krautuvininką Bir
žietį. Jis buvo rastas netoli 
gelžkelio stoties ant bėgių 
su sutrinta galva. Kiek pir
miau policija darė pas ji 
kratą ir rado degtinės nele 
galiai laikant. Po to jis buvo 
labai nusiminęs, nes bijojo 
bėdos. Taigi kai kas spėja 
kad jis galėjo papildyt sav- 
žudystę.

jau rašė, kad 
Nemune buvo užpultas bai
dokas (laivas) ir jo savinin
kas Jonkė apiplėštas. Dabar 
policija priėjo išvados, kad 
Jopkę užpuolė žmogus, ge- 
ai žinojęs užpultojo finan
sinius reikalus. Mat, Jonkė 
Kaunan buvo atvežęs bai
loką anglių, tai plėšikas bu
vo įsitikiųęs, kad Jonkė turi 
daug pinigų. Jonkės baido
kas išplaukė iš Kauno apie 
:.5 vai. Plėšikas pats būda
mas baidokininkas žinojo, 
kad Jonkė toli neplauks ir 
nakvos Nemune. Plėšikas iš 
Marviankos laiveliu pašilei 
do Nemunu žemyn ir pri
plaukė prie baidoko, kurį 
užpuolė. Jis buvo tik vienas, 
nors Jonkienei buvo pasi
rodę keli banditai ir iš pra
džios taip buvo manyta, bet 
vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo vienas — Alfredas 
Kiauka, Tilžės gyventojas, 
Vokietijos pilietis. Kiauka, 
padaręs nusikaltimą, pane 
mune, pro Lampėdžių ku
rortą, paplente sugrįžo Kau
nan, į žiemos garlaivių uos
tą, ir apie 1 vai. nakties sa
vo baidoke “Boote” atsigu
lė.

Policija iš rastų Jonkės 
baidoke daiktų aiškiai nu
statė, kad Kiauka užpuolė 
Jonkę. Kiaukos tėvams pa
rodžius Jonkės baidoke ras
tus daiktus jie pripažino, 
kad daiktai yra jų sunaus 
Alfredo. Be to, Alfredas ra
stas gerokai apdraskytas, su 
mėlynėmis. Matyt, Jonkė 
smarkiai prieš banditą spy
rės. O Jonkienė imas už gal* 
vos ginčydama, kad Kiauka 
negalėjęs juos užpulti. Jis 
padėjęs Jonkiams išplaukti 
iš Kauno, buvę geri bičiu
liai, kartu augę.

Kiauka tačiau prisipažino 
Jonkių baidoką užpuolęs. 
Jis su tėvais ir seserimi taip

pat važinėjo baidoku tarp 
Kauno ir Tilžės.

Bandito sužeistas Jonkė 
ligoninėj mirė.

PLĖŠIKAI REIKALAUJA 
PINIGŲ.

Radysčių km., Liškiavos 
vais. pradžios mokyklos mo- 
cytojas Z. Prapiestis rado 
)rie savo gyvenamo namo 
>rilipintą popieruka, kuriuo 
reikalaujama po Kibyškio 
iltu padėti 300 litų, prie-' 
šingu atveju buvo grąsinama 
nušauti. Iš ūkininko Nedzin
sko ir Liaųkevičiaus tokiu 
pat budu buvo reikalaujama 
>o 100 lt.

Ūkininkams pinigų nepa
dėjus kitą dieną rasta sieno
je išpaišytas kryžius, o ta 
patį vakarą apie 10 yal. 
Liaukevičiui rengentis gulti 
pro langą paleistas į jį šū
vis, bet nepataikė.

PASIKORĖ DEL SKOLŲ.

Imbrado valsč.’ Milgėdžių 
km. Ferdinandas čiukinas 
vieną vakarą pranešė savo 
šeimai, kad jis einąs pas 
kaimynus ir daugiau negrį- 
šiąs. Iš ryto, tikrai, jį rado 
ant netoli augančio beržo 
šakos pasikorusį. Spėjama, 
kad korėsi dėl skolų.

ATLIEJO STRAZDELIO 
BIUSTĄ.

Šiomis dienomis Masai- 
čio liejykloje, Kaune, atlie
tas kun. Strazdelio biustas. 
Netrukus bus iiedinamas 
Dariaus ir Girėno biustas 
paminklui.

PERKA VAISINIUS 
MEDELIUS.

