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FRANCUZAI SIŪLO NADJĄ 
NUSIGINKLAVIMO PLANĄ.

SKIRIA 20 MĖTŲ LAIKO.

Per 20 metų ginklai butų pa
naikinti ir Europa apsau

gota nuo karo.
Kaip žinia, Hooveris yra 

pasiūlęs didžiosioms valsty
bėms nusiginklavimo planą. 
Bet tarptautinėj politikoj 
franeuzai visuomet nori tu
rėti pirmenybę, todėl ir nu
siginklavimo planą jie išdir
bo savo ir dabai siūlo ji vie
toj Hooverio projekto.

Franeuzai siūlo vykinti | 
nusiginklavimą laipsniškai, 
kas penki metai sumažinant 
ginkluotų jėgų tam tikrą 
nuošimtį, taip kad per 20 
metų pasaulis butų visai nu
siginklavęs. O kad tuo tar
pu nekiltų Europoje karas, 
tai reikia įsteigti “tarptauti
niai parkai” ir sukoncent
ruoti juose sunkiąją artileri
ją, tankas ir kitokius užpuo
limo ginklus, kad juos visuo
met butų galima panaudoti 
užpultai valstybei ginti, jei
gu kas norėtų ją užpulti.

Tuo budu visoms valsty
bėms butų užtikrinta apsau
ga ir nusiginkluoti joms ne
būtų pavojinga. Tuo budu ir 
Vokietijai nebūtų pamato 
didinti savo ginkluotų jėgų, 
ko ji dabar užsispyrus rei
kalauja.

Šitam planui aptarti Fran
cuzija siūlo sušaukti vien 
tik Europos valstybių kon
ferenciją. O kas liečia Ame
rikos ir kitų pasaulio dalių 
nusiginklavimo, tai tenai 
jau galima taikyti kad ir 
Hooverio nusiginklavimo 
planas.

IŠMETĖ 20 KOMUNISTŲ 
VADŲ.

Maskvos žiniomis, šiomis 
dienomis iš komunistų par
tijos centro komiteto tapo 
išmesta 20 vadų, jų tarpe 
Gregorij Zinovjev, buvusis 
Kominterno galva, ir Leo 
Kameniov,Trockio švogeris. 
Visi jie apkaltinti “kontre- 
voliuciniu darbu”.

Kameniovas ir Zinovje- 
vas sykį buvo jau išmesti iš 
atsakomingų partijos vietų, 
bet prisiekus jiems daugiau 
neiti prieš kazionają “lini
ją”, jiedu 1927 metais buvo 
priimti atgal.

VOKIEČIŲ GENEROLAS 
ATSISAKO VADOVAUTI 

BOLIVŲ ARMIJAI.
Vokiečių generolas Hans 

Knudt, kuris per 11 metų 
vadovavo Bolivijos armijai, 
dabar vėl buvo pakviestas 
tam darbui, bet neapsiėmė. 
Prieš karą jis suorganizavo 
Bolivijoj tokią stiprią armi
ją, kokios neturėjo nei viena 
pietų Amerikos respublika. 
Kilus pasauliniam karui, 
gen. Knudt išvažiavo Vokie
tijon ir tarnavo Rusijos 
fronte. Po karo jis vėl buvo 
sugrįžęs Bolivijon, bet čia 
senoji valdžia buvo jau nu
versta ir revoliucionieriai 
nutarė jį sušaudyt. Jis greit 
pabėgo Vokietijon, bet likę 
jo turtai Bolivijoj buvo kon
fiskuoti, ir dabar jis jau ne
beturi noro tenai važiuoti.

Sibiro Intervencija,
Amerikos Suma

nymas.
Skaitytojai turbut da ne

pamiršo, kaip Rusijos darbi
ninkams nuvertus caro val
džią, Anglija, Amerika, 
Francuzija' ir kitos buržua
zinės valstybės pradėjo 
briautis į Rusiją visomis pu
sėmis, norėdamos sutriuš
kinti revoliuciją ir atstatyti 
caro sostą. Didžiausios jų 
pastangos buvo daromos per 
Sibirą, remiant Kolčaką ir 
čekoslovakus. Kai Ameriko
je tuomet dėl tos šlykščios 
intervencijos socialistai pro
testavo, tai Wilsono valdžia 
aiškinosi, kad ji tai interven
cijai buvusi priešinga, bet 
negalėjusi savo aliantų at- 
kalbint.

Dabar gi Lyttono komisi
ja, tyrinėjusi Mandžurijos 
padėtį, savo raporte Tautų 
Lygai pareiškia, jog toji a- 
liantų intervencija Sibire 
buvo Amerikos valdžios su
galvota. O Lyttono komisi
jon, kuri rašė šitą raportą, į- 
eina ir Jungtinių Valstijų 
atstovas, gen.-maj. Frank R. 
McCoy.

Ką gi dabar pasakys Wa- 
shingtono ponai?

Chicagoje Išplėšė
Lietuvio Aptieką.

Banditai kankino savininką 
Tupikaitį ištisas 3 valandas.

Pereitą sąvaitę Chicagos 
banditai padarė nepaprastai 
drąsų ir žiaurų užpuolimą 
ant lietuvio Tupikaičio vai
stinės, kuri randasi po nu
meriu 725 W. 123rd st.

Kaip “Naujienos” prane
ša, vagys įsilaužė per skie
pą. Nors skiepo durys buvo 
užrakintos, bet jie numušė 
spyną, ir įsigavę į vidų, laip
tais pasiekė vaistinę. Išgir
dęs triukšmą, P. Tupikaitis 
pradėjęs šaukti kas ten, bet 
visi keturi jį tuojau sugriebė 
ir kaklaryščiais pririšę prie 
kėdės pradėjo mušti revol
verių rankenomis.

Išdraskę ir apieškoję visą 
aptieką, plėšikai pasivogė a- 
pie $50 vertės narkotikų— 
morfino ir kokaino, apie 
$300 tavorų ir $150 pinigais. 
Be to, prieš sprukdami lauk, 
pasigriebė visus Tupikaičio 
rubus, labai brangų trijų ka
ratų deimantą, rankinį laik
rodėlį ir du revolverius. Per 
tas tris valandas nepaliko 
neapžiurėto nei vieno už
kampio, nei vienos spintos 
namuose ir krautuvėje. Vos 
įsiveržę ir sugriebę Tupikai
tį, tuojaus privertė jį atida
ryti seifą, iš kurio ištuštinę 
visus pinigus.

KALINIAI DIRBA 900 
AKRŲ FARMĄ.

Lewisburg, Pa. — Federa
linė valdžia įkūrė čia naują 
baudžiamąją koloniją, kur 
kaliniai turės dirbti 900 ak
lį farmą. Pereitą sąvaitę at
vežta jau du vagonai 
žemei dirbti mašinų.*

Kaip Socialistai Ko
voja su Nedarbu.
Pereitą sąvaitę Danijoje 

susirinko parlamentas ir so
cialistas ministeriu kabineto 
pirmininkas Stauning paaiš
kino, kaip jo valdžia yra pa
siruošus kovoti su nedarbu. 
Jos programas reikalauja 
tuojaus sutrumpinti darbo 
valandas ir organizuoti vie
šus darbus. Kadangi tie 
darbai reikalauja daug pi
nigų, tai socialistinė valdžia 
siūlo parlamentui iš vienos 
pusės sumažinti armijos už
laikymą, o iš kitos —apdėti 
dideliais mokesčiais kapita
listus.

O kaip su nedarbu “ko
voja” Amerikos kapitalistų 
valdžia? Ji išdalijo daugiau 
kaip bilionų dolerių korpo
racijoms ir bankieriams, o 
bedarbiams nei cento. Kai 
alkani veteranai nuėjo Wa- 
shingtonan paramos prašyt, 
tai ji juos pavaišino durtu
vais ir gazinėmis bombomis 
ir kulkasvaidžiais. Kapitali
stams auksas, o bedarbiams 
švinas.

Baltimorėj Suimta 79 
Streikieriai.

Baltimorėj dabar strei
kuoja siuvėjai. Bet kai ku
riose dirbtuvėse streiklau
žiai dirba. Skebus saugoja 
policija. Pereitą sąvaitę 
streikieriai tačiau prasilau- 
žė per policijos kordoną ir 
suėję Harford Tailoring 
kompanijos dirbtuvėn pra
dėjo varyti skebus laukan. 
Policija čia streikierius su
laikė ir visus nuvežė veži
mais į nuovadą. Buvo suim
ta 72 moterys ir 7 vyrai, iš 
viso 79 asmenys. Bet jų ad
vokatui užtikrinus, kad nuo 
teismo jie nebėgs, paleido 
visus be kaucijos.

AIRIAI PIAUNASI TARP 
SAVĘS.

Pereitą nedėldienį Kil- 
mallocko mieste, Airijoje, 
buvo “baltosios armijos” ša
lininkų prakalbos, į kurias 
prisirinko ir prezidento De 
Valeros rėmėjų. Tarp šitų 
dviejų grupių kilo mušty
nės, per kurias buvo supiau- 
styta ir subadyta keliasde- 
šimts žmonių.

ZAKRZEWSK1S NUTEIS
TAS IKI GYVOS GALVOS

Worcestery pereitą sąvai
tę buvo pasmerktas iki gy
vos galvos kalėjiman Tadas 
Zakrzewskis, 20 metų am
žiaus lenkutis, kuris bylos 
metu prisipažino užmušęs 
pereitą birželio mėnesį tūlą 
Vladą Vitkovskį, 42 metų 
amžiaus žmogų.

MONTANOJ 10 COLIŲ 
SNIEGO.

Pereitą subatą Montanos 
valstijoj pasirodė jau tikra 
žiema. Oras pasidarė šaltas 
ir daug prisnigo. Apie Milės 
City buvo 10 colių sniego. 
Tuo tarpu apie Bostoną gė
lės dabar pilnam žydėjime 
ir karštis siekia 80 laipsnių.

Rocklande, netoli Bosto
no, šį panedėlį pasikorė Dr. 
Thomas F. Ash. Sakoma, 
jog jis nusižudė dėl to, kad 
nesenai mirė jo žmona,

Kalėjime Nukankino 
Jaunuolį.

Du valdininkai dabar kalti
nami pirmo laipsnio žmog

žudystėj.
Jacksonvillėj, Floridos 

valstijoj, jau antrą sąvaitę 
eina šiurpulinga byla, ku
rioj du Sunbeam kalėjimo 
valdininkai yra kaltinami 
pirmo laispnio žmogžudys
tėj. Išėjo mat aikštėn, kad 
kankindami nepaklusnius 
kalinius jiedu pasibaisėtinu 
budu nukankino Maillerfer- 
tą, jauną vaikėzą. Jis buvo 
įstatytas į taip vadinamą 
“sweatbox’ą”, kojos įrakin
tos į medinę kaladę, rankos 
surištos ir ant kaklo užner
tas retežis, kad negalėtų at
sisėsti. Netekęs jėgų, jisai 
apalpo tame bakse ir sus
mukęs pasismaugė ant rete
žio.

Kapitonas Courson, kuris 
buvo šitos inkvizicijos vy
riausis meisteris, sugalvojo 
pasaką, buk Maillerfertas 
“pats nusižudęs”. Tą patį 
tvirtino ir jo padėjėjas Hig- 
ginbotham. Bet pašaukti tei
sman kaliniai dabar parodė, 
kad tai melas. Jų buvo pa
šaukta apie 20 ir visi jie liu
dijo, kad Maillerfertas ne
nusižudė, bet buvo nukan
kintas. Jie parodė, kad pir
ma, negu jis buvo uždarytas 
į tą “prakaitavimo baksą”, 
kalėjimo valdininkai jį žiau
riai sumušė guminėmis pai- 
pomis.

Buržuazinė spauda rašo 
apie tai labai šlykščiai. Mat, 
negražu.

Areštuotas Aptie
korius Brūzga.

Pereitą sąvaitę Dedhamo 
teisme buvo sprendžiama 
Norwoode lietuvių vaisti
ninko p. Brūzgos byla. Va- 
rantą jam areštuoti buvo iš
ėmus 12 metų mergaitės 
motina, kaltindama jį nedo
ru pasielgimu su jos maža
mete mergaite. Teisėjas 
Cifford B. Sanborn atrado 
jį kaltu, tačiau bausmės jam 
nepaskyrė, nes jis apeliavo 
i aukštesnį teismą. Todėl p. 
Brūzga buvo uždarytas iki 
kito teismo ir pastatytas po 
$5,000 kaucija. Iš kaucijos 
didumo matyt, kad teismas 
skaito Brūzgos nusikalsta
mąjį darbą sunkiai baudžia
mu.

Vincas C. Brūzga yra ge
rai žinomas toj apielinkėje 
vaistininkas. Jisai gyvena 
Walpolėj, netoli Norwoodo, 
o vaistinę turi Norwoode, 
kur yra daug lietuvių. Jis 
yra 35 metų amžiaus vyras.

FRANCUZIJA APRUBE- 
ŽIAVO AMERIKOS 
VAISIŲ ĮVEŽIMĄ.

Francuzija nustatė Ame
rikos obuoliams ir grasioms 
šitokią kvotą per spalių, lap
kričio ir gruodžio mėnesius: 
12,000, 39.000 ir 48,000 
kvintalų. | kvintalą eina 220 
svarų ir pusė.
PORTO RICOSALOJ SU

ŽEISTA 3,000 ŽMONIŲ.

Washingtone gautomis ži
niomis, per viesulą Porto Ri- 
co saloje buvo sužeista 3,- 
000 žmonių. Užmuštu iki 
šiol priskaityta 220

Nušovė Studentą, 
Plėšikų Vadą.

Vėlai pereito ketvirtadie
nio vakarą Medforde buvo 
nušautas Charles Marino, 16 
metų amžiaus high schoolės 
mokinys iš Chelsea. Jis pa
rėjo iš mokyklos namo, pa
valgė vakarienę ir išėjo su 
savo gatviniais sėbrais. Kur 
jis eina, tėvai neklausė. O 
jis atsisėdo su savo frentais 
automobilin ir nuvažiavo 
plėšikauti Bostono priemies
čiuose.

Apie 9 valandą vakaro 
vienoj Medfordo valgykloje 
policmanas prausėsi rankas 
užpakaliniame kambary. Iš
ėjęs iš užpkalinio kambario, 
jis pamatė užpuolimą prie
šaky: keli jauni vaikėzai su 
revolveriais laikė prie sienos 
prispyrę restorano savinin
ką, o kiti kraustė kasą ir 
riausė stalčius. Policmanas 
nieko nelaukdamas išsitrau
kė revolverį ir ėmė šaudyt. 
Du plėšikai tuoj suklupo, 
matyt, pašauti, bet išsitaisė 
ir pabėgo kartu su kitais. 
Vienas gi, vengdamas šū
vių, krito žemėn ir sveikas 
būdamas gulėjo kaip negy
vas. Policmanas tą tuojaus 
surakino ir pašaukęs vežimą 
nusiuntė nuovadom Tuomet 
pradėta jieškoti kitų. Vie
nas rasta netoli pabėgęs jau 
negyvas. Jis turėjo peršautą 
krutinę. Kiti buvo sugaudy
ti tą pačią naktį. Bet vienas 
pašautas pasislėpė ir iki šiol 
jo nesuranda.

Vėliau paaiškėjo, kad nu
šautas buvo minėtasai Char
les Marino. Jo tėvas buvo 
policijos atvežtas pas grabo- 
rių ir užmuštąjį savo sūnų 
pažino. Apsikabino senis 
lavoną ir bučiuodamas jį 
pradėjo verkti: “Dieve, Die
ve, kodėl tu taip padarei?”

NORMAN THOMAS ĮSPĖ
JA APIE NAUJĄ KARO 

PAVOJŲ.
Kalbėdamas San Fran- 

ciscoj socialistų kandidatas 
į prezidentus Norman Tho
mas pabrėžė, kad kapitaliz
mas jau sunacionalistėjo, o 
nacionalizmas yra biauriau- 
sis karų auklėtojas. Jeigu 
pasaulio darbininkai nesusi
organizuos ir nenulaužys 
nacionalizmui ragų, naujas 
karas bus neišvengiamas.

SUGAVO BUTLEGERIŲ
LAIVĄ SU DEGTINE.
Pakraščių sargybos laivai 

pereitą nedėldienį sugavo 
butlegerių laivą su degtine 
netoli Bostono. Jis gabeno 
$40,000 vertės gėrimų ištro- 
škusiems bostoniečiams.Lai- 
vas yra varomas trim moto
rais, po 300 arklių jėgos 
kiekvienas, todėl jo greitu
mas labai didelis, tečiau 
šaudomas jis bijojo bėgti.

VESTUVĖSE SUVALGY
TA 1,000 AVIŲ.

Telegramos sako, kad pe
reitą sąvaitę Turkijoj di
džiūnas Faik Bey vedęs 
merginą vardu Gulistan Ha- 
dim. Iš jos namų į jaunojo 
dvarą lydėjo 600 raitelių. Iš
viso vestuvėse buvę 3,000 
žmonių, kuriems pavalgy
dinti buvo papiauta 1,000 a- 
vių, viena avis trim žmo
nėm.

ŠIURPULINGA TRAGEDIJA 
JUOZO ARNONO FARMOJ.

PAŠĖLĘS VYRAS PERŠO
VĖ ŽMONĄ.

Paskui jis prisirišo prie tvo
ros šautuvą ir pats nusišovė.

Michigano valstijoj, Lake 
kauntėj, prie pat Pleasant e- 
žero, buvo graži Juzės ir 
Juozo Armono farma. Šian
dien jos jau nebėra. Vietoje 
gražių triobų riogso tik pe
lenų krūvos ir aprūkęs nuo 
gaisro kaminas. Pats Juozas 
Armonas jau nebegyvas, o 
ligoninėj guli peršauti du 
vaikai ir miršta jų motina.

Visa tai padarė pats Ar
monas, 51 metų amžiaus 
farmerys, kuris vieną vaka
rą pereitą sąvaitę parvažia
vo automobilium girtas ir 
pradėjo šėlti. Armonienė 
matydama, kad jos vyras 
pavojingai neramus, bijojo 
arti jo būti ir užlipus į antrą 
aukštą užsidarė į vieną 
kambarį su savo 15 metų 
dukterimi Frane.

Kaip septynios iš ryto ji 
jau gamino pusryčius vir
tuvėj. Armonas vėl pradėjo 
šėlti ir prie visų kabinėtis. 
Mergaitė jį subarė. Tuomet 
Armonas pagrobė šautuvą ir 
šovė į ją. Šūvis nunešė jai 
vieną alkūnę ir privarė šmo
tų į kairiąjį šoną. Antrą šū
vį jis paleido į savo žmoną, 
suvarydamas į vidurius apie 
60 šmotų.

Motina su mergaite leido
si bėgti pas kaimynus. Ar
monas besivydamas užsitai- 
sė šautuvą iš naujo ir vėl šo
vė du kartu. Mergaitė su
smuko, bet motina spėjo į- 
bėgti miškan ir dasigavo iki 
kaimyno farmos, kur tuoj 
buvo pašauktas daktaras.

Armonienės 12 metų sū
nūs Jonas tuo tarpu rengėsi 
ant viršaus. Išgirdęs šaudy
mą ir pamatęs per langą, 

j kad jo motina ir sesuo jau 
[peršautos, jisai nusileido už- 
Ipakaliniais laiptais ir norėjo 
bėgti. Bet pamatė jį Armo- 

inas ir pradėjo vytis. Įsidė
jęs dvi naujas gilzes į šau
tuvą jis šovė į vaiką du kar

atu, privarydamas jam šl uo
tų į nugarą, kojas ir rankas.

Šaudymą išgirdęs, atbėgo 
iš lauko darbininkas Mikas 
Žygutis, kuris buvo išėjęs 
karvių melžti. Armonas tuo 
tarpu pasiėmė saują degtu
kų iš virtuvės ir pradėjo de
ginti namą. Jis padegė visas 
drapanas, firankas ir viską, 
kas tik ėmė ugnį. Žygučiui 
jis leido savo drapanas išsi
nešti, bet nuolatos grąsino ir 
jį nušauti.

Kai gyvenamas namas jau 
gerokai įliepsnavo, Armo
nas tuomet uždegė garažą ir 
daržinę, kuri buvo prikrau
ta pilna šieno, dobilų, bul
vių, javų ir visokių mašinų. 
Paabejojęs, kad ugnis gali 
visko nesunaikinti, Armo
nas pagriebė didelį kūjį ir 
šaukdamas, “Aš sunaikinsiu 
viską—viską!” ėmė daužyti 
automobiliaus inžiną, ratus, 
o paskui ir kitas mašinas. Jis 
daužė ir laužė viską, kas tik 
pasitaikė jam po kojų.

Paskui pasiėmė šautuvą ir 
nubėffo per Jauką į krūmus.

Tuo tarpu iš visos apielin
kės pradėjo rinktis farme
riai gelbėti farmą nuo gais
ro. Pribuvo ir šerifas su ke
liais valstijos policininkais. 
Farma jau baigė degti. Pra
dėta jieškoti pabėgusio Ar
mono. Jį rado už pusės my
lios jau nebegyvą. Jo šautu
vas buvo pririštas prie tvo
ros ir iššautas, o jo krūtinėj 
buvo dvi žaizdos nuo šūvių.

Pašauti vaikai gal pa
sveiks, bet Armoniepė tur
but mirs. Armonas buvo an
tras jos vyras. Pirma ji buvo 
ištekėjusi už Budrio. Tas 
mirė, palikdamas jai porą 
vaikų ir gražią fąrmą. Trįs 
metai atgal ji paėmė Juozą 
Armoną užkuriais. Ir štai, 
kaip jis dabar jai atsimokė
jo. Manoma, kad jis pašėlo 
nuo gėrimo, nors ir šiaip 
jam dažnai užeidavęs pasiu
timas.

Bulvės davė $13,000,- 
000 Nuostolių.

