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Kasyklų Magnatai Pasi
rašė NRA Kodeksą

BET PIRM TO ĮTAISĖ 
MAINERIŲ SKERDYNĘ.
Pennsylvanijoj Morgano 
galvažudžiai peršovė 16 
angliakasių prie kasyklos.

Vakarų Pennsylvanijoje 
pereitą sąvaitę buvo paskel
btas 30,000 angliakasių 
streikas, kad privertus ka
syklų kompanijas greičiau 
pasirašyti NRA kodeksą. 
Sustreikavę maineriai 14 
rugsėjo rytą nuėjo prie ka
syklų pažiūrėti, kad streik
laužiai neitų dirbti. Prie 
Frick kompanijos kasyklos, 
netoli Uniontowno, juos už
puolė Morgano pasamdyti 
galvažudžiai su šerifu prie
šaky, kurie tuoj pradėjo 
mėtyt gazines bombas j 
streikuojančius darbininkus 
ir šaudyt. Penkiolika ang
liakasių buvo pašauta, kai 
kurie mirtinai, ir be to da 
daug žmonių buvo sumušta 
buožėmis. Šerifui irgi buvo 
peršauta ranka ir ją reikėjo 
jau nupiauti, bet spėjama, 
kad jam teko jo paties gal
važudžių kulipka, nes strei 
kieriai ginklų neturėjo. Ry 
tojaus dieną prie. šitos “pa 
trioto” Morgano kasyklos 
da vienas mainerys buvo 
peršautas. Ir tai vis dėl to, 
kad angliakasiai stojo už 
Roosevelto NRA planą.

Po šitos baisios skerdynės 
Rooseveltas lyg ir supyko. 
Jis pasakė, kad kasyklų 
kompanijos turi tuojaus 
NRA kodeksą pasirašyti.

Kasyklų baronai, po ilgu 
ginčų su valdžios atstovais, 
pereitą subatą NRA kodek 
«ą pasirašė, o šį panedėlį ir 

" Rooseveltas padėjo po juo 
savo vardą.

Kodeksas nustato 40 va
landų darbo sąvaitę, bet ai 
ga bus ne visur vienoda 
Montanos valstijoj bus mo
kama $5.63 į dieną kvalifi 
kuotiems (skilled) maine
riams, o kitose vietose ma
žiau ar daugiau, atsižiūrint 
į aplinkybes ir vietos sąly 
gas.

Maineriai gali prigulėti 
prie tokios unijos, kokia 
jiems patinka. Jaunuoliai 
nesukakę 17 metų negali 
būt prie darbo samdomi. 
Maineriai gali turėti savo 
atstovą prie anglies sverimo 
ir niekas negali versti dar
bininkus gyventi kompani
jos namuose, jeigu jie to ne 
nori.

Kompanijos gali jungtis 
trustą ir kartu susitarusios 
kelti anglies kainą, bet tai

Pasirašė Šilko Pra
monei Kodeksą.

Bet streikas nepasibaigė.
Iš Washingtono praneša

ma, kad audėjų unijos pasi
rašė su šilko fabrikantais 
NRA kodeksą, kuriuo nu
statomas 60,000 darbininkų 
atlyginimas ir darbo laikas. 
Ši sutartis apima New Jer-

reit, sąvaitę netoli nuo te- 
nai, Radino miestely, miręs Yorko

Vilniuje Mirė Žydų 
“Šventasis”.

Žydų telegrafo agentūra 
praneša iš Vilniaus, kad pe-

Chicagoj Ruošiamo 
Lietuvių Aviacijos

Diena.
Organizuojamas naujas 

skridimas j Lietuvą.
Rugsėjo 24 dieną Chica-

POPIEŽIUS LAIMINA 
VIŠTAS.

Popiežius suruošė savo 
dvare “tarptautinę” vištų 
parodą, tartum vištos daly
tųsi i tautas. Vištų buvo at
vežta ir iš kitų šalių. Rugsė
jo 15 dieną popiežius atvy-

Rusų-Lenkų Susibroliavimas 
Skaudus Smūgis Lietuvai

^arsusis

gos lietuviai ruošia Lietuvių ko su kryžium ir palaimino
Aviacijos Dieną Fordo Ae- visą vištų parodą. Kunigai
rodrome, Lansing, III., į piet- dabar turėtų savo parapijo-
ryčius nuo Chicagos miesto, nams paaiškinti, ar tos viš-

Tai bus pirmutinis žings- tos eis Į dangų, ar ne.
.. , .. - , . , nis naujai oro kelionei i ----------------

Chofetz Chaim”, a.ciaP. x-a-r-i° Lietuvą. Šitą kelionę nutarė ezJ.n Inhnennn Knm 
nepatenkinti ir streikas «l-LHiVfi JOtlUSOnO Kom-105 metų amžiaus rabinas, ko audeklinėse eina toliau atlikti Juozas James-Janu- .. v

kurį viso pasaulio tikintieji JĮ I ®auskas» žymus lietuvis la- J)(liuja LūUZO NRA.
žydai laikė didžiausu savo ?ranešama kad streikieriu kunas ir artimas Dariaus-
“šventuoju”. Jisai prigulė- J" ?? -' "j' ^ tikS Girėno draUgSS'
ęs prie ty 31 “šventųjų", Jo sumanymui remti Chi-

Xe\vark, N. J.— Čia yra 
karpetų dirbtuvė, žinoma 
kaip Lea Fabrics, Ine., kuri

:s nrrssJS; j;“ Eįgs-Sf sMSSftMr «*■

ištvirkusį pasaulį. Jeigu ne 3 un.JOS; v.. • g dinusi “Amercian-Lithua
“Chofetz Chaim” ir jo drau- ^,onių. KS ”ian TransaUantie FĮight į^arim Trumpinu d'a'rbj
Cbu e kXt3a“ ” Imatinė National TeztileI^Sc'°n ‘“• rCnS2?-“Ibalandas ir kelti darbiniu- 

„J/f .P p, • „ k unija šitose varžytinėse Z* k 
“Chofetz Chaim” buvo vartoianti net dematroiriia mu karu.

žydų rabinas. Tikroji jo pa/ kit žm0„es
varde buvo Mejer..Chaimiti ,.pardavikais„ . P
iohen. Savo laiku jisai pa 
rašė habrajų kalboj knygąrase na ura jų Kamoj Knygą n7„ll pnhZ
vardu “Chofetz Chaim”, ku- W OU &treetOS l aO€ \

go Nuo Mokesčių.

Dariaus-Girėno pradėtąjį
- |zy«-

Iki šiol James-Janušaus
kas dirbo Pan-American 
Airways transporto linijoje, 

Amerikos kapitalistų spau- kuri vežioja keleivius Pietų 
doje pereitą sąvaitę pasiro- Amerikoj. Jis yra išskraidęs

_ ______dė sensacinė žinia, kad Wall oru jau apie 500,000 mylių,
Sakoma, kad kas" metei 7į 'Streetas bėga nuo mokesčių. kas reiškia apie 20 kelionių 
kaipo “šventąjį” aplankydaT3^ 1̂,1 aplink visą žemės kamuolį,
davo tūkstančiai žydų i§ pabėgti isNew Yorko nega- Taigi nėra abejonės, kad 
Lietuvos, Lenkijos ir kitų lejo,’ ,.bet Pab.e^° [kelionei į Lietuvą Janušau-

rioj buvo surašyti visi keik
smažodžiai, kurių dievobai
mingi žydai turėtų vengti. 
)ėl to ir jis pats buvo pra
mintas tos knygos vardu.

erastų.

Upton Sinclair Virto 
“Demokratu”.

spekuliantai ir maklioriai, I ojęag yra tinkamas lakūnas 
kūne turėjo tenai susisukę j Naujam orlaiviui jau ir var 
savo lizdus. Pabėgo jie del- das yra numatytas — tai 
to, kad New Yorkas apdėjo “Lituanica Antroji.” 
mokesčiais spekuliantų pe
lenus ant parduodamų šėrų

Gar*"t “5“*“*“ Yorko biržoj. Todėl jie
statys kandidatūrų į Califor- |nukarė atidaryti naują biržą 

nųos gubernatorius. jNew Jersey valstijoj. Nau- 
Laikraščiai praneša, kad joji birža vadinsis “Natio-

Upton Sinclair, kuris yra pa 
rašęs daug garsių socialisti
nės dvasios knygų, šiomis 
dienomis pasisakė rezignuo
siąs iš socialistų ir ateinan
čiais metais statysiąs savo 
kandidatūrą į Californijos 
gubernatorius kaipo demo
kratas. Jis jau paskelbė ir 
savo platformą, kuri tečiau 
nėra demokratų partijos * 
platforma. Jisai reikalauja 
paliuosuoti nuo mokesčių

BATŲ FABRIKANTAI
ATMETA 30 VALAN 

DŲ SĄSAITĘ.
Peretią sąvaitę Washing- 

tone buvo svarstomas NRA 
kodeksas avalinės pramo
nei. Kodeksą patiekė patys

STALINAS KVIEČIA MA
SKVON PILSUDSKĮ. ‘

Vilniau* klausimu 
stoja jau Lenkijos pusėj.

Šiomis dienomis telegra
mos pranešė, kad Rusijos

fabrikantai. Darbininkų at- 
stovai siūlė prie jo kai ku
rių pagerinimų, pavy zdžiui, 
įvedimo 30 valandų darbo 
sąvaites, kad visi batsiuviai 
galėtų gaut darbo. Bet fa
brikantai šitą pasiūlymą at
metė.

iau pirkti. Tačiau jo 
į karpetų dirbtuvė šito NRA. 
programo nesilaiko. Darbo 
valandas ji sutrumpino, bet 
kartu ii- algas darbininkams 
nukapojo. Pirma ji mokėda
vo $19 Į sąvaitę, o dabar mo
ta tik §16. Unijos raštinin
kas Ross padavė dėl to 
skundą pačiam prezidentui 
’ooseveltui ir Darbo De
partamento sekretorei Per- 
rins. Bet dėl to skundo Ross 
gavo tik “raudonuko” var
dą, tai ir viskas.

V. K. RAČKAUSKAS 
MIRŠTA.

Žinios iš Kauno sako, kad 
V. K. Račkauskas sunkiai 
serga ir dėl to buvo net .iš

Tai ve, kaip “šimtapro-|^™°
palaiko o - •F 'ir dabar išgulėjo 3 menesius 

Kauno kalėjimo ligoninėje. 
Račkauskas yra gerai žino
mas Amerikos lietuviams 
nes jis čia buvo “Tėvynės’ 
redaktorium ir ilgai darba 
vosi tarp sandariečių. Da
bar jis yra areštuotas už iš-

nal Stock Exchange’ 
Tai ve, kaip “

centiniai patriotei 
savo valdžią!

AUSTRAI IŠDAUŽĖ VO
KIEČIŲ ATSTOVYBĖS 

LANGUS.
Pereitą subatą Vienoje 

susirinko ties vokiečių pa 
siuntinybe minią žmonių ir, 19ikvojimą svetimų pinigų 
saukdami “šalin Hitlerį” 1
pradėjo daužyt akmenimis 

visus farmerius, kurie patys, langus. Keturi langai pasili- 
žemę dirba, ir visus mažus ko be stiklų. Policija arešte- 
namų savininkus, kurie pa-' vo 4 asmenis.
tys užima visą savo namą. Į

KUNIGUI PATIKO 
NUDISTAI.

Kun. Henry S. Hunting 
ton sakosi buvęs aplankyti

Bet nedirbamus žemės plo- rf.pf.IIC1 a tik -t VAlATl.|nudl8tM (nuogųjų žmonių)

RADO NUŠAUTĄ KUNI
GĄ IR MOTERĮ.

Grace Fork miestely, 
West Virginijoj, pereitą są
vaitę savo klebonijoj buvo 
nušautas kun. A. M. Eddy 
ir jo moteris. Jiedu rasti a- 
budu negyvi vienoj lovoj, 
todėl spėjama, kad abudu 
buvo nušauti miegant Kun. 
Eddy turėjo sūnų, kuris po 
šitos žmogžudystės kažin 
kur prapuolė su kunigo au
tomobilium. Policija jo jie- 
ško.

Visas Miestelis Pa
smerktas Kalėjiman.

Anglų globojamoj Rytų 
Afrikoj pereitą sąvaitę buvo 
pasmerkti kalėjiman visi 
Tanganyika miestelio vyrai, 
iš viso 71 asmuo. Anglai nu
baudė juos užtai, kad jie 
nukankino vieną motiną ir 
dukterį kaipo “raganas”.

Puslaukiniai Afrikos žmo
nės yra labai prietaringi ir 
prietarai apie raganas bei 
burtininkus pas juos labai 
giliai įsišaknėję. Pereitą 
žiemą Nairobi mieste buvo 
pasmerkta miriop net 60 
tenbuvių .už nukankinimą 
vienos moteriškės, kurią jie 
buvo įtarę esant “ragana.”

VOKIEČIAI PAGAVO 
LENKŲ ŠNIPĄ.

Berlyno žiniomis, Vokie
tijos šnipai pagavę Lenki
jos šnipą, tūlą Walterį Kę- 
dzierskį, kuris jau prisipaži
nęs, kad Pilsudskis atsiuntęs 
jį rinkti žinių apie vokiečių 
ruošimąsi karui. Iš jo paro
dymų paaiškėję, kad Vo
kietijoj dirbanti plati lenkų 
šnipų organizacija.

koloniją netoli Chicagos. 
Tenai vyrai ir moterįs —vi- 

r, .. ... , • įsi nuogi. Ir “dūšių ganyto-
,u. rauK,. P“” “ai patiko. Jfesa-

■nusvirž 350,000 konfiskuo-^ »

tus ir miestų sklypus, ku-1 
riuos spekuliantai laiko lau-1 
kdami pabrangimo, apdėti 
10 nuoš. mokesčiu. Paliki- 1

JŲ PROHIB1CUA1 
ATŠAUKTI.

sa-ti valstybės iždui. Minnesota ir Colorado. Taii, • • •
---------------- j • on 1 .• • x kos ir visi jaukiai zaideme

ir 1 iNir a c 1 MFur in a i Padaro Jau 29 valstjas pnes . .KDNIGAS SU MERGINA 1 prohibiciją. Iš viso reikia ’
ĮVAŽIAVO J MEDJ. 36. Taigi betrūksta tik 7|2SA mftii vifnhs nf

Važiuodamas su jauna valstijų. Greitu laiku bd-' ifcnva n
mergina, katalikų kunigas suos da 10 valstijų. Kadan-
J. P. Bichrest anądien pa- gi iki šiol visos valstijos bal-1 Šiomis dienomis sukako

VANDENS MIESTŲ GA
TVĖSE BUVO IKI PA- 

. ŽĄSČIŲ.
Atogrąžų audra, kuri pe

reitą sąvaitę praūžė nuo 
Meksikos Į šiaurę, pridarė 
didžiausių nuostolių. Keliai 
buvo išplauti, laukai su ja
vais ir daržovėmis apsemti 
ir sunaikinti, telefonų stul
pai išvartyti, vielos nutrau
kytos, sodai išlaužyti, vai
siai nukrėsti ir daugybė na
mų apsemta, skiepai prisisė
mę pilni vandens. Vietomis 
miestų gatvėse vandens bu
vo iki pažąsčių. Žmonių per 
ta audra žuvo iš viso apie 
20.

MEKSIKOJ UŽDARYTA 
300 BAŽNYČIŲ.

Šiomis dienomis Meksi
kos vyriausybė įsakė užda
ryti 300 bažnyčių federalia- 
me distrikte, nes jų buvo te
nai daugiau negu naujas į- 
statymas leidžia. Palikta 
neuždarytų tiktai apie 25 
bažnyčios.

gali būt daroma su valdžios taikė automobilium į medį. savo už prohibicijos atšau- 259 metU kaip iš Austrijos 
agentų pritarimu. Mergina buvo užmušta ant kimą, tei nėra jokios abe- sostinės Vienos buvo išvyti

I vietos, o “dvasiškas tėvelis” jonės, kad ir šios stos šia-purkai. Ta proga mieste bu- 
LATVUOS “PERKONS- sunkiai sužeistas. Nelaimė į- piujų parodon. Prohibiciją v° didelės iškilmės. Net po- 
KRUSTtr NEUŽDARO, -vyko ties Chelmsfordu, ne- bus atšaukto da prieš Kalė- piežius išleido įsakyroą save 

Rygos apygardos teismas toli Bostono. das. ! katalikams melstis ir džiau-
atmetė vidaus reikalų mini-į ---------------- ------------------ gtis, kad Europoj tuomet bu-
sterijos pasiūlymą uždraus
ti “Perkonskrusto” organi
zaciją.

IRAKO KARALIUKAS 
NUNUODYTAS.

Šiomis dienomis šveicari-

STANDARD OIL KOMPA-I^o išgelbėta krikščionybė
NIJOS SUKČIAI TRAU- lnuo mahometonizmo. 

KIAMI TEISMAN.

POPIEŽIUS GINA KATA
LIKIŠKUS ŽYDUS. 

Popiežius nusiuntė Hitle
riui reikalavimą, kad Vo
kietijos žydai, kurie yra pri
ėmę katalikų tikybą, butų 
vaišinami lygiai kaip ir kiti 
krikščionys. Persekiojimas 
katalikiškų žydų, jis sako, 
reiškia persekiojimą šven
čiausio sakramento.

SAKO, PORTLANDE 
TRŪKSTA DARBININ

KŲ.
Kapitalistų spauda skel

bia, kad Portlando mieste, 
Oregono valstijoj, darbai 
tiek pagerėję, kad darbinin
kų nebeužtenka, todėl fa
brikantai pradėję prašyt 
NRA vyriausybės, kad leis
tų jiems dirbti ilgesnes va
landas.

EINŠTEINAS ATVYKO 
ANGLIJON.

Londono “Sunday Ex 
press” praneša, kad šiomis 
dienomis slapta Anglijon 
atvyko vokiečių mokslinin- 

kuris
Koalicijos sluoksniuose jos mieste Berne staiga mir- Jungtinių Valstijų distrik- LIŪTAS PA-

laukiama, kad artimiausio- timi mirė Irako karaliukas to teisme Chicagoje tapo už- rlOVE 5 ARKLIUS, 
mis dienomis vyriausybės Feizal. Nors daktarai tvirti- veste byla prieš 17 Stan- Per siautusią audrą Texa
dekretu uždraus politinėms na, kad jis pakratęs kojas dard Oil Co. of Indiana ma- valstijoj pereitą sąvaitę iš
organizacijoms dėvėti uni- dėl širdies sustojimo, pa- gnatus, kurie nusukę ma- Į truko iš užtvaro® liūtas. Pa
formas ir kariškai lavinti sa- skalai eina, kad jis buvęs žiems šėrininkams tarp kol jį nušovė, jis papiovė •
vo narius, nunuodytas, $6,000,000 ir $8,000,000. arklius ir daugybę šunų.

kas Albert Einstein,
PAVOGĖ IŠ FARMOS turėjo bėgti iš Vokietijos dėl 

1,100 VIŠTŲ- fašistų teroro. Paskutiniu
Califomijoj, farmeriui laiku jis buvo apsigyvenęs 

\Vilkinsui su šeimyna sma- Belgijoj, bet sužinojo, kad
giai miegant, iš jo farmos Hitlerio agentei ruošiasi jį 
vagys išnešė 1,100 dedan- tenai užmušti, todėl slapta 
čiu vištų į išvažiavo Anglijon.

tęs Pilsudskiui pakvietimą 
atvažiuoti į Maskvą pavie
šėti ir pažiūrėti raudonosios 
armijos parado. Kartu su 
tuo pakvietimu Stalinas nu
siuntęs Pilsudskiui ir slap
tosios caro policijos doku
mentus, kuriuose Pilsudskis 
buvo kaltinamas revoliucine 
agitacija prieš caro valdžią. 
Tai padaryta turbut del to, 
kad priminus Lenkijos dik
tatoriui, jog buvo laikas, ka
da ir jis buvo revoliucionie
rius, teigi artimas Sovietų 
valdžiai draugas.

Ar Pilsudskis važiuos 
Maskvon, ar ne, žinių kol 
kas da nėra; bet santikiai 
tarp Maskvos ir Varšuvos 
pasidarė jau labai broliški 
ir be tokios kelionės. Njio 
to laiko, kaip Vokietijoj 
pradėjo kilti šauksmas už 
ginklavimąsi, o ypač kaip 
Hitleris atsistojo prie val
džios, Maskva ėmė greitai 
orientuotis Franeuzijos lipk; 
o kadangi Lenkija yra Fran
euzijos sąjungininkė, tai 
Rusija turėjo susidraugauti 
ir su ja.

Pirmas svarbiausis šita 
kryptimi Rusijos žingsnis 
buvo vadinamojo ‘Ttytų 
Pakto” sudarymas, kurį pa
sirašė Lenkija ir beveik vi
sos kitos kaimynės Rusijos 
valstybės, išskyrus Vokieti
ją

Tą paktą pasirašius, tarp 
Rusijos ir Lenkijos pradėjo 
reikštis nepaprasta meilė. 
Vyriausis Sovietų organo 

Izviestijų” redaktorius 
Radekas dabar da-išdėstė 
visą eilę argumentų, nuro
dydamas, kad Rusijos ir 
Lenkijos broliškumas yra 
visai natūralūs dalykas, nes 
abidvi valstybės turinčios 
bendrus siekius ir principus. 
Radekas atranda, kad pa
grindą šitokiai brolybei yra 
padėję jau pats Marksas su 
Engelsu ir Leninas. Todėl 
Sovietų Rusija turinti pripa
žinti Lenkijai dabar valdo
mų žemių sienas ir padėti 
Lenkijai tas sienas išlaiky
ti.

