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DARBININKŲ STREIKAS 
UŽLIEJO VISA SALI.

70,000 ŽMONIŲ STREI
KUOJA VIENAM NEW

YORKE.

Pennsylvanijoj plečiasi ang
liakasių “švente”. Šilko pra
mone taipgi suparaližiuota.

Turbut da niekad Ameri
kos istorijoj nebuvo tiek 
streikų, kiek dabartiniu lai
ku. Minkštųjų anglių kasy
klose Pennsylvanijoj dar
bininkai paskelbė “šventę” 
ir sakosi negrįšiu darban 
patol, kol Morgano kontro
liuojamoji Frick Coke Co. 
nepasirašys NRA kodekso. 
Ir mainerių streikas tolyn ei
na vis platyn, nežurint kad 
unijos viršininkai liepė 
jiems grįžti darban.

New Yorke dabar vyksta 
11 streikų, kuriuose daly
vauja išviso apie 70,000 dar
bininkų, ir šiomis dienomis 
gali da sustreikuot apie 30,- 
000 transportacijos darbi
ninkų.

Be to da grąsina streiku 
visos šalies elektros, gazo ir 
kitų visuomenės įmonių dar
bininkai, kuriuos kompani
jos labai išnaudoja.

New Orleans mieste 
streikuoja medvilnės audi
mo darbininkai. Šį panedėlį 
policija tenai lydėjo į darbą 
skebus. Streikierių pikietai 
pastojo jiems kelią. Policija 
pradėjo šaudyt ir vienas jau
nas streikieris buvo mirtinai 
sužeistas.

Patersone šilko darbinin
kų streikas eina toliau.

Clevelande 28 organiza
toriai pradėjo organizuoti 
namų tarnautojų uniją, o 
paskui žada skelbti streiką.

Chicagos “Tribūne” pra
neša, kad visoj Amerikoje 
organizuojasi orlaivių kom
panijų darbininkai, kurie 
taip pat ruošiasi streikuoti.

Connecticut valstijoj ap
skelbtas generalis trokų ve
žikų streikas.

Springfielde (Mass.) su
streikavo Westinghouse- el
ektrinių mašinų dirbtuvės 
3,000 darbininkų. Kompa
nija pasižadėjo streiklaužių 
nesamdyt.

Šilko pramonė trisdešimts 
vienam mieste Pennsylvani
joj, New Jersey ir New 
Yorke stovi suparaližiuota, 
nes darbininkai streikuoja 
protestuodami prieš NRA 
kodeksą, kuris daro jiems 
skriaudą.

Arkansas ir Oklahomos 
valstijose gręsia angliakasių 
streikas.

Chicagoj ruošiasi strei- 
kuot drapanų valytojai ir 
dažytojai.

Brocktone plečiasi batsiu
vių streikas.

Philadelphijoj streikuoja 
12,000 trokų draiverių.

SUŽEISTAS GARSUS LA* 
KŪNAS, WILEY POST.

, Pereitą sąvaitę Illinojaus 
i valstijoj sunkiai susižeidė 
Wiley Post, garsusis ameri
kiečių lakūnas, kuris andai 
išlėkęs iš New Yorko tą patį 
rytą su Darijum-Girėnu, į 7 
dienas ir 19 valandų aplėkė 
aplink žemės kamuolį. Da
bar jį nelaimė ištiko paki- 
Iant nuo žemės. Jo garsus 
lėktuvas “Winnie Mae”, ku
riuo jis aplėkė aplink pa
saulį, visai sudužo ir jį rei
kės perdirbt iš naujo.

Dar llflOOflOO Žmo
nių Be Darbo.

3,500,000 šeimynų neturi 
ko valgyt.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green sa
ko, kad nuo pereito kovo 
mėnesio iki dabar prie dar
bo sugrįžo tik apie 2,000, 
000 bedarbių, o apie 11,- 
000,000 žmonių dar tebe
vaikščioja be darbo. Bedar
bių skaičius butų žymiai su
mažėjęs, jeigu butų įvesta 
30 valandų darbo sąvaitė, 
kaip to reikalavo socialistai 
ir unijos. Bet valdžia neno
rėjo tokio griežto žingsnio 
daryti, kad neužrustinus fa
brikantų.

Kiek anksčiau Roosevelto 
administracija pranašavo, 

kad iki Labor Day bedarbių 
jau neliksią, visi gausią dar
bo. Bet Labor Day jau pra
ėjo, o valdžios pranašystė 
nesipildo. Dabar jau pati 
Washingtono administraci
ja skelbia, kad dabartiniu 
laiku Jungtinėse Valsitjose 
yra 3,500,000 šeimynų, ku
rios nėra kur dėti. Taigi, 
kad sumažinus maisto per- 
teklį ir pagelbėjus bedar
biams, valdžia yra sumaniu
si pirkti maistą ir maitinti 
jų šeimynas. Tuo tikslu buvo 
jau nupirkta daug kiaulių ir 
pereitą sąvaitę jau pradėjo 
siuntinėti kiaulieną į reika- 

jlingas vietas. Dabar Wa- 
shingtone yra svarstoma su
manymas ir anglių bedar- 

ibiams pirkti. Išrodo, kad 
valdžia tikisi sunkios žie
mos bedarbiams.

2 METAI KALĖJIMO UŽ 
PAVADINIMĄ VOKIEČIŲ 

KVAILIAIS.
Berlyno teismas nubaudė

2 metais kalėjimo persų gy
dytoją Krasilnikjaną, užtai 
kad jis pavadino vokiečius 
kvailiais, kam pasiduoda 
Hitlerio smogikams. D-ras 
Krasilnikjan yra išgyvenęs 

, Vokietijoj jau 20 metų.

RUSAI VĖL KILS 
STRATOSFERON.

Pereitą nedėldienį -Mas
kvoje rusai mėgino armijos 
baliunu “SSSR” pakilt stra- 
tosferon (apie 10 mylių virš 
žemės), bet baliunas pakilo 
vos tik 20 pėdų ir nukrito, 
turbut dėl stokos hydrogė- 
no. Krintant žemėn baliuno 
audeklas sutruko. Dabar ru
sai greitai jį taiso ir, sako, 
už kelių dienų kilsią iš nau
jo.

Kanados Darbinin
kai Reikalauja NRA
Kanados darbo unijų kon

gresas Windsoro mieste pe
reitą sąvaitę priėmė rezoliu
ciją, kurioj užgyrė Jungti
nių Valstijų NRA ir reika
lauja, kad panašios akcijos 
imtųsi Kanados valdžia.

New Jersey9s Lietu
vių Diena.

New Jersey’s Lietuvių 
Bendras Komitetas prašo 
mus pranešti, kad ateinantį 
nedėldienį, 1 spalių, Prog- 
ress Club Hallėj, prie Wood 
ave., Linden, N. J., 1 valan
dą po pietų įvyks Lietuvių 
Diena Dariaus-Girėno at
minčiai pagerbti. Dalyvaus 
lietuvių chorai ir benai iš E- 
lizabetho, Jersey City, Ne- 
warko, Harrison-Kemey, 
Bayonnės ir kitų miestų.