Aroostook’o apskritis Mai- 
ne’o valstijoj yra plačiai ži
nomas savo bulvėmis. Bet 
šiais metais bulvės taip atpi
go, kad Aroostooko farme
riai turi apie $13,000,000 
nuostolių. Jie įdėjo šįmet į 
bulves arti $19,000,000 ir 
prikasė 41,760,000 bušelių. 
Tai yra labai gražus derlius 
ir jeigu jie galėtų parduoti 
po kokį dolerį už bušelį, tu
rėtą gero pelno. Bet parduo
dant bulves dabartine kai
na, jie gali gauti už jas tik 
apie $6,000,000. Vadinasi, 
13 milionų nuostolių.

Bedarbių Riaušės '
Neivfoundlande.

Carbonear’o miestelyje, 
Newfoundlande, Kanados 
provincijoj, pereitą sąvaitę 
buvo didelės bedarbių riau
šės, nes miestelio valdytojai 
sustabdė jiems pašalpą. Be
darbiai sunkiai sumušė vie
ną biznierį ir jo sūnų, išdau
žė krautuvių langus ir pa
statę ant bėgių barikadas 
sulaikė traukinį, kuris turė
jo iš miestelio išeiti.

Policija Susišaudė 
Su Kareiviais.

Telegramos sako, kad 
Humaeao miestely, Porto 
Rico saloj, tarp policijos ir 
Amerikos kareivių įvyko su
sišaudymas. Iš viso buvę pa
leista apie 200 šūvių, 5 žmo
nės buvę užmušti ir daug su
žeista. Dėl ko tas įvyko, ne
pasakyta.

“TAUTIŠKA” VALDŽIA 
DRAUDŽIA DARBININ

KAMS STREIKUOT.
Vokietijos tautiška arba 

juodašimtiška Papeno val
džia paskelbė patvarkymą, 
kuriuo draudžiama darbi
ninkų uni joms-streikuoti ar
ba raginti kitus prie streiko. 
Už tokį raginimą kaip ir už 
patį streiką unijos turėsian
čios atlyginti kapitalistams 
visus nuostolius, kokie ga

jos dėl streiko pasidalyti.

* » » * *' » » »«-• ** Mt• n -‘-f Tr“-* t ' . , .. r v.; ;-t
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TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ PENKI METAI NUO TAU
ARGENTINOJ NETURI 

PASTOGĖS.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” (nr. 109) rašo:

“Nedarbo našta visu savo 
smarkumu slegia nemažą mu
sų lietuviškosios kolonijos dalį 
Argentinoje. Pačių bedarbių 
paviršutiniu apskaičiavimu 
vien Buenos Aires Naujo Uos-

RAGĖS SUKILIMO
Šių metų rugsėjo mėnesį 

sukako jau penki metai nuo 
to laiko, kaip pora šimtų 
Tauragės darbininkų išėjo Į 
gatvę ir su ginklais rankose 
paskelbė fašizmui galą. Jie 
buvo užėmę jau visas val
džios Įstaigas ir pradžia iš
rodė gana gerai. Bet atėjusi 

. _ , - i kariumenė Tauragės revo-
..... . , J ’ hucionienus apgalėjo ir tuo-nin7ianciQiYio mrcra ru* noctfu < . • • i •

I jaus prasidėjo kruvinas te
roras.

-Kaipo socialistai, darbieeiai! 
\vra priešingi visokiam smur-i 
' tui. Todėl jie reikalauja, kad 
ir su Indija butų susitarta 
draugiškai, o ne smurtu nuo
lankumo jieškoma.

SKUNDŽIASI SMETONOS 
ORGANAS.

“Lietuvos Aidas” prade
da vis daugiau ir daugiau 
skųstis, kad Lietuvai bloga. 
Viename paskutinių jo nu
merių randam šitokią rau
dą:

KEISTUČIO MIRTIES 
SUKAKTUVĖS.

Rugsėjo 25 dieną Lietu
voje buvo minimos kunigai
kščio Keistučio mirties 550 
metų sukaktuvės. Visas 
Kaunas tą dieną buvo pa
puoštas vėliavomis ir Keis
tučio ir jo žmonos Birutės 
atvaizdais.

Paruošė MilžiniškąKolonizacijos Planą.
PIETŲ AMERIKON MANOMA KELTI 1,000,000 

VOKIETIJOS BEDARBIŲ.

“Kol buvo gerai, kol mes ga
lėjome žmoniškai parduoti mu-

Keistutis buvo pasmaug- : 
tas 1382 metais, 24 rugsėjo 
dieną, Jogailos nelaisvėj, 
Krėvės pily. Jogaila tuomet 
buvo jau priėmęs krikščioni
šką krikštą, o Keistutis lai

didžiausiame varge, be pasto
gės, gyvena apie 700-800 lietu
vių. Jei prie jų pridėsime išsi
blaškiusius po patį miestą ir 
priemiesčius, o taip pat po visą 
respubliką, susidarys gal net 
keli tūkstančiai. Jų tarpe rasi
me ne mažai šeimynų su ma
žais vaikais.

“Toji skurstančiųjų armija 
musų kolonijoje yra tiek reikš
minga, kad pagalios visa musų i 
lietuviškoji spauda ir organi- į 
zacijos atkreipė į juos savo dė
mesį. Visi apie juos kalba gra
žių užuojautos žodžių nesigai-' 
ledam i. Vieni siūlydami pasi
imti bedarbius musų atstovy
bei, kiti bandydami juos šelpti 
ar kitus ragindami tai daryti. 
Vienok nuo gražių žodžių be
darbių padėtis nė kiek neleng- 
vėja, o ir bandžiusieji jiem pa
dėti ne kiek padėjo.”

Todėl patys bedarbiai pa-

Minėdama dabar tas liūd
nas sukaktuves, Berlyno 
“Kova” svarsto klausimą, 
kas buvo kaltas, kad tas su
kilimas nepavyko. Tarp kita 
ko ji sako:

“Darbininkiškas elementas 
tame sukilime parodė gana 
daug energijos ir iniciatyvos, 
atlikdamas pirmuosius sukili
mo veiksmus (areštai, apsigin
klavimas, apylinkės valstiečių 
įtraukimas). Bet nebuvo gata
vos, judrios sukilimui vykdyti 
organizacijos. Nebuvo suma
nių, iki galo energingų vadų. 
Todel sukilėlių masė greitai 
nustojo orientacijos ir pasiti
kėjimo savo darbo tikslingu
mu. Susidūrus su valdžia (ka
riuomene) per greit kapitulia
vo (pasidavė). Energingai va
dovaujami sukilėliai galėjo len- 

siėmė iniciatyvą ir sušaUKė gvai paversti niekais atsiųstos
visas Buenos Aires lietuvių 
organizacijos ir spaudos at
stovus pasitarti badaujan
čiųjų šelpimo reikalu. Susi
rinkti susirinko 12 organiza
cijų atstovai, tačiau dėl par
tinių skirtumų negalėjo susi
taikyt, ir da susirinkimui ne
prasidėjus apie pusė jų išė
jo. Liko tik 6 organizacijų 
atstovai, kurie galėjo šiaip 
taip susikalbėti. Bet, kaip 
rodos, ir jie nieko konkre
taus nenutarė.

DĖDELĖ ŠOVĖ IŠ 
TUŠČIO.

“Keleivis” andai pakriti
kavo drg. Kareivos straips
nį “Musų taktikos klausi
mu”, kuris tilpo Kauno “So
cialdemokrate”.

Musų pagrindinė mintis 
buvo tokia: Kareiva vaduo
jasi daugiau upu, negu šal
tu protu. Jis atmeta refor
mas, nemato jokios naudos 
iš demokratijos, ir ragina 
socialistus eiti prie savo tik
slo revcliucijos keliu. Tai 
sindikalistų taktika— tiesiai 
prie tikslo. Gyvenimas to
kiai taktikai nepasiduoda. 
Revoliucijos pagal užsaky
mą nesidaro. Joms reikalin
gos tam tikros sąlygos. O pa
kol tos sąlygos da nepri
brendo, mums juk reikalin
gi palengvinimai ir buržu
azinėj valstybėj. Čia kaip 
tik ir pasidaro reikalingos 
reformos ir demokratija.

Šitokioj musų pozicijoje 
Dėdelė įžiūrėjo kažin-kokią 
hereziją ir prirašė apie ją 
ištisas dvi skiltis “Naujojoj 
Gadynėj”.

Tačiau visam savo straip
sny jis nepastatė prieš musų 
poziciją nei vieno argumen
to. Priešingai, jis su viskuo 
sutiko. Jis pripažįsta, kad 
revoliucijos pagal užsakymą 
nepasidaro. Ir jis sako, kad 
reformos yra reikalngos, ir 
kad jų neatmeta nei komu
nistai. Jis tik tvirtina, kad 
“jeigu nėra žmonių, kurie 
daro revoliuciją... tai revo
liucija pati savaimi neatsi
ras.”

Bet “Keleivis” juk niekad 
ir nerašė, kad revoliucija 
gali būt be žmonių.

Taigi Dėdelės šūvis į “Ke
leivį” čia buvo visiškai tuš
čias. _ . __

kareivių dalies veiksmus, dar 
veikiau — kareivius patraukti 
į save, izoliuoti nuo karininkų. 
Be to, svarbu buvo išlošti lai
kas: sekančiom dienom Taura
gės pavyzdys butų buvęs daug 
kur pasektas, juoba, kad tam 
tikro organizacinio ir dar svar
biau moralinio pasirengimo bu
vo visur, čia svarbiausiai tru
ko energingų, sumanių ir atsi 
davusių visa dusia perversmui 
vadų. Darbininkiškoms organi 
zacijoms pravartu visumet pa
tikrinti ar tinka savo darbui 
tie, kurie stovi jų pryšaky. Tai 
daryti reikia iš anksto!”
“Kovos” rašytojas yra 

tvirtai įsitikinęs, kad Taura
gės reikalas dar nėra už
baigtas. Atėjus laikui ir “i- 
deologiškai suvirškinus į- 
gytąjį čia patyrimą”, jis sa
ko, “Lietuvos darbo žmonės 
atsiims tai, ko jie nesugebė
jo 1927 m. rugsėjo mėnesį.”

Namai planuojama statyt be langų, kad apsaugojus gy
ventojus nuo kaitrų. Kenksmingi vabzdžiai bus naiki

nami nuodais iš orlaivių.

Buvęs Bolivijos kariuo- naikinti visokie pavojingi 
menės vadas, vokiečių gene- vabzdžiai, beriant iš orlai- 
rolas Kundt, turi paruošęs,vių specialiai pagamintus 
didžiulės vokiečių koloniza- i nuodingus miltelius. Visi 

bus suskirstyti 
bus patiektas Vokietijos ir sulig darbo rųšies į darbo

kėsi dar senovės lietuvių ti
sų gaminius, tai buvo gerai ir kybos, kurie garbino gamtą. eijps plana, kuris neužilgo kolonistai
mes tada sakėm, kad verkslen- Krikščionys juos vadindavo r ------
ti nėra pamato, nes yra gerai., . . .. i “pagonimis . Todėl ir apie kitų valstybių vyriausybėms| batalionus, po vadovybe in-
, a, r gl .. 1 ne8eral> el °, Keistučio tragingą mirti sa- apsvarstytu Tame plane nu- žinierių, technikų iragrikul- kad vis sunkiau darosi parduo- izAmo x_____ • »•_x .j koma, kad “prmutmis krik- matoma pervežti vienas mi-

i ir ainos i nu no. ščionis (Jogaila) pasmau-,jįonas vokiečių su 250 tuks- 
Sunku dėl to, kad Lietuva gč “paskutini pagoną (Kei- tančių visokios rųšies spe- 

neturi kur parduoti savo stutiL J cialistų į Pietų Ameriką, ko-
produktų. O negalėdama Į Ištikrųjų gi ne vienas Kei- ‘ Jonizuojant, daugumoje ne- 
nieko užsieniui parduoti, ji stutis buvo krikščionių pa- išeinamais miškais apaugu- 
turi už perkamus tenai daik-' smaugtas, bet tūkstančiai pins upės Amazonės aukš

tumos kraštus Brazilijos, 
Kolumbijos, Ekvadoro, Pe
rų ir Venezuela valstybėse.

tus mokėti arba auksu, arba Lietuvos žmonių buvo išžu- 
kitų valstybių gerais pini-Įdyta kryžiaus vardan. Pats 
gaiš. Tuo budu Lietuvos iž- i Vytautas parsidavęs popie- 
das tuštėja ir šalis eina prie I žiaus agentams “dėl politiš- 
finansinės katastrofos. kų išrokavimų”,mušė ir korė 

žemaičius, kurie nenorėjo
“DARBININKŲ ŽODIS”.

Šitokiu vardu Kanadoje 
pasirodė lietuvių komunistų 
lapelis, kuris vadina save 
“revoliuciniu laikraščiu”, 
“galingu ginklu”, ir žada 
eiti sykį į mėnesį.

Pirmutiniame jo numery 
tačiau nėra nieko Įdomaus. 
Keli straipsniukai, kelios se
nos žinutės, kurios senai jau 
kituose laikraščiuose yra til
pusiu—tai ir viskas. Kam 
jis reikalingas, sunku supra
sti.

garbint svetimų 
šventųjų.

dievu

Indijoj plaukė patvinusią 
upe laivas su žmonėmis. 
Nuo medžio šakos nupuolė 
ant laivo gyvatė. Žmonės 
jos taip persigando, kad su
bėgę į kitą laivo šoną ap
vertė laivą ir šimtas jų pri
gėrė. O gyvatė nebūtų jų 
prarijus nei vieno. įvyko

Atydesniam kolonizacijos 
projektavimui suorganizuo
ta Tarpkontinentali Agroin- 

lr dustrinė Sąjunga. Ta kolo
nizacija bus visiškai skirtin
ga nuo iki šiol pavienių as
menų imigravimo į Šiaurės 
ir Pietų Ameriką.

Bus pervežama visas mi- 
lionas suaugusių ir vaikų, su 
namų statybai paruošta me
džiaga, mašinomis ir kito
mis, specialiai tų kraštų gy
venimui pritaikintomis, rei
kmenimis.

Kolonistų gyvenimas bus 
pa

baisi nelaimė vien dėl to,
kad žmonės nemokėjo pro-į sutvarkytas kooperac. 
tauti. grindais, Pirmiausia bus iš-

turos specialistų.
Namai nebus statomi 

viensėdžiais, bet miesteliais 
komunos pagrindais. Ištisos 
miestų dalys bus sujungtos 
su viena apšaldymo stotimi, 
tokiu budu kiekvienas gy
ventojas turės apšaldytą na
mą ir nereiks vargti nuo 
aukštos oro temperatūros. 
Namai bus be .langų, kad 
saulė visai negalėtų Įeiti, o 
šviesa ir ventiliacija bus Į 
taisyta dirbtinu budu, nes, 
girdi, mokslas jau tiek nu 
žengė, kad ir be saulės švie
sos namus galima Įrengti su
lig visų higijėnos reikalavi
mų.

Generolas Kundt sako, 
kad be abejonės kolonistai 
turės pasidaryti tų valstybių 
piliečiais, kuriose jie gy 
vens, vienok neturi užmiršti 
senos savo kalbos ir Įpročių. 
Ta kolonija bus radio stoti
mi surišta su Vokietija, ga
lės klausyti savos muzikos

ANGLIJOS DARBO PAR 
TIJA UŽ SOCIALIZMĄ.

Pereitą sąvaitę Leiceste- 
rio mieste Įvyko Anglijos 
Darbo Partijos metinė kon
vencija, kuri aiškiai pasisa
kė už socialistinę valstybę. 
Priimtoj rezoliucijoj ji pa
reiškia. kad socialistinė val
stybė, tai vyriausis organi
zuoto Anglijos proletariato 
tikslas.

Eidama prie šito tikslo, 
Darbo Partija reikalauja 
nacionalizuot Anglijos Ban
ką ir visus akcinius bankus. 
Visos svarbiausios pramo
nės šakos, kaip kasyklos, 
transportaciją, elektros ga 
myba ir kitos Įmonės, be ku 
rių visuomenė negali apsiei
ti, turi būt socializuotos.

Šitą programą Anglijos 
Darbo Partija žada vykinti 
gyveniman tuojaus, kaip tik 
ji paims savo kontrolėn vai 
džią.

Telegramos sako, kad par
tijos vadas Hendersonas ši 
tai rezoliucijai nepritaręs. 
Tačiau konvencija išrinko jį 
vėl Partijos sekretorium ir 
iždininku. Rezoliucija karš
tai rėmė Charles Trevelyan, 
buvęs švietimo ministeris 
darbiečių kabinete.

Be to, Darbo Partijos 
konvencija pasisakė už pa 
laikymą prekybos sutarties 
su Sovietų Rusija ir už dery
bų atnaujinimą su Indija.

ŽUDYNĖS
FORT DFARBORVE

“Gamta Migo tolumo į"' — kaip
atroizduota dailininko V. C. IFrath 
... įkvapta* baiirdiikot itdarikyttd* 
gau/o* atkaklią Miami indijonų, 
karia naimoniiku ilniimu išžudo 
forto grrantojn* ... rugpiučio 15 
d. 1812 matai*.

—ir žalias tabakas 
eturi vietos cigaretuose

programas ir momentališkai 
gauti smulkias žinias apie 
politinio ir visuomeninio gy
venimo eigą. Manyti, kad 
Vokietija atsiskirdama.su ta 
savo tautiečių dalimi jų nu
stotų, nėra pagrindo. Atvir
kščiai. Jie greičiau žūtų pa
silikę vietoje, kur gyvento
jų skaičius perdidelis ir trū
ksta jiems darbo.

Kolonistų projektan neį
eina tų daiktų gamyba, ku
rių ir dabar perteklius yra. 
Jie mano eksportuoti medi į 
Š. Ameriką, kuris galėtų 
lengvai konkuruoti su So
vietų Rusijos eksportuoja
mu medžiu, ir mineralinį a- 
liejų i Europą. Ypač koloni
stai mano gauti pirmenybę 
savo medžiui Š. Amerikoje, 
tuo labiau, kad jie iš ten ma
no pirkti Įvairių savo kolo
nijai mašinų.

Tokios kolonizacijos reik
šmę pajustų ne tik Vokieti
ja, o dalinai ir visas pasau
lis. Pirmiausia sumažėtų vi
su milionų bedarbių skai
čius, atgytų visas komercinis 
vokiečių laivynas, kol per
gabentų milioną žmonių su 
visomis jų gyvenimui reika
lingomis reikmenimis. Be 
to, tų pačių reikmenų paru- 
pinimas atgaivintų ne vieną 
komercinę bei industrinę į- 
monę.

Toks būrys vyrų ir mote
rų, pasiryžusių nugalėti vi
sas naujo gyvenimo kliūtis, 
beabejo, paskatintų ne vie
ną viso pasaulio energinges- 
ni žmogų šiokiu ar tokiu bu
du prie tokios kolonizacijos 
prisidėti arba ją pemėgdžio- 
ti.

Be abejo, sunkiausias tos 
kolonizacijos uždavinys, tai 
finansinio fondo sudarymas, 
kuris paviršutiniai atrodo 
taip sunkus, vienok pasita
rus su stambesniais finansis- 
tais pasirodo visai Įmano
mas. Vien tos kolonizacijos 
plano sudarymui, dalyvau
jant Įvairiems ekspertams, 
pav. inžinieriui agronomui 
Walter Boehmer. kuris bu
vo svarbiausiu patarėju dėl 
Rusijos penkmetinio plano 
sudarymo, jau išleista 750,- 
000 markių. Ir yra apskai
čiuota, kad viso to plano į- 
vykdvmui reikalinga 2,500,- 
000,000 markių.

Pirmas to plano realizavi
mo žingsnis bus šaukiant 
Apvaliojo Stalo konferenci
ją Hagoje ar Ženevoje, Į ku
rią vyriausybės atsiųs savo 
atstovus, taip pat dalyvau
jant Įvairiems finansistams 
ir kolonizacijos ekspertams.

Buvęs Peru respublikos 
prezidentas Leguia kaitą iš
sireiškė, kad jis duotų reika
lingą sumą lėšų, jei kas ko
lonizuotų kalonuotus Peru 
valstybės Amazonės pakraš
čius. O Alexander von Hum- 
boldt pareiškė, k*ad tie kal
nai bus naujos civilizacijos
lopšiu. ‘A. L. B?

Jo nėra Luckies 
, . lengvinusiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte 

•
ES perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau

lyje. bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lueky Strike 
lengviausia cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva’* - todėl šis

M

puikus tabakas, ji tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It"s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad I.uckies yra tokie 
lengvi eigaretai.

“Irs toasteci"
T— pofculh kngvą Uuefctet

"Jei imogui parašytą geresnį knygą, pasakytą geresnį pamokslą, ar padarytą tobulumus sląstus pelėm) 
gaudyti negu jo kaimynai, o pasistatytą namui miško tankmėje, t ištiek pasaulis iki jo durą pramini t rką," 

RALPH VALDO EMERSON

Ar 5ij pareSkion* negjaėtinai p«u«kinj kodėl pasaulis užgiris ir priima Lucky Strike?

EUROPA SKOLINGA A- 
MERIKAI 11 BILIONŲ, O

SIŪLO TIK 1 BILIONĄ.
Vokiečių spauda, pasi

remdama pranešimais iš 
Londono ir Nėw Yorko, pra
neša, kad Europos skolinin
kai pasiūlę mokėti Amerikai 
vienkartinę apvalią vieno 
biliono dolerių sumą vietoj 
atskirų ratų, kurie sudaro a- 
pie 11 bilionų dolerių. Pagal 
šiuos pranešimus ši vieno 
biliono suma butų realizuo
ta tarptautinės paskolos for
ma. Šis pasiūlymas buvęs 
padarytas Anglijos ministe
rio pirmininko per arbatėlę, 

'suruoštą Amerikos ambasa
doriui Melionui.

■ z ■

atsiskirdama.su
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo

ILLINOJAUS MAINERIAI TVIRTAI 
KOVOJA PRIEŠ IŠNAUDOTOJUS.

Pastatė Tyrinėtojui Peary Paminklą.