šitas pareiškimas yra 
skaudus smūgis Lietuvos 
valdžios politikai, kuri vis 
tikėjosi, kad Rusija padė
sianti Lietuvai atsiimti Vil
nių iš Lenkijos. Pripažinda
ma Lenkijai dabartines sie
nas, Rusija aiškiai dabar pa
sakė, kad Vilnius turi prigu
lėti Lenkijai.

Šitaip dalykams susidė
jus, musų patriotų deklama
cijos apie Vilniaus atgavi
mą netenka jokios pras
mės. Vilnius galėtų grįžti tik 
tokiam atsitikime, jeigu jo 
patys gyventojai to panorė
tų. Bet laikomas Lietuvoje 
karo stovis, cenzūra ir ko
mendantų suavlaė vilniečiu 
prie Lietuvos nepatrauks.
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NORI BAIGTI DARIAUS-
GIRĖNO PRADĖTĄ 

ŽYGI.
Ateinantį pavasari kitas 

lietuvis lakūnas žada lėkti iš 
Amerikos į Lietuvą. Jis va
dinasi Juozas R. Janušaus
kas, bet angliškai savo pa
vardę rašo James. Apie jo 
sumanymą baigti Dariaus- 
Girėno pradėtąjį žygi ‘‘Nau
jienos” rašo taip:

“Prieš kokias tris savaites 
James-Janušauskas. kuris ge
rai pažinojo nabašninką Da
rių, ėmė tartis su ‘Naujieno
mis’ apie suorganizavimą nau
jo skridimo per Atlantiko van
denyną Į Kauną. Pasikvietus 
būrį Chicagos lietuviu dar
buotojų, rasta, kad bus tinka
miausia steigti šitam tikslui 
tam tikrą organizaciją, Įtrau
kiant į ją atstovus iš Įvairių 
musų visuomenės sluoksnių, ir 
imtis darbo, šiomis dienomis 
tai organizacijai tapo padėti 
pirmieji pagrindai.

“Ji vadinsis ‘Amerikos Lie
tuvių Trans-Atlantinio Skridi
me Sąjunga’ (American-Lith- 
uanian Transatlantic Flight 
Aasociation) ir bus inkorpo
ruota Illinois valstijoje, kaipo 
draugija ne pelno tikslams. Jos 
uždavinys bus finansuoti pa
minėtojo lakūno skridimą, ap
rūpinant jį tinkamai Įrengtu 
aeroplanu ir suteikiant jam vi
sokią reikalingą tam dalykui 
paramą“.

Janušauskas-James dabar 
esąs 37 metų amžiaus vy
ras. Amerikon jis atvykęs 
turėdamas tik 12 metų am
žiaus. Kilęs iš Papilės, taigi 
žemaitis. Kaip rodos, Darius 
su Girėnu irgi buvo žemai- 
ciai.

Janušauskas esąs gerai 
išsilavinęs lakūnas ir ore 
skraidąs kaip paukštis.

ŽOD1S LAIKRAŠČIŲ
BENDRADARBIAMS.

“Tėvynė” kritikuoja tuos 
laikraščių bendradarbius, Į 
kurie rašydami koki nors 
pranešimą padaro ant rašo
mos mašinėlės keliolika jo 
kopijų ir išsiuntinėja vi
siems laikraščiams.

Šitas paprotys yra labai 
nepageidaujamas sąvaitraš- 
čiams, kurie rečiau išeidami 
gali Įdėti tokius raštus tik 
tada, kai dienraščiuose jie 
yra tilpę. Išrodo, vadinasi, 
kad sąvaitraščiai persispau
sdina iš dienraščių pasenu
sias žinias.

Dėl šitokios masinės laik
raščių informacicijos “Tė
vynė” daro priekaištų ir 
Lietuvos valstybinėms Įstai
goms Amerikoje. Sako:

“Lietuvos valstybinės Įstai
gos Amerikoje tokių aplinkraš
čių siuntinėjimą laikraščiams 
naudoja net tokiais atvejais, 
kuomet jos atsakinėja į tilpu
sius laikraščiuose netikslumus. 
Paprastai surenka visuose laik
raščiuose tilpusius netikslumus 
ir vienu rašiniu viską paaiški
nę išsiuntinėja visiems laikra
ščiams. Tokiu budu verčiami 
tuos paaiškinimus talpinti ir 
tie laikraščiai, kuriuose aiški
nami netikslumai netilpo. Ar 
negeriau ir tiksliau butų. jei 
Lietuvos Atstovybė ir konsu
latai paaiškintų atskirai kiek
viename laikrašty tik į tuos ne
tikslumus. kuriuos tas lalikra- 
štis paskelbia.”

“Keleivis” šitoms “Tėvy
nės” pastaboms pilnai pri
taria.

Pilniausi Bankiniai Parankumai 
Naminiai ir Užsieniuose

Seniausia ir Didžiausia Naujos 
Finansine įstaiga“FIR S T

NATIONAL BANK of

BOSTON
. 1784 I9J3

Skyr i ai Visose Miesto Dalyse

• »;> AMERIKIEČIAI 
NEPATENKINTI LIE 

TUVA.

Valstybės pinigais lei
džiamas tautininkų laikraš
tis, “Lietuvos Aidas”, aiš
kina, kad daugumas ameri
kiečių, kurie nuvažiuoja 
Lietuvon paviešėti, Lietuvos 
tvarka ir gyvenimu esą labai 
patenkinti, tačiau pasitaiką 
mažmožių, kurie jiems ir 
nepatinką. Girdi:

“...labiausiai užsipuola jie 
šiuos: Esą. važiuojam pro Ši
luvą. Priešais moteris žvyrą 
veža. Privažiavęs automobilis 
birbina, kad kelią duotų, bet 
moteris, užuot pasukus arklį į 
šalikelę, pametus vežimą pabė
ga. Paskiau, kada sustojęs šo
feris vežimą pasuka Į šalį. grįž
ta ir bėglė. Ji juokiasi ir sako, 
kad automobilio buvo išsigan
dusi ir bėgo savo gyvybės gel
bėti. Ne tik paprastais keliais, 
bet ir plentais ūkininkai važi
nėja nesilaikydami jokios tvar
kos. Sutikus automobilį, vieni 
suka vežimą į dešinę, kiti į kai
rę, o būna ir tokių, kurie visai 
iš kelio nesitraukia.

“Musų vagonai taip jau juos 
stebina. Suolai esą padirbti tri
mis aukštais. Vienas atsigula, 
o kitiems jau nėra vietos atsi
sėsti. Einant tarpu suolų, iš an
tro aukšto suolų kliūva gulin
čiųjų rūbai arba nukarusi ran
ka?

NAUJI SUMANYMAI 
SUSIVIENIJIME

“Tėvynė” siūlo Įvesti S.L. 
A. nariams keliatą naujų ap- 
draudos rūšių. Viena iš tų y-
ra senatvės apdrauda. Ji
reiškia štai ką:

“...narys įstoja Į pasirinktą 
laipsnį apdraudos. sakysim, 
Susivienijimui užtektų įvesti 
penkis laipsnius—nuo $1.000 
iki $5.000. šio skyriaus apdrau
dos narys moka nustatytas 
duokles sulig jo amžiaus laike 
įstojimo į organizaciją su tuo 
susitarimu, kad kuomet jis su
lauks nustatyto senatvės am
žiaus, sakysim. 65 ar 70 metu. 
tai jis nustoja duokles mokėti 
ir gauna iš Susivienijimo kas 
mėnesis 1 nuošimtį nešamos 
apdraudos sumos iki gyvas. Jei 
narys priguli ant $1.000 ap
draudos. tai jis nustatyto sena
tvės mažiaus sulaukęs gauna 
po $10 mėnesy, jei priguli ant 
$5.000 apdraudos—gauna $50 
mėnesy. Jei narys mirtų sena 
tvės amžiaus nesulaukęs, tai jo 
pašelpgaviai gauna pilną ap- 
draudą to laipsnio, i kurį narys 
prigulėjo.“

Siūloma da Įvesti “apri
boto duoklių mokėjimo” ap- 
draudą, kur narys moka 
duokles tiktai tūlą laiką, ir 
“taupomąją apdraudę”, ku
ri butų naudingiausia jauni
mui mokslo reikalams. Pa
vyzdžiui, jaunuolis apdrau
džiamas $2,000 sumai, o kai 
ateina laikas jam lankyti 
kolegiją, Susivienijimas iš
moka jam po $500 kas me
tai per ketverius metus.

Mums rodos, kad tai yra 
labai naudingi ir praktiški 
sumanvmai.

dienas, pakol jis buvo pa
stebėtas. Esą kalbama, kad 
sąvaitė anksčiau Mikalaus
kas grįžęs iš Chicagos rado 
pakartą savo šunelį ir palik
tą rašteli, kad jeigu jis ne
apleis Westvillės, tai ir jam 
bus taip padaryta.

Kol paaiškės tikresnės 
tragedijos aplinkybės, ne- 
prošali pažvmėt, kad pasta
raisiais laikais lietuvių gy
venimas Westvillėje buvo 
aprimęs. Sunku daleisti, 
kad iš lietuvių tarpo Mika
lauskas butų turėjęs mirti
nų priešų.

uos

skundžiami ir tuoj vykdomi.“ j p g g q g
Vadinasi, kas susitikęs’ ______

utelę r.enugalabys jos, tas 
gaus mėnesi džėlos arba 
1000 litų pabaudos ir nega
lės apeliuoti Į Vyriaus} Tri- Jie kritikuoja ir smerkia 
bunolą. t savo buvusius draugus, ke-

Tai vra labai aštrus uka- lia aikštėn komunistų klai- 
zas ir reflria manyti, kad ne,das ir visokias ydas, Įrodi- 
viena utelė turės paguldyti i nė ja komunistų visame pa- 
galva musu tautos labui. * šaulyje nusmukimą: bet tuo

Keista Pruseikos ir opozi
cionierių logika.

pačiu laiku jie garbina le
ninizmą, lenkia galvas prieš 
komunistų diktatūrą, gina 
komunistų darbus ir agituo
ja už komunistų partijas.

Svarstykite kaip sau no
rite, bet šitokia zigzaginė

sikeis Politiniais Ko- ^ka TOverta pypkSs
. , jOaKo.

limais.
Už 24 bolševikas Kfl 

gaus 4 kunigus, 1 “j 
ir 13 paprastų piliečių.

“Lietuvos Žinios" prane- ___
ša, kad šiomis dienomis Pruseiką, Butkų ir
tarp Lietnros ir Sovietų Ru- Gadynę”,
sijos buvo padaryta sutartis
pasikeisti politiniais kali
niais. , i

Mat. Sovietų kalėjimuose 
ir Soiovkų koncentracijos 
liogery nemaža esą lietuvių 
uždarytų ilgiems metams ka-,

Be: juokai juokais, o visgi 
šitoks Įsakymas prieš para
zitus yra daug naudinges
nis. negu karo stovis ir cen
zūra.

Lietuva su Rusija Pa-LIETUVOJ PASKELBTAS
ĮSAKYMAS UTĖLES 

MUŠTI.
Ponas Kauno miesto ir 

apskrities viršininkas Sido- 
ravičius Įsakė piliečiams u- 
teles mušti. Jis rašo:.

“Pasirėmęs Milicijos Įstaty
mo 26 ir 27 paragrafais, šiuo 
leidžiu ir skelbiu šį įsakymą:

“Apskrities miestų ir vals
čių gyventojai turi: 1) Laikyti 
švaroj kūną ir mazgotis .bent 
vieną kartą per savaitę. Vei
dą. kaklą, ausis ir rankas prau
sti kasdien, o prireikus ir daž
niau; 2) Kirpti trumpai arba«)eti už “kontrrevoliucinį vei-'

Lietuviški komunistai pa
keitė savo keikimo frontą. 
Pirmiau jie už visas svieto 
nelaimes kenkdavo Grigaitį 
ir “Naujienas”, o dabar jie

šukuoti kasdien tvarkingai 
plaukus; 3) Laikyti švaroj ar
ba kirpti trumpai nagus; 4)

kimą." Tuo tarpu Lietuvos 
kalėjimuose nemaža yra ko
munistų, taip pat ilgiems

Užlaikyti švariai šeimos palie- metams kalėti nuteistų. So
vietuose lietuviai kaliniai y- 
ra, daugiausia, Lietuvos pi
liečiai. o Lietuvos kalėji
muose nėra nė vieno bolše
viko Rusijos piliečio. Visi 
jie Lietuvos piliečiai. Šis 
momentas derybose sudarė

Kmp Hitlerininkai 
Apkūlė Sovietų 

Agentą.
9

Vieną pavakarį eidamas
Berlyno gatve Sovietų pre
kybos atstovybės narys Gri- 
šm pamatė priešais ateinant 
hitlerininkų smogikų būrį. 
Hitlerio valdžios Įsakymu, 
vis vien vokietis ar svetim
tautis, pamatęs einant hitle
rininkų būrį ar griežiant fa
šistų himną, turi fašistiškai 
iškelti ranką. Grišinas to, su

Darbininkų ir Socialistų 
Internacionalas.

Tarptautinė socializmo kaip tai bando daryti Ko- 
idėja yra, palyginti, naujas munistų Internacionalas”.
dalykas pasauly. Nežiūrint 
savo jaunumo, tarptautini: Taigi po didžiojo karo bu

vo atsiradę net 3 internacio-
socializmas yra uždavęs jau naĮaį__“Maskvos”, “Londo- 
skaudžių smūgių nacionali- RO» įr “Vienos”, 
zmo propagandai, kuri yra
varoma jau labai senai. Pa-1 Ilgą laiką tos trįs grupės
saulinio karo metu tarpiau- mėgino susivienyti į vieną
tiniai socialistai, ypatingai tarptautinę organizaciją, bet
Amerikoje, gynė savo Įsiti- galų gale visi Įsitikino, kad
nimus daug drąsiau ir gar- . Komunistų Internacionalas
siau, negu, sakysime, “ra-j vienybės nenori. Jis nori,
mvbės kunigaikščio” sekė- kad visi prie jo prisidėtų ir - • , ... ,__ , -jai, krikščionys ir jų kuni
gai, kurie jau per 2000 metų 
kas rytas ir vakaras savo
poteriuose

mušk”.
kalba: “Neuž-

jo "tėzius“ pildytų. Tie “tė- 
ziai” galėjo tikti Rusijoj, 
bet jie netiko kitose sąlygo
se. Todėl Maskvos Interna
cionalas buvo paliktas vie
nas sau, o Londono ir Vie
nos Internacionalai 1923 
metų gegužės mėnesy su
šaukė Hamburge “vienybės 
konferenciją”, kurion suva
žiavo 400 delegatų iš 30 val
stybių. Amerikos Socialistų 
Partija pasiuntė 4 atstovus: 
Hillęuitą, BergerĮ, Pankeną 
ir Beį maną. Čia ir buvo į- 
kurtas Darbininkų ir Socia
listų Internacionalas.

Nuo to laiko Internacio
nalo kongresai buvo laiko
mi: 1925 metais Marselėj, 
1928 metais Briusely, 1931 
metais Vienoje, o šįmet, 21- 
26 rugpiučio, Paryžiuje.

Dabartiniu laiku Darbi
ninkų ir Socialistų Interna
cionalui priklauso 43 orga-

Tarptautinis socializmas 
turi jau ir organizaciją, kuri 
duoda jam nurodymų. Jos 
vardas: Darbininkų ir Sočia 
listų Internacionalas. Toks 
vardas pasirinkta dėl to, 
kad prie šito Internacionalo 
priklauso lygiai darbininkų 
unijos ir socialistų partijos.
Tūli žmonės vadina jį “An
truoju Internacionalu”. Tai 
yra klaida. Antrasis Inter
nacionalas gyvavo prieš di
dįjį karą, bet karui kilus jis 
nustojo gyvavęs.

Tikrieji socialistai tačiau 
ir karo metu stengėsi, kiek 
tai buvo galima, palaikyti 
tarp savęs ryšius. Nežiūrint 
kad visi susisiekimo keliai ir 
budai tarp kariaujančių val
stybių buvo visiškai nutrau- nizacijos'iš 36 šalių. Inter- 
kti, socialistai vis dėl to ras- nacionalas turi 8,000,000 na- 
davo priemonių tarp savęs rių. 
susižinoti ir sudarė bando-! 
majį aparatą reorganizuotis 
daug tvirtesniais pamatais, 
kad ateity galima butų ge
riau priešintis karams. Tik
rieji' socialistai jautė, kad 
Antrasis Internacionalas ne- i “Daily Express” rašo apie 
atliko savo pareigos, kaip;labai Įdomią plėšikų avan-
jam reikėjo. Todėl kuomet į tiurą Varšuvoj. Esą, anglų 
1919 metais Berne (Šveica-; laikraščio bendradarbiui, 
rijoj) buvo mėginama Ant-j nežiūrint Į visą slaptumą, 
rąjį Internacionalą atgai- pasisekė sužinoti Įdomi sen- 
vinti, tikrieji socialistai, su sacija apie Pilsudskio rezi-

Plėšikai Apiplėšė 
Pilsudskį.

Išeina, vadinasi, kad ki
tokių blogumų Lietuvoje nė
ra.

Bet kaip su karo storiu, 
cenzūra ir kariniilkų 

diktatūra? Juk šitais daly-

KAS PAKORĖ KUN. 
MIKALAUSKĄ?

Westvillės miestely, Illi- 
nojaus valstijoj, šiomis die-

____ ____________ nomis buvo rastas savo kle-
piktinasi kiekvienas bonijoj pakartas tautinės 

lietuvių parapijos klebonastie amerikietis, 
odėl gi “Lietuvos Aidas” ?įkun. Mikalauskas.

nieko nesako apie tuos da- Kaip rašo “Naujienos”, 
lavonas iškabojęs apie 3

gėlius, senius ir vaikus; 5) Vil
kėti švariais kasdieniniais, iš
eiginiais ar kitokiais apdarais 
ir apavais; 6) Kasdien vėdinti 
gyvenamus butus ir patalines;
7) Kasdien palaikyti butuose 
švarą ir grindis plauti bent 
vieną kartą per sąvaitę; 8)
Keisti nerečiau kaip vieną kar
tą Į sąvaitę baltinius ir kitus 
skalbinius; 9) Skalbti švariai 
skalbinius gerai virinant juos 
verdančiame vandeny; 10) Už
laikyti švariai indus, peilius ir 
kitus valgiui patiekti reikalin
gus daiktus; 11) Naikinti pa
razitus (utėles ir kt.)

“Nusižengę šiam įsakymui, 
bus atskirais mano Įsakymais 
baudžiami administracijos bu
du ligi 1000 litų
dos didumo
vieno mėnesio laiko. Adminis-'Jimti. Lietuva savo sutikimą nieko negaliu padaryti”, at 
tracinės baudos įsakymai ne- jau yra davusi. sakė policininkas.

tam tikros painiavos tarp- Prantama. nepadare. Tuo- 
fcautinės teisės atžvilgiu, betj7”^ iššokę iš rikiuotės du 
bus padaryta taip, kad siun- s™0?1*81 Gramą gerokai 
čiami i Sovietus kaliniai bol- aPsmo&e» bet bemusdami įs-

girdę, kad jis yra svetimtau 
tis ir net diplomatas, nubė
gę Į buri vėl išsirikiavo ir

ševikai Sovietų bus tuojau į- 
pilietinti.

Yra susitarta, kad Lietu
va perduos sovietams 24 ka- numarsavo................
linius bolševikus, o iš Sovie-! Gavęs pilti Grišinas pri- 
tų kalėjimų bus paimta 4 šoko prie poKcisto prašyda- 
katalikų kunigai, viena pa- mas pagalbos. Policininkas 
nelė ii- 13 šiaip lietuvių pi- liepė atvesti mušeikas, bet 

.liečiu. Sovietai patiekė są- Grišinas galėjo tik parodyti, 
litų piniginės bau-, rašą asmenų, kuriuos jie no- kad mušikai žygiuoja hitle- 
arba areštu Kgi’lri iš Lietuvos kalėjimų pa- rnnnkų eilėse. “Tuomet aš

jais ir Amerikos Socialistų 
Partija, prie šitų mėginimų 
neprisidėjo. Amerikiečių 
partija vėliau buvo nutarus 
dėtis prie “Trečiojo Interna
cionalo”, kuri paskubom bu
vo sudarę Rusijos bolševi
kai. Tačiau kuomet vėliau 
šis Maskvos internacionalas 
paskelbė tarptautinio bolše
vizmo “težins” (21 punktą), 
Amerikos socialistai pasi
traukė iš jo.

Iš Antrojo Internacionalo 
likučių dabar jau buvo suda
rytas vadinamas “Londono 
Internacionalas”. Bet jam 
truko kovingumo. Gi mas- 
kvinio Internacionalo obal- 
siai buvo perdaug fantasti
ški. neatatinką gyvenimo 
realybei. Rimtos darbinin
kų organizacijos ir socialis
tų partijos nenorėjo dėtis 
nei prie vieno, nei prie kito.