Rusai Nušovė Lenkų 
Lėktuvą.

Iš Varšuvos pranešama 
kad lenkų lėktuvas, kuris da 
lyvavo lenkų aero-klubo su
organizuotose oro lenktynė- 
se ir kuris per pirmą lenk
tynių etapą iš Varšuvos į 
Baranovičius netyčia per
skrido per Rusijos sieną ar
ti Volnų, buvo Sovietų pa
sienio sargybinio nušautas, 

i Lėktuvas sudužo, o abudu 
lėktuve skridę lakūnai išsi
gelbėjo. Sovietų pasienio 
sargybiniai lakūnus suėmė. 
Lenkų aeroklubas ėmėsi rei
kiamų žygių dėl lakūnų pa
leidimo.

Taigi pasirodo, kad šau
dymas svetimų lėktuvų Eu- 
ropoje-yra labai madoje.

Tarptautinė Pieno
Perkupčių Konfe

rencija.
Chicagoje pereitą sąvaitę 

atsidarė tarptautinė pieno 
perkupčių konferencija, ku
rioje dalyvauja 15,000 dele
gatų. Amerikos pieno trusto 
galva Whiting ragino dele
gatus remti Rooseveltą, nes 
Rooseveltas rūpinasi padi
dinti pieno kompanijų pel
ną. Bet jis skundėsi dėl pie
no vartotojų; kurie žiuri į 
pieno kompanijas kaip ko
kius parazitus, kurie farme- 
riams už pieną moka visai 
pigiai, o miestuose parduo
da jį brangiai. Ištiesų, pieno 
perkupčiai ir yra visuome
nės parazitai.

Worcestery Užmušti 
Du Lietuviai.

Worcestery buvo sužeis
tas automobiliaus nelaimėje 
Vincas Lukšis, 43 metų vy
ras. Jo švogeris, Jonas Ge
diminas, nuėjo ligoninėn jo 
aplankyti. Išeinant iš ligo
ninės tokia pat nelaimė išti
ko ir Gediminą: automobi
lis parmušė jį žemėn ir 
Gediminas tuoj mirė. Už 15 
minučių mirė ligoninėj ir 
Lukšis.

BRAZILIJOJ RASTA 
$780,000 VERTES 

DEIMANTAS.
šiomis dienomis Brazili

joj tūlas Bahia Ninnos iška
sė vieną deimantą, kuris 
sveria daugiau savo (540 
gramų). Jo vertė apskaito
ma į $780,000. Tai yra ant
ras didžiausis deimantas pa
sauly. Pats didžiausis buvo 
atrastas 1905 metais Pietų 
Afrikoj; jis svėrė arti 2 sva
rų. Transvalio valdžia tuo
met nupirko ir dovanojo 
Anglijos karaliui,

70ft00fi0ft Galionų
Degtinės Užlies 

Ameriką.
Reikia jau tik 5 valstijų 

prohibicijai atšaukti.

Pereitą sąvaitę prieš pro- 
hibiciją pasisakė da dvi 
valstijos, Idaho ir New Me- 
xico. Tas padaro jau išviso 
31 valstiją nubalsavusią at
šaukti grohibicijos įstaty
mą. Reikia da penkių vals
tijų, kad butų grąžinta deg
tinė.

Dabar tik jcįla klausimas, 
ar užteks esamos degtinės 
ištroškusiem.^ žmonėms,kuo
met prohibicija bus nuimta. 
Kaip žinia, Amerikoje švie
žiai išvarytos degtinės par
davinėti nevalia, nes ji ken
kia sveikatai. įstatymai rei
kalauja, kad degtnė butų iš
stovėjusi degintose ąžuoli
nėse bačkose nemažiau 4 
metų, kad ją galima butų 
žmonėms pardavinėk Tai
gi teks tenkintis ta degtine, 
kuri yra užsilikusi sandė
liuose nuo priešprohibicinių 
laikų. Tokios degtinės da
bartiniu laiku sandėluose e- 
są po valdžios priežiūra tik 
15,000,000 galionų. 0 daly
kų žinovai sako, kad degti
nės reikės nemažiau 100,- 
000,000 galionų metams, 
nes tiek amerikiečiai išmau
kdavo prieš prohibiciją; 
1911 metais buvo išgerta net 
112,000,000 galionų. Taigi 
aišku, kad esamos degtinės 
ilgam neužtektų, jeigu jos 
kokiu nors budu nepadau
ginti. Bet degtindariai ne
mano gryną senovišką deg
tinę pardavinėti. Jie žada ją 
maišyti su vandeniu ir gru
dų spiritu. Iš vienos pain- 
tės (puskvortės) jie žada 
padaryti 4 ir net 5 paintes, 
kuri turės apie 100 proof, 
kas reiškia apie 50'- stipru
mo. Šitaip degtinę skie- 
džiant, iš 15,000.000 turimų 
galionų busią galima pada
ryti apie 70,000,000 galionų. 
Tai bus jau tikras degtinės 
potvynis.

LENKŲ BALIUNAS LAI
MEJO LENKTYNES.
Šiomis dienomis Ameri

koje buvo suruošto? tarp
tautinės baliunu lenktynės. 
Pirmą vietą šitose lenktynė
se laimėjo lenkai, nulėkę 
846 mylias: antrą vietą lai
mėjo Jungtinių Valstijų lai
vyno baliunas, nulėkęs pas
kirtu laiku 776 mylias. 
Goodyearo baliunas paėmė 
Lrečią vietą, padaręs tik 492 
mylias. •

UŽDRAUDĖ “ALLELIU- 
JA” IR “AMEN”.

Evangelikų bažnyčios vy- 
Hausybė Saksonijoj (Vo
kietijoj) uždraudė pamal
dose vartoti žodžius “Aile- 
liuja” ir “Amen”, nes tai 
žydų kalbos žodžiai. Bet 
Kristus juk irgi buvo žydas, 
kodėl vokiečių tautininkai 
neuždraudžia jį garbinti?

SMĖLY NUSKENDO DVI 
MOTERYS.

Paryžius. Dvi moterys, 
kurios ėjo pajūriu atoslūgio 
metu arti Berck-sur-Mer, 
prie Anglų Kanalo, pateko Į 
judančią smėlio kopą ir nu
grimzdo smėlyje

Popiežius Nori Kon
kordato Su Bolševi

kais.
Vatikanui rupi apsaugot 
kunigų biznį Sovietuose.
Žinios iš Vatikano sako, 

kad popiežius stengiasi susi
siekti su Sovietų bolševikais 
ir padaryti su jais konkor
datą (tam tikrą sutarti), 
kad apsaugojus Romos ka
talikų kunigų reikalus Rusi
joj. Jeigu Maskva sutiksian
ti tuo reikalu su Vatikanu 
tartis, tai derybos busiančios 
Varšuvoj, kur tupi popie
žiaus agentas, arcivyskupas 
Francesco Marmaggi. Da
bartiniu laiku pas Pilsudskį 
Varšuvoje vieši Kari Radek, 
vyriausis Sovietų organo 
“Izviestija” redaktorius, to
dėl Vatikane spėjama, kad 
jam ir busią pavesta tas de
rybas su arcivyskupu Mar
maggi vesti.