SPRINGFIELD, ILL. '

Spalių 2 d. čionai įvyko 
Progressive Mainerių Uni
jos masinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 6,- 
000 žmonių. Kalbėtojų ir 
mainerių atstovų buvo iš 
Bellviile, Benki, Chicagos, 
Taylorville, III. ir West Vir
ginijos. Pirmasis kalbėjo 
\Villiam Keck, sekretorius 
Progressive Miners of Ame
rica unijos. Jis plačiai ai
škino senosios U. M. W. u- 
nijos bosų veidmainybes.Jie 
rinko mokestis nuo maine
rių, o dirbo dėl mainų savi
ninkų naudos.

West Virginijos delega
tai susirinkusiems maine
riams priparodė, kad Lewis 
su savo mušeikomis pereitą 
kovo mėnesi parašė darbi
ninkams kontraktą po 23 
centus už iškasimą tono an
glies ir po $2.80 dieniniam 
darbininkam ir šiaip pridir
bo visokių nemalonumų 
darbininkams.

1931 metais išėjus maine
riams į streiką unijos bosai 
visą laiką palaikė kompani
jų pusę ir darbininkus taip 
suvargino, kad 20 kūdikių 
mirė badu. Tuom laiku Val
stijos prokuroras buvo re- 

publikonas ir mainerius 
žiauriai persekiojo.O vėliau, 
kada tas ponas kandidatavo 
į gubernatorius, tai U. M. 
W. viršininkai, agitavo mai
nerius už ji balsuoti.

West Virginijos delegatai 
griežtai pasmerkė visą Le- 
vviso mašineriją, reikalavo, 
kad visi maineriai prisidėtų 
greičiausiai prie P. M. A. u- 
nijos ir ateinančiuose rinki
muose balsuotų už socialistų 
kandidatus Į visas valdiš
kas vietas.

West Frankfort, III., uni- 
jistai anglies išvežiotojai at
sisakė vežti skebų kastą an
glį. todel tenai kasyklose su
stabdė darbą.

Tavlorville, Ilk. aukštosios 
mokyklos studentai žada iš
eiti Į streiką dėl to, kad pra
dėjo vežti skebų kasamas 
anglis šildymui mokyklos.

Springfielde keturių sub- 
distriktų maineriai laikosi 
geriausiai, nes nė vienai 
mainai neleidžia dirbt su 
skebais; nors buvo visokių 
susirėmimų, bet muštynių su 
policija neturėjo.

Iš visko matosi, kad Prog
ressive Miners of America 
unijai pritaria netik anglia
kasiai, bet ir abelnai visuo 
menė ir reikia tikėtis, kad 
mainų operatoriai tuojaus 
pradės taikytis su organi
zuotais mainerais Į naująją 
uniją.

Po visus apieiinkės mies
telius persiorganizuoja sky
riai ir dedasi prie Progres 
sive Miners of America. 
Taylorville aplienkėje laimi 
Progressive Miners unija ir 
nieko blogo prieš jos narius 
nėra įrodoma. Unijos virši
ninkai reikalauja, kad vai 
džia atšauktų iš tenai mili
ciją, nes tenai viskas yra ra
mu ir milicija nereikalinga.

Spalių 3 d. Gillespie, Ilk, 
prasidėjo Progres. Miners 
of America konstitucinė 
konvencija, suvažiavo apie 
500 delegatų. Konvencijai 
yra priduotų sumanymų 
kad joks viršininkas negali 
būt ilgiau unijos valdyboje 
kaip du metu; joks viršinin
kas negali gaut perdidelę al
gą; minimalė mokestis į uni
ją turi būt tarp 50 ir 75 cen
tų į mėnesį, ir kada unijoje 
susitaupys skiriamas kapita
las, mokestis turi būt suma
žinta. C. Joseph.

DETROIT, MICH.

Buvo sklokininkų jomar- 
kėlis.

Rugsėjo 25 d. š. m. lietu
vių svetainėj ant 25 gatvės 
sklokininkai buvo surengę 
komunistinių idėjų jomar- 
(ą, užvardindami diskusijo
mis, temoje ‘‘Sovietų Sąjun
ga ir sugrįžę iš Sovietų 
draugai/’Publikos buvo ma
žai, nes Detroito darbinin- 
cams komunistų šukavimai 
jaliko labai paprasti ir da- 
>ar čia darbininkai nuo ko
munistų šalinasi.

Šiose diskusijose buvo 
kviečiami dalyvaut, anot 
sklokininkų, pabėgėliai iš 
Sovietų Sąjungos. Bet tų ne
va pabėgėlių mažai atsilan
kė, manoma, kad jie neno
rėjo pakenkt Bimbos biz
niui. Apart lietuvių kalbėjo 
V. Mayer angliškai. Jis išbu
vo Sovietų Rusijoj čielus 
metus. Savo kalboj pasakė 
daug Įdomybių apie komu
nistų valdomą Rusiją. Savo 
kalboj jis tvirtino, kad Ru
sijos komunistai apgavo 
liaudį. Jie pažadėjo duoną, 
laisvę ir žemę, bet kaip įsi
galėjo, tada vėl atėmė iš 
darbininkų žemę ir laisvę, o 
ant galo ir duoną. Mayer sa
ko, kad dabar Rusijoj po 4 
šeimynas gyvena 5 kamba
rių butuose. Jis taipgi sakė, 
kad tarp Rusijos komuniz
mo ir kapitalizmo nėra skir
tumo. Darbininkai Rusijoje 
pavergti ir išnaudojami taip 
kaip ir kapitalistiškose šaly
se, ten diktatūra, teroras, 
mirties bausmė ir milijonai 
žmonių pūdomi kalėjimuo
se. Mayer pareiškė, kad jei
gu jam reikėtų taip gyvent, 
kaip ten gyvena darioinin 
kai, tai jis Rusijoj nebūtų 
galėjęs ilgiau kentėt kaip 24 
valandas.. Tokia Mayer io 
kalba komuinstam labai ne
patiko. Jie pradėjo daryti 
kalbėtojui įvairias pastabas 
ir toliau jam kalbėt neleido. 
Paskui komunistai pradėjo 
diskusijas ir bandė pateisin
ti Stalino diktatūrą, tvirtin
dami kad Mayeras meluoja, 
ir kad Rusijoj visai taip nė
ra, kaip kad jis sako. Bet 
nelaimei j tas diskusijas bu
vo atsilankę keletas pažan
gių žmonių, apsipažinusių 
su socialistiškom idėjom. 
Jie patiekė komunistams 
paklausimų. Prieš tuos ar
gumentus vienpusiai komu
nistai kamavosi gana sun
kiai, bet jokių aiškių išvadų 
padaiyt nepajiegė.

Drapokas.

NORWOOD, MASS.

Komunistai vėl apsiskan- 
dalijo.

Bimbos lekajus J. Gry
bas sakosi “Laisvėj”, kad 
turįs pakvitavimus net iš 
Pavolgės baduolių, kaip tie 
baduoliai (Brooklyno) pir
kę maistą už norwoodiečių 
pinigus. Tik tos apyskaitos, 
kurias Grybas turi iš sovietų 
sąjungos, esančios labai 
sunkios, pakelti negalįs. Tik 
traukiniais ir garlaiviais vė
žio jamps. Vadinasi, “fak
tai” yra ir jų nėra.

Vietos bimbukai vėl apsi- 
skandalino. Čia, mat, yra 
viena draugija, kurios ko
mitete sėdi “susipratusio” 
proletariato karžygiai ir ve
da knygas. Apie porą mėne
sių tam atgal buvo rengia
mas piknikas draugijos nau
dai, bet bimbininkų nelai 
mei į komisiją pateko ir so
cialistų, kūrei iškėlė narsių
jų karžygių darbelius drau-

šiaurės Grenlandijoj, kur nėra jokios civilizacijos, tarp amžinų ledų ir sniegų šiomis dieno
mis buvo atidengtas šis 60 pėdų aukšto mūrinis bokštas kapitono Peary atminčiai. Peary kelia
vo pro čia su savo ekspedicija šiaurės žemgalio jieškoti. Paminklą jam pastatė jo giminės, čia 
parodytas būrys eskimosų, vietos Grenlandijos gyventojų, kurie susirinko pažiūrėti paminklo 
atidengimo ceremonijų. _

gijos mitinge. Pasirodė, kad 
už parduotą tavorą nėra vi
sų pinigų. Aiškinasi -bimbu- 
kai šiaip ir taip, vienok su
klupo ir išėjo iš mitingo pa
raudę. Dar turiu primint štai 
ką: Draugijoj yra asmuo, 
kuris gaspadoriaudamas nu
nešė draugijai apie 65 do
lerius pinigų. Jau bus pora 
metų nuo to laiko, o minėtas 
asmuo su draugija dar ir 
šiandien nėra atsiteisęs. Ir 
mėnesinių duoklių nemoka. 
Tačiau bimbininkų jis yra 
skaitomas draugijos nariu, 
nes atėjus balsavimui jų pu
sę palaiko. Patartina drau
gijos nariams pabust iš mie
go ir toki komitetą pašaukt 
prie tvarkos. Pilietis.

DETROIT, MICH.
Kas dedasi musų didmiesty.

“Keleivio” 38 num. buvo 
rašyta apie šv. Jurgio para
pijos prabaščiaus Juozo 
Čižausko nesmagumus su 
policistu Podolskiu ir Vero
nika Bukantyte. Rugsėjo 22 
d. turėjo būt ta byla nagri
nėjama teisme. Kaltinamie
ji Bukantyte ir policmonas 
į teismą atėjo, bet dvasiškas 
tėvelis nepasirodė, tad per- 
klausinėjimas atidėtas 29 d. 
rugsėjo. Tą dieną kaltina
mieji vėl atėjo į teismą, bet 
kunigėlis su apkaltinimais 
vėl nepasirodė. Byla vėl til
po atidėta iki spalių 6 d.

Kaip bus su tais tūkstan
čiais dolerių, kuriuos para
pijonai sudėjo “Dievui ant 
garbės”, niekas nežino. Bet 
ar reikės “dvasiškam tėve
liui” atlikt iš viso gyvenimo 
išpažintį teisme, vis vien tai 
sužinosime.

Rugsėjo 13 d. buvo nomi
nacija kandidatų Į valdiškas 
vietas. Tarpe jų buvo ir lie
tuvis, smetoninis “demo
kratas” advokatas Uvikas. 
Jis kandidatavo republiko- 
nų tikietų ant Wayne Coun- 
ty iždininko vietos.

Detroito miestas turi 1,- 
745,788 gyventojus, jų tar
pe lietuvių priskaitoma tarp 
15 ir 20 tūkstančių. Wayne 
County turi 1,888,946 gy
ventojus, ir pamislykite, 
musų “garsusis” smetoninin- 
kas surinko 2,392 balsus. 
Adyokatėlis Uvikas labai 
mėgsta musų miesto lietu
vius “krikštyti” savais ad- 
vokatiško žodyno vardais: 
“tuščios sėdynės”, “girti 
maišai”, “neverti mano ba
to”. Ypatingai jis puldavo 
pažengesnius lietuvius.

Dabar vietos lietuviai, 
vieton atiduoti jam balsus, 
paprašė netašytam smetoni- 
ninkui pasimokyti etikos.

Detroito Darbininkas.

STOUGHTON, MASS. į ruoju laiku, rodos, bimbi-
Po stoutktoo, pasižvalgius Stoughtone ir

7 . . i bimbiniai kitoniški: jie ne-
. Šis miestelis, tai ne gar- Į verčia kitus laikytis bimbi- 

sioji Florida arba ^Califor-Į nės “linijos”. Ten ir svetai
nė, kur įvairus turistai lei-įnės nariais, kaipo j labda- 
džia vakacijas. Stoughtonas rystės dr-stę, gali įstoti kas 
stovi apie 16 mylių nuo Bos- tiktai nori, bile tik gali už- 
tono ir jame gyvena būrelis simokėti nustatytas duok

les. Jokių politiškų koštuvųmusų viengenčių lietuvių, a- 
pie kurių judėjimą ir kitas 
ypatybes verta šis tas pažy
mėti. Žiūrint į stoughtonie- 
čius organizaciniu žvilgs
niu, visupirma metasi į akį 
jų svetainė, užvardinta “Li
thuanian National Kome”. 
Bet ne tas Įdomu, kad ne
skaitlingas žmonių būrelis 
galėjo įsikurti nuosavą na
mą, o tas, kad pas juos yra 
energijos ir to namo užlai
kymui.

Mat, nesant bažnyčios, vi
si sukasi apie tautišką na
mą kaipo lietuvystės centrą.

Nors Stoughtono lietuviai 
yra atvykę iš įvairių kam
pelių Lietuvos, bet visi gy
vena sutikime ir vienybėje. 
Jų parengimuose būna kupi
na svetainė publikos, o kuo
met jau atsidaro šokiai, tai 
ten tik ir sukasi visi: ir ži
lagalvis plikis, ir aštuonioli- 
kiniai ir da jaunesni. Kas 
šeštadienio vakarą svetainė 
atidara ir ten be jokio ti
kieto gali įneit kas tiktai no
ri pasilinksminti. Ten ra
diola groja visokius šokius, 
ten vyrai bolėmis žaidžia.
arba kortom bovijasi: o nu- Štai, “Laisvės” Nr. 230 klė-

di jau Varėnos dzūkelis.
Reiškia, Grybas jau sulepšė- 
jo, o jo vietoje išdygo Dzū
kelis. Bet ir jis visai grybi- 
šku tonu perša darbininkam 
bimbinį tavorą. Tarp kitko 
jisai norėtų įpiršti publikai 
parengimą, kur, anot jo, bu
siąs vaidinamas “darbinin
kiškas veikalas”, antgalviu
“Suiro tėvelio nervai”. Čia kaip jie nesuteikė per dau 
busią aiškiai parodyta kaip'geli metų. Mes privalom pa 
“keleiviniai” ir pruseikiniai rodyti kapitalistų klasei, 
“socialfašistai” prisiekia kad mes, darbininkai, mo- 
buti kunigams ištikimi. * I kam savais reikalais rupin 

Reikia pasakyt, kad jeigu tis neblogiau už juos, ir kat 
tėvelio suiro tiktai nervai,tai todel mes balsuojame už so 
dzūkelio sunegalėjo visi ga-‘cialistų kandidatus; nes tik 
lai, nes jisai ir “keleivinius” tuosyk susilauksim geresnio 
ir pruseikinius stato ant tos gyvenimo, tik tuo syk bus 
pačios politinės scenos ir galima pataisyti šią sugedu 
dagi prisiegaujant kuni- šią ekonominę sistemą ir 
gams. Tai jau ne veikalas, žingsnis po žingsnio žengti 
ale jovalas iš bimbinių pa- prie geresnės ateities, kaip 
mazgų ir purvų sumaišytas, prašalinsim iš valdžios pel 

Be to, Varėnos dzūkelis nagrobius.
pasakoja, kad Kručas ir Pa- šios šalies kapitalistai su 

šalpines draugijas: šv. An- karklis esą jau nusidėvėję siburia tai į republikonų, tai 
tano ir Gedemino. Abidvi | “menševikai”. Rodos, jau į demokratų partijas ir sten 
bepartyviškos, bet ar priima j visi gali žinoti, kad tuodu giasi valdžią palaikyti savo 
moteris, to nepatyriau. .Jei!darbininkai į bimbinį “sta- rankose, kad su jos pagelba 
nepriima, tai kodėl? į ką” jau netinka, bet V. D. ir galėtų lengviau išnaudoti ir

Prisieina pažymėti, kad juodu da norėtų į savo mai- laikyti prislėgtą darbininkų 
viso to pavyzdingo stough- šą Įsidėti. Tur būt jau per- įklasę.

sibodus tam sportui, eina 
pašokinti moteris, kurios at- 
simindamos savo jaunas 
dienas ateina pašumyti. Ir 
taip sukasi, kad net grindys 
braška. Ir tai vis tautiško 
namo labui.

Žinoma, nėra tos gi inčios, 
kad durnų nebūtų. Man pa
sakojo net keliatas stough- 
toniečių, kad nekurie lietu
viai, net Tautos Namo na
riai, užlaiko kliubą ir to 
kliubo reikalams neima lie
tuvių svetainės, bet samdo
si iš privatiško žmogaus 
šantę.

Man pasitaikė būti ir kliu- 
biečių šantukėj. Ir ten man 
buvo gerai, bet Liet. svetai
nėj man genaus patiko.

Man regis, kad kliubiečiai 
visgi daro klaidą, kad pasi
statę savo svetainę su viso
kiais parankumais, o remia 
privatišką žmogų.

Stoughtoniečiai turi 2 pa

toniečių judėjimo priešaky ! maža “masių 
stovi komunistai, o pasta-' Lukšių Juozas.

LIETUVIU
ATSIŠAUKIMAS J AMERIKOS 

BALSUOJANČIUS DARBININKUS.
Kadangi šiais metais į- suoti už tų partijų atstovus? 

vyksta šios šalies valdžios Ne! ir da sykį ne! Mes turi- 
rinkimai, todel L.S.S. 51 kp. me savo atstovus į šios šalies 
Grand Rapids, Mich., nuta- valdžią, tai yra drg. Norman 
rė pagamint nors trumpą at- Thomas ir Maurer, Socialis- 
sišaukimą i darbininkus. į tų Partijos kandidatai.Kiek-

Drauge darbininke, broli ^5^ darbininkas privalo 
ir sesute! Už ką šį rudeni uz juos paduoti savo balsą, 
paduosi savo balsą?Mes per .^s tik jais mes galime pasi
metu eiles balsavimo laiku u* tik iš jų galima lau-
pasirinkdavom tik republi-Į ^a,( l4)a^el^ j valdžią 
konų ar demokratų partijos i(.ir^ darbininkų ir visos sa- 
kandidatus, ir per metų ei- ples zmonlU gerovei, 
les statėm prie šalies vairo! Brangus darbininke, broli

_ _ _ * _ - . • j . t T • •_ i • 1
tokius žmones, kuriem dar
bininkų reikalai yra visai 
svetimi.

Ką mums davė respubli
konų ir demokratų partijų 
politikieriai patekę į val
džią? Jie įvėlė šią šalį į ka
rą, kur desėtkai tūkstančių 
jaunų ir sveikų vytų žuvo, o 
desėtkai tūkstančių pasiliko 
invalidais, kurie šiandien 
negalėdami sau pragyveni
mo užsidirbti yra priversti 
valdžios pagelbos reikalau
ti, ir valdžia milijonus ir mi
lijonus dolerių išmoka tokių 
pašalpų, apsunkindama vi
sus šalies gyventojus. Kad 
subalansuoti biudžetą ji vis
ką apsikrovė aukštais mo
kesčiais, kurių našta dau
giausia slegia darbo žmones. 
Šalies pramonė taipgi su
tvarkyta tik dėl pelno, kurį 
semia sau tik stambiėji ka
pitalistai.

Nekurie mano, kad šito
kias bedarbes, kokią mes 
šiandie pergyvenam, gimdo 
overprodukcija, reiškia, su

nėra, kaip, pavyzdžiui, yra 
Norvvoode ar kitur 

Šiaip jau Stoughtono mie
stelio išvaizda nepatrau
kianti. Triobėsiai didžiumoj 
senoviški, nors randasi ir 
naujų. Lietuviai didžiumoje 
turi nuosavus namelius.Nors ,,
iš lauko pusės tie nameliai t mas‘n,J pagelba pagamina 
apžiūrėti rūpestingai, visgi lma d??8lau Padūktų negu 
didelio įspūdžio nedaro,«ahma parduoti. Bet tai 
nes stilius senoviškas; bet iš,netiestu Anot Norman TJo- 
vidaus viskas moderniška. !mas over-produkci-

Darbai ten daugiausia gu- under-kompensaci-
minėse (robarinėse) įr rei_!ja. Ui su kiekvienu masinos 
kalinga juos mokėti. Nepa-jP3^""1.™? trumpina yalan- 
tyrusiemi prie tokio darbo, das>. l?i duoda kiekvienam 
J v ■> darbinmkui darbą, kuris tik

gali dirbti, o darbininkai tu 
rėdami pinigų išpirks tuos 
produktus ir nebus overpro- 
dukcijos. Šios šalies ekono
minis aparatas sukasi lyg tas 
užburtas ratas ir su kiekvie
nu apsisukimu neša daugiau 
ir daugiau darbdaviams 
pelno, o darbininkus stu 
mia kas kartas į vis didesnį 
skurdą ir badą. Kad šios ša
lies ekonominė sistema yra 
sugedus, to turbut niekas 
negali užginčyti, ir kad ją 
pataisyti, darbo žmonės turi 
pavartoti savo klasinę są
monę.

Šio rudenio rinkimuose 
mes privalom parodyt kapi
talistų klasei, jog mes jau 
turime ant tiek supratimo, 
kad nei republikonų nei de 
mokratų atstovai patekę 
šios šalies valdžią nesuteiks 
mums geresnio gyvenimo

ne-Stcughtone gyvenimas 
Įmanomas.

Nepersenai buvęs

NORWOOD, MASS.

Sunegalėjo “Laisvės” kore- 
respondentų visi galai.
Moteriškų kelinių tėmy

tojas Grybas, suluptas skau
džiais argumentais ^“Kelei
vio” korespondentų už jo 
demagogiją, nutilo kaip pri- 
žindęs. Bet kiti bimbiniai iš 
Nonvoodo vis dar atsiliepia.

Taigi, ar mes galime atei 
nančiuose rinkimuose bal

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

ir sesute! Jei jums patinka 
tokis gyvenimas, koki mes 
dabartiniu laiku pergyvena
me; jei jus norite kad šita 
nelygybė ir išnaudojimas 
rasiliktų ant toliau; jei jus 
norite kad kapitalistų klasė 
atimtų iš jus paskutines tei
ses, tai balsuokite už re- 
lublikonų ir demokratų 
(andidatus. Bet jei norite iš
bristi iš tų nuolatos atsikar
tojančių bedarbių; jei norit 
apginti tas teises, kurių ka- 
utalistų klasė da nesuspėjo 
iš jūsų atimti; jei norite kad 
šalies ekonominis aparatas 
butų taip sutvarkytas, kad 
dirbtų ne dėl pelno, bet dėl 
žmonių gerovės, o be abejo
nės jus to norite, tai netik 
ųs patys paduokite balsą už 
socialistų kandidatus, bet 
agituokite ir savo draugus, 
kad ir jie balsuotų už juos. 