Šitaip dalykams stovint, 
susiformavo palaidas kūnas, 
žinomas kaip “Tarptautinė 
Socialistų Partijų Darbo Są
junga”, paprastai vadinama 
kaip “Vienos Unij'a”, bet 
vėliaus pravardžiuojama 
“Antru-su-puse-Internacio- 

nalu”. šitos sąjungos sekre
torium buvo Friedrich Ad- 
ler, Austrijos socialistų par
tijos raštininkas. Jos vy- 
riausis titkslas buvo palai
kyti darbininkuose vienybę 
“ateities internacionalui”. Ji 
laikėsi maždaug tokio nusi
statymo : “negalima reika
lauti, kad proletariatas ko
votų vien demokratiniais 
metodais, kaip to reikalavo 
Antrasis Internacionalas; 
bet negalima taip pat piršti 
ir mechaniško Rusijos revo-

dencijos apiplėšimą. Į Zam- 
ko pili, kur gyvena diktato
rius Pilsudskis, Įsilaužė va
gys. Įsilaužimas Įvykęs tuo 
momentu, kai Pilsudskis gu
lėjęs, nors pili saugoję 500 
kareivių, policininkų ir kri
minalinės policijos valdi
ninkų. ši sargyba sauganti 
pili ir jos koridorius dieną 
ir naktį. Iš visako spren
džiama, kad sargyba buvusi 
sumigusi, jeigu vagys galėjo 
Įsiveržti Į pili. Vienas iš va
gių užropojęs vandens nuo
tako vamzdžiu ir išmušęs 
Pilsudskio darbo kambario 
langą. Vagis ten išlaužęs 
Pilsudskio seifą ir išvogęs iš 
seifo 2000 svarų sterlingų, 
ir, kas pikčiausia, slaptus 
valstybės dokumentus. Šie 

dokumentai esą labai ver
tingi Lenkijos priešams. 
Pilsudskis gulėjęs trim kam
bariais toliau. Jis buvęs Įmi
gęs tiek smarkiai, kad ne
girdėjęs nė seifo išlaužimo 
triukšmo. Vagis pabėgęs 
nepastebėtas. Maršalas apie 
savo apiplėšimą sužinojęs 
tik iš ryto. Jam apie tai pra
nešęs išsigandęs adjutantas. 
Maršalas tai išgirdęs sušu
kęs: “Atleisti visą sargy
bą! Jeigu policininkai tuo
jau nesuras pavogtų doku
mentų, aš tuoj juos atlei- 
siu!” Jau suareštuota apie 
100 Įtartų vogime asmenų. 
Apie 500 butų padarytos 
kratos. Bet iki šiol nesuras
ti pinigai nė dokumentai. 
Lenkijos sienas dabar rūpe
stingai saugo slaptoji polici
ja, nes esą manoma, kad va
gis mėgins pabėgti Į užsienį. 
Valdžios Įstaigos mano, kad 
vagis esąs jau lėktuvu išlė-

liucijos pemėgdžiojimo, *kęs Į užsienius.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į To

Darbai Pagerėjo; Siuvėjai Jau
Pradėjo Dirbti Geriau.

BALTIMORE, MD.a
Rubsiuviai musų mieste 

dabar dirba, galima sakyti, 
gerai. Nors uždirba nedaug, 
bet kai dirba, tai žmonės 
linksmesni. Valstijos darbo 
komisionierius nesenai tyri
nėjo rubsiuvių uždarbius ir 
darbo sąlygas- Jisai surado, 
kad kalėjime siuvėjai dau- 
giaus uždirba ii- trumpesnes 
valandas dilba, negu Balti
morės šapose.

Pereitų metų rugsėjo pra
džioj Amalgameitų unija iš
šaukė siuvėjus streikan, ir 
nuo to laiko didžiuma rub
siuvių Įstojo unijon. Iš ne
kuriu firmų išreikalauta nuo 
25 iki 50 nuošimčių algų 
pakėlimo. Bet daug siuvėjų 
mano, jog jie gavo pakelti 
užmokestį už darbą, ir trum
pesnes darbo valandas dėl
to, kad taip reikėjo. Uniją 
jie keikią, c ypač kaip rei
kia mokėti duokles. Girdi,
“žydams kaliktavoja pini
gus”. žinomas daiktas, to
kių siuvėjų neišmokysi; jie 
buvo ubagais dvasioj ir bus.

Nors unija da silpna na
riais ir turtu, bet jau atsira
do tokių, kurie nori prosyto- 
jus atskirti nuo siuvėjų. Tai 
niekas daugiau, kaip tik vie
nybės skaldymas. Suskaldę 
organizaciją, patįs nukentė- 
site ir kitiems pakenksite, o 
gero nieko neatsieksite.

Unija pakėlė uždarbį, u 
nija sutrumpino darbo va
landas ir pagerino netiku
sias darbo sąlygas. O tie 
žmonės sako: “jei nebūtų 
unijos, tai ilgiaus padirbtu
me, daugiau uždirbtume ir 
nereikėtų duoklių mokėti.”

Kitų miestų siuvėjai ste
bėtųsi iš tokių naivių žmo
nių, o čia, Baltimorės dirb
tuvėse, nuolatos girdisi šito
kių pasakų prieš uniją. Ma
niau, kad depresija išmo
kins siuvėjus nors kiek pro
tauti, bet kaip tik priešin
gai: siuvėjai dar labiau su
rambėjo. Nesakau, kad visi 
siuvėjai tokie. Kitų* tautų 
žmonės ir dalis lietuvių uni
ją palaiko. Tai tiek apie siu
vėjus.

Baltimorės priemiestyje 
Sparrows Point, Bethlehem 
plieno kompanija nesenai 
pakėlė 15 nuoš. savo darbi 
ninkams, bet nenori kad į 
uniją prigulėtų darbininkai, 
o darbininkai vistiek sten
giasi sudaryti uniją. Dabar 
tos kompanijos dirbtuvėse 
dirba apie 11,000 darbinin
kų. Kitos kompanijos taip
gi plečia biznį ir priima dar 
bininkas. Bravaruose dirba 
visu smarkumu. Taigi laikai 
žymiai gerėja, bet darbinin
kai neturėtų pasitikėti per
daug mėlynuoju areliu, bet 
turi stot į unijas ir ginti savo 
teises. Jeigu patįs neveiksi
me. tai bala žino kas gali at
sitikti su tais “kodeksais”.

Kriaučių*.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiui h žmonės.

Viktoravičienė, B. Martino- 
nytė ir M. Virbickaitė (ko
respondentė).

Taigi neužmirškite 24 
rugsėjo vakaro, kuris įvyks 
LMD. Svetainėje, 142 Orr 
st., 8 valandą. Milda.

PH1LADELPHIA, PA.

Paminėta lakunu žuvimas.

Rugsėjo 10 dieną pas mus 
buvo suruošta gedulos šven
tė dėl lakūnų žuvimo. Kaip 
2 vai. po piet lietuviai pra
dėjo rinktis Lietuvių Muzi- 
kalėn svetainėn ir apie 3 
valandą jau susirinko virš 
500 žmonių.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
draugijų atstovai, užsirišę 
juodus kaklaraiščius, paėmę 
naujai nupieštąjį Dariaus- 
Girėno tragiškos mirties pa
veikslą, grojant orkestrai žė- 
labos maršą, nulenktomis 
galvomis perėjo išilgai sve
tainės ir suėjo ant estrados. 
Dauguma susirinkusių atsis
tojo pagerbimui žuvusių. 
Paveikslas buvo iškeltas ant 
platformos, papuoštas Lie
tuvos ir Amerikos vėliavo
mis, šonuose pastatyta va
zos gėlių, o du kareiviai ša
limis sustojo atiduoti jiems 
pagarbą. Amerikos ir Lietu
vos kareivių patarnavimą 
atliko J. Streleckas ir Kaz. 
Slivinas.

Vedėjas p. J. V. Grinius 
pasakė įžanginę kalbą ir 
pradėjo programą. J. Juk
nevičiaus orkestrą sugrojo 
aidotuvių maršą, Amerikos 

ir Lietuvos himnus. Po to 
dainininkė p-lė Emilija Mic- 
kunaitė savo žavinčiu balse
liu sudainavo “Kaip liūd
na” ir “Saulė nusileido”. Po 
jos kalbėjo teisėjas Lewis. 
P—lė Vaivadaitė paskambi
no “Nokturną”. Paskui kal
bėjo V.V.S. raštininkas ir 
buvo renkamos lakūnų fon- 
dan aukos. Surinkta $32.54.

Po tam dainavo “Dainos 
choras”, kalbėjo Tysliava, 
o artistė Mičkunaitė vėl su
dainavo keliatą dainų. Lai
ke kalbų, dainų ir muzikos, 
daugelis iš publikos verkė, 
ypač moterys buvo giliai 
susijaudinusios ir šluostė a- 
šaras...

Pabaigoje priimta rezo
liucija, kuria Philadelphi- 
jos lietuviai siūlo už renka
mas lakūnų paminklui au
kas nupirkti naują lėktuvą, 
kuriuo kiti lietuviai lakū
nai, kurių be abejonės atsi
ras, užbaigs Dariaus-Girėno 
pradėtąjį žygį. Lėktuvą pa
vadinti vardu “Darius-Girė-
nas”.

Z. Jankauskas.

PITTSBURGH, PA.

Moterys ruošia kortų 
▼skarelį.

Kas atsitiko Soho mote 
rims? Apie ką jos tiek daug 
šneka? Gal apie vestuves ar 
krikštynas? Ne, vestuvės ir 
krikštynos tai paprasti daly 
kai; o jos šneka apie nepa
prastą dalyką. Gal jau ir jus 
girdėjot? Jos ruošia kortų 
vakarėlį 24 rugsėjo, Lietuvių 
Kambario Pittsburgho Uni
versitete naudai.

Komitetan išrinktos šios 
veikėjos: E. Lelionienė, M 
Zdankienė, M. Stanišaus- 
kienė, M. Šinkūnienė, A.

Kairiajame vaizdelio šone.parodytas naujas Jungtinių Valstijų karo laivas “Minneapolis”, 
kuris šiomis dienomis nuleistas j vandeni Philadelphijoj. Viršuj parodyta, kaip NRA viršinin
kas Johnsonas sako žmonėms prakalbą pasaulinėj parot-uį Chicagoje, ragindamas juos “Pirkite 
dabar.” Apačioje supypke dantyse, tai senas demokratų politikierius Kruetgen, kuri dabar 
Rooseveltas paskyrė Chicagos pašto viršininku.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS
SKYRIUS.

Iš LSS. 19 kuopos darbuotės
Rugpiučio 25 dieną Brookly- 

no Lietuvių Piliečių Kliube atsi
buvo LSS. 19 kuopos susirinki- 

‘mas. Kaip paprastai 19 kuopos 
susirinkimai būna gyvi ir įdo
mus, taip ir šitame buvo daug 
dalykų apkalbėta. Sekretorius 
draugas A. Žilinskas pranešė, 
kad turįs keliatą laiškų, tarpe 
kurių vieną ir nuo LSS. Pildo
mojo Komiteto dėl pakeitimo L. 
S. S. konstitucijos ta prasme, 
kad^L. S. S. Pildomas Komitetas 
butų renkamas iš įvairių apylin
kių, vietoj iš vienos kuopos. Už 
pakeitmą balsavo keturi, prieš 
du (dėl karšto oro daug narių 
susirinkiman neatėjo). Antras 
laiškas buvo nuo Amerikos so
cialistų partijos ir sykiu knyge
lė su 10 štampų. Buvo padary
tas įnešimas, kad kožnas drau
gas po vieną štampą paimtų. 
Taip ir padaryta; likusias stam 
pas bus bandoma išparduoti.

Pinigai už tas štampas eina

VVILKES BARRE, PA.

Iš socialistų veikimo.
“Keleivyje” jau buvo ra

šyta, kad Socialistų Partija 
pirmą kartą nominavo savo 
kandidatus į miesto ir kaun- 
tės valdiškas vietas. Bet 
kauntės komisionieris kan
didatus atmetė pareikšda
mas, kad Socialistų Partijos 
kandidatai negali būt deda
mi ant nominacijos baloto, 
nes pereituose rinkimuose 
negavo tam tikro balsų skai
čiaus. Socialistai su tokiu 
komisionieriaus pareiškimu 
nesutiko ir reikalavo, kad 
butų socialistų kandidatai 
padėti ant baloto nominaci
jos, nes Socialistų Partija 
Penn. valstijose yra legališ- 
ka. Vėliaus kauntės komi
sionieris visgi sutiko dėti 
Socialistų Partijos kandida
tus ant nominacijos baloto.
Reiškia, 1933 m. rinkimuo- • čioivvko “Vienybės ’ 'ben 
se scfcialistai dalyvauja kai
po trečia partija.

Socialistų prakalbos.

Rugsėjo 26 d., 7 vai. va
kare Wilkes Barre įvyks so
cialistų prakalbos Work- 
men’s Girele Hali, ant 69 
Hancock st., kalbės Darling- 
ton Hoops iš Readingo, Pa.
D. Hoops yra Penn. valstijos 
legislaturos narys jau trė- 
čius metus. Įžanga dykai.
Patartina lietuviams darbi
ninkams dalyvauti.

St. Žukauskas.

kalbom: rusiškai, ukrainiš- 
sai ir angliškai. Įžanga bu
vo veltui.

* * »

LSS. 116 kuopa neteko
?ero veikėjo draugo F. I a-| Artistas Babravičius 
vinsko. Jis čia ilgai buv o be šiasi atidaryti šio rudens se- 
darbo, o kaip visiems be- zoną pUįkiu koncertu, ku- 
daibiams, taip ir draugui įvyks spalių 1 d., Lietu- 
Lavinskui prisiėjo pergy-.v;u Auditorijoj. Kalbama, 
venti daug tamsių gyvenimo jis čia dainuos ne vie- 
momentų. Diaugui Lavins- inas bet prje jo prisidėję ir 
kui Detroite be darbo gyve-i vietiniaj !neni„inkai. 
nimas nusibodo, tai jis įsva-i ,, , ~
žiavo pas savo šeima i Newi dainavau Maskvos O- 
Yorką. Mes kuopiečiai lin- :Pef°J; dainavau Rusijos ca 
kime draugui Lavinskui ge-ir.ul; dainavau bolševikams, 
ru pasekmių. įdainavau Graikijos kara-

nranot,, • liaus rūmuose, dainavau
__________  : Anglijos lordams ir daina-

ivau Lietuvos Operoj, o da- 
BROKLYN, N. Y. i bar atvykau į Chicagą ir no-

turi 900 šėrinin- r‘u Padainuoti čia savo vien
taučiams Lietuvių Auditori
joje”, sako p. Babravičius.

“Vienybė’ 
kų, bet tik 300 skaitytojų.

Chicagos Lietuviai Subruzdo
Prie Įvairių Parengimų.

Ruošiamasi prie art J. Ba* ■ Šių metų 1 d. spalių kliu- 
bravičiaus koncerto. (bas nutarė laikyti savo avia 

jcijos dieną. Esą pasižadėję 
dalyvauti daugiau kaip 30 
orlaivininkų. Lietuviai or- 
laivininkai net iš kitų miestų 
yra užkviesti.

Tą dieną bus parodyta o- 
re visokių įdomybių. Pama 
tysim, ką išsilavinęs orlaivi- 
ninkas ore lėkdamas gali pa
daryti. Jaunos lietuvaitės, 
Florence Bružas ir Juel Pae- 
uodes, šoks iš orlaivio para
šiutu. Pasirodo, kad esama 
drąsių lietuvaičių.

Kliubas laiko savo susi
rinkimus kas nedėldienis 
9-ta vai. iš ryto, 814 W. 33rd 
Street. Kliubo Narys.

Clintono darže 27 rugpiu- Kaįp kas gali daryti užme- 
io Įvyko “Vienybės ben-:tįmus ka(j vieta perprasta 

(drovės piknikas. Diena buvo j kasiniam koncertui. Bet ar- 
labai graži, bet svečių atsi- tista? sako, kad jfe nori dai- 
lanke labai mažai, gal tik nuotį lietuvių liaudžiai, ku- 
apie kokie penki šimtai. Pa- rjaj ngra prieinamos puikios 
lyginus su kitų draugijų pa
rengimais, “Vienybės” išva
žiavimas buvo mažiausis.
Pirmininkas Strumskis pra
dėdamas programą nusi
skundė dėl.sunkios “Vieny
bės” padėties. Girdi. “Vie
nybė” ėjo tris sykius į są
vaitę, dabar tik vieną sykį.

ir brangios svetainės.
Taip, gerbiamieji, art. 

Babravičius yra pasirengęs

NEWARK, N. J.

Rengiama New Jersey lietu
vių diena.

Netvarko ir apylinkės lie
tuvių veikimo komitetas nu
tarė Dariaus-Girėno ir Spa
lių 9-tos paminėjimui suren
gti New Jersey Lietuvių Die
nų 1 spalių, sekmadieny, 
Progress Hali, Wood ave
nue, Linden, N. J.

Taigi draugijos prašomos 
tą dieną jokių pramogų ne
rengti, bet prisidėti prie ši
tos šventės ir joje dalyvauti. 
Keliatas draugijų ir chorų 
jau pasižadėjo prisidėti. Vi
si dalyviai bus nufilmuoti ir 
tos fiimos paskui bus rodo
mos Lietuvoje ir Amerikoj. 
Norintieji kuo nors prie to 
prisidėti, prašomi susižino
ti su žemiau pasirašiusiu:

A. S. Trečiokas,
197 Adams st.

Newark, N. J.

DETROIT, MICH.

Gražus socialistų piknikas.
LSS. 116 kuopos piknikas 

rugsėjo 3 d. buvo labai gra
žus, ant didelės ir gražios 
ūkės pas Ožerevičių. Gali
ma sakyt, piknikas pavyko 
visais atžvilgiais. Susirinko 
gerokai rinktinės publikos, 
buvo du geri kalbėtojai iš 
socialistų partijos, taipgi 
buvo muzikos ir dalyviai 
smagiai pasilinksmino.Taip- 
gi buvo geri pietus už tą pa
čią įžangą (50 centų), ku
riuos pagamino sumani ir 
švari ūkininkė p. Ožerevi- 
čienė. Buvo gerų daininin
kų, kurie palinksmino susi
rinkusius gražiom lietuviš
kom dainelėm, taip kad per 
p. Ožerevičiaus ūkę plačiai 
liejosi lietuviškų dainų gar
sai.

žinau, kad per 47 metus nuo
Rugsėjo 10 d., Northern Į savo įsikūrimo “Vienybė*

1 d. spalio sudainuoti mu
mis daug įdomių dainų. Jis 
yra pasir^gųįjwjįi|(a ? visai 
naują programą;'kurio mes 
dar nesame girdėję. Musu

T7dępre“5jos‘kal^ž^ 
kit, sako, mes turim devynis 
šimtus šėrininkų, o “Vieny
bės” skaitytojų tik tris šim
tus. Kaipgi mes galime ją Be artisto Babravičiaus, 
leisti? Jeigu reikia kokią koncerte dalyvauja daini- 
bilą iškolektuoti, arba pre- ninkė Genovaitė Šidiškiutė, 
numeratą, tai reikia eiti su dainininkas Rimkus ir pia- 
revolveriu, nes geruoju nie- nistas J. Byanskas. Po kori
kas nemoka. Paskui kalbėjo cerio bus samgųs šokiai. Tai 
3 butlegeriai ir 3 redakto- tikrai bus dainos ir pasilin

dalyvauti. ŽinOfcSvkad mes 
savo tarpe tik vieną tokį ta
lentingą dainininką turime.

nai. Vienas butlegeris nu
tęsė savo kalbą ilgiau: pa
sirodė labai didelis patrio
tas ir norėjo, matyt, su
graudinti visus, bet niekas 
neišėjo— publika pradėjo 
juokauti.

Paskui kalbėjo p. Valai
tis, buvęs “Vienybės" redak
torius; agitavo ir prašė, kad 
žmonės remtų “Vienybe".

ksminimo puota.
Kazys.

High Sehool, Detroito rusų Į pergyveno daug depresi jų, 
ir ukrainiečių organizacijos bet nebuvo taip parblokšta.
buvo bendras didelis prote 
sto mass-mitingas prieš Ru
sijos bolševikų diktatūrą,

delegatų kelionės į Paryžiaus 
kongresą lėšoms padengti. Kuo
pos reikaluose buvo įnešta iš
rinkti naują organizatorių ir 
padaryti kokį parengimą. Orga
nizatorium vienbalsiai išrinktas 
draugas J. šnyras. Kokią pra
mogą rengti, tai buvo keliatas 
skirtingų nuomonių. Tam dar
bui atlikti išrinkta komisija iš 
trijų draugų: J. šnyro, P. Tiš- 
cevičiaus ir Kalvelio. Sekančiam 
susirinkime komisija praneš, ką 
jie matys dabar tinkamiausia 
rengti. Po susirinkimo draugas 
A. Žilinskas skaitė paskaitą te
moje: “Darbininkų unijos ir jų 
covos”. Paskaita buvo įdomi; ji 
siekė tų laikų, kuomet Amerikos 
darbininkai tik pradėjo organi
zuotis. Draugas A. Žilinskas 
pats nesykį turėjo tose kovose 
dalyvauti, tai jam tokie dalykai 
nėra svetimi, dėlto ir paskaita 
buvo gerai prirengta.

Dabar, pasibaigus vasaros se
zonui, geriau bus miestuose bu- 
i, negu važinėtis. Todėl drau

gai turėtų stengtis lankyti susi
rinkimus.