Popiežius sako, kad Rusi 
ja esanti labai arti prie jo 
širdies, nes jos žmonės ba 
dau ja. Ištikrųjų. žinoma, po
piežiui rupi ne Rusijos žmo
nių labas, bet savo biznis. 
Rusai savo cerkves uždarė 
ir popus išvaikė, todėl po
piežius mano, kad dabar te
nai gera dirva katalikybei 
platint. Dėlto jis ir nori pa
daryti su bolševikais sojuzą.

Meksikos Audroj Žu
vo 5fi00 Žmonių?
Iš Meksikos pranešama 

kad šį panedėlį tenai audra 
beveik visiškai sugriovė 
Tampico miestą, svarbiausi 
Meksikos žibalo uostą ir su
naikino daugybę gyvybių. 
Užmuštų ir prigėrusių žmo
nių skaičius tikrai da neži
nomas, bet manoma, kad jis 
pasieksiąs 5,000. Trįs mies
to ketvirtadaliai esą visiškai 
nušluoti nuo žemės. Kad ap
saugojus likusį turtą ir gy
ventojus nuo banditų, mies
te apskelbtas karo stovis ir 
tvarką daboja kareiviai.

Laivyno Statyba Eis 
Pilnais Garais.

Rooseveltas pasakė, kad 
jis varysiąs karo laivų sta
tybą be jokio susivaržymo, 
iki bus visa tam tikslui su
naudota pinigų suma, bū
tent $280,000,000. Dėl tokio 
Amerikos smarkaus ginkla
vimosi pradeda nerimauti 
netik Japonija, bet ir Angli
ja susirūpino. Anglai sako, 
kad Europa negalės nusi
ginkluoti, kuomet Amerika 
šitaip ginkluojasi, o paskui 
ją vejasi Japonija.

LINDBERGHAS NUSILEI
DO MASKVOJE.

šį panedėlį amerikiečių 
lakūnas Lindberghas nusi- reikia jiems ginklų. Bet ar a . . ,

-----  'VronmrtiLo ir AnTriiio ioic se. Visi trjs buvo dar gyvi.leido savo hydroplanu ant „rancFz.1Ja ir An£*Ua elst ___________
Maskvos upės, kuri teka pro'Hitleriui statyt naują karo j* •• •
Maskvos miestą. (Žodis masnąu . /nOJUlZUriJOJ rūSlTO-
“moskva” totorių kalboje' y.lsv?eiLa’ kokį žingsnį Ap
reiškia drumstą vandenį). !r Francuzija darys, jis dė Maras.
Sovietų vvriausybė pasitiko ves 1 barD pavojų. Jeigu leis Žiruos is Mandztinjoe sa- 
Lindberghą didžiausiomis vokiečiams organizuot dide- ko, kad Šiomis dienomis te- . 
iškilmėmis. | >« a™»»’ tu°Jau n°- nal Parode ,maro epideim-

_________ I res atsiimti prarastas savo ja, kurią platina žiurkes.
BANKININKAS PASIKO- žemes per paskutinį karą ir Paintalos miestely į 3 dienas 

RE. sukels naują karą. O jeigu krito 113 žmonų. Paliestos
Pittsfield, Mass.— Perei- francuzai su anglais nutars vietos tapo atskirtos nuo 

tą sąvaitę čia pasikorė Ber- neleisti vokiečiams ginkluo- sveikų; tenai neįleidžiami ir 
shire County Savings Banko tis, tai jie turės vykinti Ver- neišleidžiami nei traukiniai, 
vedėjas Barrows, salės sutarti ir iš naujo o- neį kitokie vežimai.

CIVILIZACIJAI GRESIA NAU
JAS PASAULIO KARAS.

TAUTŲ LYGA MATO DI
DELI PAVOJŲ.

Ženevoj bu* sprendžiama*
Vokietijos ginklavimosi 

klausimas.
Šį panedėlį Ženevos mie

ste (Šveicarijoj) atsidarė 
Tautų Lygos keturioliktas 
susirinkimas. Atidarydamas 
posėdį, Norvegijos atstovas
Dr. Mowinckel pareiškė, Tūlas laikas atgal įvykusi 
kad šioje valandoje žmoni-' Londone vadinamoji “kvie- 
jai gręsia naujas pasaulio' čių konferencija” nustatė, 
karas, kuris gali sunaikinti kad iš viso visam pasauly 
visą civilizaciją.

Tautų Lyga buvo įkurta 
tam, kad apsaugotų pasaulį 
nuo karų ateityje. Ar ji ap
saugos žmoniją nuo pavo
jaus, kuris dabar kabo ore?
Už trijų sąvaičių Ženevoje 
prasidės nauja nusiginkla
vimo konferencija. Nuo tos 
konferencijos prigulės, kaip 
ji išriš Europos ginklavimo
si ar nusiginklavimo klau
simą. Francuzai jau turi pa
ruošę “nusiginklavimo” pla
ną, kuris, suglaudus, yra 
toks:

1. Vokietijos armiją pa
didinti dvygubai, nuo da
bartinių 100,000 kareivių i- 
ki 200,000. __ ___________ _ne-

2. Visas Europos armijas gu tarptautinė kviečių su
pa versti milicijomis, kurios, tartis yra jaj nustačiusi. Ši- 
turi būt lavinamos vos tik į^s ruso pareiškimas buvo
keliatą mėnesių.

3. Įvesti griežtą priežiūrą,
kad visos šalys šitą sutartį traukta ir visi delegatai 
pildytų. kreipės į savo valdžią, klaupi, šitokiai tvarkai nustą- Lami nurodymų, kal reikia 
tyti bandomąjį 5 metų lai- daryti dabar. Gi rusų atsto- 
kotarpį, per kurį negaminti vas apsisuko ir išvažiavo 
daugiau ginklų ir nedidinti; vo keliais,
jokių karo jėgų.

kotarpMJefšis plS te A*trU» R™* P™teS- 
tas Japonams.gerai išlaikytas, sunaikinti 

visas sunkiąsias kanuoles ir 
tankas.

6. Francuzijai per tą laiką
Maskva pasiuntė Japoni

jai aštrų protestą dėl laužy-
leidžiama turėti 200,000 ka-' 
reiviy namie ir da 200,000 
kolonijose; Italijai gi, 200,
non ca aaa v«izv«; ninkų ir darbininkų pne to000 namie ir 50,000 kolom-' cIžke|io prote^nurodo,

Tenm didžiosios vaktvhės kad MandŽurijoS VyrfaUSy-
šitam^lanuT SSi te?ibė’ JaP°nams diriguojant, 
šitam pianui pnUrtų, tai • to gelžkelio nuo_
francuzai mano, kad pašau- ] tos ir kitokiaig
i! butų galima nuo karo pa- budafe pereekJioJa lyg no. 
rojaus apsaugoti. | rėdami ge,.