šiemet visų miestelių rin
kose labai daug privežama 
vaisinių medelių, kuriuos iš- 
Derka. Atvežama ir iš Šiau
lių medelynų.

» X XJvS

Kreipkis į vietinį agentų, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE

10 STATE ST., BOSTON, MASS

PER HAMBURGĄ 
Mus nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSL NEW YORKAS- ėl?t.5G
KAUNAS, TRE«A KLASE <110---
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

j vietinius agentus arba

E T U V O

H AM B DRG-AMERICAN UBE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

Į LIETUVĄ
Resruliariai Išplaukimai St 

Smap Kelionė 
Žemos Kainos M

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI:

United States—Lapkričio 25. 
Frederik VIII — Gruodžio 9.

Išplaukimų suras* 1934 metam, 
kainas ir kitas informacijas su- 

tiekia agentai arba ofisas

Scandinavian- 
American Line
248 M’ashington Street 

Boston, Mass.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

Papuošta danteliu spalvuota puikiu paveikslų, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

Mibniuot viešuose susirinkit

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
D ARIJO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTMKOS. ŠE1MIMSKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai grafiaosi.i ir tirrtingiauria eilių knyga lietnvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

And i nio apdarais $1.25.
Kiekvienas (mvio papnošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nesip’Ar knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “įMoney Orderiu'. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamil t prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS"
253 BROADVVAY. SO. BOSTON,
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7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

REMEN • EUROPA
Specialiai traokmni stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene učtikrina labai patogių kelionę į LIETUVĄ.
Greičiausia* Kelis* į Tėvynę.

Informacijų klausk’te pas vietinius agentus, ait>a

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

ašs

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Su v. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

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

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITŲ 

Talpina įvakūn naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių, (vairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”

GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUANIA.MASS.
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AVIACIJOS DIENA 
VYKO PUIKIAI.

PA-

Norsė iššoko per langą nuo di, kad užsimušusi mergina 
9-to aukšto. i vadinosi Martha E. Brown,

LINKSMAS BALIUS.

nedėldienio naktį 28^tų amžiaus registruota gįįjS^’D^Ichlste^io S^L.’

A. 359 kuopa rengia puikų

Ora* buvo gražu* ir auto* 
mobilių privažiavo šimtai.

Metropolitan Airporte, 
šalia Cantono, pereitą ne
dėldienį įvyko Bostono ir 
apylinkės lietuvių aviacijos 
diena. Oras buvo labai gra 
žus, tik šaltas, žemė sniegu 
apklota, pradžia žiemos. 
Nežiūrint to automobilių 
privažiavo keli šimtai. Žmo
nių buvo gal į 1,500 ir be
veik visi norėjo oru paskrai 
dyt. Svečius vežiojo, rodos 
keturi orlaiviai kol jau visi
škai sutemo.

Musų lakūnas Juozas Ja
nušauskas, kuris ateinantį 
pavasarį ruošiasi lėkti per 
vandenyną iš Amerikos į 
Lietuvą, kad užbaigus Da
riaus-Girėno pradėtąjį žy 
gį, turėjo 4 vietų lėktuvą ir 
vežiojo pasažierius labai vi
kriai. Žmonės, kuriems teko 
su juo palakioti, džiaugėsi, 
kad su juo labai malonu 
skraidyt. Sako, jis valdo 
mašiną taip gabiai, kad vi
sai nejunti kada ji pakila o- 
ran ir kada nusileidžia že
mėn.

Janušauskas parodė ir 
“štukų” susirinkusiai publi
kai. Tam tikslui jis paėmė 
lengvą orlaivį ir iškilo oran 
vienas pats, be pasažierių. 
Žmonės nustebę žiurėjo, 
kaip jis padangėse visaip 
vartosi ir daro mirties kil
pas. Bet įdomiausis reginys 
buvo kuomet jis apsivertė 
kojomis aukštyn ir pradėjo 
skraidyt galva žemyn. Kada 
jis nusileido, publika pasvei
kino jį smarkiai suplodama 
rankomis.