Dabar prieš mus stovi daug 
darbų. L.S.S. Agitacijos Komi
tetas paskelbs vajų. Prie to jau 
turime rengtis. «

Antras dalykas, trumpu laiku 
New Yorko mieste bus renkami 
valdininkai. Socialistai turi iš
statę savo kandidatus į visas 
miesto renkamas vietas. Mums, 
lietuviams socialistams, būtinai 
reikia kuo plačiausia paskleisti 
tarpe lietuvių balsuotojų socia
listų programą miesto rinki
mams. Apie tą reikalą vėliau 
daugiau parašysiu. Sekantis L. 
SS. 19 kuopos susirinkimas į- 
vyks 29 rugsėjo dieną, Lietuv. 
Piliečių Kliube.

S. Cibulskis.

MLSKEGON, MICH.

Darbininkų engėjas pateko 
bėdon.

Čia yra Central Paper Co 
popieros dirbtuvė, kurioje 
dirba ir lietuviai. Visiems 
darbininkams be galo buvo 
įkirėjęs bosas Petersenas 
Jis versdavo žmones dirbti 
net per didžiausias šventes

Bet dabar šis ponas įkliu
vo. Kadangi jo žinioje buvo 
darbininkų samdymas ir ai 
gų mokėjimas, tai jis pradė
jo daryti suktybes. Kompa 
nija susekė, kad jis atleisda 
vo kai kuriuos darbininkus 
o knygose vesdavo jų są-

Kaip Jis Perka Lie
tuv. Paskolos Bonus.

Laikraštis “A. L.” jau nuo 
pereitų metų skelbia, kad 
jis perkąs Lietuvos pasko
los bonus. Bet kai aš jam 
nusiunčiau savo boną, tai 
reikėjo samdyti advokatą ir 
beveik į teismą eiti, pakol 
atsiėmiau pinigus.

Visų pirma parašiau laiš
ką ir paklausiau, ar tikrai 
bonus perkate. Atrašė, kad 
perka ir pranešė kiek moka. 
Sako, kai prisiusi bonus, tai 
mes nusiųsime pinigus. Bo
nus nusiunčiau registruota
me laiške, bet išėjo dvi są- 
vaitės, o pinigų nesulau
kiau. Paklausiau laišku, ka
me dalykas. Po dviejų są
vaičių atsakė, kad pinigus 
prisiusią už sąvaites. Išėjo 
viena sąvaitė ir kita, o pini
gų vis nėra. Rašau vėl, bet 
jau aštriau ir reikalauju ar
ba pinigų arba bonų grąži
nimo. Pagaliau gaunu čekį, 
bet Čekis nieko nevertas, 
nes tas bankas uždarytas. 
Reikalauju, kad pinigus 
prisiųstų money orderiu. Be 
pasėkų. Važiuoju į Worce- 
sterį ir samdau advokatą. 
Advokatas po ilgo laiko pi
nigus atėmė, bet paskui tu
rėjau daug bėdos, pakol ga
vau iš advokato. Reikia grą- 
sint teismu. Visa tai man 
kaštavo su kelione ir advo
kato išlaidom— $46.72. O 
tuo tarpu “A. L” vis skel
biasi perkąs Lietuvos bo
nus.

J.

skaitąs ir mokėdavo “jiems 
algas taip kaip jie nebūtų 
paleisti. Žinoma, tuos pini 
gus jisai įsidėdavo kiše 
niun. Tuo budu kas “pėdė 
pasidarydavo sau po $400 ir 
iki $500. Kompanija apskai 
to, kad per trejetą metų ji
sai tuo budu pasiėmęs apie 
$24,000 iš kompanijos iždo 

Kadangi algos darbinin
kams čia yra mokamos če 
kiais, tai ponas Petersenas 
išrašydavo buvusiems dar
bininkams čekius, paskui 
pats pritaikydavo jų para 
šus antroj pusėj ir nunešęs 
į banką inkasuodavo.

Už šitą suktybę jis da
bar areštuotas. J. G.

CHICAGO, ILL.
“Lithuanian Aero Club” 

Veikia.

Nesenai minėtas kliubas 
susitvėrė, o sukėlė jau dide
lio susidomėjimo ir pritari
mo. Organizatoriai šio kliu- 

neduotų jai pražūt. Paskui j1*’ patys nemanė, kad į 
naujasis redaktorius p. Tys- trumpą laiką pristos tiek 
liava ramino nuliudusius. j daug narių. Vos mėnuo kaip 
Trečias kalbėjo “Tėvvnės“ kliubas sutvertas, o narių 
redaktorius p. Vitaitis. Aš' jau yra suviršum trisde- 
nesutinku su ta nuomone, 'imts.
kad vien depresija kalta dėl Rugsėjo 10-tą dieną lai- 
“Vienybės” susmukimo. Aš kytame susirinkime kliubas
—---- • ’ *- nutarė pasibudavoti savo

sklandytuvą, t. y. tokį orlai
vi, kuris skraido-sklando be 
motoro. Tokį sklandytuvą 
yra pradėjęs budavoti John 
Vaišvilas, 6111 S. Albany 
Avė., taigi dabar patys 
kliubo nariai baigs jį buda
voti.

kaip šiandien. Dabar “Vie 
nybę” parbloškė jos patai
kavimas diktatūrai, kada ji

kuri privedė Rusijos žmo-'pateko į fašistų rankas 
nes prie bado. Kalbėjo trim Ten buvęs.

Taiyra R. H. White Kompanijos 
75 me+p gimimo diena, bet 

jus gausite dovanas

DR. J. MARCUS
I» MASKVOS IR KAUNO 

R__ ir
ir vycg, kraajn ir 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei rrikalM.

861 Hsm—r SL,
Tai 
Vali

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietį).

I. Capitol 2257 Hiffhlaods 8818 
•adės: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.
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Puslapis

—Labas rytas, tėve! t
—Ant ajnžių, Maike.
—Aš girdėjau, tėve, kad 

tu buvai išvažiavęs Chica- 
gon pažiūrėti Šarkio mušty
nių. Ar tai tiesa?

—Ir tiesa ir netiesa, Mai
ke. Tiesa, kad norėjau -va
žiuot, ale netiesa, kad bu
vau nuvažiavęs.

—O kodėl nevažiavai?
—Nevažiavau vedink to, 

kad tu man prižadėjai pasa
kyt, ką reiškia krikštas 
šventas. Taigi duok šen sa
vo faktus dabar.

—Gerai, tėve, aš tau pa
aiškinsiu. kaip aš žiuriu Į 
bažnytini krikštą.

—Tik nemeluok, Maike, 
ba šiandien aš labai pikta?.

—O kas tave supikdė?
—Nevermai, vaike, apie 

tai sužinosi vėliau. Pirma 
išvirozyk man, kodėl: baž
nytinis krikštas nereikalin
gas?

—Visų pirma jis nereika
lingas todėl, tėve, kad jis y- 
ra senovės laikų prietaras ir 
daro gėdą civilizacijai. To- 
liaus jis nereikalingas ir dėl 
to, kad jokios praktiškos 
naudos iš jo nėra, o neparan
kumo ir apsunkinimo gana 
daug.

—Iš kur tu, Maike, matai 
čia apsunkinimą?

—Ruošti krikštynas, kvie
sti kumus, kelti jiems balių, 
pirkti degtinę, vežti silpną 
kūdiki bažnyčion ir ant galo 
da mokėti kunigui kelis do
lerius—argi visai tai nėra 
apsunkinimas?

—Olrait, Maike, bet kaip 
gi tu gali apkrikštyt vaiką 
be snapso?

—Bet dėl to aš ir sakau, 
tėve, kad toks krikštas vi
sai nereikalingas.

—Dalibuk, Maike, aš tau 
kirsiu per ausi, jeigu tu ne
sustosi kartojęs, kad krikš
tas nereikalingas. Aš neno
riu daugiau apie tai girdėti. 
Jeigu turi gerų faktų, tai pa
sakyk man trumpai, o storai, 
kokiu budu tu padarytum iš 
žmogaus kataliką, jeigu 
krikštas nereikalingas?

—Mano supratimu, tėve, 
krikštas katalikybei nerei
kalingas. Jeigu motina ir tė
vas yra katalikai, tar jų vav 
kai turi būti katalikai ir be 
krikšto.

—Maike, ju rong! Be 
krikšto vaikas negali būt 
katalikas, vistiek kad jis-bu
tų ir katalikų vaikas.

—Kodėl negali? ,..Kodėl 
karvė gali pagimdyį veršį, 
stirna stimuką, o katalikė 
motina negali pagimdyį ka
taliko?

KELEIVIS, SO. BOSTON

ŽIŪRĖKIT I DANGAUS PAUKŠČIUS:
* _____ mes taip išnaudoti. Nesi

tiks, bet dažnai ir girti būna. duokime 
Žinoma, gaila, kad musų ““d?“- Jegul eina dirbt, 

vargšai lietuviai taip išnau- naudipCT da^ą. Kas nedtr- 
dojami. Bet iau turbut lietu- ba- mielas vaike, tam ir duo-

Jie nei sėja, nei piauna, 
tačiau sotus.

(Feljetonas).
— vis tam sutvertas, kad nuo
varnos ir va- užgimimo iki senatvės jisTiesa, kad

nagai nei sėja, nei piauna, o neštų sunki] jungą. Lietuvis 
i dėlto gyvena. Bet jie drasko turi žaizdų padarytų nuo vo- 
kitus paukščius, kurie taip kiečių, nuo lenkų, nuo rusų, 
pat turi teisę gyventi nei sė- bet tos žaizdos užgyja. Tik

nos duot nereikia.
Tautvydas.

No. 38, Rugsėjo 20 d., 1933

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVI C DAKTARU DRAUGIJA.

H A LI T O S I S . 
(Arba dvokiantis, negeras 

burnos kvapas).

—Šarap, Maike! Kaip tu 
gali taip bedieviškai kalbėti 
prieš mane?

—Tu norėjai, tėve, kad aš 
tau pasakyčiau trumpai ir 
storai, nes kitaip tu negali 
dalyko suprasti.

—Gana. Maike! Daugiau 
aš nenoriu tokių šnektų.

—Jeigu taip. tai lik svei
kas, tėve! Aš einu.

—Veidiminut, Maike! Pa- 
sakvk man, ar teisvbė, kad 
Lietuvos valdžia Įdėjo Da
rijaus ir Girėno kunus Į spi
ritą, kaip gazietos rašo?

—Teisybė, tėve.
—Na, tai išvirozyk dabar, 

kam juos Į toki gerą trunka 
dėjo? Ar negalėjo Į koki ra
šalą Įkišti? . '

—Ne, tėve, rašalas, čia 
netinka. Matai, jų kūnai bus. 
Įbalzamuoti, kad negęsdami 
galėtų tuksiančius metų sto
vėti. Dėl to kunus reikia 
pirma išmirkyti alkoholiuje 
arba spirite.

—Na, matai, Maike, tu 
mane atkalbėjai nuo skridi
mo Į Lietuvą, o dabar gal ir 
aš po spiritą besimaudyčiau.

—Ar tai dėl to tu toks 
piktas šiandien, tėve?

—Šiur!
—Nepyk, tėve. Neužilgo 

Amerikoj astidarys saliu- 
nai. Galėsi gauti kur nors 
tautiškoj užeigoj šlaviko u- 
rėdą, tai bus visviena kaip 
spirite mirkti.

—Tegul tavo žodis stojas 
kunu. Maike.

MIRĖ LIGONIO ĮKĄSTA 
SLAUGĖ.

Baltimore, Md. — Tūlas 
laikas atgal čia miesto ligo
ninėj vienas ligonis Įkando 
slaugei Lilianai Garrison 
pirštą. Žaizda užsikrėtė ir 
šiomis dienomis slaugė mi
rė.

ROCKEFELLERIS NU
BAUSTAS $200.

Tarrytown, N. Y.— Perei 
tą sąvaitę Rockefelleris Čia 
buvo nubaustas $200 už ne- 
sumokėjimą miestui savo 
mokesčių paskirtu laiku.

NUSIŠOVĖ ESTŲ RAŠY 
TOJAS.

Rugpiučio 29 d. nusišovė 
jaunas estų rašytojas, Au 
gustas Kirsimaeggi (jo tik
ras vardas yra Adalbert 
Kirschenberg). Prieš tai jis 
buvo Įsibrovęs Į Taline gy
venančių Madissonų butą ir 
ten šūviais sužeidęs vyrą ir 
žmoną. Tragedijos priežas- 

esanti romantinio pobu- 
o.

PER NEATSARGUMĄ 
PERŠOVĖ ŽMOGŲ.

Neseniai Žagarėj per ne
jant, nei plaunant. Daug yra žaizda daroma lietuvio, sa- atsargumą vienas asmuo Ras° Dr. C. K. Kliauga, D.D.S., 
ir žmonių, kurie nori gyven- vo tautiečio, ilgai neužgyja, peršovė K. Mituzą. 
ti, pagal tą biblijos posakį.
Tai yra tokie dvasiški moky
tojai. Daugumas dvasiškių 
nei sėja, nei piauna, o vis 
gyvena. Žinoma, jie, kaip 
varnos ar vanagai, skriau
džia kitus žmones ir minta 
jų prakaitu.

Štai, dabar Amerikoje at
sirado vienas lietuvis arci
vyskupas. Tai naujas čem
pionas. Dvasinis čempio
nas. Istorinis atsitikimas.
Juk niekad dar Amerikoje 
nebuvo lietuvio arcivysku- 
po. O dabar yra. Ir, kas 
svarbiausia, jis tą titulą ga
vo ne taip kaip kiti arcivys- 
kupai. Kitus reikia šventin
ti, o šis savo “arcivyskupys- 
tą” gavo tiesiog nuo Dievo, 
niekam netarpininkaujant 
Kaip grybas po lietaus iš
dygo. Pakreipė dešinįjį vei
dą Į dangų, kaip žąsinas žiū
rėdamas Į saulę, ir pajuto,
<ad jis jau arcivyskupas. Ir 

j au tada nori ar nenori, vis
tiek turi pirkti raudoną ke
purę ir žibantį kryžių. Jam 
dabar nereikia jokios vie
nybės, jokio susivienijimo— 
nei su popiežiumi, nei su 
Tautine Bažnyčia, nes jis y- 
ra aukkščiausias už visus— 
ii patepė Į arcivyskupus pats 
Dievas, paliesdamas jo vei
dą šiltais saulės spinduliais.
Jis dabar yra aukštesnis net 
už popiežių, gal net paties 
Kristaus brolis, gal net ne
kaltai gimęs. Jis jau turi ir 
du apaštalus. Vienas, matyt, 
pėdinis Povilo, nes lygiai 
<aip Povilas iš pradžių per
sekiojo krikščionis, o paš
tui, išgirdęs Kristaus balsą, 
delko mane persekioji”, 

tapo karštu mokiniu; taip 
ir šis: pirma buvęs karštas 
bedievis, bet išgirdęs “arci- 
vyskupo” balsą, atsivertė ir 
tapo uolus “dūšių ganyto
jas.” Antras tačiau nėra 
nei žvejys, nei muitinin
kas, bet paprastas draive
rys.

Kadangi “arcivyskupui” 
reikia vizituoti tikinčiuosius, 
trankytis po visą Ameriką, 
tai. kaip tas čigonas, neturi 
netik pastovios rezidencijos, 
bet negali turėti nei dioce- 
zijos, nei parapijos, įkurtos 
ant žemės. Todėl tas musų 
“arcivyskupas” Įkūrė savo 
dioceziją automobiliuje. Vi
sai gerai. Rekordas. Niekad 
to nebuvo. Istorinis įvykis.
Dioceziją vežime. Visai či
goniškai. Gali sau važiuoti 
iš vienos kolonijos Į kitą, ir 
kartu su tavim dunda visa 
dioceziją. Patogumas di
džiausias. Išgirdo “arcivys
kupas”, sakysim, kad kur 
nors Pennsylvanijoj mai- 
neriai gavo algą, ir tuoj drai- 
verys, pasižiūrėjęs Į žemėla- 
oį, važiuoja su visa diocezi- 
1a.

Turint tokią keliaujančią, 
kaip Amžiną Žydą, diocezi 
ją, patogu netik pinigus ko- 
lektuoti, bet ir blaivybę pla
tinti. Sakysim, sužinojo, kur 
žmonės turi daug degtinės, 
tuoj draiverys ir traukia į tą 
pusę. Atvažiavę tuoj ima 
naikinti alkoholį. Yra ir ki
tokių patogumų. Sakysim, 
sužinojo kur nors liūdinčią 
vienatvėj sielą. Tuoj tą sielą 

Į dioceziją-karą ir grusk 
jai “dvasinį maistą”, sura
minimą.

Taigi pildosi šv. Rašto žo
džiai, kad “nei sėja, nei 
piauna, nei Į kluonus krau- 

Įnn, o sotus”; ir netik ką so-

Kilnojamoji Observatorija.

Astronomijos mėgėjas S. M. Stoody, kuris gyvena Californi- 
joj pasigamino teleskopą dausoms tyrinėti ir prisitaisė jį ant 
automobiliaus. kad galėtų užvažiuoti ant aukštų kalnų ir visuo
met pasirinkti tokią vietą, kur nėra debesų. Žiūronas kaštavo 
jam $7,000.

KĄ VEIKIA DARBININKŲ ORGA
NIZACIJOS.

Ragina unijas
buvusiems nariams 

Įstojimą.
Kontinentalis Darbininkų

Farmerių Kcngresas išleido vi
soms Amerikos unijoms atsišau
kimą, ragindamas jas paleng
vinti buvusiems unijistams grį
žti atgal i unijas, iš kurių jie dėl 
nedarbo buvo pasitraukę ar iš
braukti. Atsišaukimą pasirašo 
Kontinentalio Kongreso ir Full 
Fashioned Hosiery Workers u- 
nijos prezident. Rieve. Chicagos 
spaustuvninkų unijos preziden
tas Nahum Lemer ir keliatas 
kitų unijų vadų. Jų atsišaukime 
nurodoma, kad daugelis unijų 
laikosi tokių griežtų ir sunkių 
taisyklių, kad prašalintiems ar 
išstojusiems nariams grįžimas 
neįmanomas. Tai yra didelė uni
jų klaida. Tokia padėtimi nau
dojasi tiktai darbininkų priešai. 
Kai kurios unijos šitą klaidą jau 
pamatė ir buvusiems nariams 
grįžimą palengvino. Unijoms 
privalo rūpėti, kad narių skai
čius butų kuo didžiausis.

Prasidėjo unijų augimas. 

Amerikos Darbo Federacijos 
sekretorius Frank Morrison pra
neša, kad per liepos mėnesį Fe
deracija išleido visokioms uni
joms 93 čarterius. o rugpiučio 
mėnesį 195 čarterius. Be to, į- 
vairics kitos darbininkų organi
zacijos išleido naujiems savo lo- 
kalams 108 čarterius:

Naujai politinei radikalei 
partijai kurti esąs dar 

ne laikas.

Lyga Nepriklausomai Politi
nei Akcijai šiomis dienomis bu
vo sušaukusi Chicagoje pažan
giųjų grupių konferenciją, kad 
bendrai pasitarus, kokia politi
nė akcija dabartiniu laiku pa
žangiems Amerikos darbinin
kams yra svarbiausia. Buvo su
manyta kurti naują radikalę po
litinę darbininkų partiją. Ta
čiau Kontinentalio Darbininkų 
ir Farmerių Kongreso atstovy
bė buvo tam priešinga. Savo po
ziciją ji aiškino trim punktais, 
būtent:

(1) Kad dabartiniu laiku rei
kia dėti didžiausias pastangas 
organizuoti darbininkus į uni
jas, remianties NRA.

(2) Kad dabartiniu laiku 
svarbios darbininkų grupės pra-

palengvinti deda organizuotis iki šiol da ne
organizuotose pramonės šakose, 
ir tos grupės turėtų būt įtrauk
tos r darbą tveriant naują masi
nę partiją, bet pradėjus tokią 
partiją organizuoti šiuo kritiš
kuoju momentu, galėtų kilti ne
sutikimai, kurie turėtų pragaiš
tingų pasekmių.

(3) Kad nedarbininkiškoji 
NRA administracija laikui bė
gant sukels darbo miniose tikrą 
politinį ūpą, kurio šiuo laiku vi
sai nėra.

Konferencijoj buvo įkurta 
nauja grupė, kuri pavadinta: 
Politinė Farmerių-Darbininkų 
Sąjunga, angliškai: Farmer- 
Labor Political Union, šita gru
pė palaikys kontaktą su kitomis 
pažangiomis darbininkų ir far
merių organizacijomis.

Be tos konferencija užgyrė 
principą, kad negalima jungtis 
nei įsileisti savo tarpan tokių 
elementų, kurie yra pasižymėję 
darbininkų vienybės ir jų orga- 
niizacijų ardymu.

Anglijos darbiečiai boiko
tuoja Vokietijos fašizmą.
Anglų National Joint Council, 

kuris atstovauja profesinių uni
jų Kongresą, Darbo Partiją ir 
parlamento darbiečius, paskelbė 
manifestą smerkiantį Vokietijos 
fašizmą ir raginantį boikotuoti 
vokiečių prekes Anglijoj.

“Mes raginam Anglijos darbi
ninkus padaryti šį boikotą tokį 
reikšmingą/’ sako National 
Joint Council. “kad vokiečių liau
dis atmestų ‘hitlerizmą’ ir grįž
tų prie demokratijos”.

Stellingo nužudymas 
patvirtintas.

Tūlas laikas atgal buvo pa-

ir

Chicago, Illinois.