. Vokietija stato kito- ūkelio visai išsižadėti ir pa- 
kių reikalavimų. Ji reika- jį vieniems japonams.
lauja sau teisės ginkluotis ( ___________

taip kaip ir Francuzija. Jei- IŠGELBĖJO 3 UŽBERTUS 
gu Tautų Lyga tos teisės jai. MAINERIUS. 
nepripažins, jos delegacija TT , A
veikiausia pames Ženevą ir Hazleton, Pa. -— Pereitą 
visą Tautų Lygą ir važiuos subatą Glen Alden Coal Co. 
namo. Ką tuomet vokiečiai kasykloj 6 mylios i pietus
darys? Ginkluosis? Gali- HazJ?1™0.’!™™
mas daiktas. Jie turi jau iš- 3 angliakasiai. Sušaukti 
lavintų kareivių į valias, tik darbininkai dirbo 8 vaJan_ 
rAilda iUms «rinkh, das,pakol vakare juos atka-

jose.

kupuoti Vokietiją. Ar hitle
rininkai tuomet nepradės o- 
kupantų šaudyt? Ar nekils 
skerdynė?

Čia tai ir yra tie klausi
mai, kurie kelia naujo karo 
pavojų. < t ’ *

T"*-> A
Rusija Atmete Kvie

čių Sutartį.

neturėtų būt daugiau eks
portuojama kviečių kaip 
560,000,000 bušelių į metus. 
Sovietų Rusijai leista eks
portuoti 40,000,000 bušelių. 
Sutartį pasirašė “keturios 
didžiosios kviečių valsty
bės”, būtent: Jungtinės Val
stijos, Kanada, Argentina ir 
Australija.

Pereitą sąvaitę tų valsty
bių atstovai vėl suvažiavo 
Londonan pasitarti apie 
tarptautinę duonos prekybą. 
Atvyko ir Sovietų atstovas^ 
kuris pareikšė, kad Rusijoje 
derlius šįmet buvo geras ir 
Sovietų valdžia esanti patfr- 
ryžus eksportuoti užsienis 
dusyk daugiau kviečių,i • - J • — 1 • 'vra

kaip bombos sprogimas. 
Konferencija tuoj buvo nu-
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“TĖVYNĖS IŽDO 
ERKĖS”.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Jr Žmonės.

Lietuvos valdžia skiria 
tam tikrą pinigų sumą ba
daujantiems Argentinoj lie
tuviams, ir tuos pinigus siun
čia kun. Janilioniui. Bet, 
kaip sako Argentinos laik
raščiai, kunigas gaunamus 
pinigus ne bedarbiams ati
duoda, o leidžia už juos kle- 
rikališką “Švyturį” ir mai
tina būrį artimų savo sėb
rų.

“Argentinos Žinios” (nr. 
33) vadina šitą kunigėlio 
kompaniją “tėvyųės iždo er
kėmis,” nes —

kuriame sako, kad toks boi
koto skelbimas yra priešin
gas šalies įstatymams ir yra 
lygus “kriminališkai kons
piracijai”. Bet valdžios ša
lininkai atkelta, kad visa tai 
yra daroma “NIRA” labui, 
todėl negali būt priešinga į- 
statvmams.

Tai ką gi reiškia 
“NRA” ir “NIRA”?

Yra daug žmonių, kurie 
to nežino, todėl reikia paaiš
kinti.

tos

“Šimtai musu tautiečiu, ne
rasdami darbo, neturėdami lė
šų, pusnuogiai kenčia alkį ir 
šaltį (Argentinoj dabar žie
ma)... O gaunamos iš Lietuvos 
pašalpos sunaudojamos ‘Hogar 
Lituani’, kuris reikalingas tik 
kun. Janilioniui ir Ko.

“ ‘Hogra Lituano’ namuose 
susispietė įvairaus plauko tin
giniai, kurie labai bijo turėti 
pūslėtas rankas ir valgyti pra
kaitu uždirbtą duoną. Jie gau
dami geras algas iš musų mo
tutės Lietuvos iždo, skaito sa
ve valdininkais, bet su kuo ne
nori kalbėti, turi šiltus kamba
rius, švariai dėvi, valgo ir ge
ria kas į galvą ateina ir žino
ma, šviečia bei rūpinasi kolo
nijos dvasios reikalais.

“šiais ‘valdininkais’ gali būti 
ne kiekvienas paprastas ir nuo
dėmingas pilietis, bet privalo 
turėti speeialybės stažą, kaip 
tai čemodanų valyme, platų 
skolinime, mergaičių suvedžio
jime ir panašiuose garbinguose 
darbuose. ~ .

“Išlaikymui šio ‘valdininkų 
kadro’ nuomavimui ir pernuo- 
mavimui ‘Hogar Lituano’ į 
smuklę, statymui koplyčių, iš
laikymui kunigų, vargoninin
kų, zakristijonų ir leidimui ku
nigiško ‘švyturio’ išmetama 
tūkstančiai pezų, gi mirštan
tiems iš bado ir šalčio broliams 
nepasiūloma ir puodukas kar
štos kavos, arba kąsnis juodos 
duonos. Mat tie yra darbiniu 
kai, jie gali maitintis randamo
mis mėšlynuose maisto atma 
tomis, gi ponai čemodanščikai, 
redaktoriai, nesamų draugijų 
pirmininkai ir panašus ‘valdi
ninkai’ nepratę prie blogo gy
venimo ir todėl jiems reikalin
gas tinkamas užlaikymas.

“Gėda jums parazitai, prieš 
tėvynę Lietuvą, gėda jums 
prieš musų koloniją ir prieš 
musų globėją Argentiną, pasi
rodant išgamomis ir tėvynės 
iždo erkėmis.’’

Taip kalba apie Lietuvos 
iždo piingų eikvojimą, kal
ba ne koks radikalas, bet 
Argentinos tautininkų są
jungos organas, “tautiškos 
minties savaitraštis.” Ir jis 
kalba taip jau ne pirmu kar
tu ir ne vienas. Tokių kalti
nimų kun. Janilionio kont
roliuojamiems “Lietuvių 
Namams” (“Hogar Litua
no”) daro ir kitos Argenti 
nos lietuvių srovės. Tačiau 
Lietuvos valdžia nekreipia į 
tai jokio dėmesio.

KĄ REIŠKIA “NRA’ 
“NIRA”?

IR

Užėmęs prezidento vietą 
Rooseveltas sušaukė nepa
prastą Kongreso sesiją pe
reitą pavasarį, kad surastų 
kokį nors būdą kovai su de
presija ir nedarbu. Šita 
Kongreso sesija paskyrė 
viešiems darbams $3,300,- 
000,000 ir padarė tam tikrą 
aktą, duodantį prezidentui 
galę sunaudoti tuos pinigus 
kaip jam geriausia išrodys. 
Tas aktas pavadinta: Natio
nal Industry Recovery Act, 
kurį sutrumpinus dabar ra
šoma NIRA. Išvertus jį lie
tuvių kalbon, bus Aktas Ša
lies Pramonei Gaivinti.