• Aviacija musų žmonėms 
yra da lyg ir naujiena. Nors 
jie mato orlaivius skrai
dant kas diena, bet nedaug 
yra tokių, kurie patys butų 
jais skraidę. Todėl nežiū
rint drebinančio šalčio, šim
tai lietuvių išbuvo aviacijos 
lauke iki tamsos. Visi džiau
gėsi pažinę Janušauską ir 
visi stebėjosi, kodėl musų 
kunigai per savo “Darbi
ninką” ir “Draugą” varo 
tokią išgamišką agitaciją 
prieš jį. Rep.

Kaip gauti darbo prie val
džios organizuojamų viešų

jų darbų.
Samdymas bedarbių prie 

viešųjų valdžios darbų iau 
prasidėjo. Šį utarninką Bo
stone buvo jau paimta 3,- 
500 bedarbių. Bedarbiai 
samdomi jau ir kituose Mas
sachusetts miestuose.

Visų pirma darban imami 
tie bedarbiai, kurių vardai 
16 lapkričio buvo miestų 
welfare (labdarybės) kny
gose. Aplikacijų tokiems 
pildyt nereikia.

Keno vardas nebuvo wel- 
fare knygose, tas turi užsi
registruoti federaliniame 
re-employment biure savo 
mieste. Galima nueiti polici- 
ion ir pasiklausti, kur ran
dasi “Federal re-employ- 
ment Service”. Jeigu kuria
me mieste tokio ofiso nėra. 
tai reikia kreiptis i vietinį 
vvelfare departmentą. ar ki
tokią agentūrą, kuri rūpina
si bedarbiais.

Bostono bedarbiai, kurių 
miestas dabar nešelpia, turi 
eit užsiregistruoti i State 
Emplovment Bureau. 169 
Congress st.

Pereito
iš merginų viešbučio, kuris 
randasi Clarendon ir Stan- 
hope gatvių kertėj, iššoko 
per langą nuo 9-to aukšto tū
la mergina ir ant vietos už
simušė. Tai atsitiko 
pusė po dviejų

balių, Washington Audito
rium, 215 Washington st, 
Dcrchester, Mass. Pradžia 

Stoughtone sustreikavo a- 7:30 vai. vak.
apie pie 200 Coreoran Shoe Co. Gerbiamieji Dorchesterio 

kuomet visi dirbtuvės batsiuvių. Jie rei- įr apielinkės lietuviai! Pir-

sustreikavo 
batsiuviai.

/špentykit
Namus

MOORE’S PENTU

GYDYTOJŲ ADRESAI

jau miegojo. Vėliaus pasiro- kalauja daugiau algos.

Pripildytas visokių spalvų gardžių 
valgių ir akanamynų-iš viso pasaulio. 
A & P pasiūlo didelį pasirinkimų ir 
tikrų bargenų, per Švenčių Pokylį.

DEL MOSTE 
su sėklom ar bė sėklų

BZscuit pan DOVANU 
su kožnu pirkiniu

NĖRA 
LYGIOS

OCEAN 
SPRAY

3 pak. 9^C 

9 po 1 sv. kenu 37c 

2 pakeliai 9Jc 

2 kenai 90c

SaaavfteU
24tį sv. bagį 93*

87*
37*

50,000 bedarbių šią sąvaitę 
gausią darbo.

Dabartiniu laiku Massa
chusetts valstijoj yra 97,000 
bedarbių su šeimynomis, 
kurios gyvena iš miestų tei
kiamos pašalpos. Dabar nu
tarta organizuoti tokiems 
bedarbiams viešuosius dar
bus, kad jie patys galėtų sa
vo šeimynoms pragyvenimą 
užsidirbti ir miestams nerei
kėtų jas šelpti. Prie to prisi
deda ir federalė valdžia. Ji 
davė tuo tikslu $22,000,000 
Massachusetts valstijai. Pi
nigai paskirstyti proporcio- 
naliai visiems valstijos mie
stams. Gubernatorius Ely 
pereitą nedėldienį pasakė, 
kad jau šią sąvaitę 50,000 
tokių bedarbių bus nuimta 
nuo miestų pečių ii- pristaty
ta prie darbo. Likusieji 47,- 
00 bedarbių gausią dirbti 
gruodžio pradžioje.

Ona Doreliutė sunkiai 
sumušta.