šį kartą, manau, bus pravar
tu nors paviršutiniai pasakyti a- 

’ pie dvokiantį burnos kvapą, 
j Būdami tarpe žmonių viešoje 
vietoje, sueigoje, arba privačia- 

bute, mes dažnai užuodžia- 
; 2 kai kurių žmonių nemalonų, 

{dvokiantį kvapą. Kai kuriems 
• kartais tas ir labai negeistiną 
{jautimą sudaro, netik sveikatos, 
bet socialių santykių atžvilgiais.

Paprastai, sveikame ir norma
liame stovyje, išeinantis per al
savimo organus kvapas nėra 
atsiduodantis. Blogas burnos 
kvapas savaime nėra liga, bet 
gali būti ženklas pasireiškian
čių burnoje nenormalumų arba 
ir sistematinių ligų. Įdomu ir 
tas pažymėti, kad kai kurie žmo
nės, turintieji nemalonų savo 
burnoje kvapą, patys apie tai 
nieko nejaučia ir nežino, kuo
met kiti tą nesmagumą greitai 
pajunta. Bet kaip ten nebūtų, 
dvokiantis burnos kvapas suda
ro labai nemalonų ir niekam ne
geistiną apsireiškimą. Svarba 
tame, kad didžiumoje tai yra 
sėkmės esančių ligų. čia šiuo 
tarpu ir suminėsime kai kurias 
priežastis, būtent: gleivėtas lie
žuvio paviršius, kuris dažnai ga
li būti priežastimi užkietėjusių 
vidurių; nenormaliai suaugę ir» I "S
iškrypę dantys; bendra burnos Išvarą.

ir dantų nešvara; punantieji ir 
skylėti dantys. Žincma, prie pa
našių aplinkybių, paprastai, ir 
smagenų įdegimai apie dantis, 
kaip tai, staigiojo arba chroni
nio pobūdžio ir dažnai randasi 
net puliavimai apie dantų šak
nis. Toliau ( ndšvarųs, dirbtini 
dantys, taip pat gerklės įdegi
mai, kaip tai brcnchitis, pakilę 
tonsilai ir adenoidai, žymiai pri
sideda prie blogo burnos kva
po ir t.t. Visos minėtos priežas
tys, kurios sudaro dvokiantį 
burnos kvapą, randasi burnoje 
ir didžiumoj paeina dėl nešva
ros arba patologinių esamų 
ligų (apsireiškimų). Jos yra va
dinamos lokalėmis priežastimis. 
Kitcs priežastys blogo kvapo y- 
ra sistematinės ligos, kurios, 
palyginamai, daug rečiau atsi
tinka, kaip tai inkstų, plaučių 
ligos, viduriuose pasitaikomi 
puliavimų lizdai ir t.t.

Gydymosi budai: išimtinai 
tinkamiausi yra šie: pašalini
mas priežasčių, kurios gadina 
burnos kvapą. Todėl būtinas rei
kalas prašalinti burnos nešvaru
mus, puvimą ir puliavimus apie 
dantų šaknis. Tokiu budu tik
tai galima atitaisyti burnos kva
pą. jei jis nuo to paeina. Gydy
mosi būdas vaistais, nors laiki
nai, yra galimas ir retkarčiais 
taip pat vartojamas, bet mažos 
svarbos teturi ir sėkmės nėra 
pilnai atsiekiamos. Kad visiš
kai prašalinus dvokiantį burnos 
kvapą, reikia prašalinti esamas 
ligas ir atsteigti bendrą burnos

paramos kovai su Hitlerio reži
mu. Atsišaukimą pasirašo Otto 
Wels, partijos pirmininkas.

MODERNIŠKOJI
BAUDŽIAVA.

E*}**? reik*' Nesenai dar rodėsi, kad
lauja didelių reformų. Europa jau bus išgyvenusi 
Rugpiučio 28 d. Taline Įvyko į baudžiavą, tačiau pokarinis 

darbininkų vadų konferencija, diktatūrinis judėjimas at
kurtoje dalyvavo darbininkų at- vertė naują jos lapą, ir gali- 
stovai iš viso krašto. Konferen- ma teigti, kad tam tikri lai- 
cijoje buvo priimta aštrių rezo- kotarpiai turi ir savo rūšies
liucijų, kuriomis, tarp kitko, 
reikalaujama nacionalizuoti visą

baudžiavos formas. Jei ank
sčiau turėta ponų baudžia-

eilę pramonės šakų, visų pirma, va, tai dabar ją galima pa
vadinti šių laikų terminu— 
moderniškąja arba diktato
riškąja bei partine baudžia
va.

Baudžiavos esimo faktų 
mes randame visose dikta
tūrose, pradedant bolševiki
ne ir baigiant hitlerine.

Tiesa, ši baudžiavos rūšis 
vadinama Įvairiaip: komu
nizmu, korporatizmu, ko- 
lektivizmu ir t.t. Ji pama
tuojama visuomeniškumo 
neva reikalavimais ir pana
šiai. Tačiau tai yra tiktai žo
džiai, kuriais pridengiami 
visai kitos rūšies darbai, ku
rie su teorija visai nesuderi
nami.

Imkime charakteringiau
sias partijas, kurios sudaro 
diktatūras.

Hitlerininkai. Jie skelbia 
tautos vienybę; jie tvirtina, 
kad jų partija yra ta, .kuri 
apibendrina ir jungia visą 
tautą. Tačiau tie patys hit
lerininkai jau paskelbė atsi- 
rubežiavimą nuo visos vi
suomenės. Hitlerininkų par- 
tiion jau įstoti negalima. 
Vienybėn” jau nepriima. 

Gali būti hitlerininkas, pri
pažinti režimą, bet palauk 
trejus metus kol partijon 
priims. Drauge su tuomi, 
kas ne hitlerininkas—darbo 
negauna...

—medvilnės. odų ir tabako pra
monę. Toliau reikalaujama, kad 
visos didžiosios ir vidutinės pra
monės įmonės butų pavestos 
valstybės kontrolei. Be to, rezo
liucijomis reikalaujama suna- 
cionalizuoti akcinius bankus ir 
užsienių prekybą. Pagaliau rei
kalaujama sutrumpinti iki 40 
valandų darbo sąvaitę, bet padi
dinti atlyginimą.

Latvijos socialdemokratai 
reikalauja apdrausti darbi

ninkų senatvę.
Latvių socialdemokratų parti

ja Įteikė centralinei rinkimų 
komisijai naują pasiūlymą, ku
riuo reikalaujama tautos balsa
vimu išspręsti visuotino senat
vės, invalidų ir bedarbių apdrau
dimo reikalą.

Panašų projektą socialdemo
kratai buvo jau anksčiau pasiū
lę, tačiau centralinis rinkimų 
komitetas buvo jį atmetęs.

Latvijos darbininkų protes
tas švedų* degtukų sindi

katui.
Latvijos degtukų pramonės 

į darbininkų sąjunga pasiuntė “
sklydę paskalų, kad Koepenicko švedų degtukų sindikatui teleg- 
miestely, netoli Berlyno, hitle-1 rainą, kuria griežtai protestuo- 
rininkai nužudė Johannesą štel- jama prieš sindikato veikimo 
lingą ir 13 kitų socialdemokra- būdą Latvijoję. Ypatingai reiš- 
tų. Dabar “Neue Vorwaerts” kiama protesto prieįš neteisėtą 
praneša, kad šitų žmonių nužu- darbininkų atleidimą keturiuose 
dymas yra tikrai įvykęs.

Vokieti j o« socialdemokra
tai prašo amerikiečių 

pagalbos.

degtukų fabrikuose.
Toliau telegramoje nurodoma,

kad- darbininkai neteis sulaužyti 
savo sutartyje nustatytų teisių 
ir, reikalui esant, paragins vi

štomis dienomis Amerikos Ly- sus Latvijos gyventojus boiko- 
ga prieš Fašizmą gavo iš Vokie- tuoti sindikato fabrikuose ga- 
tijos Socialdemokratų Partijos minamus degtukus ir pagaliau 
atsišaukimą, kuriame Amerikos pareikalaus panaikinti degtukų 
visuomenė prašoma finansinės monopolį.

IŠPLĖŠĖ $100,000.
St. Paul, Minn.—Astuoni 

ginkluoti ir maskuoti plėši
kai pereitą sąvaitę čia už
puolė gelžkelio ekspreso 
kompanijos ofisą ir pagrobę 
dvi dideles dėžės su pini
gais pabėgo. Pinigų dėžėse 
buvę apie $100,000.
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Kur Moteris Lakūnė Žuvo Orlaivio Nelaimėje.

Dubusoi Priaėrė 3 ausrtija įveda nuo- uuoysoį rrigere o u KARO TARNy- 
Zmones ir 2 Arkliai. bą.
Nelaimė įvyko ties Čekiške. Austrų krašto apsaugos

je, ties Čekiške, pngere Vi- ž . Aus1riioie Dareiskė 
lūud, kaimo ūkininkas M.
&r CK* ’r palaipsniškai įvesta priva-
zu™ . arKna :.................... lomoj'i karo tarnyba. Dabar-

Dignai buvo įsvaztavę is unais bus
savo kaimo 1 malūną, kuns antra armija su
••on/rocį colio Ln c I/n? onf_ * . * _randasi šalia Čekiškės, ant
roj Dubysos pusėj. Kai va
žiavo per Dubysą iš ryto, tai

trumpa 6 mėnesių tarnyba. 
Ši antra armija tarnaus re
zervu federalinei armijai.viskas buvo gerai Bet gpz- Tos tarnybos

tant vakare Dubysa b^vo j^g pusę metų bus šaukia
mu labai patvinus. Gali bu- ma 000 jr 10,000 nau-
'b kadneSant lamSlal nak' jukų. Tuos naujokus mank-
“'• 8eral. štili federalinės karinome-'
te, kad Dubysa yra istvmus.' nfe karininkai

Orlaivių lenktynėse Illinojaus valstijoj dalyvavo anądien ir moterys, šis vaizdelis parodo, 
kas atsitiks tose lenktynėse lakūnei Florencijai Klingensmith. Jos mašina sutyžo ir ji pati už
simušė.

PAJ IEŠKOJIMAI
Pasaulinis žydų zioniptų r»ajieik Juozo Kler.ausko, Vidu-

kongl'esas Pl'agoj priėmė irę- kfea va'sčiaus, nuo Raseinių, Nemar-
zoliuciją, kurioj reikalauja- cu£ n**?, ^ėS/SSE
ma atvirų durų Palestinai, >"*<>«<? Atsišauk greitai, arba kurie 

1,„ J *n-° malonėkit parnešti, yra svarbustaip kad kitur persekiojami xpikalas link jo brolio Kasto praiin- 
žydai galėtų važiuoti savąrti’!,° ar "“^vaitkus (38) 
istorinėn tėvynėn be jokių' i«8 n«. tthst Broikiyn, n. y.
kllUČių. | paj;eįjtau savo vyro Frankio Gai-

galos, nes yra labai svarbus reika
las. Mirė musų sūnūs, bet inšurence 
kompanija neišmoka pinigų be abie. 
jų parašų. Buk toks geras ir atsi- 

1 šau tuojaus. Kurie žino kur jis

REIKALAUJA ATVIRU 
DURŲ PALESTINAI.

IŠSPROGDĖ AIRIŲ 
AMUNICIJĄ.

REICHSTAGĄ SUDEGINO PATYS 
HITLERININKAI.

T .................. Kf 1 *»» niurnai IT DUSkari-Ir pe įvažiavo Niekas ne- inkai Pasak minis£rio> tei 
mate paties nelaimes mo- 'pirmas žingsnis . visuotinės 
mento, bet manoma, kad tarnybos, kuri buvo Taip skelbia viešai žymus (Hitleris pradėjo dėl to gais-
zimas buvo srovės ūmai pa-1panaįkinta St. Germain su- franeuzu advokatas. • Iro areštuot komunistus,“Ke- 
ga VežtauHu^zdus ir tartimi’ f™. U^ono “Daily Eapress”! £*«

Kaip Atrodo Lietu- ml>mė° pXyiTU£;fkšfetaL

sensacingą pranešima iš Pa

Lenkų Žemėlapis Po
piežiaus Koplyčioj.

užkliuvus, negalėjo išplau
kti nei žmonės, nei arkliai, 
ir visi prigėrė.

Digrio ir berno lavonai 
rasti Dubysos vagoj ten pat, 
o Digrienė buvo nunešta j 
Nemuną ir šeštadienį van
denio išplauta į krantą ties 
Veliuona.

M. Digrys po karo grįžo 
iš Amerikos ir ties Čekiške 
nusipirko stambų ūkį. Jis 
žuvo eidamas 38 metus am
žiaus.

Digriai paliko du vaikus 
našlaičius: vieną 8 metų, o 
antrą 3 metų amžiaus.

vos Laisvės Bonų 
Reikalas.

ryžiaus. pavadintą :“Goerin- 
' gas įsakė padegti Reichsta-

GRUMOJA SUDEGINTI 
BAŽNYČIĄ

Kražių, klebonas kanau
ninkas Tamoševieius šiomis

Privačią popiežiaus kop
lyčią Castel Gandolfo rū
muose dabartiniu metu de
koruoja menininkas, prof. 
Rosenas. Vienoje iš freskų 
vaizduojamas Varšuvos gy
nimas nuo bolševiku 1920 
m. Mušis, kuriuo Varšuva
buvo apginta, yra vadina
mas lenkų “Vyslos stebuk
lu”, ir įvyko tuo metu, kuo-

Kuriantis nepriklausomai S&” Tame pranešime sako- 
Lietuvos valstybei, krašto J?3/, Goenngas kaltas 
tvarkymui, o ypač gynimo Reicastago sudegime. As j dienomis gavo iš Kražių pa- met pOpįežius buvo Vatika- 
reikalams reikėjo daug lėšų, tunu tam įrodymus. sto anoniminį laišką, šitokio no nuncijus Varšuvoje. Ki-

tunnic: Gerb. kanaunin-. j-oje fresjęOje vaizduojamas

PASIPIOVE VAGIS.
Šančiuose, ties Liepojaus 

gatve, prie Nemuno, Juozas 
Jankauskas skustuvu persi
pjovė gerklę. Priežastis, dėl 
ko jis žudėsi—nepasisekęs 
vogimas.

Jis prieš piet II kranto ga 
tvėj įsilaužė į Mikulevičiaus 
namus ir norėjo apvogti.Bet 
tuo tarpu grįžo šeimininkė 
ir vagį pradėjo vyti. Tada 
Jankauskas puolė į Nemu
ną, bet pajutęs vandenį, iš
šoko laukan ir kiek pabėgęs 
išsitraukė skustuvą ir persi
pjovė gerklę.

Jis nuvežtas miesto ligo
ninėn. Sužalojimas sunkus 
ir Jankauskui turbut ne
teks pasveikti..

o jų nebuvo. Todėl reikėjo; Tą sensacingą pareiškimą 
jieškoti nepaprastų pajamų padarė vienas žymiausių 
vis didėjančioms išlaidoms .franeuzu advokatų, garsus 
apmokėti. ! juristas ir oratorius Moro

Pradžioje pasiskolinta iš Džiafferi, kurs savo laiku 
Vokiečių 110 milijonų mar- buvo pasisiūlęs ginti kalti- 
kių, tačiau tų pinigų neuž- namuosius Reichstago pa
teko. Visa tai vertėt Lietu- degime komunistus, 
vos vyriausybę jieškoti para- j Kaip žinoma, Reichstago 
mos Amenkos lietuvių tar- padegime kaltinami yjenas 

olandas, du bulgarai ir vie

ke! Liga pakirto mane 
čioj jaunystėj, bet aš dar 
noriu gyventi. Labai prašau 
prisegti 550 lt. po suoliuku 
bažnyčios šventoriuj prie 
Kelmės kelio. Atvirkščių at
veju, sudeginsiu bažnyčią ir 
kleboniją,” Rašėjas dar ne
surastas.

TIŠKEVIČIUS UŽ PA 
LANGUS PARKĄ NORĮS 

GAUTI TRIS MILIJO
NUS.

Vyriausybė esanti nusis
tačiusi nupirkti iš Tiškevi
čiaus Palangos parką su 
senais grovo rūmais kuror
tui praplėsti, šiomis dieno
mis parką ir rumus apžiurė
jo žemės ūkio ministeris, p. 
Aleksa. Girdėti, kad tuo rei
kalu vedamos derybos su 
Tiškevičiais.

Esą, už parką ir rumus 
reikalaujama 3,000,000 li
tų.

NUŠOVĖ EINANTĮ PER 
SIENĄ.

Vilkaviškio pasieny Lie
tuvos policininkas Mikas 
Valionis nušovė Milunų kai
mo, Vištyčio valsčiaus gy
ventoją Joną Čuprinską, ku
ris norėjo pereiti Vokieti
jos sieną. Policija sako, kad 
nušautasis ėjęs su kontra 
banda. Bet kas toji kontra
banda buvo, nepasakyta. 
Gal kokie laikršačiai ar kny
gos. Bet ar leistina už tai 
žmones šaudyt? Čuprinskas 
buvo da jaunas vyras, vos 
26 metų amžiaus.

pe.___________ ____________________ ~
. ?e au^U nas Reichstago atstovas ko-
ir fondų,. amerikiečiai lietu- mlmigtas. Teismas įvyks 
viai sutelkė Lietuvai ir gana Leipcige šį mėnesį, 
stambią paskolą, pirkdami „ •
vadinamus “Lietuvos Lais- '. Moro Dziaffen yra narys 
vės paskolos” bonus. Bonų taiptautines tardymo komi- 
pardavimo vajai davė iš vi- ^ susidariusios su tikslu 
so $1,864,681.58. Iš šitos 'j“'. tlkrąJ« Ke'chrtago pa- 
sumos, paskolos užtrauki- degimo priežastį. Jis rūpes
niui Amerikoje išleista ^nJai. . Reichstago
$135 555 • ^deginimo davinius ir me-

Nuo 1921 m. ligi 1932 m.! rezultate padarė
procentų už tą paskolą ture-1 ,pareiškimą: . .
jo būti sumokėte $1,102,- T .As. Nelabai kreipiausi j 
558, bet per tą laiką prista- Leipcigo teismą prasyda- 
tyta kuponų ir apmokėte tik ma? keis^ man Irinti nelai- 
$959,979. Nepristatyta ku- ^ kaltinamuosius
ponų dar $142,579 sumai. , Reichstago padegime. Savo 

Lietuvos Laisvės paskola P^eiskimą teismui as pada- 
pradžioj buvo valstybės už- Y?3? eidamas visais tarptau- 
sienio skola, bet laikui bė-'^Res teises reikalavimais,. 
gant pasikeitė dalinai į vi-!bet PeR sąvaicių ne-'
daus skolą. Apie trečdalis §3ya? į°ki° atsakymo. To- 
Laisvės paskolos bonų da-'d.e^ dabar skaitau save ofi- 
lar jau yra Lietuvoje. Ligi .cla^lu kaltinamųjų gynėju, 
paskolos termino, per 15! “Žinau, kad man nebus 
metų, už paskolą reikės su- leista kalbėti Leipcige, nes 
mokėti $1,379,780 paluka-! hitlerininkai perdaug bijo 
nų. Sudėjus paskolos ir pa- tiesos, ir aš galiu pasakyti, 
lukanų sumas, gausime $3,- kodėl jie bijo. Jie bijo dėlto, 
227,931. Kadangi 959,979 kad tei buvo padaryta pa- 
dol. palūkanų jau sumokė- ties Goeringo.
j, tei Lietuvos laisvės pas-1 “Kaip profesionalas advo- 
kolai likviduoti reikia dar kates, kurs nuodugniai išty- 
sumokėti 2,267,951 dolerių, rė savo medžiagą, pareiškiu 
Paskolos išpirkimo terminas kad visą dalyką paruošė 
—1935 meteis. • Goeringas. Jis davė įsaky-

Artėjant paskolos išpirki- mą padegti Reichstagą, 
mo terminui, paskolos bonų “Vokiški laikraščiai jau 
kursas žymiai pakilo. Buvo kitą dieną išdavė, kad pade- 
laikai, kad 100 dolerių pa- gėjai nebūtų galėję įlisti į 
skolos bonai buvo pardavi- Reichstagą, nesukėlę polici- 
nėjami po 30—40 dolerių, jos dėmesio, kitokiu keliu 
Dabar jau mokama po 90 ir kaip tik požeminiu tuneliu,
net 95 dolerius. kurs veda iš Reichstago rū

mų į Reichstago prezidento 
rumus.

“Galite patikėti, kad pa-

MIRTIS KIDNAPERIAMS.
New Jersey valstijoj išlei 

ste įstatymas, kuris skiria 
mirties bausmę žmonių gro
bikams, kurie reikalauja pi
niginio išpirkimo.

IŠ Dublino pranešama, randasi, malonėkit pranešti. (38) 
kad pereitą sąvaitę Phoeni- .Mas Paulina gaigalienė 
xo Parke buvo įssprogdmtas _________ __________ _ __
Airijos armijos amunicijos . kotrina jukniutė atvažiavo į 

f-t o • •* Argentiną is Lietuvos ir jau 3 me-sandelis. Sprogimas išmėtė tai kaip nieko apie ją nežinom, ar 
triobėsį per 200 yardų ap- jįg™ &

žino kur ji randasi, malonėkite pra
tūpti. (39)
MRS KOTRINA LUKAUSKIENĖ 

R- F. D. 1, Boi 243, Latrobe, Pa.-J--------- -
1 APSIVEDIMAL

Pajieškau draugės dėl apsivedimo, 
nuo 40 iki 50 m. merginos ar našlės, 
kuri nevartoja svaiginančių gėrimų 
ir kad turėtų kiek pinigų. Prašau su 
pirmu laišku prisiųsti ir paveikslų.