LSS. 51 kp. komisija:
S. Naudžius,
J. Jankauskas, 
Antanas Kauskas.

WINNIPEG, KANADA.
Comunistų lyderis apsivogė 

ir pabėgo.
Komunistinės “literatur- 

Kos” narys B—tis, palygi
namai per trumpą laiką įko
pė į jos vadus. Literaturkos 
^avestas mokino komuniz- 
mo-leninizmo tėzius. Tam 
tikslui literaturkos buvo su
rengti dukartiniai kursai 
(as sąvaitę vakarais. Kaip 
revoliucijos “žinovas”, ta- 
vorščius B—tis buvo tų 
kursų “lektorius”. (Tuose 
kursuose ir man kartą teko 
būti). Jis aiškino apie revo
liucijas, evoliucijas, o dau
giausia kalbėdavo apie eks- 
pluatuojamuosius ir eksplu- 
atatorius. Bekalbėdamas a- 
pie ekspluataciją, tiek įsi
kalbėjo, kad ir pats pradėjo 
ekspluatuoti jau išeksplua- 
tuotus savo draugus. Jis 
skolinos iš draugų pinigus, 
i/ skolinos kiek galėjo gauti. 
Jo draugai juo pasitikėjo, 
nes nemanė, kad žmogus ei
damas “komunistine linija” 
galėtų apsivogti. Pasitikė
dami tuo aferistu, p. Povi
las Youniškis paskolino jam 
20 dolerių, A. Valeuga 25 
dol., šlapelis 50 dol., Juozas 
Urbanavičius 25 dol., Juo
zas Šamas 56 dol. ir dauge
lis kitų; išviso apie 300 do
lerių.

Po visa to, lietuviškųjų 
komunistų lyderis pasidavė 
deportacijai ir išbėgo į Lie
tuvą. Daugelis šito komuni
sto darbelį vadina stačiai 
vagyste. Aš esu taip pat tos 
nuomonės.

Kaip tenai nebūtų — va
gystė ar apiplėšimas žmo
nių vidurnienyje,— bet mu
sų komunistėliai išleido va
gį, apraudojo ir dabar tyli, 
lyg vandeniu paspringę.

Kada susitikęs vieną iš 
nuskriaustųjų užklausiau: 
“Ar negrąžino B—tis sko
los?” nuskriaustasis pro a- 
šaras, tyliu, vos girdimu bal
su pratarė: “Nenoriu ir pri
siminti apie tai. Grąžino tik 
3 dolerius.”

Žaiginių Jonas.

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

l ĮDOMYBĖS.
Žydas Rymo Burmistru. 

(Miesto galva)

Ernestas Nathan gimė 
Anglijoj 1845 metais. Suka
kus jam 13 metų, tėvas jį 
išsiuntė Italijon mokytis u- 
niversitetuose Pizoj. Floren
cijoj, Milane ir Genuoj. Pa
baigus mokslus, jis tapo re
daktorium, autorium, prele- 
ktorium. universitetuose 
profesorium ir vadu politi
koj. Jis pasižymėjo judėji
me už “Suvienytą Italiją”, 
nes tuom laiku popiežiaus į- 

į tėkmė šaly buvo jau žlu
gus. o šalis buvo išsidalijus 

ii kelias valstybes. Kada 
j 1870 metais karalius sugrį- 
I žo i Rymą ir užėmė Kvirina- 
i lą. o popiežius išsikraustė 
: atgal i Vatikaną ir ten užsi
darė. laisvoji mintis vėl at
gijo Italijos gyventojų tar
pe. ypatingai Ryme. Tas pri
vedė prie to, kad Ernesto 
Nathan. žydas ir laisvas ma
sonas (farmazonas) tapo 
išrinktas 1907 metais katali- 
kizmo sostinės Rymo bur
mistru. o 1910 metais iš
rinktas antru kartu. Jo raš
tinė buvo Senatorių rūmuo
se. kuriuos pastatė popiežius 
Bonifacas IX, 1389 metais.

Čia Guli Nežinomas Kareivis.

Po Didžiojo Karo beveik kožnoj valstybėj, dalyvavusoij toje 
žmonių skerdynėj, buvo palaidotas žymesnėj vietoj nežinomo ka
reivio lavcnas ir pastatytas jam paminklas. Amerikos valdžia ši
tokį paminklą pastatė Arlingtono kapinėse, \Yashingtone. šis pa
veikslėlis parodo, kaip tas paminklas išrodo.

Darbininkai ?r Prezidento Rinkimai.

I Kaip Mirė Adomas Į 
! Mickevičius.

HOCP'ERiS APVYLĖ 
DARBININKUS.

u —Na, tai gut mornink. 
Maike!

—Sveikas, tėve! Aš ma
niau, kad tu jau Lietuvoje 
su Smetona konjaką geri, o 
tu vis da čia.
—Nedaryk iš manęs juokų. 
Maike, ba kaip užduosiu ko
kį klausimą, tai ir nežinosi 
ką atsakyt.

—Aš, tėve, apsiimu atsa
kyti visus tavo klausimus, 
jeigu jie bus rimti.

—Olrait, Maike, tai išvi- 
rozyk man. kas yra didžiau
sis mokslinčius tarp lietu
vių?

—Tarp lietuvių da nėra 
nei vieno mokslo vyro. kuris 
savo didumu labai skirtųsi 
nuo kitų.

—Matai, Maike, kaip tu 
nežinai. Didžiausis lietuviu 
mokslinčius yra “Vienybės’- i 
redaktorius Valaitis.

• —Kodėl tu. tėve, vadini ji 
“mokslinčium?”
; —Todėl, kad jis viską 
moka. Jis ir korespondenci
jas iš kitų gazietų perrašo.! 
ir apie raplenus viską žino. 
Tik tu pasiskaityk jo gazie- 
tą. kaip jis kritikuoja “Ke
leivio” redaktorių, kad tas 
apie skraidymą oru nieko 
nenusimano. Vadinasi. Va
laitis ant skraidymo yra spi- 
cilistas. Jam tik vuodegą 
priseg. ir jis lėks kaip varna. 
Taigi vedluk to aš ir sakau, 
kad jis vi a labai kytras vy
ras.

—Bet aš girdėjau., tėve. 
kad jis išbuvo pas viena ku
nigą apie metus laiko už ga- 
spadinę ir nei klieriko ne
pasiekė. Tai kur jau čia tie 
jo gabumai?

—Į klierikus. Maike, ne
lengva išeiti. Reikia gerai 
lotyniškai mokėti ir visokių 
marnascių išsižadėti.

—Tas ne tiesa, tėve. Štai, 
tautininkų lyderis Jonas 
Liūtas iš karto į dvasišką 
luomą pakila. Nesenai buvo 
graborius, paskui pardavi? 
nėjo laivakortes, o dabar 
jau kunigas. Pamatysi, kad 
už metų jis bus jau vysku
pas.

• —Tai tu sakai, kad Liū
tas subytino Valaitį ant 
mokslo?
. —Žinoma.

—Bet Liūtas, Maike, ne
moka raplenu skraidyt ir 
apie oro sroves nieko neži
no.

—O Valaitis ar moka 
skraidyt?

—Aš mislinu, kad jis turi 
mokėt, jeigu kitus kritikuo
ja- _______ --

—Tu taip “mislini”, tėve, 
bet žinot nežinai.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
mane kritikuoji, tai aš dau
giau apie tai nekalbėsiu. Ge
riu aš paklausiu tavęs kito 
klausimo. Zakristijonas man 
skaitė iš gazietų. kad Lietu
voje nesenai buvo šitoks 
pripotkas. Dzūkijoj užėjo 
didelė perkūnija ir žaibai 
pradėjo šaudyt kaip iš voki
škų armotų. Vienas ūkinin
kas norėjo pasiimt malda
knygę ir pasimelst, kad Die
vas apsaugotų jo auzą. Ale 
kaip tik jis siekė prie tos 
maldaknygės, tai perkūnas 
trenkė ir primušė negyvai, 
o stuba viasi sudegino. Tai
gi aš negaliu išfigeriuot, 
Maike, kaip čia gali būt: 
žmogus nori Dievą pagar
bint, o perkūnas jam į pa
kaušį. Tai lyg ir išeina, kad 
Dievas musų maldų neno
rėtų. Mudu su zakristijonu 
ciiskusavom šitą klausimą 
visą vakarą, ir negalėjome 
prieiti prie tolko. Gal tu. 
Maike, galėtum išvirozyt. 
kodėl perkūnas tą žmogų 
mušė?

—Čia. tėve, dalykas labai 
aiškus. Perkūnas yra akla 
gamtos jėga. Jis nieko ne
mato, nieko negirdi ir nieko 
nesupranta. Jį? kerta kur 
jam pasitaikė. Nuo jo gali
ma apsisaugo! tiktai mokslo 
pagalba, bet ne maldomis.

—O kaip gali nuo jo apsi- 
saugot mokslas?

—Mokslas yra išradęs 
perkūnsargi, tėve. Pritaisyk 
perkūnsargi ant stogo, ir 
perkūnas nieko tau nepada
rys.

—Na. tai denkiu, Maike, 
už gražų paaiškinimą. Da
bar nueisiu ir pasakysiu za
kristijonui apie tai.

Kalbant apie dideles šei
mynas, ar pasitaikė kam iš 
“Keleivio” skaitytojų maty
ti šeimyną susidedančią iš 
846 asmenų?

Dona Celestina Arango y 
Resterpo, sena močiutė iš 
Antioąuia, Columbia, Pieti
nėj Amerikoj, turėjo 18 sū
nų, kurių 15 da gyvi. Jos sū
nų vaikų yra 326, o šitie turi 
489 vaikus, ir nuo šių jau y- 
ra 16 vaikų. Taigi išeina, 
kad močiutė iš viso turi 846 
gyvų ainių. Didžiuma jų y- 
ra ūkininkai. Kas nedėlios 
dieną būriai ainių lanko sa
vo pirmtakunę močiutę, ku
ri juos motiniškai palaimi
na.

Dona Celestina gimė 
1828 metais ir dabar ji yra 
103 metų amžiaus, vienok ji 
da turi pilną sąvoką ir turi 
stebėtiną atmintį. Ji žino 
kožno savo ainio varda.

Mickevičius buvęs nunuo
dytas “politiniais ’ sumeti
mais.”

Pirmoji versija.
Lenkų pulkininko Ber- 

nardezyko rašytas apie Mic
kevičiaus mirtį dokumentas, 
kuris iki šiol buvo saugoja
mas Rappersvillės muzieju
je, skamba šitaip:

“Konstantinopolyje, Ka- 
lendžikuli dalyje, viename 
name, kur gyveno neturtin
gi žmonės, apsigyveno Ado
mas Mickevičius. Tas namas 
buvo lenkės, ištekėjusios už 
vokiečio siuvėjo, nuosavy
bė. Mickevičius jau dvi die
nas prieš tai sirgo, bet ne
buvo nieko pavojingo. Kai 
Bernardčikas Įėjo pas Mic
kevičių. pas ji buvo Kučin- 
skis, Armand Loevy ir Slu- 
žalskis. Mickevičius kalbė
josi su Kučinskiu. Greit po 
to Armand Loevy išėjo ko
kiu tai reikalu į ambasadą, 
arba Didžiąją Portą. Slu- 
žalskis taip pat išėjo, rodos, 
kaž ko pirkti. Po jo išėjo ir 
Kučinskis. pasiliko Bernar
dčikas. Ji nustebino staigi 
Mickevičiaus veido permai
na. Matomai buvo sergąs. 
Greit po to jis gavo sausos 
choleros (t. y. be paliuosa- 
vimo) ataką. Bernardčikas 
nubėgo pas artimiausi dak
tarą Debicki, kurs. rodos, 
buvo Maskvos kariuomenėj 
bataliono gydytojas ir pe
rėjo pas turkus, susijungti 
su lenkais. Debickis nežino
jo kaip pasielgti su cholera 
sergančiais ir nenorėjo eiti, 
bet Benardčikas jį privertė. 
Mickevičius buvo giliai įmi
gęs. Debickis padarė masa
žą ir pridėjo karštą plytą, ar 
ko kito karšto po pažasčia ir 
prie kojų ir t.t. Mickevičius 
nenoriai pasidavė kuracijai 
ir žiurėjo i Debicki su nepa
sitikėjimu. Atsikreipdamas 
į Bemardčiką jis tarė:— 
kalbėdamas apie Debicki: 
‘Ko tas žmogus nori iš ma
nęs? Aš jo nežinau—nie
kuomet jam nieko blogo ne
padariau— miegojau, taip 
saldu-man buvo danguje, o 
jis mane išbudino.’ Tai bu
vo jo paskutiniai žodžiai. 
Kai atėjo dr. Droztjovskis, 
Loevy, Služalskis, Mickevi
čius jau buvo miręs. Pasių
sta kunigo Laurinavičiaus— 
jau penčių.”

Antroji versija.
I Kitaip apie Mickevičiaus 
mirti pasakoja lenkas Bole
slovas Savičevskis. Jis rašo, 
kad Mickevičius buvo atvy
kęs paviešėti lenkų kareivių 
liogeryje Turkijoj. Tas lio- 
geris buvęs Sadyka Pašos 
Čaikovskio žinioje. Lenkai 
pavaišinę Mickevičių “len
kiškais barščiais” ir “lenki
ška dešra”. Mickevičius ne
norėjęs tų “patrovų” val- 
gyti. bet davėsi prikalbina
mas. Po to jis sunkiai susir
gęs. Rytojaus dieną sergan
tį poetą išvežė į Konstanti
nopolį ir tenai jis miręs. Sa
vičevskis tvirtina, kad Mic
kevičius negalėjęs mirti nuo 
choleros, nes tuo laiku nei 
kariumenėj, nei kitur Turki
joj choleros nebuvę. Be to, 
nuo Azijos choleros ligoniai 
krinta į kelias valandas, o 
Mickevičius sirgęs keliatą 
dienų ir tik tada miręs. Tai
gi išrodo, kad jis buvo nu
nuodytas.

j Ir inžin. Ostrovskis, {aip 
pat lenkas, iškelia aikštėn į- 
tarimą, kad Mickevičius bu- 

, vęs nunuodytas politiniais 
sumetimais.

1 Kokie buvo tie sumetimai, 
tai nepasakyta.

Ar cholera jj pasmaugė, ar 
lenkai nunuodijo?

Krokuvoj paskelbta Įdo
mių sensacijų apie poeto A- 
domo Mickevičiaus mirtį. 
Viena versija sako, kad ši
tas dainius, kurį lietuviai 
laiko savo rašytoju, nuvyko 
pas lenkus į Konstantino
poli ir tenai mirė nuo chole
ros. Kita versija tvirtina, 
kad choleros tuo laiku Kon
stantinopoly nebuvę, ir kad

Amerikiečiai
Užsieny.

Pasirodo, kad Suv. Valsti
jos, kurios per šimtmečius 
traukė iš visų pasaulio pusių 
žmones, pradeda po biskį 
atgal grąžinti taip vadina
mą “perviršį”.

Valstybės Departamentas 
praneša, kad net 404,000 A- 
merikos piliečių nuolatos 
gyvena svetimose šalyse. 
Kuomet dabartiriiai sunkus 
laikai prasidėjo tai dar 18,- 
000 amerikiečių išvyko už
sieny apsigyvent. Beveik vi

dur sykį galės privilioti 
įmones tuščiais pasigyri
mais ir prižadais, kurių jie 
niekad nepildė.

Bet ar begalės bent vie- 
Kada Herbertas Hooveris Ras žmogus, kuriam teko 

užėmė prezidento vietą, jis nukentėti nuo Hooverio § j jie nuvyko į tas šalis, kur 
ketino duoti darbininkams “prosperity”, paduoti savo’
“gerus laikus” ir “gerovę” balsą už poną Hooverį? 
visiems žmonėms. Visi Amerikos žmonės,

Už metų laiko po šitų jo išskyrus tuos turtuolius, ku- sakoma, dalykai nesimainė 
prižadų Amerikoj buvo jau rie palaiko Hooverį ir ku-'nuo 1931 m. Apie 11,000 iš- 
2,500,000 bedarbių ir užsi- riems Hooveris yra geras, vyko Europon, kur kainos 
darė 287 bankai. trokšta atmainos, trokšta mažesnės negu Suv. Vai.

Prezidentas Hooveris t., Pa-il'Į.o^avimo H®®ve-| Daugiausia išvyko Į Itali- 
visai nepaste'Dšjo ir staliui™ a<lmlnlttrac*Jos- j ją ir Airiją: bet tie ameri-
25 d. 1929 metais pareiškė: ______________________ i kiečiai buvo kilę iš tų šalių:

Vieni bedarbiai gali išsirin
kti naują prezidentą.

gyvenimas daug pigesnis. 
1932 m. 5,000 amerikiečių

apsigyveno Kanadoj, kur

Angliakasių darbas yra 
pavojingas ir, bendrai i- 
mant, jų amžius neperil- 
giausias. Bet Scrantone, Pa., 
yra žmogus, kuris išdirbo 
anglių kasykloj 75 metus. 
Tai Frederikas Art.

Jis gyvena po num. 211 
Stafford Avė.. Scrantone. 
Pradėjo dirbti Sandy Banks 
kietų anglių kasykloje kaipo 
durų dabotojas susilaukęs 
7 metų amžiaus. Nuo to lai
ko jis dirbo prie Įvairių dar
bų po žeme, bet niekad ang
lių nekirto. Per visus 75 
metus aktyvaus darbo po
žemy jis niekuomet nebuvo 
sužeistas, ir visą laiką išdir
bo toj pačioj kasyklos daly.

VAIKŲ TEISMAI.
Suvirs 40,000 vaikų atves

ti vienok kaip tik tuo lai- Ja i 42 vaikų teismus pęn- šalis, 
ku užsidarė jau 344 bankai. klo.llk(H vaįtijų ir visi tie j Kanada turi iš viso apie 

Gegužės mėnesv 1930 m. ^ltlkimai buvo Pllnai ana; 224,000 Amerikos gyvento-
Hooveris nasakė: S r v ; jų; FrancUa’ kur kas met

loiL-oc i-jn Raportas apima tik prasi- daug studentu vyksta mo- 
Blogiau.ias. laikas jau Kaltelius jr apleistus vaikus, kintis turi 23 910: Portuga-

Sia”DePr<??1Ja >UV° tlR Ateivių vaikų mažai buvo jįją 173)00: Italija 12,000:
vu»Lv nrm ko visuose teismuose, išėmus Didžioji Britanija 7,500:
Vienok 19.,0 metais be- New Yorką, kur 15% prasi- Čekoslovakija 7 400- Jugo-

darbių skaičius Amerikoje r-^pėlin baltu vaiku ir 19 1 \t 1Dasiekė 4 500 000 Kaltelių baltų vaikų ir 19 slavija o,400; Vokietija 4.-
p nucg pras,kaltelių mergai- gųo Sovietų Rusija 2,000:

Amerikos Darbo Federa- čių ir tik 18% apleistų vaikų Lenkija 1,750; Švedija 1,- 
cija atkartctinai prašė pre- buvo ateiviai. «160; Norvegija 840; Danija
zidento Hooverio rasti pa- Beveik du trečdaliai pra- 532; Lietuva 350; Vengrija 
gelbą bedarbiams. Kongre- sikaltėiių vaikų ir pusė pra- 159’ Ket 24,700* Amerikos 
se buvo įneštas Wagnerio sikaltėiių mergaičių gyveno gyventojų gyveno Aziatiš- 
bilius, kurs butų davęs be- su abiejais tėvais. Beveik koše šalvse, inimant 10,600 
darbiams darbo. Bet Hoo- trečia dalis apleistų atsitiki- Chinijoj*, ir 20.800 Vakarų 
veris visomis jėgomis prieši- mų buvo dėl netinkamų na- Indijoj ir Bermudoj; 17,000 
nosi tam biliui ir visokiems minių aplinkybių. Ir tik ket- Meksikoje ir Centralinėje 
kitokiems sumanymams, virta dalis dėl sirgimo arba Amprikoie 12 500 Pietų 
kurių tikslas buvo duot tie- mirties tėvų. Amerikoj ir 3,800 Afrikoj
sioginę pageibą ar pašalpą Beveik du trečdaliai vai-, FLIS.
alkaniems žmonėms, mote- kų suimti dėl vagysčių arba . __________
rims ir vaikams. dėl kokio nors pikto darbo; VPA nA tivrit radra

Gruodžio mėnesy 1930 m. mergaičių suimta daugiau- YKARLJA ,IRKv 
prezidentas Hooveris vėl šia dėl to, kad tėvų buvo ne-
pasakė: “mes galime džiau- suvaldomos.

‘Amerikos biznis rodo pas
tovų žydėjimą—prosperi
ty.”

jie tapo naturalizuoti, bet 
negalėjo rasti čia darbų ir 
todėl sugryžo į savo gimimo

LIETUVOJ.
Biržų valsčiuje anądien

gtis. Mes jau pergyvenome 
blogiausi audros laiką.”

Nežiūrint šito jo pareiški
mo, 1931 melų gruodžio mė
nesy Amerikoj buvo jau 8,- 
300,000 žmonių be jokio 
darbo ir 7,0<»0,000 žmonių,

Daugumas visų šitų vaikų prapuolė Vinkšniunų kaimo 
buvo tarp 14 ir 16 metų. ‘ ūkininkui J. Dagiliui arklys.