Amerikoje dabar labai 
daug kalbama ir rašoma a- 
pie “NRA” ir “NIRA”. Pa 
vyzdžiui, visi darbdaviai y- 
ra raginami pasirašyti 
“NRA” kodeksus, o pasira
šiusiems yra duodami mėly- 
Hi ami su “NRA” raidinis 
te neturi išsistatęs savo 
lange “NRA” ženklo, val
džia liepia tokį boikotuoti. 
Dėl to boikoto, tiesa, val- 
tižis yra aštriai kritikuoja- 
yna. Garsusis Wickersham 
paskelbė spaudoj straipsnį,

Šitam aktui gyveniman 
vykinti prezidentas sudarė 
tam tikrą aparatą, kurį pa
vadino National Recovery 
Administration, o sutrumpi
nus—NRA.

Taigi “NIRA” yra tam ti
kras Įstatymas, o “NRA” y- 
ra tam tikras aparatas (ad
ministracija) tam įstatymui 
vykinti.

PRASIDEDA LSS. ŠEŠIŲ 
MĖNESIŲ VAJUS.

Lietuvių Socialistų Są
jungos konferencija Chica
goje šią vasarą yra nutarus 
suruošti šešių mėnesių vajų 
savo kuopų sustiprinimui, ir 
išrinko tam darbui Agitaci
jos Komitetą.

Iki šiol tas komitetas ruo
šėsi, darė planus, ir šią są
vaitę jau skelbia vajaus pra
džią.

Vajus prasidės 1 spalių 
dieną ir tęsis per 6 mėnesius, 
iki 31 kovo dienai.

Į tą vajų yra kviečiami 
visi socialistai ir pritarėjai. 
Kur yra socialistų kuopos, 
tenai reikia jas padidinti, jų 
veiklą išplėsti. Kur kuopų 
nėra, tenai reikia pasisteng
ti jas tuoj sutveri. Visi seni 
sąjungiečiai, kurie dėl kokių 
nors priežasčių yra iš orga
nizacijos pasitraukę, kvie
čiami dabar vėl jon grįžti.

Nežiūrint kaip kas Į daly
kus žiuri, vistiek žmonijos 
ateitits priklauso socializ 
mui. Kapitalistinė sistema 
savo amžių jau atgyveno. 
Milionai žmonių miršta ba
du dėl to, kad perdaug yra 
maisto pagaminta. Taip il
gai tęstis juk negalės. Gy
venimas reikalauja radika
lių permainų, naujos tvar
kos. Ir toji tvarka turės būt 
socializmas. Taigi kiekvie 
nas rimtas vyras ir moteris 
turi eiti su socialistais.

TEGUL NORS SYKI LIE
TUVA PASIRODO.
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(1) National Hotel viešbutis, kur amerikiečiai globoja išmestus iš Kubos armijos karinin
kus ir kitokius juodašimčius. (2) Rooseveltas stovi ir laukia, kad reporteriai nutrauktų jo pa
veikslą laikraščiams. (3) P—lėMarion Bergeron, 16 metų mergaitė iš New Haveno, gražuoliu 
konteste Atlantic City buvo pripažinta kaip dailiausia iš visų ir pavadinta “Miss America’’.

IŠ LENKŲ Į

LAIKRAŠČIŲ]
“Izviestijų” redaktorių* Ra- Cogta Ricos prezidentas, 
dek slepia lenką caro šnipą. Ričardo Jimenez, yra myli-

KUO&ET DARBININKAI KVOČIA 
PREZIDENTĄ.

Nustatyta, kad žymus len-;mas respublikos senukas. -Ji- 
ku rašytojas, mistikas ir his-sai yra pagarsėjęs tuo, kad 
toriozofas Stanislovas Bžo-1 turėdamas reikalų su politi- 
zovskis. yra buvęs rusų vai- i kieriais visuomet vartoja pa- 
džios šnipas. Kadangi B-iP^stų žmonių kalbą, seno- 
skio kuriniai nemaža prisi- i viškus posakius ir duoda są- 
dėjo prie naujos lenkų pa-į moningus atsakymus Į pa
saulėžiūros ir pačių pilsuds- klausimus. Tuo budu jis vi- 
kininkų ideologijos sudary
mo, tai lenkai labai norėtų,
kad tasai įtarimas butų su
griautas. Nesenai viešėjęs 
Lenkijoje “Izviestijų” re
daktorius Radek, Galicijos 
kilimo žydas, pasakęs kažin 
kam. kad pats knisęsis tuo 
klausimu caro archyvuose ir 
nieko neradęs. Iš to pasaky
mo lenkams butų didelio 
džiaugsmo. Tačiau rimtesni 
mano, kad tai buvęs tiktai 
Radeko komplimentas len
kams.

Varšuvoj 40% gyventojų 
nemoka nuomos.

Kaip Palangos Gyventojai 
Kovojo Su Tiškevidmn.

Būdamas kazokų atama- Virkštininkų km. ūkininkų
nas, Tiškevičius žudė lietu

sius ir grobė jų žemes.

Dabar Palanga yra poil
sio, sveikatos ir nervų taisy
mo vieta. Tačiau ne visi ži- 

kad Palangos istorijano
audringa ir pilna kovų, ko 
vų dėl žemės, dėl laisvės. 
Sunkiausia Palangos kova 
buvo su palangiškiu ponu 
Tiškevičium.

Šią vasarą aš būdamas 
Palangoj iš vietos žmonių 
(renkančių visą medžiagą 
kas liečia Palangą) surinkau 
daug žinių, kaip palangiš
kiai žmonės vargo ir kovo 
jo. Be to, pasinaudoju da
bartinio Kauno burm. Grau- 
roko surinkta ir išspausdin
ta medžiaga “Lietuvos Feo
dalai”.

kad tamsta esi vienas iš 
musų. Todėl šitie musų rei
kalavimai pagerins ir tams 
tos būvį!—pareiškė darbi
ninkų komitetas.

Prezidentas nutilo. Jis su
kirsdavo iškalbingiausius 
politikierius, bet susidūręs 
su apšviestais darbininkais 
tapo visiškai nuginkluotas. 

Iš “EI Panama America”suomet laimi diskusijas ir 
liaudis labai jį mėgsta už
M MANO PASTABOSvų dienų žmogus ir tarnau 
ja jau trečią terminą kaip 
vyriausis valstybės viršinin
kas.

Rugpiučio 22 dieną jisai 
turėjo pasikalbėjimą su 
darbininkais, ir čia jis 
to kaip Napoleonas 
Waterloo.

San Jose dienraštis

Menko proto žmonės dau
giausia ginčijasi už menk 
niekius. Didelių dalykų jie 
nesupranta.

kri-
ties

“Naujienos” rašo:
“Rytinių valstijų kolonijose 

ir spaudoje keliama sumany
mas, kad amerikiečiai sudėtų 
pinigų aeroplanui nupirkti, ku
riuo koks nors Lietuvos lakū
nas, atvykęs į Ameriką, skristų 
Lietuvon. Amerikos lietuviams 
šitokia idėja kažin ar bepatiks.

“Bet amerikiečiams gal butų 
įdomu, jeigu koks Lietuvos la
kūnas atskristų iš Lietuvos į 
Ameriką. Ypatingai, jeigu to
kį skridimą finansuotų Lietu 
vos visuomenė.