A. P J. (39)
840 Western Avė N.S. Pittsburgh, 

Pa.

REIKALINGAS VYRAS ANT 
DA1RY K ARMOS až darbininkų ar
ba gali būt partneriu, ne senesnis 
kaip 50 metų. Geram vyrui rietą ant 
visados. Daugiau paaiškinsiu per lai
škų. (39)

MRS. M. SUSLA 
- R. D. 4, Montrose, Pa.

linkui, bet iš žmonių niekas 
nenukentėjo.

Pa', Čenstakavo “Dievo Moti
nos” stebuklingas paveiks
las, o dar kitoje nupieštas 
Lenkijos žemėlapis.

Tačiau kun. Macocho pa
daryti “stebuklai” Čensta- 
kavoje, kažin kodėl, į šitas 
dekoracijas neįdėti.

RUDUO LIETUVOJ.
Norintiems praleisti keletą 

puikių rudens dienų savo tėviš
kėj 'Skandinavų-Amerikos Lini
jos išplaukimai duoda gerą pro
gą. Garlaivis “Frederik VIII” iš
plauks iš New Yorko spalio 7, 
ir garlaivis “United States” 
spalio 21, kurie plauks tiesiai į 
Copenhageną, o iš ten lietuvius 
keleivius perkels į kitą didelį 
naują laivą, plaukiantį tiesiai į 
Klaipėdą.

Lietuviai yra plačiai apsipa- 
žinę su Skandinavų-Amerikos 
Linijos tarnyba ir jie įvertina 
jos laivų didelius kambarius, 
gerą maistą ir mandagų patar
navimą.

Norintieji pasinaudot šiais iš
plaukimais lai kreipiasi prie vie
tinių agentų dėl platesnių žinių.

KAUNE PARDAVĖ NA
MUS, O PALESTINOJE

ĮSIGIJO DIDŽIULĮ 
DVARĄ.

Stambus rangovas kau
nietis savo namus Kaune, 
Maironio gatvėj, pardavė 
kartono pramonininkui Ka- 
pėnų fabriko savininkui inž. 
Dičmanui už 560,000 lt. Mi
nėtas rangovas Palestinoje 
jau anksčiau yra nusipirkęs 
didelį dvarą ir netrukus iš- 
vyksiąs ten gyventi.

SUDEGE VISAS ŽMCL
GAUS GYVENIMAS.
Vištyčio valse. Kaupiškio 

km. J. Grigaliaus ūkyje kilo 
gaisras ir sudegė gyv. na
mas, tvartas ir kluonas su 
visais padargais. Nuostolių 
padaryta apie 8,000 litų.

LENKAI SILPNIAU 
VEISIASI.

Lenkai yra smarkiai susi 
rupinę žymiu savo gyvento
jų prieaugliaus sumažėjimu. 
Oficialiais duomeninimis, 
jungtuvių ir gimimų skaičius 
per paskutinius 12 mėnesių 
sumažėjo 8 ir 10%. Meteis 
anksčiau Lenkijoje įvyko 
300,000 jungtuvių. Dabar 
tas skaičius sumažėjo tris
dešimtimi tukst. Gimimti 
skaičius tame pačiame lai 
kotarpyje sumažėjo nuo 
1,000,000 iki 930,000.

V1SUOMENMKAS — MĖNESINIS

iumahu IŠMINTIS
NAUJAS, DIDELIS, GRAŽUS 

Įdomus, naudingi rastai, iliustruotas. 
Su satyros “Blusa” ir anglu skyriais. 
Kopija 15c. Metams |1.50. Kanad. $2 
Taipgi Sieniaiai Kalendoriai 1934 ■- 
Spauda — Typevriteriai — Pigiai.

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

PARSIDUODA
5 šeimynų namas ir buėernč. Tik

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

S. WARONAS.
56 Saartell Are., Montrilo, M;

Suvis dykai dasižinosite gavo ateit 
ir kokią laimę turėsite jryveniroe, jei- 
ru parašysite tuojaus indėdami ke- 
’ias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (42»

PRACTIGAL SALES COMPANt 
1219 N. Irvine Ave^ Desk. K„ 

CHICAGO. TLL.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

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

Z. GILEVlČIUS 
189 Hartford Avenne 

New Britam, Cona.

Frank Ricickio 
MOSTIS

1

SMARKIOS MUŠTYNES 
KAMPIŠKIUOSE.^

Kampiškių bažnytkiemy, gal autoritetingų parodymų, 
A. Panemunės valsč. kilo di- Reichstagui sudeginti reikė- 
delės muštynės, kurių pase- jo nuo 1500—1800 svarų 
koje pil. Petravičius karei- degamosios medžiagos. Oi 
višku durtuvu sužalotas ir kas gyveno Reichstago pre- 
ligoninėje mirė. Antras zidento rūmuose? Pats Goe-'; 
smarkiai sužeistas paguldy- ringas, kurs tuo pačiu metu ', 
tas Kauno miesto ligoninėj, buvo įr Reichstago prezi- 
Del tų muštynių 3 žmonės a- dentas ir prūsų policijos va- 
reštuoti, jų terpe Žemaitis das.”
iš Dubravos, kuris vie- Abejonės apie tai negali 
nąsyk jau sunk. darbų kalė- būt. Fašistų piktadarystė 
jimu buvo baustas už pana- perdaug aiški. Kaip Reichs- 
šų nusikaltimą. tage kilo gaisras ir kaip tik

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

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

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pi įigus galima siųsti popierinį dolerį 
—“Money A •arba
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Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, užsisenėjusių ir naujų, 
kurios daugiausiai pasirodo ant kojų, 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostj ir jo patarimas, su ku
ltos pagalba išsigydysit. Mosties kai
na 81.00 ir 82.00. Money Orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimų. Gyduolės kaina % oz.—83.00 ir 
Vz oz. į vidų gerti—83.00 su prisiun- 
timu.

Taipgi atstatom Pailas į penkias 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina 85. Kreipkitės šiuo ant
rašu: (-)

FRANK RICICKAS
1008 Capitoi Are, Hartford, Coan.

PAJIEŠKAU DARBO ANT 
FARMOS.

*~9Ioku visokį darbų kas tik reika
laujama prie fermos, o taipgi ir vai
sinius medžius sutaisau; karpendario 
darbų irgi moku. Geram žmogui esą 
naudingas darbininkas.

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

REIKALINGA GASPADINt ANT 
FARMOS, darbas nuolatinis ir vien 
stuboj. Šeimynos yra viso trys žmo
nės. Platesnių informacijų klauskite 
per laiškų šiuom adresu: (39)

A PAKULIS
R. F. D. 38, Brooklyn, Conn.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ.
NUGA-TONE sustiprina nervus, 

pataiso apetife, stimuliuoja prie nor
mai iško veikimo virškinimo organus, 
užtikrina ramų miegų, ir pataiso 
abelnų sveikatų.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tų Aikotarpį jis 
įrodė esųs labai pagelbingas silp
niems ir liguistiems vyrams ir ap* 
terims. Ne praleiskite ne pamėginę 
NUGA-TONE. Parsiduoda visoee 
vaistinyčiose. Gaukite tikrų NUGA- 
TONE, nes joks kitas vaistas ne at
neš tokių pasekmių.

PARDUODU GERĄ ŪKĘ
Arba mainyčiau ant namo, plačiau 

paaiškinsiu per laiškų. Gera proga.
JOS GRICE (39)

48 Orchard St., Nevrark, N. J.

UNION LUNCIT
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Skanus Alns-Gardųs UHtaadiiaL
Paranki vieta smagiai praleisti 

Isikų.
JONAS URBONAS, Savininkas.

VISŲ ŽINIAI.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Worcester, Masa.

Už visokios ręšies smi 
aigarsiaimos, kaip tai: 
jimus apsivedimę, įvairius 
Šimus, pardavimas, plrkiMua. 
skaitome po 3c až žodį už syki- No
rint tų patį apgarsinimų 
kelis sykius, už sekančius 
skaitome 2c až žodį už aykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ka
rte turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome pa 2e 
už žodį, išskiriant paješkajimas 
apsivedimų, kum skaitomi pa 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimom 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arka 
draugų skaitome pa 2c až žodį. 
“Keleivio" presąmeratoriaaaa. ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik pa lc už žodį.

Pajieškajimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimų sa pareikšta, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos. •.

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

KELEIVIS"
253 BROADWAY
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SAUGIAUSIĄ 
vieta Jt»a sunkiai

KredMi
*^^*****^ priima indėliu*,

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir

rasit

»
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Šešta* Puslapis ĮJBVtt, BOSTON

Liežuviu Advokatų draugija Reikalaus, SPAUDA IR ŽU REALIZMAS KINIJOJ. 
Kad Amerika Ištirtų Dariaus ir Girėno

Žuvimo Priežastį.
SoldinuNetrukus sueis du mėnesiai kad musu lakūnai ties 

nuo dienos kada du lietuviai la- tapo nušauti vokiečiu, 
kūnai. Amerikos piliečiai, sek- Kadangi gandai, kad musų 
mingai perskridę per platųjį At- lakūnai tapo vokiečių nušauti, 
lantiko vandenyną, dėlei neži- nesiliauja ir neva oficialus ra
itomų priežasčių žuvo Vokieti- portai apie jų mirties aplinky- 
joj, vos tik apie 300 mylių nuo bes ne tik kad nepatenkino vi- 
Lietuvos laikinosios sostinės — sucmenės, bet sukėlė dar di- 
Kauno. Tai buvo musų jausi desnę abejonę apie jų tikrumą, 
drąsuoliai, herojai, lakūnai Da- tai ėmė kilti mintis, kad reikė- 
rius ir Girėnas, kurie buvo pasi- tų raginti Amerikos valdžią tą 
ryžę nuskristi iš New Yorko i nelaimingą įvykį pilnai ištirti ir 
Kauną. Jų žuvimas, kada jie bu- paskelbti tikrąsias lakūnų žuvi- 
vo vos tik už keleto valandų nuo vo priežastis, ši mintis

Apie Kinijos žurnalistus Įbangą, kuri veik nieko ne- 
ir žurnalizmą nieko gerą ne-Hmvo ^vu XIX
galima pasakyti, nežiūrint amžiaus pirmtakunų. 
kad Kinijoj spauda prasidė-i
jo veik priešistoriniais lai-i Uikaaičiu
kais. Kinijoj pradėjo eiti MiAnili.
pu-masfc taikiaščia
Pao , dar 71b—71S metais - - - -
prieš Kristų.

Nežiūrint tokio senumo,
Kinijos spauda niekuomet 
neturėjo tokios reikšmės ir j 
Įtakos gy venime, kaip 'Euro
pos spauda. Tiesa, tikro, tėjo 
moderniško žurnalizmo lai-».

No. 38, Rugsėjo 20 d., 1933

DAINININKŲ ir 
CHORŲ UNI Al
Pas mus galite gaut sekančių 
damų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki. Drūti—vyrų choras.
2. šokini, šakiai—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Kutų Pasiskinti—

Duetas .......................... 75c
7. K ar Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

Mišrus Choras .............. 75c
10. Aš išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. -Solo.
12. Kam tu UžgaunL Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo acba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo .................................. 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADYVAY 

SO. BOSTON. MASS.

CHOR V ATYDA1!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistų, patartina
suvaidinti “LIETUVAITĘ”. 

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

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

Muzikų Lietuvaitei parašė 
komp J ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI Ht TURI SOLISTŲ.

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

Vokietijos Militaristai.

__ _ _____ _yra
metais ^atii.Wyn rfonnato, tai dau- 

jriaMUifli 4 įMJSiai.įų laikraš- 
" “ * pasiekė 6. >8,

s kinie-
•Sbakumas yra 

į iknkiai dienraš- 
jis .raso. Jei 
us laikraštis.1 
šylasmedau- 
žeokiais.Bet 

teikdamas 
jis turi tu-

rado kai Kinijoj prasidėjo tik
didžiausių garbės laurų, kokius pritarimo ir spaudoje, kuri pa- amžiuj. 183o
visa lietuvių tauta geidė suteik- reiškė, kad iniciatyvą šiame rei- olandų pirklys £tl
ti jiems, davė lietuvių tautai kale turėtų paimti Amerikos Kantono Įsteigė KiniMtM 
baisų smūgį.

žinia. tokios netikėtos ir ne
lauktos katastrofos, užtvenkė 
visų lietuvių akis ašaromis ir 
skausmo vilyčia pervėrė musų 
širdis, palikdama neužgydomą 
žaizoą musų jausmams. Nors 
jau gerokas laikas praslinko nuo 
tos nelaimingos dienos, lietuviai 
nesiliauja liūdėti dėl tų musų 
jaunų lakūnų nelaimingos mir
ties.

Tuoj po šitos nelaimės buvo 
paskelbta, kad nelaimė lakūnus, 
ištiko dėlei stokos gazolino, ir 
kad lakūnai leidosi žemyn, ir 
pataikę pušyną už žalią pievą, 
užkliuvo už medžių ir tokiu bu
du sulaužė lėktuvą ir patys žu 
vo. Vienok netrukus pasklido 
gandai, kad vokiečiai palaikę 
musų lakūnus už komunistus ar 
lenkus ir juos kulkosvaidžiais 
nušovę. Tokius gandus pakarto
jo daugelis laikraščių įvairiose 
šalyse. Laikui bėgant tie gandai 
dar tankiau ir labiau pradėjo at
sikartoti. Dabar jau yra visų 
abejojama, kad musų lakūnai 
žuvo dėlei stokos gazolino, nes 
vėlesnėmis žiniomis lėktuve ra
sta pakankamai gazolino dar ke
liolikai valandų skristi ir sėk
mingai pasiekti Kauną — jei ne
būtų Įvykusi nelaimė. Nepai
sant įvairių oficialių užgintiji- 
mų. gandai, kati lakūnai tapo 
nušauti, pradėjo rasti rimto 
pamato.

Sulig žinių, gautų iš įvairių 
šaltinių, Lietuvos valdžia nuga 
beno lakūnų lavonus į Kauno 
Universiteto medicinos kliniką 
juos įbalsamuoti. Prie to po
mirtinio tyrinėjimo, anot Lie
tuvos laikraščių ir iš šiaip ga 
tų žinių, buvo Amerikos konsu
las, vienas Anglijos daktaras ir 
daug vietinių profesijos narių 
Nors Lietuvos valdžia dėlei kai 
kurių diplomatinių sumetimų ir 
nepaskelbė oficialiai tyrinėjimo 
rezultatų, tačiau iš privatiniais 
keliais gautų žinių yra tvirtina
ma, kad lakūnų kūnuose tikrai 
rasta kulipkų: vienam kūne 
trys kulipkos. o kitam viena, 
pastaroji esanti rasta lakūną 
galvoje ir išrodą, kad šauta iį

Lietuviu Advokatu Draugija, mėnesini laikraštį, ir jo pa rėti po 10,000^12,0€0 žen- 
atsikreipdama į Valstybės De- vyzdžiu įsisteigė laikraščiai klų, vartojant -taip vadina- 
partamentą \Vashingtone.

Turint gaivoje šitokią visuo
menėje susidariusią opiniją ir, w _ _ .
spaudos pareiškimą. Amerikos r Pries HietUS, davė naują
Jetuviu Advokatu Draugija su- impulsą kiniečiu spaudai, 
irinko 1933 m. rugpiučio 29 Tuomet laikraščių_skai«ius 

diena apsvarstvti tokios inicia- ~ Paaugo lig 19. Tai buvo 
. juokingi dienraščiai. Daug

li onkonge, Macao, Kantone mą ven-lin kalb 
ir Šanchajui.

Karas su Japonija, buvęs į ^2»®ŪO raidžių alfabete.
Kiekvienas žodis turi at

skirą ženklą, todėl negalima 
ir manyti vartoti -linotipus, 
nes negalima nė isivaizduo-

Vokiečių militaristai ir šiandien tebėra taip pat išdidus, 
kaip jie buvo kaizerio laikais, šis vaizdelis buvo nuimtas Ber
lyne šiomis dienomis. Iš kairės jame parodytas (su pirštinėm 
rankoje) admirolas Raeber, o jo dešinėj sėdi karo ministeris ir 
sausžemio ginkluotų jėgų vadas von Blomberg.

ty vos galimumą. Rimtai ir visa-, J.u. _ _ 2 - ... __ tiz
ti kokios komplikuotos ma

pusiškai tą dalyką išgvildenus,,t^os juose nebuvo galimaĮ-šincs reiktų kiniečių raštui kirsta gulėjo padėta tarpe 
vienbalsiai nutarta paskirti ko- išskaityti. Pasak tų laikraš- -su keliolika tūkstančių žen-

čių kiniečiai nuolat laimėjo 
kovas, kiekvieną sykį sumu- 

partamentu \Vashingtone ir pa-5®^aJn^ priešą per galvą ligi 
reikalauti, kad Amerika pada-I paskutinio kareivio. Skait- 
rytu oficialu lakunu Dariaus ir ĮIn^ liptinlŲ pulkai turėjo 
Girėno žuvimo tyrinėjimą ir.!būti paimti ir karo pabaigoj, 
jeigu butų reikalinga, nuvykti
tuo riekalu į patį \Vashingtona.
Draugijos pirmininkas. John T. 
žuris. paskyrė šiuos narius į f

misiją iš trijų narių ir ją įgalio
ti susižinoti su Valstybės De

anot tų laikraščių skaičių,

klų. Vietoj 24 raidžių—rei 
kia turėti 12,000 ženklų. To
dėl ir rankomis renkant, 
nuolat spaustuvės laiko ypa
tingus specialistus, kurie at
lieka reikalingus žodžiam

kojų.
“Su svetimtaučiais kinie

čiai apseina kur kas man
dagiau, gerbdami eksterito-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Senam Waterburiečiui.—
Ačiū už žinias ir už pinigus.

rialumą. Bet ir tai ne visuo-! Vaizdelį “Realio Gyvenimo 
met. Taip pav. mano šefas! nuotikiai” sunaudosime. Jau

karo belaisvių kiniečiai tu
rėjo turėti 12 milijonų žmo
nių. Tuo tarpu kaip visų ja-

minėta komisija :7Jhn RBor! P°“«- pasiųstų i karo laidui, 
nebuvo daugiau kaip 100,- 
000 žmonių.

Panašios “žinios” buvo
den. Joseph J. Grish ir R. A. 
Vasalle. šiomis dienomis komi
sija laikė savo posėdį ir jau 
pradėjo veikti. Apie jos darbą 
pasėkas bus pranešta kaip grei-

skleidžiamos ir apie atski
rus asmenis. Nieko tuomet

tai Ui bus galima ir patogu pa- i stebėtina, kad Kinijos im- 
iperatcnus išleido toki jsa- 
kvma: .daryti. Jeigu kas turi kokių ypa 

tingu faktų ar žinių, nurodančių 
tikrą priežastį Dariaus ir Girė
no žuvimo, tai prašome juos pri
duoti komisijos pirmininkui, 
John B. Borden. 105 \Vest Mon-

Imperatoriaus įsakymas 
spaudai.

“Kadangi dienraščiai tar-

Generolai ir tironai Ki-

draugas p. Lenox Simon la
bai žinomas pseudonimu 
Putnam Wells buvo nužu-

nijoj nesivaržo su spauda ir dytas keliolikai mėnesių

peižiurėjom ir pasirodė,kad 
neblogas.

Z. Jankauskui.—Tamstos 
pranešimo negalėjome i pe
reitą numerį įdėti, nes kuo
met jis mus pasiekė, vidu
riniai laikraščio puslapiai 
buvo jau užbaigti.

J. Aukštuoliui.—Parašy
kit į Department of Agricul- 
ture, Lansing, Mich., ir pa
prašykit, kad prisiųstų lite
ratūros apie kalakutų augi
nimą. Gausite geriausių pa
tarimų už dyką. “Keleivio” 
redakcija tokios literatūros 
neturi.

Pašaliniam. —Jūsų kore
spondencijos nespėjome šią 
sąvaitę įdėti.

A. Ulčickui.— Ačiū už 
prisiųstą iškarpą.

praslinkus po Van-Ju mir 
ties. Į jo namus atėjo trys 
kiniečiai, visi gerai apsiren
gę ir pareikalavo atskiros 
audiencijos“pasikalbėt apie 

grįžo be galvos. interesus”.Suprantama, nie- 
“Prieš penketą metų, ge- kas žmogžudžių nesusekė.” 

nerolui Fen Juhsianui vai- ---------------
dant Pekiną, Į sostinę pa- riic niiHfMviA
šaukė mano laikraščio šefą. KAUNE BUS DIPLOMA- 
Nieko nežinojau, kas ten at- TŲ KONFERENCIJA.

ką kalbėjo, j ‘Tdiše štime” rašo, kad 
Staiga pamačiau, kad du ka- artimiausiomis dienomis 
reiviai atnešė į redakciją Kaune busianti Lietuvos at 
kažkokį.keistą karstą, labai stovų užsieny konferencija, 
trumpą ir pasakė, kad jiems kurioj busią aptarti aktua- 
yra liepta karstą palikti re- nejį momento reikalai. Kon- 
dakcijoj. ferencijon diplomatai jau

“Karstą atidarę supratome pradeda suvažiuoti: jau at- 
kodel jis teks trumpas. Var- važiavęs iš Prancūzijos p. 
gšas musų laikraščio leidė- Klimas, iš SSSR. p. Baltru
kas Van-Ju gulėjo karste be šaitis, iš Anglijos p. Sidzi 
galvos; jo galva, dailiai at- kauskas ir kiti.