FLIS. Buvo manyta, kad arklys 
--------------- pavogtas ir apie tai Dagilis

PRAŽYDO OBELYS. ,
Marijampolės mieste, ties miške su nupjauta galva ir

Kaip manote, kokio didu
mo gali užaugti pupa? C. 
W. Forschner iš Clevelando, 
Ohio, užaugino pupą, kurios 

■lankštis buvo 27’/z colio ilgio 
KANADA STUMIA BE- j ir 20%, colio aplink. Paban-
DARBIUS ANT ŽEMĖS dyk it užauginti tokią, gal ir' 

ŪKIŲ. pasiseks.
Kanadoje prasidėjo agi-; ®na Kaiti*.

tacija, kad miestų bedarbius----------------------------------—
reikia kolonizuoti ant žemės1 Atleidžia Ūkio Sam-
ukių. Ypač gyvai šitą propa- Jhrinlni*
gandą varo Quebec’o pro-' uuuuMuf.
vincijos agrikultūros depai-1 šiais metais atėjus rude- 
tamentas. Jis pataria, kad niui, kaip girdėti Zarasų- 
naujakuriai žemės darbam s Rokiškio apskr. kai kurie u- 
vartotų ne arklius, bet jau- kininkai atleidžia samdinin- 
čius. Jautis gali netik plūgą kus, aiškindamies, kad ne
traukti, bet ir vežimą vežti, begalima iki metų galui 
Porą jaučių galima nusipirkt samdinių laikyti. Bet pasta- 
už $35, beveik pusė to, ką riesiems taip pat dabar nėra 
vienas arklys kainuoja. Be kur dėtis, nes jau po darby- 
to, jaučiams nereikia tokio mečiui — niekas nesamdo, 
brangaus pakinkto, kaip a% darbų taip pat nėra jokių. O 
kliui, jautis pigiau išmaitinti kurie visai neturi nuosavos 
ir jam pasenus ji galima pa- vietos, tiems visiškai nebė- 
piauti mėsai. ra kur dėtis.

kurie dirbo tik dvi-tris die- naui'a’ statoma dvasinės žy- nupjautomis ausimis, 
nas sąvaitėie. Darbininkai b nės ta’Ybos pirtimi kai Kaip pasirodo, šis bjau- 
nustojo tais metais $12.- kur,os obelys pražydo šie- rus. darbas padarytas iš ker- 
000,000 algų. Prie šitų nuo- met afttrą kartą. što.
stolių dar reikia pridėti įvai
rių biznių nuostolius. 1931 
metais subankrutijo 65,000 
biznių su nuostoliais $911,- 
000,000.

Šiais 1932 metais bedarbių 
skaičius Amerikoje pasiekė 
11,000,000. Tai žmonės, ku
rie visai neturi jokio darbo 
nei įplaukų: su jų šeimyno
mis tokių žmonių skaičius 
siekia 35,00c,000.

Tai ve, prie ko privedė 
Hooverio administracija.
Tai ve, kaip Hooveris išpil
dė savo pažadus palaikyti 
Amerikoje “Prosperity.”

Republfkorų partija ir po
nas Hooveris tikisi, kad jie

f
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Įvairenybes
Pažymėtini Šių Dienų įvykiai Ir Žmonės.

Amerikos Baliunis
tai Nusileido Lie

tuvoje.
Nutūpė žąsų lauke, Baijato 
sios apylinkėj, ir negalėjo 
su ūkininkais susikalbėt.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad šiomis dienomis 
Šveicarijoj prasideda tarp
tautinės baliunų lenktynės, 
kuriose dalyvauja ir du A- 
merikos baliunai.Lenktynės 
prasidėjo ruo Bazelio mies 
to. Šveicarijoj, ir kiekvienc 
balium) užduotis buvo kur, 
toliausia nuo tos vietos nu
lėkti. Toliausia nulėkusiam 
buvo Gordono Bennetto ski
riama pasaulinio čempijo- 
nato taurę.

Amerikos baliunistai lei
dosi i šiaurę. Jie pakilo apie 
24,000 . pėdų aukštumon, 
perskrido aukštuosius Švei
carijos kalnus ir po 30 va
landų lėkimo pasiekė Lie
tuvą. Jie butų lėkę ir toliau, 
bet tuo tarpu pakilo prie
šingas vėjas ir pradėjo neš
ti juos atgal. Jų tikslas buvo 
nusileisti kaip galima toliau
sia nuo Šveicarijos. Taigi, 
nenorėdami, kad vėjas nu
stumtų juos atgal, jie nutarė 
tuojaus čia pat ir leistis. Iš 
24,000 pėd.aukštumos jų ba- 
liunas ėmė kristi žemyn. Bu
vo jau 9 valanda vakaro ir 
žemė apačioje buvo uždeng
ta tirštu ruku. Apie tą vietą 
ūkininkai laiko daug žąsų, 
kurios lauke ir nakvojo. Pa- 
jutusios iš oro nusileidžiant 
baisų “paukštį”, žąsys nusi
gando ir pakėlė didžiausį 
klegesį. Nusigando ir baliu
nistai, nes girdėdami tiek 
žąsų, o žemės nematydami, 
manė, kad jiedu leidžiasi į 
kokį didelį ežerą. Tačiau 
paėmė “čenčių” ir nusileido. 
Pataikė ant sausžemio.

Netoli tos vietos, Šilinių 
kaime, ta vakarą buvo vaka
ruškos. Vakarušninkai pa
stebėjo baliuną nusilei

TRUMPOS ŽINIOS
Lietuvoj buvo toks atsiti

kimas: Užėjus perkūnijai,
' Budos kaimo, Alytaus aps
kričio, ūkininkas R. norėjo 
pasiimti maldaknygę ii- mel
stis, kad Dievas jo namą ap- 
=augotų.Bet kaip tik jis mal
daknygę siekė, trenkė per
kūnas, uždegė namą ir pati 
ūkininką pritrenkė. Tai lyg 
ir pamoka iš dangaus: Nesi
melsk, durniau, nes tai nie
ko nereiškia.

Francuzijoj anądien buvo 
toks atsitikimas: ūkininkas 
Camille Labourgeois prisi
pylė stiklan yyno ir nežiū
rėdamas išgėrė. Stikle butą 
vapsvos. Ji įkando jam į 
gerklę. Gerklė ištino ir ūki
ninkas negalėdamas kvėpio- 
ti už pusės valandos buvo 
jau nebegyvas.

i

Paveikslo viršuje parodyti “nepageidaujami ateiviai”, kuriuos Amerikos buržuazinė valdžia 
deportuoja. Jie čia išlipa iš traukinio Jersey City stoty ir varomi Į Ellis Island, kur bus sugru
sti laivan ir išvežti ten, iš kur jie atkeliavo, šituo traukiniu ju čia buvo atvežta iš viso 400 
žmonių. Paveikslėlio apačioje parodyta Illinojaus valstijos milicija su

kulkosvaidžiais, kurią guber-na torius pasiuntė streikuojančius angliakasius šaudyt ir padėti
kasyklų kompanijos streikąlaužyt.

VOKIETIJA MILITARI į Jungtinių Valstijų biznie- 
ZUOJA SAVO JAUNIMĄ, rių organizacija Chamber 

Vokiečių respublikos pre- of Commerce pareikalavo, 
zidentas pasirašė dekretą, kad federalinės valdžios iš- 
kuriuo suspiečiamos po vai- laidos butų sumažintos 
stybės kontrole visos jauni- $800,000,000.
mo. skautų ir sporto organi- . ——------- •
zacijos. Atsargos generolas Važiuojant tūlam O’Nei- 
von Stulpnagel paskirtas di- lui automobiiium,^ netoli 
rektorium. Tam tikrose sto- Lawrence’o jo mašina pa
vyktose įvairių jaunimo or- slydo, nuvertė tvorą ir nusi- 
ganizacijų nariai bus spe- rito į kanalą. O’Neil išplau- 
cialių instruktorių mokomi kė. bet važiavęs su juo tūlas 
r lavinami. Instruktoriai Fentcn prigėrė.

bus parinkti iš profesionalų 
sportininkų ir buv. vokiečių 
Armijos karininkų. Tose sto
vyklose bendrai turės dar
buotis tokių įvairių organi- 
acijų, kaip respublikonų 
‘Reifhsbannerio” ir nacio

nalsocialistu “Hitler Ju- 
gend”, nariai. Į stovyklas 
nebus priimami tiktai komu-

PAJIEŠKOJIMAI.
P.-'ji'-škau brolio Stasio (S^askaus) 

Po’-ačiausto: gyveno New Yorke ir 
Rri b-enort. C >nn. Kas žinot apie iį 
ar jis pats pra;au pranešti. < 41)

MIKE POVVASKAS 
Box 16 Point Edvvard Ont.

Canada.

Pajieškau Pranės Bendžiutėf. Žy- 
..... . . diškių kaimo, Aukštadvario valsčiaus,nistiniU jaunimo organiza- Trakų aoskričio Kas apie jų žino kur 

ji randasi, prašau pranešti, arba pati 
malonės atsišaukti. (42)

ANELKA JOVDIČAITĖ-DAVIS 
26 Morris St., W. Lynn, Mass.

cijų nariai.

Illinois valstijoj jaunas e- 
’ektros inžinierius, Robert Nori išbūti žemėj 40 dienų 
Mattheus, išrado elektrišką ir pastatyti pasaulinį 
tovą nervams “gydyt”. Bet rekordą.

Lietuvis Užkastas Gyvas Fo Žeme.
rėdamas susirasti kokį nors 
uždarbi, jisai nutarė atsigul-

“BURTININKAI” KASĖ 
IŠ KAPŲ LAVONUS IR 

MĖSINĖJO.
Suomijoj pereitą sąvaitę

ti gyvas į “kapą”. Jo pažiu- buvo sprendžiama “burti-
kai jis norėjo ją išbandyt ir Tūlas Harry Morrison iš reti atvažiuoja didelės mi- ninku byla”. Tūlas laikas at- 
atsigulęs jon paleido elekt- Dubois, Pa., nesenai išbuvo !nios žmonių ir tūli jų už tą gal buvo suimta keliatas 
rą, jis buvo iš karto užmuš- gyvas įkastas į žemę 37 die- i “entertainmentą” jam atly- žmonių, kurie naktimis iš- 
;as, taip kaip elektros kė- nas Tai buvo pasaulinis re- gina- kasdavo iš kapų lavonus ir
dėj, kurioj žudo žmogžu- kordas. i Vorasky yra pasiryžęs iš-, sumėsinėdavo juos. Suimti
džius. į Dabar Jonas Vorasky būt įkastas žemėn iki nedėl- i jie teisinosi, kad šitokį dar-

---------------: . v '(gal Voraška), 29 metų am- dienio, 23 spalių, kuomet su- bą jiems liepusios daryti
Clevelande banditai uz- ^iaus lietuvis iš Throop, Pa., eis lygiai 40 dienų. dvasios iš ano pasaulio,

puolė auksinių daiktų kiau- pagjpy2o šitą rekordą sumu-' Jam padeda gyventi ze-į Keturi jų buvo pasmerkti 
tuyę. Banditus apsupo poJ- jjg i^yvo įkastas į žemę mėį Geo. Karpus, kuris at-į nuo 2 iki 3 metų kalėjimo, o 
cija. Piasidėjo šaudymas. 5 rugsėjo ir tikisi išbūti 40 neša jam maisto ir bendrai i kiti išteisinti.
žmonės buvo sužeisti, jų tar- di prižiūri kas reikalinga. | ------
pe du policmanai. Suimti, « prižiuri jurgis Karpus. Po žeme Vorasky turi ma- LATVIAI PATYS GAUDO 
pašauti du banditai ir dvi kitas jaunas lietuvis, kuris žūtį mikrofoną prie savo! SILKES,
moterįs, kurios buvo su mums rašo* burnos, o viršuje vra pasta- Neseniai latvių įsigyta
jais susitartosios ir atėjusios i ,<Dear girg. tytas garsiakalbis, ir kai Vo- pirmas silkių žvejybos ’lai-
XleHųV bran^nenųPar°dytl “Mv t-, v. P° žeme gulėdamas vas rugsėjo 13 d. sugrįžo iš

mums rašo: uuiuus, u vu&uje via p
“Dear Širs: tytas garsiakalbis, ir ka
“My father has been tak- [as,v^ P° žeme £ulėd~ e • • u n

inc vour oaDer for ouite kalba’ Ul 30 aižiai išeina ■ pirmos savo žvejybos Islan 
ZeZie ISd I his "n viršuje per «alsiatolb>- Tai dijos vandenyse. Laivas at- 
Tm the mnagei of a feUow ‘ikras ^kteklk- ki<*i silki«'

whom I have buried alive in
an attempt to 'break the

Burlingtone, Wis., tapo 
išsprogdinta farmerių koo
peratyvo pastatyta nauja 
pieninė. Nakties laiku atva- 
žiavo 5 vyrai, pagrobė sargą stanumg world s record of 
ir padėję dvi bombas sunai- days under ground,
kino naują triobėsį, kuris 
kaštavo taimeriams $25,- 
000. Manoma, kad tai priva-

vvhich vvas sėt by Harry 
Morrison, of Dubois, Pa., at 
Beach Lake Severai weeks

R
C
A

džiant. ir tuojaus visas kai- P*eno biznierių dar-
mas susirinko apie ameri
kiečius. Bet negalėjo jokiu 
budu susikalbėti. Tik vė
liaus atsirado pora Ameri
koje buvusių lietuvių, kurie 
su lakūnais pasikalbėjo ang
liškai, ir paaiškėjo, kad nu
sileidę baliunistai vadinasi 
Orman ir Blair, kurių pavei
kslai yra tilpę Šf-tame “Ke
leivio” numery, 14 rugsėjo.

Lakūnai tuomet nuėjo su 
vakarušninkais į kaimą, tru
putį pašoko su kaimo mer
ginomis. ir pernakvoję pas 
vieną ūkininką išvažiavo 
Kaunan. Antras amerikie
čių baliunas tuo pačiu laiku 
nusileido Vilniaus apielin
kėj. Jis nuskrido toliausia il
ga vo pirmą dovaną, o šis, 
nutūpęs tarp žąsų, gavo ant
rą prizą.

Šiomis dienomis iš Angli
jos ministerių kabineto pasi
traukė 3 ministeriai, jų tar
pe ir Snovvdenas, buvusis 
darbietis. Jie nesutiko su ta Jos reikalams. 
muitų sutartimi, kuri buvo 
nesenai padaryta Imperijos 
Konferencijoj Ottawoje.

5as "He has been buried now
_________ 20 days and going strong.

Flint, Mich.—Anksti pa-; a Lithuanian boy,
nedėlio rytą policija čia ap- aTri we have a number of 
supo gaują banditų ir pra-į Lithuanian people that 
sidėjo šaudymas. Vienas, come to see him from a 
banditas užmuštas, kitas' number of counties around 
mirtinai sužeistas, kiti pa- be
bėgo. Besišaudant vienas' am. sendmg vou one of 
policmanas netvčia pašovė writmgs he got from our
kitą policmaną? p<*al PaPers and yould aP’

_________ jpreciate you people to give
Anglija atšaukė keturių u? a writing in your paper.„ 

valstybių konferenciją, ku- ‘Geo. Karpus.”
rią ji pirma buvo norėjus Tas pats lietuviškai: 
šaukti dėl vokiečių reikalą- “Gerbiamieji: 
vimo lygios teisės ginkluo-; “Mano tėvas ima jūsų lai- 
tis. i kraštį gana ilgą laiką,’ o aš,

--------------- ,jo sūnūs, prižiurto žmogų.
Farmerių streiko paliau- , kuri a§ užkasiau gyva, kad 

bos pasibaigė ir vidurinėse sulaužius pasaulinį 37 dienų 
valstijose farmeriai vėl pi- po žeme rekordą, kuri Har- 
kietuoja kelius, neleisdami Morrison iš Dubois, Pa., 
produktų į miestus. i pastatė keliatą sąvaičių at-

---------------_ /gal prie Beach Lake.
\Vashingtono valdžia nori “jjs išbuvo užkastas jau

parduoti 124 laivus kaipo 20 dienų ir tebėra stiprus, 
laužą. Jie buvo pastatyti di- “ji§ yra lietuvis vaikinas, 
dele kaina karo metu armi- jr mes turim daug lietuvių 

žmonių, kurie atvažiuoja jo
---------------pažiūrėti iš aplinkinių aps-

Amerikos Darbo Federa- kričių.
cijos apskaičiavimu, dabar- prisiunčiu jums vieną

Anglijos ekonomistas 
bankininkas John Ford 
Darling sako, kad su laiku 
Jungtinės Valstijos pasi-j 
glemš Kanadą.

redakčTjos I
ATSAKYMAI.

A. Frenzeliui.— Krikščio
nių visame pasaulyje pris- 
kaitoma į 682,400,000, o 
krikščionybės nepripažįs
tančiu beveik du syk tiek— 
1,167,100,000.

tiniu laiku Jungtinėse Vals- aPrašvmą, kokių mums davė 
ir ti jose yra 11,400,000 bedar- ’ --------

bių.

Geriančias įmo ReumatiskiĮ 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“TJetų metas mane kanjono re-uma- 
ti7ma«. Paffaiiaa aš isgifttaa apie 
rain-Expellerj ir nusipirkau jo. bon
ka. Pirmas išsitepimas juonrf mo
mentaliai saTe’kė palengvinimą. Is- 
naudojos jo vieną bonka galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jofeios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

IJ o.
Buffalo, X. Y.

PAIN-EXPELLER

vietiniai musų laikraščiai, ir 
aš labai įvertinčiau, jeigu 
jus parašytumėt apie tai sa
vo laikrašty.

“Geo. Karpus.”
Prisiųstoji mums iškarpa 

iš angliško laikraščio sako, 
kad John Vorasky, kurį 
Karpus užkasė į žemę, esąs 
gerai žinomas po visą Mid- 
Valley. Pirma jis dirbęs an
glių kasykloj, bet kaip ta 
kasykla užsidarė, Vorasky 
pasiliko be darbo, taigi no-

KITUS ATKALBINĖJO,
BET PATS NUSIŽUDĖ.
Nusižudė garsaus vokiečių 

poeto Richardo Dehmelio 
sūnūs, žinomas gydytojas
Henrich Dehmel. Jis buvo antanas Malinauskas 
pasišventęs visuomenės dar- 824 W Market st. Scranton, Pa. 
bui ir niekad neimdavo mo- -paiieškau juo^T^jerciaus. 
ReSClO UZ SaVO patarnavi- Suvalkų rėdybos. Plokščių parapijos, 
mus. Taip kitko, jis buvo į- ?e‘*?t?r.ių kaimo’ turiu ,svarbų re4ka’. r . / z la dėl tavęs pranešti As esu po te-
štClgęS paSltHrimtJ Diur<į vais Palionij'a Rimkevičiūte, po vyru 
žmonėms, rengiantiems nu-; palionija bajerčienė 
ižudyti. Tame biure buvo 1827 11088 ave ’ Scranton’ p» 

stengiamasi tokius žmones1 Pajieškau Jono Petrausko, Užuba-
ntlfalhėti atvirai ir nilnai ,ių kaimo- Pabiržės parapijos. Prašau aucaioeu, aivnai n pimai atsIšauktl tunu į jus svarbų reika.
apsvarstant jų motyvus. Pa- ią. 

r - - jonas JAWISH
3850 Jackson st. N. E. Minneapolis, 

Minn.

Pajieškau Kazimiero Malinausko, 
Vilniaus rėdybos. Trakų apsk.i Dain- 
huvos kaimo. Kokį laikų gyveno 
Scrantone, bet dabar nežinau kur ji
sai randasi. Meldžiu atsišaukti po 
šiuom antrašu:

^kutinto laiku tie motyvai, 
baugiausia, buvo ekonomi
nio pobūdžio. Henrich Deh
mel padėdavo, kiek tik galė
davo. Galų gale jis išsėmė, Mergina ar moteris be skirtumo 
visus savo išteklius ir jau’ pažiūrų, kuri mylėtų rimtų šeimyni-
npbptralėio Žmonėms ateiti iišką prašau susipažint ir suneoegaiejo žmonėms avėtu rpirmu ,aišku prisiųskite paveik. 
pagalbą. Tada jis nutarė nu- sių. Aš esu turtingas vaikinas, 29 m.
-ižudyti ir tą savo nutarimą1 am’iau.s’ vidutinio »w» ir tunu ge- -z darbų; nesenai atvykęs } Montre-
įvykdė nusinuodydamas. '............................

Žurnalas “American Ban
ker” sako, kad per rugsėjo 
mėnesį Amerikoje užsidarė 
56 bankai.

APSIVEDIMAI.

į rimta 
(42)

Victor Radio
TURIME DIDELI STARĄ NAUJAUSIŲ VICTOR 
RADIO, TODĖL PARDUODAM STEBĖTINAI PI

GIAL PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!
TIKRA NAUJENYBĖ

Eight Tube Superheterodyne Console. 
New Type Radiotrons.
\utomatic Volume Control.

Tone Control.
Radiotrons: 3 RCA-58. 3 RCA-56,

1 RCA-217, 1 l'X-280.
Height, 38? 2 inch.; width, 23 inch.; 

depth. H?) inch.

PUIKUS MODELIS

Ten Tubf Superheterodyne.
“B" Amplification.
Ali New Type Radiotrons. 
Automatic Volume Control.
Tone Control.
Height 20 inch.; width, 14% inch.; 

depth, 11% inch.
Radiotrons: 4 RCA-56, 3 RCA-58, 

2 RCA-46, 1 RCA-82.

Didžiausią nuolaidą duodam už jūsų seną radio, nežiūrint jo stovio, tai 
dabar geriausias laikas IŠMAINYT JŪSŲ SENĄ RADIO ANT NAUJO, 
MODERNIŠKO.
Už mažą primokėjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo radio ir galėsite gė
rėtis puikiais radio programais.
RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir gerumu, nėra 
lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyt.
Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas mus jus rasite 
didžiausį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertės.

GEO. MASILIONIS
377 BR0ADWAY S0. BOSTON, MASS.

ala. Atsakymą duosiu tik 
laiškus.

J. VRANGELIS 
50 De Montigrny St. Wcst Montreal, 

Canada

Noriu važiuot j Lietuvą, dėl
to pigiai parduodu farmą'
360 akerių su budinkais, 200 akerių 

miško, farma randasi Raytnondville, 
Missouri, apielinkėj. Kaina 12 tuka- 
tančių dolerių. Pusę įmokėti. Gera 
propa. (42)

JUOZAS ZIMANCIUS 
savininkas

5350 S. -Maplewood Ave., Chicago, III.

PARSIDUODA FARMA
75 akeriai žemės su budinkais, gy

vuliais ir padarais. Stuba 5 rūmų su 
skiepu ir vanduo stuboj. Geri farmos 
įrankiai, 7 karvės, 6 telyčios ir 1 bu
lius. 2 arkliai, 1 kiaulė. 50 vištų. 140 
bušelių meižių ir avižų 60 bušelių 
bulvių, 15 vaisinių medžių. Dirbamos 
žemės apie 35 akerai. 2 akerai girios, 
jrera ganykla ir geras vanduo. 1 mai- 
lė nuo gero kelio, pusantros į “dypą”, 
paštą atveža netoli stubos. 6 mailės 
nuo Sherburne ir 6 nuo Hamilton 
miestų. Parsiduoda už $3,500. Parduo. 
du dėlto, nes aš esu našlė ir pati ne
galiu apdirbt. Daugiau paaiškinsiu 
per laiška. (41)

MRS ANNA LAMAITIS • 
Ponlville, N. Y.