Pereito nedėldienio naktį 
ant Third streeto, South Bo
stone, buvo užpulta ir bai
siai sumušta Ona Doreliutė, 
19 metų amžiaus mergina, 
kurios tėvai gyvena po nu
meriu 310 Third st. Užpuo
limas Įvyko tuščioj vietoj, 
apie 300 žingsnių nuo mer
gaitės namų. Gindamosi 
mergaitė pradėjo šauktis pa
galbos. Policiją, žinoma, na
kties laiku neprisišauksi, y- 
pač užpakalinėse gatvėse. 
Nuo mergaitės riksmo pa
budo kaimynai ir išėję lau
kan suėmė užpuoliką. Sa
koma, kad nuo merginos bu
vo jau nuplėštos drapanos ir 
ji gulėjo beveik nuoga. Už
puolikas buvo ją užgulęs. 
Žmonės suėmė jį ir pradėjft 
jieškoti policijos. Pribuvusi 
po nekurio laiko policija jį 
paėmė. Ona Doreliutė buvo 
nuvežta miesto ligoninėn. 
Jos galva buvo sudaužyta, 
nosis sulaužyta ir veidas 
taip sumuštas.kad iš pradžių 
jos pačios tėvas negalėjo jos 
pažinti. Kalbėt ji nieko ne
galėjo. buvo visai be žado. 
Tik vėliau truputį atsigavo, 
tačiau jos gyvybė pavojuje.!

Policija sako. kad suim-f 
tas piktadarys jau prisipa
žinęs prie kaltės. Jis vadina-' 
si Martin Camey. 25 metų 
amžiaus airys. Jis sakosi da
žnai vaikščiodavęs su Dore- 
liute į šokius. Pereito nedėl
dienio naktį jis užtikęs ją 
verkiančią sėdint ant laiptų 
netoli namų. Jis pasisiūlęs 
parvesti ją namo: besives- 
damas įsivedęs Į tuščią kie
mą ir tenai pradėjęs ją imti. 
Kadangi ji gynėsi, tai jis ją 
primušęs. Daktarai sako, 
kad pasveikti jai nedaug e- 
sa vilties.

RAZINKOS 
CRISCO 
MINCE MĖSA 
Cranberry Sauce

ŠEIMYNŲ MILTAI
PYRAGAMS MILTAI 
SŪRIAI B,lti " Spalvuoti 2«

TAL KAI P**“b arba tūboj g svarai 77c

D0UGNU C AI ,u cukrum tuz 17c 
La Touraine Coffee 1 *v-bles 29*
ENCORE 4 po 8 unc. pak 25c

VEGETABLE SOUP &

DUOK “A&P Maisto Liudymus
tiems, kuriems Maistas daug reiš
kia ši sezoną. Jie išperkami visose 

A & P Maisto Krautuvėse.

balu;

Bostone yra 26 pripažin
tos ligoninės.

oooeoooeoooeoooeeeeeeooeeci

Cambridge'aus Lietuvių Sūnų Draugystė, Rengia tikrai puikų Balių 
Psdėksvoflifc Dienoje — Thanksgiving Day—Ketverge.

LAPKRIČIO 30, NOVEMBER, 1933.
Prasidės nuo t po pietų ir.tęsis iki vėlumos nakties.

CYPRUS SALEJE,
PROSPECT STREET CAMBRIDGE. MASS.
Gerbiamieji ir Gerbiamosios:—Visi žino, kad Lietuvos Sūnų Drau

gystė visados surengia puikius Balius. Visi turi daug smagumo ir 
puikiai pasilinksmina. Grajjs puikiausia Orkestrą — Babe Stanley 
Broa^asting Orchestrą^ Bus nauio alaus ir gardžių užkandžių.

Įžanga: vyrams —>0c; merginoms—35c. Seni ir jauni nepamirš
kit ateiti į tų puikų balių. KVIEČIA KOMITETAS.

Iš kitur važiuojant, reikia išlipt ant Central skvero, iš ten netoli ir
svetainė.

oooMoeooeooooeeoeeooe*

TtL Porter S78t

Dr. John Repshis
(BEPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

NsSėHnmis ir Sventadieaiab 
mm 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
laasaa st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.
ŠS
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Vienintelė Krautuvė So. Bostoną,
Kuri Parduoda Geriausias

Pentu*, Sienoms Popierą, 
įvairiu* geležiniu* daiktas 
žemiausiomis kainomis.

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

.užeikite pas mus.

Flood Sooake 
Hardware Co.