žurnalistais. Vienas, pagy
venęs Kinijoj ilgesnį laiką 
Europos žurnalistas, parašė 
sekamą:

oe St.. Chicago, III. Pareikalau- nauja vien tik masėms kurs- 
iant. visi susinėsimai bus kon-'tyti, o laikraštininkai pri- 
fidencijoj užlaikomi. Norėtum' kiaušo tik literatinėms pa- 

išgirsti visuomenę ir organiza- i dugnėms. tad visoj vaisty
ki jas. ar pritaria šiam Amerikos bėj Įsakau, uždaryti VISUS 
Lietuviu Advokatų Draugijos laikraščius.

Tai buvo trumpai ir drū
tai. Bet neilgai truko ta pro- 
hibicija. 1911 metų revoliu-

KUBOJ 150 ŽMONIŲ UŽ- ci> Bšaukž nau« laikraščil! 
MUŠTA, 5000 BE 

PASTOGĖS.
Vėliausios žinios iš Kubos

-ako, kad per siautusi tenai 
uraganą nemažiau kaip 150 
žmonių buvo užmušta ir 
5000 liko be pastogės. Pa
daryti nuostoliai siekia dau
giau kaip $1,000,000.

žygiui. John T. Zuris.
Draugijos pirmininkas.

SUDEGĖ 3 REISINIAI 
ARKLIAI.

Šalia Chicagos pereitą są- 
gana arti ir kiek vėliau trys ku-ĮI vaitę sudegė 18 arklydžių,

VISOKIUS
PAUZDINIUS

ĮI

Galit pamatyt visą, 
Lietuvą am#

lipkos rastos kito lakūno kūne. 
Pastaromis dienomis net vienas 
vokiečių laikraštis. “Neuer 
Vorwaerts". tiesiog pareiškė;

kur buvo laikomi reisiniai 
arkliai. Ugny žuvo 3 arkliai, 
kurių vertė skaitoma i $150,- 
000.

Greitųjų Valčių Lenktynės.

Štai kaip išrodo iš oro greitųjų, valčių lenktynės, kurios įvy-1 
ko anądien ties Detroitu. Lenktyniavo amerikonas Wood su an-; 
glu Scott-Paine'u. Amerikonas lenktynes laimėjo. i

APGARSINIMUS
PRANEŠIMUS
LAIŠKUS
KONVERTUS
BIZNIO KORTAS
VIZIT KORTELES

Spaustuvė padaro ir kitokius 
įnius pigiau ir gražiai.

i visokius spaudos darbus Draugijoms 
gražiai, greitai ir labai prieina-

kainoinis.

ios daro kokius nors parengi- 
spaudos darbus padaryt mums. 

iiai padaryti, prieinama kaina.

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order’iu 
arba registruotame hiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

‘Keleivio” Spaustuvė pasižy- 
ggažia technika. Kuriems reikalin- 

M» atspausdint, kreipkitės pas

KELEIVIO SPAUSTUVĖ
253 Broadway

BOSTON, MASS.

LIZDEIKOS DUKTĖ
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio" knygyne. Kaina gl.50.

KELEIVIS
253 Broadųray



20 d., 1933 Septintas Pušiai

I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nno musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

DARBININKŲ PADĖTIS SUNKĖJA.
Bedarbė Lietuvą iki šiol 

mažai kamavo. Vasaros me
tu darbininkų laukų dar-
fcamsjgttrukdavo. Po kele- 
tąWBntančių žmonių laukų 
darbams "pusmečiui išva
žiuodavo F Latviją Ryt
prūsius. Dabar šios šalys
darbininkų Įvažiavimą Iau-: atplėšę bažnyčios buvu-

ĮSILAUŽIMAI, UŽPUOLI
MAI IR PLĖŠIMAI.

Šiauliuose gautomis ži- • 
niomis, naktį iš 21 i 22 d.‘ 
rugpiučio buvusi apvogta 
Upynos (Telšių ap., Luokės j 
v.) bažnyčia. Nežinomi va-i

Indianoj Užbaigtas Šaunu* Tiltas.

kų darbams labai suvaržė. 
Taigi iš Lietuvos darbinin
kų ten išvažiuoja labai ma
žas skaičius. Dėl ekonomi
nės krizės ir bepinigės ūki
ninkai mažiau samdo nuo
latinių darbininkų ir padie
nių. Stengiasi visus darbus 
nudirbti savo šeimos jėgo
mis. Pramonės Įmonės, ku
rios dirba vidaus rinkai, 
verčiasi pakenčiamai. Bet 
Lietuvos pramonė dar men
ka ir jos augimas dėl krizės 
labai nežymus. Taigi pra
monė negali daug darbinin
kų suimti. Miestuose staty
ba yra sumažėjusi ir čia 
mažiau darbo. Bet vistik va
sarą didesnės bedarbės ne
sijaučia, tiktai už darbą at
lyginimas sumažėjęs: pra
monės Įmonėse paprasti 
darbininkai uždirba po 4-5 
litus dienai, moterys po 3-4 
litus, kvalifikuoti specialis
tai po 7-10 litų. Laukų dar
bininkai gauna maistą ir 2-3 
litus dienai.

Iki šiol žiemos metu atsi 
rausdavo didesniuose mies
tuose (Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžy, Klaipėdoj)2000- 
3000 grynų bedarbių. Juos 
šiaip taip pašalpomis aprū
pindavo savivaldybės, val
džios padedamos. Pašalpos 
duodamos parupinimu šio
kio tokio darbo prie vadina
mųjų viešųjų darbų (akme
nų skaldymo, gatvių grindi
mo, griovių kasimo, malkų 
J^rtimo miškuose ir pan.)

' Šiemet žiemą bedarbė, 
numatoma, but aštresnė.
Jau dabar yra sudaryta tarp
žinybinė komisija, Į kurią į-

sią aukoms-rinkti dėžutę/ 
bet teradę joje vien laiki
nuosius, 1922 metų laidos 
lietuviškus litus, išdrabstė 
juos ant grindų ir paliko.

Rugpiučio 18 d. Luokės 
vai., Žalionės kaime vakaro 
metu pas ūkininką Juodeikj, 
zebcsant namie vaikams, at
ėjo du kaukėmis užsimaska
vę vyrai ir pagrobė 200 litų, 
10 auksinių ir 10 sidabrinių 
rusiškų rublių. Plėšikams 
betriusiant, vienas vaikų 
nepastebėtas išbėgo laukan 
pasišaukti netoliese buvu
sios motinos. Plėšikai, pa
stebėję ateinant suaugusią 
moterį, paleido porą revol
verio šūvių, nieko tačiau ne- 
sužeidę, pasišalino.

Tam pačiam valsčiuj, U- 
pynos bažnytkaimy, naktį iš 
22 į 23 d. rugpiučio kažkoks 
vagis išplėšė pil. J. Navicko 
krautuvę ir išsinešė iš kasos 
15 litų. Nepasitenkinęs to
kiu menku grobiu, plėšikas 
buvo užpuolęs krautuvinin
ko žmona, kuri tuo metu bu
vo namie viena ir miegojo, 
bet užpulta jai ėmus šaukti 
pagelbos, plėšikas ją palei
do ir paspruko.

Šis tiltas buvo pastatytas "per Wabash upę ties Vmcenne> miestu. Indianos valstijoj. Tai 
bus bene gražiausis šių dienų inžinierijos padaras.

DARIŲ IR GIRĖNĄ ŽMONES MATY- 
ŠIĄ PO 1000 METŲ.

DĖL KELIŲ SAGUČIŲ < 
TEMPĖ ŽMOGŲ KARIUO

MENĖS TEISMAN.
Šiomis dienomis karitio- 

nenės teismas sprendė bylą 
tūlo Zelmanavičiaus, kurį 
žvalgyba buvo suėmus ir dėl 
atrastų pas jį kelių sagučių 
apkaltino jį “priešvalstybi- 
ūu veikimu.”

Bylcs istorija tokia:
Praeitų metų rudenį Jo

navoj policija pastebėjo,
Į kad mieste įvairiose vietose 
prie namų sienų anksti rytą 
prisegtos knopkėmis komu
nistinės proklamacijos. Įta
rimas krito ant tuo laiku

Dabar abudu lakūnai įmerk* 
ti į spiritą.

Iš Lietuvos mums prane
šama, kad Dariaus-Girėno 
kūnai busią taip užbalza- 
muoti, kad jie negesdami 
galėsią išbūti tūkstančius 
metų. Dabar lavonai yra 
gražiai sutvarkyti ir laikomi 
spirite. Balzamavimas Uni
versiteto medicinos fakulte
te dar užtruksiąs keletą sa
vaičių. Paskui amžinosios 
atminties Atlanto nugalėto
jus, pakėlusius Lietuvos ir 
lietuvių vardą visame pasau
ly, stikliniuose karstuose 
(grabuose) galės ir visuo
menė matyti, jiems specia-

PRIVALGĘ DURNARO
PIŲ IR PAKĖLĖ TRIUKŠ

MĄ.
Kauno greitoji pagalba a- 

ną rytą buvo skubiai iššauk
ta į Basanavičiaus alėją.Ten 
be proto triukšmavo tūla 
Zofija Tarakevičiutė, kuri 
prikėlė iš miego visą apy
linkę. Pasirodė, kad pas Ta- 
rakevičiutę, kuri buvo ne
sveika, užėjo kažkokia ne• • •• • • . • • • V V Vilki*' J Veina Įvairių ministerijų ir žistama čjgonė kuri pa.

miestų atstovai. Jos uždavi
nys yra sudaryti planus vie
šųjų darbų, kuriuose galėtų 
būti sunaudotas bedarbių 
darbas ir tuo budu suteiktas 
jiems nors skurdus pragyve

nimas.
" Kadangi Lietuvai sunku 
ženfta ūkio produktus į už
sienius išvežti, o kylant že
mės ukiui jų pagaminama 
vis daugiau, tai maisto pro 
dūktai labai pigus. Todėl 
žmogus ir su labai kuklia 
pinigtf suma šiaip taip prasi- 
verčia

DA VIENAS DARBININ
KAS SUGRY2O IŠ 

RUSUOS.
Prieš porą metų pas vieną 

ūkininką tarnavo jaunas, 
apsišvietęs vyrukas. Jis vis 
svajojo apie SSSR, kad ten 
nuvyktų. Prieš porą metų ė- 
mė ir išvyko.

šiomis dienomis tasai vy
rukas, suvargęs, išdžiuvęs, 
padaręs apie 200 kilometrų 
pėsčias vėl sugrįžta pas tą 
patį ūkininką ir džiaugiasi, 
kad Lietuvoje dirbant gali 

Jis pasakoja 
kaip ir kiti ank-

_ , . iš tenai darbi
ninkai, lodei ištisos jo kal
bos nėra reikalo nei kartoti.

tarė sveikatą taisyti valgant 
durnaropes. Tarakevičiutė 
sočiai prisivalgė durnaro
pių, galva apsvaigo ir pra
dėjo daužytis po aplinkinius 
kiemus.

IR VILKAVIŠKĮ UŽPUO
LĖ “PATAPAS”.

Vilkaviškį paskutinėmis 
dienomis užpuolė didelis 
“patapas”, kaip žmonės sa
ko, nes kelias dienas be per
stojo lyjo. Pilnos upės, lau
kai ir daržai vandens. Yra 
didelių nuostolių. Senai to
kio potvynio nebuvo. Pot
vynis sustabdė ir tilto staty
bą. Galimas dalykas, kad 
pridarė ir čia didelių nuos
tolių, nes buvo dar tik tilto 
apačia—fundamentai ir la
takas betonuojama.— Tilto 
statyba eina lėtu tempu ir 
iki lapkričio 1 d. gali nespė
ti užbaigti darbus.

Didelis Potvynis Ky
bartuose.

Visa apylinkė virto vienu 
dideliu ežeru.

Nuo lietaus, kuris rugpiu
čio pabaigoj pylė be per
traukos kelias dienas, Ky
bartai virto ežeru. Bėgą pro 
Kybartus upeliai apsėmė 
miestą iš visų pusių. Išsilie
jęs Eglupys apsėmė lytinę 
miesto dalį — Torklerynę. 
Vandens srovės sunaikino 
miestiečių pasėlius, nunešė 
tvoras ir tiltus, o „ medinius 
“trotuarus” iškėlė į viršų. 
Spaudimo neišlaikius, gana 
stiprus Ėglupio tilto pama
tus vanduo išvertė. Van 
duo apsėmė daug namų, ku
rių gyventojai sukėlę savo 
gyvulius į pakraiges,' patys 
turėjo jieškotis nakvynės ki
tur. Kai kuriose gatvėse van
duo pakilo iki 70 cm. Gy
ventojai nežinodami ką da
ryti, kreipėsi į miesto savi
valdybę, prašydami pagel
bos.

Iš kitos miesto pusės te
kanti pasieniu Liepona taip 
pat smarkiai apsėmė laukus 
ir pievas. Stačiatikių kapus 
užplūdo vanduo.

Užplukdęs laukus vanduo 
išguldė javus, o jau nukirs
tus visai nunešė. Apsemtos 
daržovės ir bulvės vandens 
sunaikintos. Ūkininkai dėl
to turės daug nuostolių.

Nors Kybartai ir stovi ga
na žemoje vietoje, bet šito
kio potvynio jau senai ne
buvo. Paskutinis buvo gal 
prieš 15 metų, bet ir tai žy
miai mažesnis.

KRŪMUOSE RASTAS
ŽMOGAUS LAVONAS.
Subačiaus valse, netoli 

Kumpaniškių kaimo, krū
muose rastas žmogaus lavo
nas. Nustatyta, jis ten yra iš 
žiemos arba pavasario. Iš
aiškinta, kad tai yra P. Ju- 
zulėnas iš Skvarbų k. Suba
čiaus valse. Spėjama, kad 
Juzulėnas mirė, nes eksper- 
tyza smurto žymių nerado.

KAIP ATSILIEPĖ LIETUVOJE 
DOLERIO KRITIMAS.

Lietuvos litas pradžioje 
buvo pagrįstas daugiausia 
doleriu (vienas doleris *— 
dešimts litų). Pasitikėjimas 
galingosios ir turtingosios 
Amerikos doleriu Lietuvoje 
buvo neapsakomas, net jki 
paskutinių laikų. Daugelis 
Lietuvos gyventojų savo su
taupąs laikė bankuose dole
riais. Daugelis žmonių kai
muose, gavę dovanų dolerių 
iš savo giminių Amerikoje, 
dolerius laikė namie paslė
pę, nepasitikėdami net ban
kams. Apskaičiuojama, kad 
doleriui šių metų balandžio 
mėnesyje pradėjus svyruo
ti, Lietuvos žmonėse buvo 
apie 7,000,000 dolerių, o 
Lietuvos bankuose apie 1,- 
500,000 dol. Pradėta sku
biai kratytis dolerių. Kai 
kas pardavinėjo dolerius žy
miai žemiau jų esamos ver
tės. Dolerių laikytojai turė
jo diktų nuostolių; apsukrus 
smugelninkai dėl to gerai 
pasipelnė. Lito vertės pasto
vumui dolerio kritimas jo
kios Įtakos nepadarė, nes 
Lietuvos Bankas teturėjo a- 
pie 1,000,000 dolerių.

Lietuvos ukiui dolerio 
kritimas gal net išėjo į nau
dą. Dolerių taupytojai juos 
paleido į apyvartą, keitė į 
litus, ėmė pirkti nuosavybes 
—ukius, statyti namus mies
tuose ir kita. Pasidarė di
desnis ūkiškam gyvenime 
judėjimas. Visos Lietuvos 
užsienio skolos sutartos do
leriais. (Skola Amerikai už 
1919 metais gautus ginklus
ir kitus reikmenis apie VOLDEMARAS JAU LIE-]

liai Kauno kapinėse pasta- vaikščiojusio Zehnanayi- , . žj •H kopiyteleje.
ciaiis Per kratą py JĮ rasta daAai PvJkdomi
buvo keletas knopkucių, pa- valdžios parėdymu jr Įįš0. 
našių į tas, kuriomis buvo • F J
prisegtos proklamacijos prie ‘
sienų. Zelmanavičius griež- Gandai, kad Darius ir Gi
tai neigė patiektą jam kalti- rėnas ties vokiečių darbo 

!io statytbą ir Klaipėdos uo-1 nimą. Kariuomenės teismas stovykla Berlinchene galė- 
?to tobulinimo darbus). Tai- J paskelbė, kad Zelmanavi-' j° būti pašauti, smarkiai pa- 
gi dolerio kritimas paleng-Įčius išteisinamas. Teisiama- • plito ir Lietuvoje ir užsie- 

Lietuvos visuome-vina kai kurių skolų atsitei- Lis buvo tuoj paleistas. 
Amerikiečiams betupimą.

viams, grįžtantiems Lietu
voj apsigyventi, žinoma, 
pasidarė blogiau, nes jie už 
dolerį gauna vos tik apie 7 
litus, vieton 10. Bet už tai 
ūkiai Lietuvoj yra labai pi 
gus. T»b.

ŠUNIŠKAS CHARAKTE
RIS.

Mano kaimynas vieną se
kmadienį sako: “klausyk, 
Jokūbai. Kaip Dievą myliu, 
mano sūnūs labai gabus. Vi
si tau pasakys, kad jis ga

ST. ŠIMKUS PAKILO, Puik? sau gyveniniu- 
darytų, jei jis nebūtų kvai

Amerikiečiams žinomas J las ir neturėtų tokio šuniško 
St. Šimkus Lietuvoje pasie-J charakterio. Čiortas jį ži 
kė aukštos vietos. Šiomis I no... Lenda į kiekvienas pe- 
dienomis švietimo ministe-1 štynes, ginčus, kaip koks 
rija paskyrė jį ypatingiems velnias, net ten, kur nerei 
reikalams valdininku ir jam kia. Tu man, brolau, dova- 
pavesta muzikos inspekcija, nok, bet aš kalbu iš širdies, 
Ryšium su tuo, jam esą pa-1 kaip Dievą myliu! Toks jau 
vesta organizavimas ir diri- jo svolačiaus charakteris, 
gavimas simfoninių koncer- kad su juo joks velnias ne- 
tu. gali sugyventi. Tai tikra tie-

Tuli inteligentai iš Lietu-Įsa...” 
vos važiuoja Amerikon lai-Į 
mės jieškoti, o St. Šimkus 
parvažiavęs iš Amerikos į 
Lietuvą pasidarė nemažą | 
karijėrą.

IŠ PALESTINOS ATVY
KO LIETUVON BIZNIO 

JIEŠKOTI.

PABŪGO TEISMO IR 
NUSIŽUDĖ.

Kruopių miestely (Šiaulių 
apskr.) rugpiučio 15 d. nusi
nuodijo acto esencija Morta 
Milkinkienė. Spėjama, kad 
ji nusižudė, pabugusi teismo 
bylos, kuri buvusi jai iškel-

muose.
nės susijaudinimas dėl to 
buvo labai pakilęs. Rugpiu
čio 30 dieną aviacijos pulk. 
leitenantas Gustaitis (gar
sus Lietuvos orlaivių “Am- 
bo” konstruktorius) ir Dr. 
Oželis, Dariaus-Girėno kū
nų medicinos fakulteto bal- 
zamuotojas, paskelbė visuo-. 
menei pranešimą. Šitie du 
savo sričių žinovai sako, 
kad “Lituanicos” liūdnų 
griuvėsių ir lakūnų lavonų 
tikslus apžiūrėjimas ir isty-v _Movimo zy-

Ne tik kulkų 
lėktuve ir lavonuose neras
ta, bet ir kulkų buvimo jo
kių žymių nesą.

Šitas pranešimas aprami
no sujaudintą visuomenę ir 
gandus apie “Lituanicos” 
pašovimą. Netrukus bus pa
skelbtas platus pranešimas 
apie “Lituanicos” žuvimo 
priežasčių tyrinėjimą.

6,000,000 dol., Švedų deg
tukų sindikato paskola 4,- 
000,000 dol., danams skola 
apie 2,500,000 dolerių už 
Telšių-Kretingos geležinke-

Vienas žinomas rangovas, J ta už abortų darymą, 
kuris įsikūrė Palestinoje,
šiomis dienomis ^atvažiavo I ŠAUKS BURMISTRŲ 
Kaunan pasižiurai ar yra SUVAŽIAVIMĄ, 
parangų. Jei parangų ne- šių metų pabaigoje žada- 
gaus, po žydų Naujų Metų ma sušaukti Kaune miestų 
(rūgs. mėn. pabaigoj) minė- burmistrų suvažiavimą, ku
tas rangovas grįšiąs Pales-lrjs apsvarstys Lietuvos mie-* 
tinon.

APIPLĖŠĖ ŽAGARĖS KO
OPERATYVĄ.

Šiomis dienomis nežino
mi piktadariai apiplėšė Ža
garės miesto vartotojų drau
gijos koperatyvo kasą.

stų ūkio būklę.

GAISRAS IŠ KAMINO.

Kybartai. Čia užsidegė 
V. Lango gyvenamasis na
mas. Gaisras kilo iš kamino. 
Sudegė daug mėsos produk
tų.

TUVOJE.
Šiomis dienomis buvo iš

važiavęs Į Kybartus sutikti 
savo žmoną. Jis apsigyvens 
Kaune.