“Amerikiečiai dažnai vyksta

— t

MM

Pasirodo, kad ne vien tik 
Amerikoje namų savinin
kams sunku rendą iš gyven
tojų iškclektuoti; Lenkijoje 
da blogiau šiuo žvilgsniu. 
Laikraščiai praneša, kad 
dabartiniu laiku 40 nuoš. 
Varšuvos gyventojų visai 
nemoka nuomos už butus. 
Buvo kilęs sumanymas, kad 
miestas tiems žmonėms pa
statytų barakus, bet tuomet 
apie pusė Varšuvos namų 
liktų be gyventojų. Tai butų 
bankrotas namų savinin
kams. Kad prie to neprieitų, 
dabar manoma barakų jau 
nestatyti, bet skolinti šeimy
noms pinigus nuomai užsi
mokėti. Šitam sumanymui 
labai pritaria namų savinin
kai ir nuomininkai, tik ne 
vyriausybė, nes iš jos lėšų 
manoma tokias paskolas 
semti.

Parodė ką gali.

Pas vieną lenką atėjo tei
smo antstolis aprašyti jo 
daiktus už nesumokėtus val
džiai mokesčius. Lenkas tu
rėjo sūnų ristiką, kurį tuoj 
pasišaukė ir sako: “Na, sū
nau, parodyk tam psiakre- 
vui, ką tu gali!”

Sūnūs “parodė”: pakėlė 
antstolį, sviedė į grindis, pa
skui į sieną, galiausiai, ko
jos spyrimu nuleido nuo 
laiptų. Už tą nemokamą jė
gos parodymą gavo tris me
tus priverstinai ilsėtis.

Lietuvon į svečius, bet Lietu
vos žmonės į Ameriką — retai. 
Kuomet vyksta, tai beveik vi 
suomet kokiais nors biznio ar
ba politikos reikalais.

“Ta idėja, kad iš Lietuvos 
atvyktų žmogus, kuris paskui 
su amerikiečių pagelba lėktų 
namo, neatrodo patraukianti

Pastaba visai vietoje.

Sklokininkų programoje 
stambiausis ir svarbiausis 
punktas—tai piknikų rengi
mas. Kiekvienas jų laikraš
čio numeris prasideda ir 
baigiasi paraginimais: drau
gai ir draugės, neužmirškit 
musų sekančio pikniko. Pa
matysite, kaip ristikai rita
si. Pašėlęs revoliucingu
mas!

Chicagoj įsikūrė organi
zacija naujam skridimui į 
Lietuvą remti. Yra jau pasi
šventęs tam žygiui lakūnas 
ir jo lėktuvą nutarta pava
dinti “Lituanica II.” Reikės 
surinkti daug pinigų. Žmo
nės, kurie lieja ašaras, kad 
pirmoji “Lituanica” žuvo 
dėl stokos finansų, dabar tu
rės progos parodyt savo 
duosnumą “Lituanicai Ant-

“La
Tribūna” aprašo šitą įvykį 
taip: pas prezidentą -Jime- 
nezą atsilankė darbininkų 
komitetas ir įteikė jam raš
tą.

—Ką aš turiu su tuo da
ryti? Kam aš turiu jį paduo
ti?—klausinėjo greitai pre
zidentas, mosuodamas tą 
popierį.

—Tai yra tamstai memo
rialas, — atsakė darbinin
kai.

—Man? — nusišypsojo 
•prezidentas.—Aš jums pa
sakysiu štai ką: šitą popietį 
parašė jums Julio Padilla, 
tas sukčius seimo atstovas, 
kuris apgaudinėja jus, nes 
nori būt iš naujo išrinktas.,
Jus man pasakykit, ką jis čia ira<Jai 
rašo?

Bet pasirodė, kad prezi
dentas čia suklydo, šitas 
darbininkų komitetas ne
prigulėjo tai darbininkų sro
vei, kuri remia Padillos 
kandidatūrą. Šitas komite
tas atstovavo pažangiuosius 
darbininkus. darbininkus 
socialistinio nusistatymo, 
kurie nekenčia Padillos da 
daugiau, negu pats Don Ri- 
eardo. Jie pradėjo jį atšriai 
kritikuoti ir smerkti kaip po
litinį žuliką, kas preziden
tui labai patiko ir jis klausė
si jų dideliu pasitenkinimu.

Gerokai išskalbę deputa
tą Padillą, darbininkai ėmė 
aiškint prezidentui savo rei
kalavimus, kurie buvo jų ra
šte išdėstyti. Svarbiausis jų 
punktas, tai pažabojimas 
kapitalistų sauvalės.

Prezidentas ramiai įs- 
klatisė darbininkų komiteto 
kalbų, paskui pradėjo tėviš
kai aiškinti, kad kapitalistai 
moka valstybei didelius mo
kesčius, kad jų našta esanti 
taip (pat sunki kaip ir darbi
ninkų, todėl jie esą geriausi 
darbininkų draugai.

—Aš pats esu labai bied 
nas, toks pat vargšas kaip ir 
jus—pridūrė Don Ričardo.

—Suprantam, suprantam,

Mes juokiamės iš vokiškų 
nacionalistų, kurie norėtų į- 
rodyt, jog Kristus ir visi jo 
apaštalai buvo gryni vokie
čiai, o tik vienas Juda buvo 
žydas. Bet ar daug geresni 
mūsiškiai nacionalistai, ku
rie savinasi netik baltgudį 
Kasciušką ir lenką Micke
vičių, bet ir vokietį Kantą?

Pruseikai nepatinka, kad 
“Keleivis” ima informacijas 
apie Rusiją iš “Naujienų” ir 
“Lietuvos Žinių”. Dėl to, 
girdi, ir išeina, kad Rusijoj 
badas. Pruseika sakosi savo 
išmintį apie Sovietus semiąs 
iš buržuazinio “New York 
Times’o”. Na, o aš manyda
vau, kad jį pats Stalinas iš 
Kremliaus informuoja.

Lopą visut.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STĖS DIENAS.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl ligonių ir silpnų žmonių. 
Po to kaip jos jį vartosite vienų są
vaitę, jas pastebėsite a beiną pagerė
jimą ir jeigu ir toliau vartosite, jus 
atgausite savo normalią sveikatą ir 
spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokią pa
stebėtiną istoriją kaip NUGA-TONE. 
Pei 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatą 
ir spėkas. NUGA-TONE parduoda
mas visose vaistinyčiose. žiūrėkite, 
kad gautume tikrą NUGA-TONE. Ne
imkite pavaduotojų, nes jie yra be
vertės.

Tiškevičius partraukia į 
Palangą kazokus ūkiams 

ardyti.