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

mą kartą Dorchesterio ir 
apielinkės lietuviams teks 
tokioj dailioj ir patogioj 
svetainėje pasilinksminti, 
prie geros muzikos, gardaus 
alaus, dešriukių, aiskrymo, J 
saldžių ir karčių gėrimų. Y- 
ra žinoma, J<ad Dorchesterio 
SLA. kp. savo parengimuo
se atsilankiusius svečius ma
loniai ir gausiai pavaišina, 
šį kartą dar gerau prie to 
pasirengta, nes naujoj vie
toj. Šiuomi kviečiame visus 
atsilankyti ir puikiai paūžti, 
įžanga tik 25c ypatai.

Kelrodi*: Važiuojant į
Bostoną Wash. st., Dudley 
karu arba iš Bostono Ash- 
mont Wash. st karu, reikia 
išlipti ant Norwell Street, 
Važiuojant Columbia Road 
Franklin Park, arba And
rei’ Sq. karu, reikia išlipti 
ant Washington Street, gali
ma gauti ir transferą, ir ga
lima važiuoti iki svetinės, 
arba eit pėkščiam, nes neto
li, Dorchesterio linkui.

SLA. 359 kp. Komitetas.

Cambridge’aus lietuvių 
didysis balius.

Teko patirti kad Lietuvos 
Sūnų, Draugystė padėkavo- 
nės dienoj, Lapkričio-Nov. 
30 d. rengia smagiausi ba
lių.

Rengėjai tikrina, kad šį
met balius bus labai smar
kus, nes muzikantai, valgiai 
ir gėrimai bus pritaikinti 
sulyg šių “blaivybės” die
nų ir visko bus pilnai. Sve
čių tikimasi keletą šimtų.

Aš Busiu.

ADVOKATAS
J. B. GAILIUS
Daro

S17 B STREBT, 
>

SOUTH BOSTON, M488. 
Tetefoaas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA UETUVUKA
APTIEKA

Dr. Jos. Lutkevieia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo 1 iki 3 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 11U5

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
’ 1*7 SUMMER STREET.

LAMRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
8* Seollay 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 
Nediliom, nuo 10 ryt. iki 1.

TsL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
. LIETUVIS DENTISTAS

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

iki 1 v. po
tik

iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

UI BROADWAY. tarp C ir D st, 
8a BOSTON. MASS.

Mea a 11 ■ ik amt viaoUų Vaistų ir 
Gyduolių. Nno Patrakime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo. Senmatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aviš
koje geriausias potornavanos Ir 
teisingas patarimas. Vaistas im- 
shmėiam ir per paktų, 
musų adresų.

RCJUR, (Beg. Apliifcsrta)

1OCitros, Lemom t unc. 
Oraage pak

WHIPPLE’S MINCE MEAT 2 ~ Jar 29-
QUEEN ANN MINCE -MEAT . .. Pak l(X

5 unc. jar. 14c 
pak.

1 sv. ken. 27< 
pa L 9t 

ken. 23c

DROMEDARY PEEL

MARASCHINO CHERRIES v 
HECKER’S CREAM F ARINA 
R & R PLUM PUDDING 
BELL’S POULTRY SEASONING 
FRIEND’S MINCE MEAT

Geri Quaker Made Produktai
Preservai sti^a^'Sp.1 ž®6 

Ann Page Jetties asst. flavors 

Baking Pouder ouaker maw sv. km 

Alyvos E3 pant iar’ 45*
A&P Squash 2 
A&P Pumpkin

ENCORE OLIVE OIL 
RAJAH CURRANTS 
RAJAH EXTRACTS

kiloki 
sv. jar. 

jar.

ENCORE pt jar 
plain

No. 2Vi kenai

No. 2ų k<

19*
13*
25*
33*
25*
13*

pant. 23c

2 Pak 25c
ban k a 2Jc

Yukon Ginger Ale di*?tbSX 12
Yukon Sparkling Water contents ©niv 3 12

Grape luice '& 25°

Oderis 
O g ar etai

SPARKLE

kvort.
• banku 
galionas 37'

bonkų 
po 12 L

2 pantinė 
bonkos

FRUITS dėl SALAD
(Del Mante rųšis)

Chesterfieids, Oid Golds 
Camels, Lucky Strike

Daug Tyrų Vaisių 
Gelatine

carton 
$L#9 pa

/3C 
25c

25*
galiono 21-

1P
2 pak. 9<

No. 2’i gpc No. 1 ken i

Kietos Saldainės 
Garantuoti Šokoladai

Dates 15c
Marvin Pitted—8 unc. pak.