LIETUVOS

INIOS

KĖSINOSI NUŠAUT SA
VO KAIMYNĄ.

Nemaniunių valse., Bu- 
činnų kaime Ant. Žiūkas, 
51 metų ūkininkas, kėsinosi 
revolveriu nušauti V. Bune- 
vičių, 23 metų amž. kaimy
ną. Pasikėsinimas nepavy
ko.

F , - TEDŲ

Linija

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS"
Greita kelionė i Lietuvą per Švediją. 

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

“ŽEMAITIJOS AIDAS” 
SUSTOJO.

Nesenai pasirodęs Taura
gėj savaitinis laikraštis “Že
maitijos Aidas”, po penkių 
numerių sustojo ėjęs. Tai 
jau antras savaitraštis šie
met sustojo. Vis tik neužil
go žada pasirodyti naujas 
savaitraštis.

Į LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė,
Žemos Kainas

Platesniu Informaciją klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANGINA VIAN- 
AMERICAN LINE
248 Wawhhigton Street 

Boston, Kami.

S. S. Drottningholm 
M. L. Kungshohn 
S. S. Drottningholm 
*)S. S. Drottningholm 
*)M. L. Gripsholm

Rugsėjo 30 
Spalią 19 
Spalią 31, 

lapkričio 29
Gruodžio 9

*)KALĖDŲ EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ.

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

Kreipkis į vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE
10 STATE ST., BOSTON, MASS.

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO

VISO PASAULIO ŽMONtS.
Čia yra knygų rinkius, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

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

L BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina $4.00.

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

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

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

262. Kaina ........................................... i.................................................. $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
7. Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VL1.II IR VELNIŲ. Pusi

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

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

padaryti. Kaina ........................ .......................................................... $.75
10. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIME TR PLANETOS. Pusi. 44. Kaina .........................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40 Kaina ............... $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.2©8. Kaina $1
Šitą visą knygą kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $9.00, bf‘t perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek klek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygą už $9.00. Lauksime. Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
DIENRAŠTIS

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį. '

“LIETUVOS ŽINIOS”
GEDIMINO GATVft 88, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ f SAVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas B viso "pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos Ir kitų vaMyMų. Įvairių apysaką 
ir pamokinimų.

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

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



Atomtas PiftbpU KELEIVIS, SO. BOSTON s:

Nauja Mada Vokietijoj.

CHICAGOJ BUVO ŠARKIO SU
LEVINSKIU MUŠTYNES.

JU ŽIURĖJO 20,317 
ŽMONIŲ*

1.130,000 VAIKU NEW
YORKO MOKYKLOSE. 

Sarki* buvo sumuštas, bet Prasidėjus mokslo me
lavo $25,000 atlyginimo, tams, pereitą sąvaitę Į žeme- 
Šį panedėlį Chicagoje sniasias mokyklas New \ or- 

Šarkis mušėsi su buvusiu ko mieste sugiTzo daugiau 
žuvies pedliorium Levins- k^P 1,300,000 vaikų Ao- 
kiu. Muštynėms buvo nūs- -kaitoma, kad apie -0,000 
tatyta 10 roundų. Ir jiedu valk4 dabar Pasidėjo prie 
išsimušė visą dešimtį roun- mokyklų dėl NRA kodekso, 
dų vienas kito neparmušda- kuriuo uždraustas vaikų dar
ini. Kuomet suskambėjo pa- bas fabrikuose, 
skutinis skambutis, kumšti- .
ninkai buvo sukibę glėbiais. Zuicrn^t^rnQ 
Levinsky tačiau buvo pripa- MIEGO LIGOS, 
žintas pergalėtoju, nes jis Iki šiol St. Louis mieste 
visą laiką Šarkį atakavo, nuo miego ligos mirė 146 
nuolatos užvarydamas jį tai asmenys. Dabar jau susirgi-. 
ant virvių, tai į kampą pris- mų būna mažiau. Iš 13 ligo- 
pirdamas, ir pabaigoje buvo nių vienas numiršta.
už Šarkį daug stipresnis ir .................... ■■—=
smarkiau mušėsi. Šarkis
kartais buvo visai apsvai
gintas. Paskutiniame roun- 
de Levinsky davė Šarkiui to
kį smarkų smūgį į žandą, 
kad Šarkis bemažko neiš
krito per virves. Visiems bu
vo aišku, kad ilgiua mušty
nes tęsiant, Šarkis butų Dar-

Vokietijoj inėjo madon klėtkuoti marškiniai jauniems vy
rams vasaros metu. Jie praktiški dviem žvilgsniais: nesusiter- 
šia taip greit kaip balti, ir pigus, nes siuvami iš paprasto perk 
alio.

Plėšilcai apsigavo banke. Į Pranašauja saliunų 
Penki banditai pereitą t grįžimą,

sąvaitę užpuolė First Natio- Į Massachusetts legislątu- 
nal Banko skyrių Charles- ros atstovas Derham, kuris 
to\vne. To skyriaus vedėjas buvo nuvažiavęs Kanadon 
turėjo surišęs iš senų laikra-' pažiūrėti kaip tenai kontro- 
ščių tokį pundą, kuris išro- liuojama svaiginamų gėri- 
de kaip pinigų pluoštas. Va- mų prekyba, sako, kad nie- 
gyr pagrobė tą pakietą ir ko geresnio tokiam bizniui 
pabėgo. i negalima išgalvoti, kaip se-

-------------- 'noviškas saliunas. Taigi ji-
N e te kr 14 dantų autamobi sai ir rekomenduosiąs legi- 

liaut nelaimėje. slaturai, kad šioj valstijoje
Charles Lyons važiavo su butų leista kurti saliunus.

savo žmona automobilium ir ________________ ________
užsižiopsojęs ątsimušė į
stulpą ant Mass. ave. Šitoj 
nelaimėj jisai neteko 8 dan
tų, o ji—6.

Mo. 38, Rugsėjo 20 d., 1933 

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tai. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais
ano 10 iki 12 ryte.

178 HARVARD STREET 
ŠSSV- Iamau st. arti Central akv.

CAMBRIDGE. MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

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

LAWRENCE, MASS.

/špentykit
Namus

MOORE’S PENTV

Oficiali* Pranešimas.
Lietuvių Metodistų Žiny- 

čios Komitetas ir Ministeris
praneša, kad jos veikimai 
prasidės ateinantį mėnesį. 
Choro praktikos—po vado
vyste p-lės A. Vaigauskai- 
tės, kuri baigė muzigos kur-

________________________ są Bostono Universitete ir
dabar lanko Gordon Col- 

Policija nušovė jauną bomą lege, įvyks penktadieny 
.Tris jauni vaikėzai šį pa?- Sept-Rug*. 29 d.. 1933 m., 

nedėlį pavogė automobilį iš 7:30 vai. vak. sekmadieny, 
Harvard skvero ir leidosi October 1, 10 vai. ryte. Lie- 
bėgti. Policija vijosi juos a- tuvių Kalbos Mokykla pra- 
pie 3 mylias, vietomis 60 sidės October 6-tą, penkta- 
mylių greitumu, dažnai ap- dieny, 4:30 vai. po pietų, 
šaudydama bėgantį automo- Tėvai yra prašomi siųsti 

Šidlausko laidotuvės. Auto- bili iš revolverių. Pagaliau savo vaikus į mokyklas, ku- 
mobilių buvo tiek daug, kad vięnam bomui kulipka pa- riuose jie yra lavinami tin- 
į kapines negalėjo suvažiuo- taikė galvon ir vietoje jį už- karnai prie patyrusių moky
ti. Gėlių buvo už kokius 500 mušė. Kadangi jis sėdėjo tojų. Taipgi priaugusi jau- 
doleriu? Grabą lydėjo 8 dak- prie automobiliaus vairo, nuomenė galės prigulėt prie 
tarai su juodom šilkinėm tai automobilis atsimušė choro ir muzikos mokyklų, 
skrybėlėm. Adv. F. J. Bago- i stulpą ir subirėjo. Policija Visos pamokos duodama be 
čius pasakė prie kapo atsi- tada suėmė ir du likusiu bo- jokio atlyginimo. Prašome 
sveikinimo prakalbą, drau- mu. Užmuštasis vadinasi nevėluoti siųsdami savo vai
dai apsiverkė ir velionis nu- Hany Haskett. 15 metų am- kus ir jaunuolius į mokyk- 

žiaus. Kiti du irgi penkioli- las, nes vėliaus įstojus truk- 
kiniai. do mokinio tinkamą lavini-

--------------- t mą. Ne nariai irgi gali siųsti
Pranašauja butų pabran- savo vaikus į minėtas mo- 

gimą. kyklas.

Vietines Žinios
Batsiuvių streikas Brock to

ne tęsiamas toliau.

Kapitalistų spauda per 
muštas. Todėl ir pripažinta kelias dienas skelbė. kad 
Levinskį laimėtoju. Ameri- Brocktono batsiuvių strei- 
konų spauda sako, kad kaip kas jau pasibaigęs ir ši pa- 
kumštininkas, Šarkis jau nedėlį 9,000 darbininkų jau 
užbaigtas. stosią darban. Bet ši pane-

Šarkis turbut tikėjęsi, kad dėlį pasirodė, kad kapitali- 
jo karijera jau baigiasi, to- stų spauda meluoja ir ap- 
dėl eidamas muštis reikalą- gaudinėja visuomenę. Bat- 
vo, kad jam butų garantuo- siuvių streikas, pasirodo, 
ta $25,000, nežiūrint kiek nėra pasibaigęs ir darbinin- 
bus pajamų. Ir jis tą sumą kai į darbą negrįžta. Sugry- 
gavo. Muštynių žiurėjo 20,- žo tik sau jale,

K. Šidlauskas palaidota*. 
Pereitą ketvergą įvyko K.

leistas žemėn.

Teroras spalgenų balose.____ _____ _____________ , , bet didžio-
317 žmonių, kurie sumokėjo sios dirbtuvės stovi uždary-Į Sustreikavus spalgenų rin 
už bilietus $52,996.40. Le- tt». Darbininkų atstovai šį' 
vinsky iš tos sumos gausias panedėli pareiškė, kad strei- 
tiktaf $8,000, nes iki šiol jis kas nepasibaigs tol, kol 
da nebuvo žymus kumšti- kompanijas nepripažins 
ninkas. Pirma jis pardavinė- naujos unijos. Dabar kom- 
davo žuvį iš vežimo. Kaip panijos verčia darbininkus 
rodos, jis yra žydas. , mokėti duokles Į Boot &

Shoe Workers’ Uniją, kuri

kėjams Cape Cod’e, kompa
nijos tuoj pasišaukė paklus
nią sau valstijos policiją ir 
prasidėjo tikras teroras. x , .
Pereita savaitę 3 streikie- susirinkime pe-

reitą sąvaitę pranašavo,’ 
kad greitu laiku turės pa-’ 
kilti namų rendos, nes da-'

Massachusetts Real Es
tate Exchange valdybos pir-' 

teroras m^n^n^as Long kalbėdamas,

Lietuvių Metodistų 
Žinyčios Komitetas.

EKSTRA GERAS 
PIRKINYS

SC3M"
M "*7-
B. »

S* 
I--

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausias

Pentus, Sienom* Popierą, 
įvairiu* geležiniu* daiktus 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Sooare
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4703-M ’

DR. G. L. KILLORY
60 Scoilay Sųuare. Room 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.

TeL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DEN TĮSTAS

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

(O NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

tik susitaria:

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

*1 BBOADWAY. tarp C ir Dit 
SO. BOSTON. MASS.

TcL Univenity 94M

• Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE. MASS.

Kas Užsiima Žmonių priklauso Amerikos Darbo 
. . Federacijai, o Brocktono

r OffimU. i batsiuviai nenori turėti su
Paskutiniais laikais Ame-' Amerikos Darbo Federaci- 

rikoje nepaprastai išaugo Ja niek° bendra. Jie turi sau 
žmonių vogimas. Pradėjus1 kitą organizaciją, kuri va- 
nuo to laiko, kaip “kidna- įdinasi - “Brotherhood of 
periai” pagrobė Lindbergho Shoe, and Aiiied Crafts- 
vaiką ir gavę $50,000 nužu-P}en » *r pakol kompanijos 
dė jį, nepraeina beveik ne šitos organizacijos nepripa- 
viena sąvaitė, kad kur nors ’žins, darbininkai^ sakosi į 
nebūtų pavogtas koks tur- [darbą neisią, nežiūrint ką 
tuolis. Vagys, paprastai, iš- šneka NRA agentai ir ka-
reikalauja didelius pinigus; pralįstų spauda, 
iš pavogtojo giminių ir lai-1 ~ ~
mingai pasislepia. Nežiūrint A. Amšėjutė užmušta auto- 
valdžios pastangų, pikta- • mobilių nelaimėj, 
dariai lieka nesusekti. Tas. Mitunuose (Methuen). 
jau verčia manyti, kad ši- netoli Lawrence’o. šį palie
tuose žmonių vogimuose tu- dėlį įvyko automobiliaus su 
ri dalyvauti arba patys po- troku susikulimas. Abudu 
licininkai, arba jų artimi, važiavo taip smarkiai, kad 
jeigu jie taip gudriai moka automobiliaus vežikas 0’- 
pinigus paimti ir į polici- Keefe buvo 
jos rankas nepatekti. Ir vie- vietos, o važiavusi su juo, stiklų. Manoma, kad sprogo 
nas šių dienų įvykis parodė/ Alicija Amšėjutė ir Joseph-gazas susirinkęs skiepe iš

riai buvo policijos žiauriai 
sumušti, vienas peršautas ir
64 ai estuoti. il tai vis dėl to, , . i. • numuštas kad 12 kambarių mūrinis namas, “Lodg-
kad darbininkai pareikala- bar «1OS .P nuraustos, Kad in? House", ant East Broadway, 
vo 80 centų į valandą, vie- namiJ ’’ ~
toj
tu.

dabar mokamų 30 cen-

Federal National 
mokėjo pinigus

Ažsidarhi*.
Išėjo aikštėn, kad Fede

ral National Banko viršinin
kai išmokėjo daug pinigų 
jau po to, kai banko durįs 
buvo uždarytos. Vienas So. 
Bostono graborius ir 20 
kitų biznierių užkurę užda
ryto banko viršininkus ir 
gavę §100,000.

Visas finansinis Bostono 
distriktas anądien sudrebė
jo nuo sprogimo. Sprogimas 
įvyko dideliame bildinge 
prie State streeto, kur iš-

užmuštas ant birėjo daug langų ir durų

kad ištikrųjų taip yra. Den- Tracey buvo mirtinai suzei- 
vero mieste buvo suimtas sti ir neužilgo mirė Law- 
prohibicijos agentas, Ro- rence’o ligoninėj. Marė 
bert Lane, už pavogimą ke- Mankauskaitė, 26 metų am- 
lių automobilių. Tardomas žiaus mergina iš Haverhil- 
jisai prisipažino ir prie žmo- lio, buvo sužeista lengvai, 
nių vogimo. Jis prigulėjęs Kaip pavardės liudija. Am- 
prie sąmokslo, kuriuo buvo šėjutė ir Mankauskaitė turi 
nutarta pagrobti turtingą būt lietuvės.
Denvero bravominką ir fei-' ---------------
kalauti $50,000 išpirkimo. Į troką įdėjo žydui bombą.
mcdcina Mime m i ai * Žydelis vardu Israel Blum- 
MERGINA NUDĖJO LAL gack atidarė anądien savo

VŲ MAGnATĄ< troko duris ir tuoj—bum! 
Califomijoj šiomis dieno- Pasirodo, kad į troką buvo 

mis buvo nušautas Grace įdėta bomba ir taip pritai- 
Steamship laivų kompanijos syta, kad duris atidarant 
galva, Francis Morgan sprogtų. Žydelis išliko ne- 
Graee. Jį nudėjo mergina sužeistas, bet baisiai išgąs- 
vardu Wells, su kuria jis ii- dintas. Kas jam tą bombą
gai gyveno, o paskui išvarė. įkišo, niekas nežino.

prakiurusių paipų.

Siautusi šiomis dienomis! Nušovė slaugę, 
audra vienoj tik Floridoje Tūlas Thomas McLaugh- 
padarė apie $3,000,000 nuo- lin, 50 metų amžiaus vvras, 
stofių. Apie 3,000 šeimyną Alstone nušovė Marę Kan- 
pasiliko be namų ir be tur- ter, 60 metų slaugę, kuri 
to. Viskas sunaikinta. _ . nepriėmė jo savo įnamiu.

savininkai 
taksu užsimokėti.

Linksmas Piknikas
NEDALIOJ.

SEPTEMBER-Rl GSĖJO 24, 1933 
Įvyks puikus piknikas 

J. MALAKAUSKO DARŽE
MONTELLO. MASS.

Bušai išeis nuo Fourth ir Atlantic
Sts.. So. Boston. Mass , 11:30 vai. ry
te. Bilietas j abi puses 60 centų. Bi
lietus galite gauti pas p. A. Buinį, 
274 Gold St.. So Boston, Mass.

Pikniko vieta yra graži: prie ežero 
ir laba: gražaus miško Nuvažiavę ga
lėsite praleisti laiką puikiausiai. Bus 
valgiu ir gėrimų. Prie jaunuolio Lon
gino Buinio Orkestras galėsite šokti 
iki vėlumos.

KELRODIS: Montellon įvažiavus 
iš Main Street pasukti j Ames st-, ir 
važiuokit kol Ames st. baigsis. Pa
sukite po kaire j N. Cary st. ir va
žiuokit kol kelias skirsis, čia pasukit 
po dešine ir pravažiavę mokyklų nuo 
ten bus ženklai j pikniko vietų.

Pik r: ko komisija prašo visus va
žiuoti Į paskutinį rudens piknikų.

Rengia So. Bostono ir Cambridge 
Moterų Ratelis.

Maldeno miesto išmatų 
vežikas, Willian F. Holland, 
paskelbė anądien, kad jis 
statysiąs savo kandidatūrą į 
Maldeno majorus.
Valentina Paltanavičiutė
Baigiu?! Naujos Anglijos Muzikos 

Korservatcrijų Bostone
DUODA MUZIKOS PAMOKAS 

ANT PIANO 
Mokina naujausiu technikos budu su 
artistišku išpildymu, klesiškų ir tau
tiška muzika. Išmokinimas gvaran-
tuota? Išlygos prieinamos. Studija: 

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

Pasiteiraut vakarais ir šventadieniaisa ______ -

BARGENAS
SO. BOSTONE—$300 įmokėt, kai

na $1200 — City Point daly, 2 šeimy
nų namas, atskiri įėjimai, po 6 kam 
barius abiejuose aukštuose, yra apie 
3100 pėdų žemės, didelė vieta dėl 3 ar 
daugiau automobilių, graži ir saagi 
vieta vaikams žaisti. Lengvos išly 
gos. Kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 WEST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Ivl. South Boston 1662

1t

♦ ---------------------------------- į
į Real Estate A \nmnnte j
{366 W. BR0ADWAY, Room lt
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A. J. NAMAKSY
LIETUVYS

0PT0METR1STAS
SOUTH BOSTON. MASS.

{ Office Telephone Res. Telephone 
T/>dg ! S°- Boston 3337 Jamaica 2S31-M

______ _____ _____ ______ į£a*‘ { Residence: 251 Chestnnt Ar,
nebegali prieš puikų parkų, su visais rakan- { Jamaica Plain, Mass. 

dais. Pelningas investmentas Įmo- i ““““““
keti $1000, kaina tik $6000. Kreipsi-' 
tės pas: (39)

A J. KUPSTIS 
332 W. BROADM AY 

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. South Boston 1662

SOUTH BOSTONE. 
12 kambarių mūrinis namas,

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky- 
M sugiųžinu šviesų tinkamu- 
laira.

J. L PASAK ARNIS, O. D. 
447 Braadvvay, Sa.

Petras Ketvirtis
Parduoda laikrodžius, žiedus ir kitos 
auksinius daiktus. Mainau, perdarau

iš senų laikrodžių į naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŲAIES 

OI L BURNERIUS. PATYS
ĮTAISOME.

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

326 BROADM'AY
Tel. 1618-H SO. BOSTON, MASS.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visą isdirbysčių Au

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

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boetoii, Mass. 

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

Telefonas S®. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
liudotuvėse.

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

258 W. Broadtvay 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO. MASS 
TeL Brockton 4119

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinis Salos ii Aaatoal- 
jo«, Fiziologijos ir HyfieMS.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokią dalyką, kokią pirma 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 1150 

KELEIVIS
253 Broadvmy So. Boston, Mas*.

Duv
317 B STRBBT.

SOUTH BOSTON, MAM. 
Telefonu: South Būtos 27» 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes dllaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, 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 Bu
siančiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiokoriaa) 
109 DORCHESTER STREET

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2S29, Ž173 M 27W

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Sekumdieniais: II -IK

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

SO. BOSTON
195S

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE
Autemobilių ir Trukų Agentūra.

T- r -v — ■-» - »v av-a. vt—  aisome visokiu įBairoyBCiK 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Juo

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADM'AY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Rea 158 West 7th Street 
So. Boston TcL 1437-M

\PARKWAY AUTO 
SERVICE
mi FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta. 

Jeigu norite, kad Jūsų automo- 
[ bflius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Ave.,
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

DR. J. LANDžftJS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Gydo aštria* ir 1
CHIRURGAS

ir vaikų. Vartoji

Ofise 
534 EAST

XJtay 
Bapų- 
kitur

S* .
____ TeL S. B. 2711

SOUTH BOSTON, MASS.