NE NUPULK DVASIOJ.
jeigu nesate taip tvirtas ir gyvas kaip 
kad buvote pirmiaus. rūpesčiai ir ki
ti reikalavimai susilpnino jūsų spė
kas. Yra tam vaistai. Gydytojas 
specialistas išrado tokią kombinaci
ją, kuri atgrąžino pasitikėjimą tūk
stančiam žmonių. Tai dabar vadina
ma NUGA-TONE ir galima nusipirkt 
visose pirmaeilinėse vaistinyčiose, 
vieno mėnesio pasigydymas kainuo
ja $1.00, pilnai garantuotas. Nusi
pirk vieną butelį šiandie, ir pamaty
site ta skirtumą rytoj. Atsiminkite 
vardą NUGA-TONE.

Sieniniai Kalendoriai 
1933 M.

Laikas siųsti Lietuvon, reikalingas 
kiekvienam. Turiu visokių, du—40c., 
100 $10. Persiuntimą turi apmokėt
patys. (-)

ZIGMAS GILIAVIČIUS
189 Hartford Ave.

New Britain, Conn. '

PARSIDUODA LIETUVIS- 
KI BALANDŽIAI.

____________ Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 

I čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

--X, r-

GEO.
BEN POKAITIS

Į 520 Wil«on St. 
Waterbury, G

i Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei- 

i gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite. (45)

I PRACTICAL SALES COMPANY 
i 1219 N. Irving Ave., Dėslu

CHICAGO, ILL.
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AMERIKOS SOCIALISTU 
PARTIJOS PLATFORMA

Ženklina Vaikus, Kad Nesusimaišytų.

Eidama į Amerikos preziden
to rinkimus šį rudeni, Socialistų 
Partija priėmė ir skelbia savo 
programų arba platformą, kad 
žmonės žinotų, ką socialistai da
rytų, jeigu jie patektų i valdžią.

Mes stovime akivaizdoje ka
pitalistinės sistemos susmuki
mo. Tą susmukimą Socialistų 
partija jau senai yra numačiu-, 
si. Paskutinėj kampanijoj ji i- 
pėjo žmones apie didėjantį A- 
merikos gyvenimo netvirtumą, 
ir siūlė veikimo programą, kuris 
jei butų buvęs priimtas, butų 
išgelbėjęs milionus žmonių nuo 
dabartinės tragingos padėties.

šiandie kiekviename Jungti
nių Valstijų mieste bedarbiai 
tūkstančiais veda rūsčią kovą 
prieš skurdą ir badą, kuomet 
kiti milionai tiktai dalį laiko te
dirba.

Bedarbė ir skurdas yra neiš
vengiamos dabartinės sistemos 
pasekmės. Kapitalistinėj siste
moj tik keli valdo musų indust
rijas. Dauguma gi tiktai dirba. 
Darbininkai ir ūkininkai yra 
priversti atiduoti didelę dalį 
savo darbo vaisių tiems keliems. 
Daugelis dirbtuvėse, kasyklose, 
sankrovose, raštinėse ir ūkiuose 
tiek mažai uždirba, kad gali iš
pirkti tik dali prekių, kurios ga
li būti taip gausiai gaminamos 
musų mašinų industrijų.

Prekės kraunasi. Dirbtuvės 
užsidaro. Vyrai ir moterys lieka 
pašalinti iš darbo. Visa šalis į- 
stumiama į paniką, šalyje, tu
rinčioje pakankamai gamtinių 
turtų, mašinų ir išlavintų dar
bininkų. kad visus aprūpint, mi
lionai susilaukė skurdo ir vargo.

Kapitalizmas reiškia ne tik 
plačią ekonominę nepalaimą, bet 
ir klesų kovą. Jis taip jau suda
ro savy amžiną tarptautinio ka
ro pavojų. Kapitalistinės klesos 
kova už rinkas prekių perviršiui 
ir progas investavimui kapitalų, 

buvo svarbiausia priežastis Pa
saulinio Karo. Jis ir šiandien lai
kosi tų pačių militarizmo ir im
perializmo siekimų, kurie jei 
nebus suvaldyti, padarys seka
mą karą neišvengiamą.

Iš musų dabartinės kapitalis
tinės tvarkos skurdo, nepasto
vumo. bedarbės, ekonominio pa- 
irimo. eikvojimo ir karų. šalį 
gali išgelbėti tiktai suvienytos 
pastangos darbininkų ir farme- 
rių, susivienyjusių į unijas ir 
kooperatyvus ir, svarbiausia, į 
savo politinę partiją.

Republikonų ir Demokratų 
partijos, abi kontroliuojamos di
džiųjų industrialistų ir finansi
ninkų. neturi nei plano, nei pro- 
gramo mus gelbėti iš dabartinio 
pairimo. šiame krizyje jų svar
biausias tikslas ir troškimas bu
vo pagelbėt geležinkeliams, ban
kams ir apdraudos kompani
joms.

Socialistų partija šiandien yra 
vienintelė darbininkų demokra
tinė partija, kurios programas 
pašalintų priežastis klesų kovos, 
klesų antagonizmo ir socialių 
nedorybių. įgimtų kapitalistinei 
sistemai.

Ji siūlo pervesti pagrindines 
šalies industrijas iš privatinės 
nuosavybės ir autokratiškos ir 
visiškai netinkamos vadovybės į 
sociąlę nuosavybę ir demokrati
nę kontrolę. Tik šiomis priemo
nėmis bus galima suorganizuoti 
musų industrinį gyvenimą pla
ningo ir nuolatinio operavimo 
pamatais, be periodinių pakriki
mų ir nelaimingų krizių.

Socialistų Partija siūlo šiuos 
. reikalavimus:

Nedarbas ir Darbo 
Įstatymdavvstė.

1. Federalis paskyrimas ?•>.- 
000,000,000 ūmiai pagelbai jos 
reikalingiems, papildymui vals
tijų ir lokalių paskyrimų.

2. Federalis paskyrimas $5,- 
000,000,000 dėl federalės val
džios, valstijų ir miestų viešųjų

darbų ir kelių, sodinimui miškų, 
panaikinimui apgriuvusių kvar
talų ir statymui patogių namų 
darbininkams.

3. Pravedimas Įstatymų, lei
džiančių įsigyti žemę. triobas ir 
įrengimą, kad butų galima pri
statyti bedarbius prie darbo ga-. 
minimui maisto, kuro ir drabu- i 
žiu ir statymui namų jiems pa
tiems gyventi.

4. šešių valandų diena ir 5-kių 
dienų sąvaitė be sumažinimo al
gų.

5. Plati ir veikminga bemoka
mų visuomeninių darbo samdy
mo biurų sistema.

6. Privaloma nedarbo apdrau
dos sistema su pakankamu atly
ginimu. paremta valdžios ir 
samdytojų duoklėmis.

7. Senatvės pensijos nuo 6c 
metų amžiaus vyrams ir mote
rims.

8. Sveikatos ir motinystės ap
drauda.

9. Pagerinta sistema atlygini
mo už darbininkų sužeidimus ir 
apdrauda nuo nelaimingų atsi
tikimų.

TO. Panaikinimas vaikų dar
bo.

11. Valdžios pagelba farme- 
riams ir smulkiesiems namų sa
vininkams apsaugojimui jų nuo
savybių' nuo išpardavimo už ne- 
užmokėjimą taksų.

Visuomeninė Nuosavybė.
1. Socializacija musų kasyklų, 

miškų, aliejaus ir pajėgos turtų; 
musų visuomenės aptarnavimo 
įmonių, teikiančių šviesą, pajė
gą. transportaciją ir komunika
ciją ir musų pamatinių industri
jų.

Tik socializavus šiuos turtus 
ir įmones bus galima pravesti 
planingą produkciją, kad butų 
pilnai sunaudoti musų ekonomi
niai ir finansiniai turtai visuo
menės labui.

2. Operavimas tų industrijų 
pagelba administratyvių tarybų, 
kuriose butų tinkamai atstovau
jami rankpelniai, vartotojai ir 
technikai; pripažinimas kiekvie
noj industrijoj kolektyvio susi
tarimo.

Bankininkystė.
1. Socializacija musų kredito 

ir pinigų sistemos ir įsteigimas 
bendros bankinės sistemos, pra
dedant pilnu valdžios įsigijimu 
Federal Reserve bankų ir pra
plėtimu pašto taupomųjų kasų 
patarnavimo, kad apimtų visus 
bankinio biznio departamentus, 
ir pavedimas šio pašto departa
mento valdžios valdomai banki
nei korporacijai.

Taksavimas.
1. Didelis pakėlimas paveldė

jimo taksų ir pajamų taksų di
desnėms pajamoms ir paliki
mams kaip korporacijų, taip ir 
pavienių žmonių.

2. Konstitucinis priedas lei
džiantis taksuoti visus valdžios 
bonus.

Agrikuhnra.

Daugelis aukščiau# minėtų 
reikalavimų sociaiizavimui pa
jėgos, bankininkystės ir kitų 
industrijų, pakėlimui gyvenimo 
standardo tarp miestų darbinin
kų, etc., atneštų daug naudos 

' darbininkams.
Kaip speciales spriemones ag

rikultūros kėlimui mes siūlome:
1. Sumažinimą taksų naštos, 

nuimant taksus nuo ūkių nuo
savybių ir uždedant taksus pa
jamoms. paveldėjimams, pervir
šio pelnui, ir kitas taksavimo 
reformas.

2. Padidinimas federalinės ir 
valstijų pagelbos, kelių statybai 
ir švietimo ir socialių aprūpini
mų kaimų bendruomenėms.

3. Įkūrimas federalinės par- 
davvbos biurų pirkimui ir par
davimui ūkio produktų.

4. Tikrų kooperatyvių draugi
jų ir valdžios agentijų įsigiji
mas grudų elevatorių, stock var
dų, skerdyklų ir sandėlių ir ve
dimas šio aptarnavimo ne pelno 
tikslams. Akstinimas ūkininkų 
kooperatyvių draugijų ir varto
tojų kooperatyvų miestuose tik
slu pašalinti perkupčius.

5. Socializacija federalinių že
mės bankų ir šių bankų teikimas 
ilgo laiko kreditų ūkininkams už 
mažas palūkanas.

6. Socialė apdrauda nuo nuo
stolių. pareinančių nuo nepalan
kių oro sąlygų.

7. Įkūrimas nacionalės, apy
gardų ir valstijų žemės sunau
dojimo tarybų. liksiu surasti ge
riausius budus sunaudojimui ša
lies ūkio žemės, atsižvelgiant Į 
bendrus agrikultūros, industri
jos, pramogų, vandens aprūpini
mo. miškų sodinimo, ir ruošti 
kelią agrikultūros planavimui 
ant nacionalės ir. ilgainiui, ant 
visąpasaulinės skalės.

Konstitucinės Permainos.

1. Proporcionalė atstovybė 
kongrese.
2. Betarpiai rinkimai preziden

to ir vice-prezidento.
3. Iniciatyva ir referendumas.
4. Priedas prie konstitucijos 

palengvinantis konstitucijos pa
taisymus.

5. Panaikinimas Augščiausio- 
jo Teismo galios spręsti apie 
kongreso priimtų įstatymų kon- 
stitucionališkumą.

6. Priėmimas Socialistų parti
jos siūlomų Darbininkų Teisių 
pataisymų (amendmentų) prie 
Konstitucijos. įgaliojančių Kon
gresą įvesti nacionalės sistemas 
nedarbo, sveikatos ir nelaimės 
apdraudos ir senatvės pensijas, 
panaikinti vaikų darbą, kurti ir 
perimti gamybos, komercinės, 
transportacijos, bankininkystės, 
visuomenės aptarnavimo ir ki
tas biznio ir industrines įstai
gas, kurias valdytų ir operuotų 
valdžia ir dėl socialės ir ekono
minės gerovės Jungtinių Valsti
jų darbininkų.

Nauja Mašina Žmonėms Žudyt.

Iki šiol buvo manoma, kad greitieji karo orlaiviai visuomet bus 
operuojami vieno asmens, nes jie turi būt kaip galima lengvesni, 
kad turėtų reikalingą greitumą. Bet štai, Amerikos armijos oro 
korpuso inžinieriai išvystė priešui persekiot lėktuvą, kuris yra 
pakankamai greitas ir neša du ryvu; lakūną ir šaulį su kulkasvai- 

' džiu. kurį galima matyti orlaivio užpakaly. Tai vis išradimai žmo
nėms žudyti.

LEIVIS, SO. BOSTON

Kad patraukus daugiau pirkėjų, didelės krautuvės Amerikos didmiesčiuose prasimano viso
kių parankumų savo “kostumeriams”. štai, viena tekių krautuvių Oaklande, Califcmijoj, įsi- 
taitė priežiūrą vaikams. Moterys atvažiuoja ton krautuvėn su mažais savo vaikais, atiduoda 
juos specialėms slaugėms, ir paskui eina sau per visokius krautuvės departamentus žiurinėda- 
mos naujausių madų ir kitokių įdomybių. Pabaigusios “šapyt”, jos ateina savo vaikų pasiimti, 
ir važiuoja namo. Bet kad vaikai nesusimaišytų, slaugė juos priimdama kiekvienam prisega 
numerį, ir antrą tokį pat numerį paduoda motinai. Kartais šis skyrius būna taip “byri”, kad 
policija turi padėti darbą tvarkyti.

Pilietinės Laisvės. ' škam panaikinimui karo skolų ir
, k. , i- . . . . . . , reparacijų, jeigu tuo panaikini-1. Federauniai Įstatymai vv-1 r ' . . . .' mu sutaupmti pinigai neis gin-kinimui Pirmo Amendmento l, , . . T , " ....
• a-. - - . . t klavunuisi, bet pažadinimui nu-pne Konstitucijos, taip kad bu-! . . .. .. . | siginklavimo.tų garantuota laisve žodžio.

spaudos ir susirinkimų ir bau-j 4. Jungtinių \ ristijų įstoji- 
džiami tie valdininkai, kurie mas i Pasaulinį T eismą, 
varžo bile kurio piliečio pilieti- Jungtinių \ alstijų įstoji- 
nes teises. mas 1 Tautų Sąjungą sąlygomis.

2. Panaikinimas injunetionu j kurios Padarytų ją veiklesniu į- 
darbo ginčuose, uždraudimas, na?iu Pasaulinį taikai ir at-
geltonojo šunies” kontraktu ir naujinimui kooperavimo su dar- 

priėmimas įstatymų užtikrinan- (binink^ Partijomis užsieny, kad 
čių darbininkų teisę organizuo- sąjungą butų galima paversti iš
tis į unijas.

3. Tuojau atšaukti špionažo Į- 
statymus ir kitus varžančius į-į 
statymus ir sugrąžinti civiles ir 
pilietines teises tiems, kurie bu
vo neteisingai nuteisti sulig ka
ro laiko įstatymais.

4. Įstatymai apsaugojantys 
ateivius nuo neįsileidimo į šią 
šalį, ar nuo pilietybės, ar nuo de
portavimo dėl jų politinių, so
cialių ar ekonominių Įsitikinimų, 
ar dėl jų veikimo kuris nėra ne- 
legalis piliečiams.

5. Pakeitimas imigracijos įsta-. . , . , ... , , .. mus ištraukimas militariniu pažymų, kad butų leista atvykti i. _ '— j....... .. ... . ... retus lengviausiais.
piliečiu šeimynoms ir kad butu,'"’8“ ,s Ha,tl ir >ncara«ua- Pri. to. «i, puikus tabaku periei-
suteikta prieglauda tiem,, kuj «• Ištraukimas Jungtini, Vai-
rie bėga nuo politiniu ir religi s4iju militariniu ir karo laivyno niai spinduliai. Tai žalio tabako Lu
nių persekiojimų.' ' ' pajėgti iš Chinijbs ir atsižadėji- n^iranHa T^inen^h.,

. ' . ... . . mas Amerikos extrateritoriaK-6. Vvkimmas konstituciniu . .....
mų privilegijų.

9. Pilna nepriklausomybė Fi
lipinams ir padarymas sutarčių

garantijų negrų ekonominei, po
litinei lygybei.
. 7. Pravedimas ir vykinimas, ..... .. .L - .. . . . ...... . su kitomis šalimis apsaugoumuigriežtų įstatymu pnes hnciavi-1 , ,

!tn co’ii ciivorpnii otn
mus.

8. Aštuonioliktojo konstituci
jos amendmento (prohibicijos) 
atšaukimas ir valdžios nuosavy
bėn ir kontrolėn paėmimas gėri
mų industrijos su teise kiekvie
nai valstijai palaikyti prohibici- 
ją savo ribose.

Tarptautiniai Santykiai.

Nors Socialistų partija yra 
priešinga visiems karams, ji 
mano, kad negali būti amžinos 
taikos iki nebus pasaulyje įstei
gtas Socializmas. Tuo gi tarpu 
mes remsime visas priemones, 
kurios veda prie geresnių san
tykių ir draugiškumo tarp viso 
pasaulio tautų, kaip antai:

1. Ginklavimosi sumažinimas, 
vedantis prie visi ko nusiginkla
vimo tarptautini;; susitarimu, 
jeigu galima, be; jeigu tas ne
galima, musų šalis turi duoti 
pavyzdi kitoms. Kareiviai, jū
reiviai ir darbini’ kai, kurie ne
tektų darbo dėl nusiginklavimo, 
kad butų pristatyti, kur pagei
daujama, prie viešųjų darbų, 
vykinamų pasidariusiomis dėlei 
nusiginklavimo s;;taupomis. Pa
naikinimas konst ripcijos, mili- 
tarinio lavinimo? stovyklų ir R. 
O. T. C.

2. Pripažinimą- Sovietų Rusi
jos ir užmezgima- prekybinių ir 
idustrinių ryšių -u ta šalim.

3. Panaikininsts karo skolų, 
priklausančių iš kitų šalių val
džių, kaipo dalis programo visi-

imperialistinių valstybių sąjun
gos į demokratinę atstovybę, iš
reiškiančią viso pasaulio papra
stų žmonių aspiracijas.

6. Įkūrimas ekonominių orga
nizacijų, kuriose darbininkai bu
tų atstovaujami lygiomis teisė
mis. rišti klausimus žalios me
džiagos, investmentų, pinigų, 
kredito, muitų ir gyvenimo 
standardo, atsižvelgiant į viso 
pasaulio masių gerovę.

7. Panaikinimas visokips Jun
gtinių Valstjių militarinės inter
vencijos į kitų šalių reikalus. IŠ

! tų salų suvereniteto.
10. Užraudimas pardavinėti 

amuniciją svetimoms valsty
bėms.

Laikydamasi šio konstrukty- 
vio programo, Socialistų partija 
kviečia visos šalies darbininkus 
ir visus plačių pažvalgų ir prog
resyvius piliečius susivienyti į 
galingą judėjimą prieš dabartinį 
slinkimą į socialę katastrofą ir 
ginti nuosaikumą, teisingumą, 
taiką ir laisvę.

Socialistų kandidatas į prezi
dentus yra Norman Thomas, o 
į viceprezidentus — James H. 
Maurer. Kiekvieno susipratusio 
darbininko ir pažangaus piliečio 
pareiga yra atiduoti savo balsą 
už Thomas’a ir Maurer’i.

TINKAMAS PAVYZDYS 
GAMTOS SAVO

ŽALUMOJ.

Konstantinopolis istorijoje yra gar-_ 
sus. Per daugelį metų jis buvo 
džiausiąs ir turtingiausias miestas 
pasaulyje. Daugiau kaip vienuolika
šimtmečių jis buvo Romos imperijos kataliku bažnyčios kapinė- 
sostine rytuose. 14o3 metais, po at- j - J 1se.

di- su

kaklaus užpuolimo, jis buvo paimtas 
atomanu sultono, Mohamedo II-jo, ir 
tapo sostine atomanu imperijos.

Konstantinopolio užkariavimas bu. 
vo priežastimi didelio sąjūdžio visoje 
Europoje. Barbarų gaujai, susidedan
čiai iš 250,000 žmonių, vadovaujant 
Mohammedui II-am ir paėmus mies
tą, sekė plėšimai ir žudynės. Yra 
apskaičiuojama, kad 5,000 krikščio
nių, kurie gynė miestą nuo užpuoli
kų, buvo negailestingai išžudyta. Vi
sos brangenybės, garsiosios šv. Sofi
jos bažnyčios, pastatytos Justino di
džiojo, daugiau kaip devyni šimtme
čiai prieš tai, buvo išteriota.

Baisus vaizdai, kurie sekė Konstan
tinopolio paėmimą, dar ir dabar pri
duoda tinkamus pavyzdžius Gamtos 
josios žalumoj.'Ir kaip "Lucky Strike 
išdirbėjai nurodo, gamta savo žalu
moj retai yra švelni ir lengva. Pri
pažindami šią tiesą, jie sako, kad ža
lias tabakas neturi vietos cigaretuo- 
se. Todėl žalio tabako nesiranda Lu- 
ckies, lengviausiame cigarete, koki 
kada rūkėte. J’;sų Luckies yra perka
mas pats puikiausias tabakas. Be to, 
tas rinktinis tabakas, rūpestingais 
moksliškais metodais būna tinkamai 
pasendintas ir išnokintas. Todėl žmo
nės kiekvienoje Jungtinių Valstijų 
dalyje pripažįsta Lucky Strike eiga-

ckies nesiranda. Todėl nenuostabu, 
kad visur žmonės skaito Lucky Strike 
puikiausiais cigaretais. Nors gamta 
savo žalumoj retai būna švelni ir 
lengva. ,

Atsargumas yra būtina gyve
nimo taisyklė; kas to neišmok
sta ant žemės, tas gailėsis dan
guje. Sir Hugh Allen.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvi* Žinyčia

Ypatintai dabartinė# krikščionybės gadynėje kiekvienas turėt* 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo and.—$1.25, Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Oraerį”. Adreauokit sekančiai:

253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
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(Džiaugiasi Pamišu
sio Žmogaus “Atsi

vertimu.”
SHENANDOAH, PA.