Baudžiavą Lietuvoj pa
naikinus, maždaug apie 
1865 m., tėvas pernai miru
sio Felikso Tiškevičiaus, ka
zokų atamanas Juozas Tiš
kevičius, pareikalavo iš sa
vo buv. baudžiauninkų ūki
ninkų: Palangos Senmies- 
čio, Palangos Naumiesčio, 
Vilimiškių, Virkštininkų, 
Želvių ir Šventosios kaimų, 
kad jie sudarytų su Tiškevi
čium sutartis, esą šie visi u 
kininkai žemes valdą neva 
amžino činšo teisėmis. Ūki
ninkai griežtai atsisakė Tiš
kevičiaus reikalavimus pa
tenkinti ir iš savo tarpo iš
rinko delegaciją, kurią pa
siuntė Peterburgan, bet kai 
ta delegacija sugrįžo, tai ka 
zokų buvo primušta. La
biausia Tiškevičiui priešinę
sis Virkštininkų km. ūkinin
kas Pranas Stonis, 1866 m. 
buvo suimtas ir išgabentas 
Liepojaus kalėjimą, o visą 
Stonio šeimą policiją išme
tė iš ūkio ir žemę prijungė 
prie dvaro laukų. Tiškevi
čius, matydamas, kad jo ko
vai nieko negelbsti, įskun 
dęs carui, kad žemaičiai 
Palangos apylinkės gyven
tojai, esą maištininkai, tai 
kazokų atamanui Tiškevi
čiui buvo duotas pulkas ka
zokų “maištininkams” že 
maičiams malšinti. Dabar 
grafas Tiškevičius pradėjo 
žemaičius “malšinti.” Pir
miausia kazokų atamanas 
Tiškevičius su kazokais puo
lė Vilimiškių kaimą ir iš 
karto išardė 11 ūkių. Kazo
kai, nagaikomis mušdami, 
žmones mėtė iš jų gimtinių 
ir nuosavų namų, mantą 
naikino, viską ardė, draskė, 
daužė. Išardyto kaimo vie
toje buvo sudarytas Vilimiš
kių palivarkas ir tą patį me
tą išnuom uotas žydui Bem- 
šteinui. Tas siautimas buvo 
1871 m. balandžio mėn.

Želvių km. 1872 m. buvo 
likviduoti 5 ūkininkai. Tiš
kevičius su pulku kazokų iš
ardė 15 ūkių Palangos sena
miesty, 16 ūkių Palangos 
Naujamiesty ir 19 ūkių Vir
kštininkų kaime.

Iš sunaikintų kaimų suda
rytas Virkštininkų palivar
kas, vėliau išaugęs į Vilimi
škių dvarą.

1873 m. Tiškevičius at
ėmė žemes iš 19-kos ūkinin
kų šventosios kaimo.

Taip “žemes surinkęs”, 
1892 m. Juozas Tiškevičius 
mirė, dvarus padalindamas 
savo sunums. ' J

Feliksas Tiškevičius, Pa
langos dvarų savininkas, 
1895 m. sumanęs padidinti 
Virkštininkų palivarką ir 
pareikalavęs iš užsilikusių

žemes Tiškevičiui užleisti. 
Du ūkininkai išsigandę ir 
50 dešimtinių savininkas, 
savo ukius Tiškevičiui ati
davę, o trečiasis atkaklus 
žemaitis, Kazys Večerskis, 
griežtai atsisakė Tiškevi
čiaus reikalavimą patenkin- 
•i. Be to, Večerskis valsčiuje 
paskelbė, kad tas, kas drįs 
judinti jį iš ūkio, tas bus 
vietoje nušautas. Ir Večers
kis išgy veno ligi 1902 metų. 
Bet kaip tik tuo metu vieną 
vakarą kažkas nušovė poz
nanietį lenką, grafo Tiške
vičiaus įgaliotini šventožec- 
kį; Šventožeckis buvo nepa
prastai įkyrėjęs žemaičiams. 
Pclicija tą pačią naktį Ve- 
čerskį suėmė ir išgabeno į 
Liepojaus kalėjimą. Nikiti
nas atvyko su policija ir 
Večerskio šeimą išmetė iš 
ūkio. Večerskienė tuo metu 
sirgus, tai su lova buvo nu
gabenta pašlaitėn. Veeers- 
kių ūkio žemė tuojau buvo 
prijungta prie dvaro laukų. 
Večerskiai nusikraustė Pa- 
langon ir apsigyveno vieno
je lūšnelėje. Po pusmečio 
grįžo iš kalėjimo ir pats *Ve- 
čerskis, nes jis hekaltai bu
vo kalinamas. Bet savo ūkio 
Večerskis jau nerado. •

Grafo nuskriausti ūkinin
kai įgaliojo Večerskį ir Žva
gini iškelti grafui bylą. Pra
sidėjo byla. Sipiaginui esant 
Kuršo gubernatorium ir blo
gai sugyvenant su grafu, u- 
kininkai bylą jau buvo lai
mėję ir gavę vykdomąjį ra
štą. Tiškevičius per 21/» me
tų Virkštininkų ir Vilmiškių 
kaimus turi atstatyti, bet.. 
Sipiagnas iš Mintaujos buvo 
iškeltas,o vykdomasis raštas 
kažkur “paklydo”.

Neveltui ir Kauno burmi
stras Graurokas, atpasakęs 
palangiškių kovas su grafu 
Tiškevičium savo str. “Lie
tuvos feodalai”, baigia šiais 
charakteringais žodžiais: 
“Nuslinko baudžiavos am

žiai, Lietuvai išaušo laisvės 
gadynė. Bet baisios praeities 
šešėliai dar tebebaido pa
langiškius, kurie lyg ir neti
ki, kad jų pančiai nukrito, 
kad jie gali laukti ir sulaukti 
savo skriaudų atitaisymo.

Tai tokie musų Lietuvos 
didžiūnai, tariamieji kultū
ros žibintuvai. Tepamąsto 
apie tai jie patys ir jų ligšio
liniai draugai ir užtarėjai.”

Tai, štai, kokių liūdnų se
nienų, galima išgirsti. Pa
langoj iš senesniųjų žmonių.

Neapsakomu džiaugsmu 
palangiškiai sutikę Steig. 
Seimo priimtą žemės refor
mos įstatymą, pagal kurį tu
ri būti išdalinti palangiškių 
krauju ir ašaromis aplaistyti 
platus grafo Tiškevičiaus 
laukai... O dabar skaudžiai 
sugėlę širdis palangiškiams 
kai jie sužinoję, kad Tiške
vičiai už nusavintą žemę ar 
miškus gauna iš tautininkų 
valdžios atlyginimus!

SOCIALDEMOKRATAI
SKELBIA FAŠISTAMS 

BOIKOTĄ.
Švedijos “Socialdemok- 

raten” praneša, kad švedų 
profesinės sąjungos nutarė 
vykdyti socialistinio profe
sinio internacionalo nutari
mą, kuriuo visų šalių darbi
ninkai kviečiami boikotuoti 
vokečių prekes. Boikotas 
bus tuojau vykdomas.

Austrų socialdemokratų 
partijos vykdomasis komi
tetas paskelbė atsišaukimą, 
kuriame taip pat ragina au
strus boikotuoti vokiečių 
prekes.

»
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lietuvių gyvenimas 1

PRANEŠIMAS LJSJS. KUOPOMS IR 
NARIAMS.