Mixed Nuts svar. 29c 
Walnuts svar- 29c 
Almonds sv 25c 
Pecans svar- 29c 
Pop Corn ken- 10c

Littlc Buster rųšics 
Citron Peel svar- 29c 
Layer Figs ST- Pak- 15c
Peanuts pak 10c

Jumbo rūšies, sųdyti.
Stuffed Dates sv- 25c

ASSORTED 
cellefoninėse bagėse

“GERESNI
NEGU
KITADOS”

svaras

svaro

25'
33'

A PLACE c±Žž

YOUR ORDEft

NOW'

A s P Food Stores New England
rtijjGreal AILANIIC.& PACIflf r j c

LIETUVIŲ METODISTŲ 
ŽINYČIOS

Devynių Metų Sukaktuvių 
Banketas.

Įvyks Nedėlioj, Novem- 
ber 26 d. 1933 m. 7:30 vai. 
vak. Turėsime labai gerą 
vakarienę ir puikų progra
mą. Liėtuvių M. Žinyčios 
valdyba ir Rev. B. F. Kubi
lius kviečia narius ir rėmė
jus ir pažįstamus ateiti į va
karienę ir dalyvauit jos ry
tiniam programe.

L. M. Ž. Komitetas.

PEČIUKAS PARSIDUODA.
Kerosinu kūrinamas parliorio pe

čiukas. tik 2 mėnesiu vartotas, par
siduoda pigiai. .

G. HILL,
67 Thomas Park. So. Boston. Mass.

ŠOKIAI
Rengia Pašelpinė Draugystė ‘Liaudis' 

ĮVYKS SUBATOJ,
25. D. LAPKRIČIO-NOV, 1933 M. 

Prasidės 7:30 vakare. 
LIETUVIŲ ŽINYČIOJ, 

Atlantic ir 4th Sts- So. Boston, Mass.
Įžanga ypatai 25c.
Visi kviečiami atsilankyt.

KOMITETAS

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

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

453a BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas, So. Boston 2029-W

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

iš senų laikrodžių j naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŪŠIES 

OIL BURNERIUS. PATYS
įtaisome

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

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

ARGLYS-J1LS0
EGG,

Už Tonų.
STOVE, NUT—

American Antracite 
i BRIQUETTES COKE

į WESTERN COAL CO. 
15 WESTWOOD STREET

į DORCHESTER
į Tel. Geneva 6060. J

SOUTH BOSTON, MASB.
TtL So. Boston 2*9, 2172 ir 2T9

A. J. NAMAKSY
Real Estete A Insurance

366 W. BROADWAY.
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Telephone 
So. Boston 3367

251 Cbestout Avi 
Ji

. Telefonas So.

P. J. AkuneviUa
' GBABORIUS-UNDERTAKER

TtL Uaivsrmty S4SS

Ai, Dr. Susan 
(^adienes-Curry

LIErtJVB DENTISTE 
VALANDOS: 9-« ir 7-S.

<78 Massachusetts Ava^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

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

258 W. Breadnay 
80. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Brocktoa 411*

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Agentam.

T-V- —V -UIMM TMOkm
mobilius. Taisyme ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
Ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON,

Potor Trečiokas ir Joo

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Oegąaaainuoju akis, 
skmias, krovas' akis

(aldosę) aky-

L L. PA8AKARNIS, a D.
447 Broadoay, So.

Joseph IF. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorioa 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Rgs. 158 West 7th Street 
So. Boston Tel. 1437-M

IPAREiFAY AUTO
SERVICE

FILLING STAT1ON 
Goriaaaia Taisymo Vieta.
norite, kad Ji 
fid laikytkilias ilgai 

•7!
«h3cittų,

Darbas geras.
Jeigu norite, ka 

gerai truktų, imUto 
Bau paa mus.

VIKTOR V AITAITI8 
415 Oid Cokmy Ave^
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston UTĮ.

kaina

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
UETUVI8 GYDYTOJAB OI CHUURGAS 

Gydo aitrios ir kroniikas Bgas vpm amtanir valkų. Vartoj 

S matų Itoktiil*

____ TsL S. B. 271X
■OUTE BOSTON, MASS.

Ofiso valandos: 2—4 a. p.) 7«4iM 
*24 BA8T BBOADWAT

X.Ray