Mes jau skaitėme “Kelei
vy” pranešimą apie kun. 
Šleinio mirti. Iš paduotų te
nai faktų aiškiai matyt, kad 
prieš mirtį kun. Šleinys bu
vo pamišęs, nes jo pareiški
muose ir raštuose nebuvo jo
kio nuosakumo, bet vieni 
prieštaravimai.

Musų “dūšių ganytojams” 
tačiau buvo didelio džiaugs
mo, kad “nezaležninkų va
das” Šleinys “atsivertė į ka
talikų tikėjimą”, nors ištik
tųjų tokio "atsivėrimo” vi
sai nebuvo.

Mūsiškis jegamastis pa
darė net hektografuotus la
pelius apie “Nezaležninkų 
vado mirtį ir atsivertimą” ir 
po pamaldų šv. Jurgio baž
nyčioj kaišiojo visiems savo 
avinams ir avelėms, kad pa
matytų, kaip bloga būna 
tiems, kurie nenori popie
žiui tarnauti ir jam turtų 
krauti.

Tie lapeliai sako, kad “ne- 
zaležninkas” Šleinys prieš 
mirti nutraukęs visus ryšius 

nezaležninkų” bažnyčia 
ir prašęs, kad ji palaidotų

Jeigu kun. Šleinys ir butų 
taip pasielgęs, tai visgi 
džiaugtis iš pamišusio žmo
gaus “atsivertimo” nepride
rėtų, Bet ištikrųjų gi jis ne
atsivertė ir ji palaidojo ne 
Romos trusto biznieriai, bet 
tautinė Laivrence’o katalikų 
parapija, kurios jis buvo 
klebonu.

Taigi aš norėčiau savo 
prabaščiaus paklausti: ar 
gražu taip meluoti ir apgau
dinėti savo parapijiečius to
kiais lapeliais, kokius jis 
kaišiojo mums šv. Jurgio 
bažnyčioje?

Netik negražu, bet ir ne
dora.

Sakyčiau, gal musų jega
mastis pamelavo netyčia. 
Gal jis parašė tą lapeli da 
nežinodamas teisybės. Bet 
kun. Šleinys senai juk palai
dotas, ir musų “tėvelis” jau 
turėjo žinoti, kad jis palai
dotas ne romiškose, bet tau
tiškose kapinėse, o tačiau 
savo melo per pamokslą ne
atšaukė.

Ar tai gražu katalikų ku
nigui šitaip elgtis?

Šv. Jurgio parapi jonas.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraičių.)

“Cudaunoj” Sasnavoj Vėl Buvo “Cudai”
Susirinko apie 4,000 maldi-, J LIETUVĄ ATBĖGO 
ninku. Kišenvagiai ir klebo * SOVIETŲ PILIETIS, 
na* iškraustė jiems kišenius.; RugSėj0 14 d. Šiauliuose

Mariampolės apskrity y- sulaikytas tūlas Fedotas Sa
ra miestelis Sasnava, kur pakas, kuris pasirodė USSR 
kas metai 11 rugsėjo būna pilietis esąs. Jis atbėgęs iš 
didžiausi “atlaidai”. Buvo Ukrainos i Lietuvą pas savo 
jie ir šįmet. Mat, Sasnava uošvius, kurie gyvena Rie- 
tamsuolių yra skaitoma pa- , tave. Norėjęs atvažiuoti le- 
stipusiai “cudauna” vieta, galiai, drauge su žmona, ku- 
Sako, senovėj vienai davat-.ri iš Lietuvos kilus, bet ne- 
kai bepoteriaujant užmigus gavęs leidimo. Tuomet bė- 
prisisapnavusi “Panelė ges pats vienas. Iki Estijos 
Švenčiausia” ir liepusi toj. važia ves traukiniu, slapta 
vietoj pastatyti bažnyčia, perėjęs rubežių, paskui pes- 
Bažnyčią kunigai pastatė ir čias per Latviją atkeliavęs Į 
tuojaus pradėjo dąryt biz-’ Lietuvą. Lietuvos rubežių jis 
nį. Kad tamsuoliai daugiau: perėjęs jau daug anksčiau, 
pinigų neštų, kunigai paša- bet pirmą kartą buvęs poli- 
koja, kad “Panelė Švenčiau
sia” ir dabar kaitas nuo kar-

eijos pastebėtas Jonišky, su 
laikytas ir ištremtas į Latvi 
ją. Dabargi perėjęs rubežių 
antrą kartą, laimingai pa
siekęs Šiaulius ir tik čia ta
po sulaikytas.

Sapakas yra dar jaunas, 
28 metų vyras, bet atrodo 
nemažiau 40 metų, labai su
vargęs. Skundžiasi, kad Uk
rainoj labai bloga gyventi e- 
są.*Jo tėvai turėję ūki, bet, 
dėl pasipriešinimo bolševi
kams prieš kolchozaciją, u-

to prie tos bažnyčios pasi
rodanti.

Teisybė, čia galima pa
matyti apie 90 metų moterj, 
kuri prie minimos bažnyčios 
jau 24 metas niekur nenuei
na. Tiesiog baisus vaizdas, 
moteris visa apžėlusi plau
kais ir save pasivadinusi 
“šventąją”, per dideliausias 
audras ir per dideliausius 
šalčius sėdi prie vienos duo
bės (“stebuklingos vietos”) kio netekę ir buvę kažkur 
pusiau nevalgiusi. Minima ištremti f Murmaną, ar kur 
moteris sasnaviečiams pui- kitur—tikrai nė pats neži- 
kiai pažįstama ir žinoma, nąs. 
tačiau jinai nė su vienu žmo- į Sapakas bus perduotas 
gumi nekalba išskyrus kle- apskrities viršininkui nu-
boną ir kitus dvasiškius. 

Gali būti, kad ii ir yra
bausti už nelegalų sienos 
peržengimą ir ištremti arba

ta “Panelė”, apie kurią ku- leisti Lietuvoj pasilikti gy-
nigai kalba.

Kaip ten nebūtų, šįmet 
“cudauna” Sasnavą suva
žiavo apie 4,000 žmonių per 
atlaidus.

Mažasis miesčiukas it

venti.

ŠIAULIUOSE PALAIDO
TA JONIŠKIETĖ LAIS 

VAMANĖ.
Rugsėjo 15 d. Šiaulių lai-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Galvijais Užmoka Už Universiteto Mokslą.

čia matome raitą Eleną Percy, 17»metų amžiaus farmerką, kuri šiomis dienomis pradėjo 
lankyti Lcuisianos universitetą. Neturėdama gatavų pinigų už mokslą užsimokėti, ji atvarė 
nuo savo farmos 9 jaučius užmokesnio vieton, čia ją sveikina universiteto prezidentas Smith.

Suimtas Pragaro Mašinų Gamintojas.
Jis keršijo savo viršinin- i Maselskis mokėjo su 

kam*, kurie atėmė iš jo žmo- Į sprogstamaja medžiaga elg- 
ną ir atstatė jį nuo darbo. į tis, nes kariuomenėj tarna

vo, o be to, buvęs akmenų‘Keleivy” buvo jau rašy- skaldytcjas. 1926 m. Masel-ta, kad Lietuvoje kažin kas .pradėjo siuntinėti bombasis,kl® buvo geležinkelių vai - 
gelžkelio valdininkams. ■dybos prnmtas tarnauti ir

Dabar Kauno laikraščiai. jo viršininku buvęs dabar 
praneša, kad žvalgyba! jauiužmnštas Vitkauskas. Aly- 
pavyko kaltininką susekti ir.tuje Maselskio viršininku

VIRŠININKAI APVOGĖ j VYRAS NUMUŠĖ ŽMO- 
MAŽEIKIŲ BANKELI. NAI NOSĮ.

Mažeikių smulkaus kre-Į Rugsėjo 15 d. Skuodo 
dito draugijos susirinkime į rinkos “muitininkas” rado 
anądien paaiškėjo, kad'vežimą, kuriame mažai gy- 
draugijos viršininkai pavo-jvybės žymių rodanti, pri- 
gė iš tos draugijos bankelio dengta gulėjo moteris pa-
81,532 litų.

Už tokį “pasidarbavimą”
susirinkimas slaptu balsavi
mu v-bos narius F. Mandei- 
kį, V. Jazdauską ir J. By- 
gailą nutarė ne tik prašalint 
iš valdybos, bet ir išmesti iš 
narių tarpo. 13 narių balsa
vo prieš išmetimą. Nutarta 
uždėti draudimą ant buvu
sios valdybos ir tarybos na
rių turto, o kol įvyks teis
mas, išeikvojimus padengia 
d-jos nariai proporcionaliai.

pludus kraujuo
Paaiškėjo žiauri istorija:

Darbėnų miestelio gyvento
jas Vitkus važiavo į Skuo
dą pas teismo tardytoją, nes 
buvo kaltinamas padegime. 
Pasikvietė kanu važiuoti ir 
žmoną. Bevažiuojant naktį 
per miškus, jis ją beveik ne
gyvai primušė už tai, kad ji 
nedavė sutaupytus kelis li
tus pragerti.

Skuodo policija nuvežė 
nelaimingąją pas gydytoją

skruzdėlvnu virto. Vieni at- svose kapinėse (ties Griku- 
važiuoja* pasimelsti, o kiti nais) palaidota tuberkulio- 
varyti biznį. Pavakarėje ne ,zu mirusioji joniškietė Kon- 
vienas pasigedo piniginės su stantina Grigaliunaitė, 23 Įdinis gaisrų skaičius, 
pinigais arba dviračio ir ki- metų amžiaus moteris lais-' Per 240 dienų buvo apie 
to daikto. Čia vietos klebo- vamanė. Vel’onę atvežė Js 800 gaisrų. Pernai per visus 
nas savo parapijiečius “pa- Joniškio autobusu, didelio įmetus buvo 620 gaisrų. Iki 
linksmino”, padarė loteriją, būrio artimųjų ir vienmin- i rugpiučio 1 dienos valstybės 
kuri davė jam 2,000 litų pel- čių lydimą. Prie kapo, ant ■ draudimo įstaigai pareikšta 
no. Per atlaidus išgerta apie kurio uždėta keli vainikai, Į apie pustrečio milijono litų 
100 dėžių alaus, kurio kele- Liet. Etinės Kultūros draug. j nuostolio. Pernai nuostolių 
tą kartų autobusais •važiavo Joniškio skyriaus pirminin-, buvo pareikšta per visus me- 
parvežti. kas V. Prekštas pasakė pro- , tus apie milijoną litu dau-

Nakčia atsidarė “linksmo-1 gai tinkančią kalbą. jgiau, būtent 3,695,000 lt.
ji dalis”: gerai išsilinksminę ----------------
“maldininkai” pradėjo savo IŠPLĖŠĖ TRIS KL1UBUS. 
draugams akmenimis taisyti Pasinaudodami didele 
šonkaulius ir panašiai. vėtra, 13 rugsėjo naktį Vil-

--------------- I kaviškyje nežinomi vagys
KAS ATSITIKO ARK- .išplėšė tris karčemas

suteikti pagalbos. Ji baisiai 
ŠIEMET LABAI DAUG atrodė: sulaužyta nosis, iš 

GAISRŲ. Į veido vos begalima pažinti
Valstybinio apdraudimo kad tai žmogus, viduriai su- 

įstaigos žiniomis šiais me-* spardyti — visa paplūdus 
" ’------ -■» kraujuos. Kadangi buvo tur

gaus diena, susirinko daug 
žmonių. Jei policija butų ne

tais mus krašta ištiko rekor-

saugojus, — moterys žiau
rųjį vyrą gal butų nulinčia- 
vusios... Vitkaus vežime ra
sta dar pusė pusbonkio deg
tinės. Vitkus areštuotas.

DARYS DAUGIAU
PLENTŲ LIETUVOJE.
Dabar Lietuvoje yra išvi

so 1,200 kilometrų plentų, 
kliu-'Kauno laikraščiai praneša,

LIAMS PASIBAIDŽIUS, bais” vadinamas. Išnešė ke-Įkad greitu laiku jų busią 
Nuo Šilutės miestelio va-' batą bonkų degtinės, vyno,; triskart daugiau, būtent, 3,-

ziavo anądien iš turgaus ' cigaretų ir pinigų, 
dvikinkiu vežimu ūkininkas 
vardu Geležinis.Pakeliui su
griuvo vežimo ratas ir ūki
ninkas nuėjo pas vieną kal
vį. Tuo tarpu nuo prava
žiuojančio automobilio pa
sibaidė arkliai ir ėmė 
bėgti. Galiausiai vežimas 
užkliuvo už vieno akmens ir 
sudužo. Ūkininko žmona 

virto iš vežimo ir persiskėlė 
galvą. Greit automobiliu nu
vykęs gydytojas rado ją dar 
gyvą, bet vežant į ligoninę 
pasimirė. Pasibaidę arkliai 
lėkė toliaus. Galiausiai atsi
dūrė į pirma važiuojantį ve-Į 
žimą, kuris buvo apkrautas, 
smailiais medžiais. Vienas 
arklys įsidūrė smailų medį į 
krutinę iki pilvo ir vietoj pa-; 
stipo, antras tik mažai tesu 
sižeidė.

1350 kilometru.

Mirties Laukai Vabalams.

ŪKININKAI NETURI PI
NIGŲ NEI LANGŲ STIK

LAMS.
Polekos kaime, Šiaulėnų 

valsčiuje, Šiaulių apskrity, 
vienas piktadarys išdaužė 
dviem ūkininkams langus. 
Ūkininkai skundžiasi, kad 
neturį pinigų naujiems stik

čia parodyta New Jersey valstijoj federalinės valdžios į- 
taisyta bandomoji stotis kovai su vabalais. Čia daromi eksperi 
mentai su taip vadinamuoju ‘Japonijos vabalu (Japanese beetle), 
kuris baisiai kenkia augmenims. Tuo tikslu čia yra pastatyta 
laukuose 600 sląstų, kuriuose pridėta 200 rūšių nuodų, kad pa
tyrus, kurie nuodai geriausia tą brodą naikina. Dešinėj pusėje

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
TRIS MERGINAS.

Į Dilių atlaidus einančias 
tris merginas trenkė perkū
nas. Triįaitė iš Trišakių km., 
Vabalninko valse, su pers
kelta galva krito vietoje. Ki
tas dvi gerokrai pritrenkė

Tą pačią dieną Dukumių 
kaime, Papilės valse., per
kūnas užmušė ūkininko Kir
šlio tris karves. Be to. smar
kiai pritrenkė Slyžių km. u- 
kininko Januševičiaus pie
menuką. Piemenukas atgai
vintas, bet jo gyvybė pavo
juj.

ĮSIMYLĖJUS ŽYDAS 
SUSIDEGINO.

Icikas Granelovič, 32 me
tų amžiaus Salantų mieste
lio žydas, taip įsimylėjo į 
vieną juoda-akę, kad su- 
kvailiavojo ir susidegino.

Saužudys turtingų tėvų 
vienturtis sūnūs, buvo įsi
mylėjęs į vieną plungiškę, 
kur esą nenorėjusi už jo te
kėti. Be to, ir jo tėvai neno
rėję, kad sūnūs ją vestų. Jo 
meilė, matyt, buvo tokia di
delė, nerado kitos išeities. 
Savo namuose nusirengė, 
vienuose baltiniuose apsilie
jo žibalu ir užsidegė. Gelbė
ti niekas laiku nesuskubo, 
jis smarkiai apdegė ir po 15 
minučių mirė. Ypač labai 
jam apdegė galva.

MASALSKI TEIS KARIU- 
MENĖS TEISMAS.

Sprogstamosios medžia
gos siuntinių autorius Ma
salskis dabar yra Šiaulių 
apyg. teismo svarb. byloms 
teismo tardytojo p. Jonkaus 
žinioj.

Kadangi jo siųstas siunti
nys nužudė Vitkauską, ei
nantį tarnybos pareigas, tai 
jį teis kariuomenės teismas. 
Jam gręsia mirties bausmė.

Dėliai sausos vasaros šie
met apie Marijampolę labai 
daug kaimiečiai prikasė 
durpių ir dėl to jos labai at
pigo.

SVEBŲAMEUIMS

suimti. Juo esąs tūlas Kazys 
Maselskis, kuris kitąsyk tar
navęs prie geležinkelių, bet 
jo viršininkai pradėjo nau
doti jc žmoną, paskui visai 

j ją pasiglemžę, o patį Masel- 
skį išmetę iš darbo. Taigi 
dėl to jis jiems ir keršijo, 

į Apie Maselskio suėmimą 
[žvalgybos viršininkas Stat
kus papasakojo laikraščių 
i-eporferams šitokių smulk
menų:

Iš viso buvo nusiųstos 3 
pragaro mašinos: viena vy
riausiam konduktoriui Vit
kauskui, antra Gikniui, tre
čia Buškevičiui.

Vitkauskui prisiųsta bom
ba, kuli jį užmušė, nedavė 
jokios medžiagos įvykiui 
sekti, nes bombai sprogus, 
viskas sudegė.

Siuntinys Gikniui į Kur
šėnus irgi nieko neturėjo, iš 
ko butų buvę galima bent 
nustayti kaltininką. Tik
tai išardžius Buškevičiaus 
siuntinį pavyko nustatyti, 
kad čia yra tų pačių rankų 
darbas. Be to, greit buvo 
prieita išvados, kad tie visi 
trys siuntiniai siųsti keršto 
sumetimais.

Tuojau buvo įtartas Ka
zys Maselskis.

Maselskis su savo žmona 
prieš keletą metų persisky
rė. žuvęs Vitkauskas gyve
no su Maselskiene. Masels
kis už tai Vitkauskui kerši
jo. Taigi, rūgs. 4 d. Masels
kis nuvyko į Marijampolę 
pas ten gyvenančią žmoną ir 
norėjo parako šuviu jai iš
plikinti akis, bet nepavyko 
ir jis Marijampolėj buvo su- 
aikytas.
Padarius pas Maselskį 

tratą, buvo rasta įrodymų, 
tad sprogstamosios medžia
gos siuntinių autorium yra 
Maselskis. Pav., jo namuose 
rasta ištekintas medžio ga
balas butelio formos, t y. 
toks pat, į kokį buvo sutai
sytas Gikniui ir Buškevičiui 
siuntinys. Rasta popierio la
po tęsinys, nuo kurio buvo 
atkirpta adresui prie siunti 
nio užrašyti: popieriaus la
pe parašyta ta pačia ranka 
ir tuo pačiu rašalu ir klai
da žodis “Alitus”, kaip ir 
siuntiniuose; taip pat rasta 
išardyta artilerijos sviedi
nių, kurie reikalingi sprogs- 
tamajai medžiagai sutaisyti, 
ir apie 10 klg. šrapnelio.

buvęs Buškevičius.
1928 m. Maselskis iš tar

nybos buvo atleistas. Už tai 
jis labiausiai kaltino savo 
viršininkus Vitkauską ir 
Buškevičių ir buvo pasiryžęs 
jiems atkeršyti. Jis keršijo ir 
už savo žmoną, su kuria jie 
vedę romanus.

Vadinasi, kartu su tomis 
pragaro mašinomis išėjo į 
aikštę ir kitas skandalas. 
Pasirodo, kad šventoj Lietu
voj viršininkai gali pavilioti 
žemesnių tarnautojų žmo
nas ir paskui išmesti juos iš 
darbo, kad jie ir po kojomis 
nesimaišytų.

RIESTAINIŲ KEPYK
LOMS RIESTAI.

Marijampolės m. buvo 3 
riestainių (barankų) kepyk
los, kurios pirmiau neblogai 
gyvavo. Dabar jau viena iš 
jų likvidavosi, kitoms taipo
gi nelengva.

Priežastis yra ši. Suvalki
joje yra mada: prie pusbu- 
teliuko degtinės užkandis— 
riestainis. Ūkininkai turgų 
dienomis pirkdavo riestai
nius savo vaikučiams ir na
miškiams. Dabar dėliai kri
zio eina iš mados ir lauktu
vės. Arbatinėse prie arba
tos taip pat išeidavo daug 
riestainių. Dabar ir arbati
nėse krizis. žodžiu, riestai
nių išdirbimas ir prekyba 
kas kart žymiai mažėja.

PANELĖ NUNUODIJO 
SAVO VAIKĄ.

Šiauliuose p-lė Mažeikai
tė nunuodijo savo jau 8 me
tų sūnų. Vaikui susirgus, ji 
įpylė jam bumon karboliaus 
rakšties ir vaikas tuoj mirė. 
Ji teisinasi kad tai atsitikę 
per klaidą. Ji maniusi, kad 
duodanti vaikui vaistų. Po
licija veda tardymą.

I LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais jurų laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERHAVEN į

LIĖTUVĄ
Del informacijų kreipkitės 

| 252 Boylston St-, Boston. Mass.
NORTH GERMAN

L O Y D

taipgi parodyta viena “varža” tokiems kenkėjams naikinti, 
lams įsidėti. Ot, gyvenimas! • Mergaitė žiuri, kaip tenai vabalai žųva.

VILKAVIŠKY NUSINUO
DIJO BATSIUVYS.

Iš nežinomos priežasties 
Vilkaviškio miestely nusi
nuodijo batsiuvys Jonas Ku
likauskas.

“Baltasis švedu Laivynas” 
Išplaukimai iš New Yarko:

M. I,. “GRIPSHOLM” lapkričio 3 
S S.“DROTTNINGHOLM”gruod. 2 

M. L. “GRIPSHOLM” gruod. 8
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu lietuvių kalboje 
gaunamas pas musų agentus arba

raštinėj:
Swedish American Line

10 STATE ST. BOSTON. MASS. 
21 STATE ST. NEW YORK. N. Y.PAJAUTA

LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų. 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

KELEIVIS
253 Bro*dwav So. Boston, Mass.

468
Knygoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.

KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
- KOMUNISTAI RENGIASI 
J PRIE “VAINOS”.

AVIACIJOS DIENA' PA
VYKO GERAI. 

Daugelis bostoniečių ilgai

Beje, reikia da pažymėti, 
kad katalikai Aviacijos Die
ną boikotavo. Jie tuo pačiu

_  • 1 • • • laiku surengė So. Bostonenepamirs, pirmo skrajojimo raiting, su dainomk į,.

“skalbė” Lietuvos valdžia.įspūdžių...
Bostono lietuvių aviacijos 

diena Metropolitan Air Por
te pereitą nedėldieni pavy
ko visais atžvilgiais. Buvo 
daug žmonių ir atliks daug

Rep.

FEDERAL BANKO DEPO * 
Z IT ORI AI NERIMAUJA.

pelno. Apie tai veikiausia Nori suorganizuoti trustą ir 
paskelbs patys rengėjai, išpirkti užsidariusio banko 
kuomet bus pilnai suvestos turtą,
visos sąskaitos. Man gi no-, jau pragjo gana ilgas lai- 
risi pabriezti tik bendrus į- kas kaip nieko nesigirdi a_
tpudzius. pje pecieraĮ National Banko

Lietuvių lėktuvas, Belan- reikalus. Bankas dabar ran
ča tv po, gana ruimingas ir, reSyyerio rankose ir lik- 
raudonainudazv ta>, ati o(lovjjacjjos viikinimas reiškia 
gražiai. Kai kas bandė pa-,banko turto mažėjimą, nes 
šiepti, kad tai socialistiska likvidatoriai ima sau riebias
spalva ir tautiečiams ji al ir H privesti ie t 
nepritinkanti. Po pirmo pa- kad depozitoriams mažai
važinėjimo orlaivis buvo lyg 
sustreikavęs. Negalima bu
vo užvesti motoro ir leite
nantas Girėnas pusėtinai 
pavargo propeleri besukda
mas.

Skraidė kap. Darijus. Til
pdavo 5 žmonės sale lakūno. 
Vieni skrajojo, kiti žiopsojo 
ir gėrė debesius dulkių, ku
rias orlaiviai sukeldavo, nes 
laukas labai smiltingas. Rei
kėjo mokėt po S3 už “rai
dą”. Iš tų pinigų, kaip buvo 
aiškinta, pusė sumos eisian
ti lakūnams, o kita pusė V. 
V. fondan. Rengėjai pasiė
mė pelną tik nuo užkandžių 
ir “minkštų gėrimų”. Prie to 
da-buvo pardavinėjami la
kūnų ženkleliai po 25c ir i- 
mama po 15c Įžangos.

Buvo Įtaisytas garsiakal
bis, per kuri pasakyta keletą 
prakalbėlių ir duotas dainų 
bei muzikos programas.— 
kai kada angliškai, kai ka
da lietuviškai. Veik visą lai
ką varyta agitacija, kad 
žmonės kuodaugiausia eitų 
paskrajoti.

Kuriems teko palakioti, 
tie pasakoja štai ką:

“Kuomet buvom aukštu
moje, apie 2,000 pėdų, ir 
skridome po 80 mylių, tai 
rodėsi, kad vos tik slenkam. 
Namai apačioj atrodė kaip 
maži kupsteliai, upės gi — 
kaip sliekai. Tik kilant or
laiviui Į aukšti ne labai ge
rai jautėsi. Pilvas buvo ger
klę pasiekę, ir jai dar aug- 
ščiau butų kilęs, tai kažin 
kas butų atsitikę... Nusilei
džiant irgi darėsi keista— 
lyg sėdynė iškrinta iš po ta
vęs, lyg širdis išpuola per 
kojas...”

Iš sykio buvo lyg nuobodu, 
nes apart paprasto skrajoji
mo nieko daugiau nedaryta. 
Bet vėliau pasirodė jaunas 
lietuvis, Jonuškis, iš Stough 
tono. kuris mažesniu orlai
viu iškilo gana aukštai ir 
pradėjo visaip vartytis. Ypa
tingai jo finalas—kritimas 
žemyn per kokį 1,000 pėdų, 
visaip besivartant, padarė 
nepaprasto Įspūdžio. Taipgi 
ir labai žemas lekiojimas, 
veik virš publikos galvų, pa
rodė, kad Jonuškis yra tik
rai gabus ir drąsus lakūnas.

Vėliau ir leitenantas Gi
rėnas parodė nemažai viso
kių šposų.

Buvo skelbiama, kad Bo- 
lys kris iš orlaivio su para
šiutu, bet jis to nedarė. Pra
nešta, kad negalima buvo 
gauti tam leidimo.

kas atliks. Taigi kai kurie; 
depozitoriai, norėdami iš- ' 
gelbėti uždarytus žmoniųi 
pinigus, sudarė komitetą 
su keliais advokatais prie
šakyje ir nori išpirkti visą 
arba bent dalį banko turto.' 
Sako, šis komitetas atsto-' 
vaująs apie $2,000,000 indė
lių. *

Komitetas savo tikslu sta 
to sutverti trustą, kurio val
dybą išsirinktų patys depo
zitoriai, neįsileidžiant nei 
vieno asmens iš buvusių se
nų banko valdininkų. Advo
katas Mullin spaudai parei
škė taip:

Suprantama, šio naujc 
comiteto atstovaujami 40,- 
)00 depozitorių nori patirti 
kad ištikrųjų yar daroma su 
Fede/al Banko reikalais. Iš
laukę kelioliką mėnesių ir 
negaudami jokios autorite
tingos žinios, jie sutvėrė ŠĮ 
komitetą.”

Pirmiau buvo senų banko 
valdininkų sudarytas pana
šus komitetas ir buvo patie 
kęs planą, kad visi depozi
toriai paskirtų po 25% savo 
indėlių naujam banko kapi 
talui. Tuo budu norėta ban 
kas perorganizuoti ir iš nau 
jo atidaryti, bet iš to niekas 
neišėjo. Sunku dabar pasa
kyti, kiek naudos bus ir iš 
naujo komiteto planų.

Pavogti pinigai atsidūrė 
policmano kiseniuje.

Back Bay bažnyčioje pe
reitą sąvaitę vienas iš mal
dininkų buvo sugautas va
giant pinigus iš kitų maldi
ninkų kišenių. Kilo triukš
mas ir šitas ilgapirštis para- 
pijonas buvo paduotas po- 
licmanui. Bet kada policma- 
nas nugabeno jį nuovadon, 
tenai pas jį nerasta jokių 
pinigų. Tuomet vagis pata
rė iškrėsti patį policmaną. 
Ir ištikrųjų, pavogti bažny
čioje pinigai buvo atrasti 
policmano kiseniuje. Polic- 
manas paraudo kaip vėžys, 
bet aiškinosi, kad vagis tur
būt Įkišęs tuos pinigus jo ki- 
šeniun jam nejaučiant.

Pirmieji “mūšiai” gali įvyk
ti šio nedėldienio vakare 
per Pruseiko* prakalbas.
Pereitą sąvaitę South Bo

stone lankėsi Bimbos misio
nierius Tauras.Jis čia pasakė 
prakalbą ir turėjo tikslo ap
sistoti bent trims savaitėm.- 
laiko—duoti kursus vieti
niams bimbininkams. Vie 
nok niekas iš to neišėjo. Ant 
rytojaus po prakalbų Taura: 
išvažiavo atgal Į Brooklyną 
nes nebuvo kam tuos jo kur 
sus imti. Sakoma, kad bim 
bininkų eilės dabar visiška 
praretėio. nes “sklokinin
kai” griežtai nuo jų atsiru- 
bežiavo., pasisamdė nuosa 
va kambarį ir jau pereina i 
“defensyvės” i “ofensyve’ 
poziciją prieš savo tavoriš 
čius bimbinius. Taip sakant 
jau pradeda darytis “karo” 
padėtis ir manoma, kad pir 
mieji užpuolimo mūšiai Į 
vyksią ateinančio nedėldie 
nio vakare, So. Bostono Lie 
tuvių Svetainėj, po generole 
Pruseikos oficiale komanda 
nes jis čionai sakys prakal 
bą. Prie šios “vainos” ruo
šiasi ir viena ir kita pusė 
Bimbininkai stengsis Pru
seikos prakalbas išardyti, < 
“sklokininkai”. žinoma, ne
norės apsileisti.

Tai matot, prie kokios sa 
vitarpinės kovos darbinin 
kus privedė “komunistinia 
principai.”

Daužo langus, kad patekus 
kalėj iman.

Joseph Guillette. 54 meti 
amžiaus bedarbis, neturėję 
namų, o pereitą sąvaitę Bo 
stone jau pasidarė šalta. Ji: 
prašė pagalbos visur, bet 
niekur negavo. Tuomet ji: 
nutarė išmušti langą, kad j 
uždarytų kalėjiman. Pama
tęs nakties laiku ateinam 
žmogų, Guillette paėmė ak 
meni ir paleido skrybėlių 
langan ant Washingtone 
gatvės. Lango stiklai sus
kambėjo, bet praeivis nusi
šypsojo ir nuėjo sau. 
Guillette susirado polic
maną ir prie jo išmušė 
tuojaus suareštavo ir pašau
kęs vežimą nugabeno Į nuo
vadą. Tenai Guillettee pra 
dėjo džiaugtis, kad pagalio? 
gaus šiltoj vietoj pernakvot

Bostonan atėjo White 
Star linijos garlaivis “Geor- 
gic” ir jame rasta pasislėpę? 
artistas Robert L. Jevvell. 
Jisai Įlindo laivan New 
Yorko uoste, manydamas, 
kad laivas plauks Anglijon

Keturių partijų prakalbo*. I Sugrįžo dr-gė Liutkuvienė. i Policija nušovė du buliu.
Organizacija vadinama, Pereitą sąvaitę “Keleivio” Pereito nedėldienio rytą, 

redakcijoj lankėsi dr-gė A- kai dievuoti žmonės Brigh- 
nelė Liutkuvienė, kuri apie tone ėjo bažnyčion pasiklau- 
metai atgal buvo išvažiavusi syt apie velnią ir kitas teolo- 
Lietuvon ir manė tenai apsi- gijos įdomybes, staiga pasi- 
gyventi. Būdama pažangių girdo šaudymas ir gatvėmis 
pažiūrų ir pripratusi Ameri- pasileido trįs išgąsdinti bu

cų ir komunistų partijų žmo- koje prie demokratinės liai. Jie tik ką buvo atvežti 
nešt , . . žmonių dvasios, ji.tačiau ne- iš Texas valstijos į Brighto-

Republikonų kalbėtojas galėjo tvankioj biurokratiz- no skerdyklą ir supratę, kas 
išparodė demokratų sukty- mo atmosferoj Lietuvoje juos tenai laukia, ištruko 
bes, o demokratas nušvietė laisvai kvėpuoti ir turėjo Bet jie nieko nelaimėjo. Du 
epublikor.ų supuvimą. grįžti atgal. Ji sako, kad ta- iš jų krito nuo policijos šu-

Atsistoięs socialistų kai- me ją apgavę laivakorčių a- vių, o trečias buvo įvarytas 
Sėto jas Harloyv pasakė, kad gentai; jie jai tvirtinęs kad atgal į skerdyklos gardą.
ds pilnai pritariąs abiem jį galinti važiuoti be jokios! --------------
nrmutiniem kalbėtojam, ką baimės, o leidimą jie jai iš- DFtfK AM V RflNUSL jiedu vienas apie kitą naša- įmsįą įr nusiusią į Lietuvą. rLKAAMU BUMUS 
(ė. JTai esąs tikras abiejų Bet neišėmė ir nenusiuntė.* Ar turi Lietuvos Boną? 
kapitalistiškų partijų na- Taigi atvažiavus dabar į Nes mes perkam Lietuvos 
eikslas. Principialio skir- New Yorką ji buvo sulaiky- Bonus ir mokam pagal die- 
umo tam jų visai nėra. ta ant Ellis Island ir jai pri- nos kursą. Tuojau praneški- 
(r vieni ir kiti remia tą pačią siejo tenai išbūti apie 3 są- te mums, kokį turit Boną ir 
kapitalizmo santvarką, tik vaites, pakol geri žmonės kiek yra prie jo kuponų, 
nešasi už vietas, kad galėtų padėjo jai visas kliūtis ap- Greitai gausi atsakymą ir 
laugiau sukti ir vogti. galėti. pasiūlymą grynais pinigais.

Komunistas Sparas, ži- Pragyvenimas Lietuvoje, Prie progos aplankykit mus. 
noma, kritikavo visas parti- prlyginus su Amerikos pini-' Musų krautuvė atdara ir 
jas ir visą pasauli, o gyrė tik gaiš ir kainomis, labai pi- vakarais iki 9 valandai, 
Sovietų Rusiją ir komunis- gus, sako drg. Liutkuvienė.! Parduodam laivakortes ir 
Tis. Skaitant Amerikos pini

gais, dėsėtkas kiaušinių 5

“Community Church”, pe
reitą nedėldieni buvo su
ruošus Symphony salėj pra
kalbas keturių partijų kal
bėtojams. Kąlbėjo republi- 
konų. demokratų, socialis-

Prie East Cambridge’au? 
kanale buvo atrastas nusi- 

! skandinęs Daniel Boudreau. 
65 metu vvras iš Somervilo/
lės.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiunčiu 
pinigus j visas dalis svieto.

įvairias informacijas suteikiu dy
kai. Kreipkitės reikalui esant ypati- 
škai ar per laiška.

K. SIDABRAS
342 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

GYDYTOJŲ ADRESAI

TcL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

UETLVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas lnman st.) 

CAMBR1DGE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 Srollav Sąuare, Kuom 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų 
ir Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
p

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAMRENCE, MASS.

siunčiam pinigus—doleriais 
į Lietuvą, Lenkiją ir Latvi

LIETUVYS

OPTOUETRISTAS
Sprogo tilto inžinas. centai, viščiukas 5 centai, ją.

Tarp Somervillės ir Eve- didžiausis suris 10 centų, 
retto pereito nedėldienio svaras sviesto 12 centų, ir tt. j Turime visokių drabužių ir 
lakti sprogo gazolino inži-^et skurdas gi toks baisus,1 čeverykų (shoes). Laikom 

i---------------kad parduoda, taipgi plačių čeverykų Vy
tuos daiktus patys badauda- ram ir moterim.

Musų krautuvė didelė.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St., Boston.
»l BuHhsrd 4422

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
Per 30 meta praktikos, suradau vaistas, kurie yra tikrai ge

riausi noo ŠALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butų išsivysčiusi, mano vaistai su

teiks stebėtiną palengvinimą.
Niekados nelaukite kol šaltis smarkiai pas jus įsigalės ir 

paguldys j lovą. Tada gali būt pasekmės blogos Turėkite vi
sados nuo šalčio vaistų savo namuose. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vartokite pagal nurodymų.

Vaistus ir.nurodymą kaip vartoti, mes prisiunčiame jums j 
namas už $1.00. Pareikalaukite persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTIEKORIUS

373 BROAOWAY. SO.'BOSTON, MASS.

NAUJI KALENDORIA1 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERD1EJUS, S? BOSTON,

f\

nas. kuriuo buvo operuoja 
mas atidaromasai tiltas per 
Mystic upę. Kadangi tuo 
žiltų eina Boston & Maine 
geležinkelis, tai traukinių 
judėjimas turėjo būt nu
kreiptas kita linija. Laivams 
oraėjimas irgi buvo užtver
tas, nes tiltas tapo sugadin
tas ir negalėjo būti atidaly
tas.

Demokratai išmetė majorą 
Curley.

Bostono demokratai iš
metė majorą Curley iš savo 
komiteto balsuotojams re
gistruoti. Didžiausis juokas 
ame. kad jis pats buvo tą 
komitetą sugalvojęs.

Miltcne pereitą nedėldie- 
nį savo namuose pasikorė 
Francis J. Moran. 35 metų 
amžiaus vyras, palikdamas 
žmoną ir 3 mažus vaikus. Jis 
buvo be darbo.

ŠOKIAI SU PROGRAMA.
Įvyks Lietuvių M. Žinyčioj 

subatoj. Oct. Spalių 15 d., š. 
m. Šiame parengime bus su
lošta dvi juokingos komedi
jos. Įžanga 25 centai ypatai.

Komitetas.

BARBER SHOP
iemiausios kainos; atdara dieną ir 
iakt. Motiejus J. Kastantas, vedėjas. 

49 Seollay Sųuare. Boston.
Tel Lafayette 9105.

mi, kad galėtų pasidaryt ko
kį litą pinigų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Federal National Banko 

depozitoriams.
Visiems uždarytojo Fe

deral National Banko Bosto
ne depozitoriams valdžia 

paskelbė šitokį pranešimą:
Kas turi Bostono Federal 

National Banke pinigų, lai , 
pristato visus įrodymus re- » 
ceiveriui Herbertui Pearso- * 
nui. Kas per 3 mėnesius nuo 
šio paskelbimo nepristatys 
jokių įrodymų, tas galės ne
tekti savo pinigų.

Visus įrodymus, tai yra 
banko knygutes, galima pri
statyt receiverio ofisan, 85 
Devonshire st, Boston.
Be reikalo iššoko per langą.

Dorchesteryje pas kinietį 
Seeto atėjo naktį keli drau
gai ir pradėjo barškint į du
ris. Seeto manė, kad čia bus 
atėję banditai jį plėšti. Jis 
taip persigando, kad nieko 
nelaukdamas šoko per langą 
nuo trečio aukšto. Nukritęs 
į kiemą jis sunkiai susižeidė.

PARSIDUODA geras, naujos ma
dos, baltas ŠALDYTUVAS (Ice bak- 
sis). Kam reikalingas užeikit pažiu- 

I rėti. 639 E. 7tb SL, ant 3 lubu, South 
Boston, Mass.

Nuo dabar ant čeverykų, 
skrybėlių, marškinių ir kald- 
rų numušam 25 nuošimtį.

. Malonėkit mus nepamiršt.
AMERICAN DRY GOODS 

STORE
P. BARTKEVIČIUS, Savininkas,

678 No. Main Street 
Montello, Mas*.

• Muzikos Mokykla
• Lietuviai’ Kurie norite pamokinti} 
} savo berniukus ar mergaites mu-1 
t zikos, pradėkite leisti dabar. Mo-1 
} kinu savo studijoj, taipgi einu ir į» 
I namus. Namie esu vakarais ir J
• sekmadieniais. Telefonas South 
I Boston 1963-J.
• VALENT. PALTANAVIČIUTS { 
Į 912 E. Broadyay S. Boaton, Mass. Į

LIETUVA!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
Iahfais. Sutvarkom taisyk liškai 

visus dokumentus.
PERKAM LIETUVOS BONUS 

__________UŽ CASH___________

Broadvray Travel Bureau
C. J. VVEISUL, sav.

366 W.Broadway, So.Boston, Mass.
Tel. 0620

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARN1S, O. D. 
447 Broadway. So. Boston. Mm.

TeL University 9466

Dr.Susan
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-®.

678 Massachusetts Avė., j
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBR1DGE, MASS.

Tel. So. Boston 2666.
.DAKTARAS

, A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

2S1 BROADUAV. tarp C ir D et. 
SO. BOSTON, MASS.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKINYS
SOUTH BOSTON

Per r., jgelį metų įgyvendintas bučernės ir grosernės biznis, ge
roj vietoj, -irstai apgyventoj lietuviais ir svetimtaučiais visi moder
niški įtais nai, elektriką, elektrikinis šaldytuvas, šiltas ir šaltas van
duo. Nam\< vienos šeimynos su dviem krautuvėm. Biznio daro virš 
$490 į savaitę, rendomis gauna $396 i metus. Reikia įmokėti tik 
$3.000. Ka na dėl greito pardavimo numažinta iki $8,500. Norintiems 
įsigyt gera biznį ir pigiai dabar ši yra geriausia proga, nes užtik
rintas geras pragyvenimas ir pelningas, saugus investmentas. Tuo
jaus kreir-.itės pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 1662.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštria?! ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų išt; rimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spi autinius savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantis -ris. 15 metų praktikos.

Ofiso vaHndM: 2—4 p. p.; 7—8:3® vak. TeL S. B. 2712.
49® EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

ISISTEIGKITE GERĄ
CARLSON 
Aliejaus Pečių

PARANKUS, PIGUS, UŽTIKRIN
TAS ŠVARA Ht SVEIKATA.

nėra durnų, suodžių, pelenų, nė 
dulkių. Sutaupo darbo ir valymo. 
11 metų vartojamas, tvirtai pada
rytas ir nekomplikuotas. Niekad 
neužges ir nereikia taisymo. Pilna 
gvarancija. Užeikit ypatiškai per
sitikrinti į musų dirbtuvę, arba 
pareikalaukite kataliogo.

CARLSON BROS. TOOL A MACH1NE CO. Ine. 
15 B Street, So. Boston, Mas®. Tel. so. Boston 3239

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provas. 

Daro vigas legalias
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefoną*: South Boston 2722

Namą: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrakime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu
siunčiant ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
10® DORCHESTER STREET

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2®29, 2173 ir 27W

TMefi I9SS.

Bay View Motor
GERIAUSI LOTUVIAI 

MECHANIKAI
Taiso visokius astsaaoMMaa Ir

Stadebaker Agentara
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,

■OUTB BORON.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Typewriterius parduodam, mainom ir 
taisom; sieniniai kalendoriai; laikraš
čiai: rašto, spaudos darbai—pigiai.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus. 
315 E St. prie Broadway So. Boston

K. Šidlausko A pliekos Name.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopierimoja. 

Gausite gerą darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS b)

11 Tieknor SU So. Boston, I
Tel. So. Boston 1396-M.

EKTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Joaą Senao Aptiekorino toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 2® metu* 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks 
Visados šviežios Šaknys i* Lieto- 

vos ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pat
10® SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieks atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

•nd FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jųsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old C«Iony Ave^

SO. BOSTON. MASS.