Gerbiamieji LSS. nariai 
ir simpatizatoriai! Musų 
Sąjungos konferencija Chi
cagoje nutarė paskelbti 6 
mėnesių vajų organizacijos 
sustiprinimui, narių skai
čiaus padidinimui ir sociali
stinės literatūros praplatini
mui. Tam darbui buvo iš
rinktas komitetas iš 7 narių. 
Tas komitetas po konferen
cijos laikytame savo susirin
kime išsirinko savo pirmi
ninku drg. St. Michelsoną, 
o sekretorium drg. S. Nau
džių. Kadangi per vasaros 
karščius vajus nebūtų davęs 
daug naudos, tai tarpe ko
miteto narių ėjo tik susira
šinėjimas ir pasitarimas, 
kaip sėkmingiau pradėti va
jų. Aš per laiškus pateikiau 
komiteto nariams planą, ir 
su maža pataisa visi tam 
planui pritarė, tik nuo drg. 
V. T. Neverausko iš Akro
no negavau jokio atsakymo. 
Turėdamas pilną sutikimą 
tą darbą varyti pirmyn, šiuo- 
mi ir skelbiam 6 mėnesių va-

Vajus prasideda su 1 d. 
spalių ir baigsis 1934 metų 
31 d. kovo. Per tuos 6 mė
nesius turi būti varoma kuo- 
plačiausia agitacija. Bet vie
nas komitetas jokiu budu 
negali to darbo atlikti, todėl 
mes šaukiam Į talką visus 
LSS. narius bei pritarėjus. 
Dirbkime visi, kad per tuos 
6 mėnesius nepraeitų veltui 
nei viena diena. Kur tik 
randasi būrelis lietuvių, ten 
turi rastis ir LSS. kuopa.

Kiekvienam mieste mes 
turim nemaža socialistinių 

minčių draugų, tik jie išsi
sklaidę, neorganizuoti; to
dėl mes kviečiam tuos drau
gus pasistengti per šešis mė
nesius pavaryti agitaciją už 
socialistus ir, kur tik galima, 
tverti LSS. kuopas. Kuopų 
tvėrime informacijų kreip
kitės prie dr-gės M. Jurge
lionienės, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, III., kuri yra 
LSS. centro sekretorė.

LSS. organais apsiėmė 
“Naujienos” ir “Keleivis”, 
todėl per visą vajaus laiką 
tuose laikraščiuose bus ve
dami tam tikri LSS. skyriai. 
Raštus šiems skyriams pa
tieks iš eilės šitokioj tvar
koj: 1, Grand Rapidieciai; 
2, Chicagos draugai; 3, Bo
stono; 4, Brooklyno; 5, Ke- 
noshos, Wis.; 6, Detroito; 
7, Akrono. Paminėtų čia 
miestų draugai šitą praneši
mą tegul jsitėmija gerai, 
kad laikui atėjus turėtumėt 
jau prirengę tinkamų raštų i 
LSS. organus. Rašykite pa
tys, ar pasikvieskite tokius 
žmones, kurie moka tinka
mai rašyti, kad pagelbėtų. 
Komitetas prašo taip pat ir 
musų profesionalus, kaip 
daktarai, advokatai ir kito
kie, kad mums per šituos 6 
mėnesius laiko pagelbėtų 
raštais. Komitetas išleis tam 
tikrų atsišaukimų, kurių tu
rinį apsiėmė parašyti drg. 
St. Michelsonas. Kiekvie
nas LSS. narys, kiekvienas 
darbo žmogus privalėtų tų 
lapelių parsitrąukti ir dalin
ti tarpe darbininkų. Lapelių 
kaina bus labai prieinama, 
kad padengtų tik jų lėšas. 
Anglų kalba lapelių nebus 
daroma, kaip iš sykio buvo 
manyta, nes jų galima gauti 
Socialistų Partijos centro 
ofise, iš kur kiekviena kuo
pa ar pavienis narys gali at
skirai parsitraukti. Patarti
na parsitraukti lapelių apie 
“National Industrial Reco
very Act”, kurie aiškina kas 
yra “NRA”. Jei kurie drau
gai norėtų tokių lapelių par

sitraukti, bet nemoka ang
liškai rašyti, gali kreiptis 
prie sekretorės drg. M. Jur
gelionienės. Ji parūpins.

Taipgi komitetas prašo 
visų draugų kad kiekvienas 
darbas per šį vajų butų ra
portuojamas man, arba drg. 
St. Michelsonui, kad mes ga
lėtume apie tai spaudoj pa
skelbti.

Taigi, draugai ir draugės, 
į darba per šiuos šešis mėne
sius už socialistinę idėją, į 
darbą už sustiprinimą LSS., 
į darbą už darbininkų reika
lus!

LSS. Agitacijos Komite
to Sekretorius S. Naudžius.

2200 Alpine Avė. 
Grand Rapids, Mich.

NORWOOD, MASS.

Garbarnės darbininku 
vargai ir nelaimės.

Daug kas šneka, kad gar- 
barnėj lengvi darbai. Bet 
taip plepa tiktai tie, kurie

Kubiečių Demonstracija Prieš Jankių Imperializmą.

Vaizdelis parodo Kubos revoliucionierių protesto demonstraciją Havanos mieste prieš jan
kių imperializmą.

VĖPLŲ PUOTA SARKIO-LEVINSKIO 
MUŠTYNIŲ PROGA.

CHICAGO, ILL.

Visi jau žino, kad rugsėjo 
■18 Chicagoje Įvyko Sharkio 
■ su Levinskiu kumštynės, ku
rias Sharkis pralaimėjo.

Kada buvo pranešta, kad 
Sharkio-Levinskio muštynės 
įvyks Chicagoj, vietiniai lie
tuviai laukė kaipo didžiau- 
J šių atpuskų. Ir kaip čia ne
lauksi, kad vietinių laikraš
čių redaktoriai, mokyti vy-

Ateina laikas muštynėms. 
Keli tūkstančiai žmonių sto
vi iš lauko pusės ir dūsauja, 
kad neturi pinigų ant tikie
to.

Viena grupė stovi lietuvių, 
kita žydų. Pasigirdo arenoj 
didžiausis vėplų riksmas, 
net žemė dreba. Išėjęs poli- 
cistas pareiškė, kad pirmam 
punkte Levinsky du sykiu

rai, bubnijo apie tas kumš- Rarmušė Sharkį Seni žydai, 
tynęs kaip prakilniausi įvy- *?!’. susl^abmę šoki-x A z z nmo ie n'yinnnrc'mn •
kį. nėja iš džiaugsmo; o lietu-

Taip vadinami “inteli-7^* "usi.min«’ rodosi> 
gentai”, kurie vadina save ^auk*a kartuvių.
lietuvių smetcna Chicagoje, 
daugiau nieko ir nekalbėjo,

Jeigu butų atvažiavęs į 
Chicagą lietuvis mokslinin-

BROOKLYN, N. Y.

Kaip žmonės kovoja už 
duoną.

Brooklyno padange apsi- balsuotojų lyga” mdor 
garbarnės pyragu neragavo, niaukus;'lietuvių draugijos. palakų kandidato.
O kuris čia prakaituoja, tai P^r \as'ai^ vien l urbut niekas ir sapnuoti
nekartą tiek nusikamuoja, Pinikus. Bet atėjus rudens nesapnavo, kad lietuviški 
kad vos tik dūšia griešnam ■'Czonui piasidės kultunske-, tautininkai galėtų nueiti len- 
kūne išlaiko. Ypač šlapiuose ,sn* parengimai.prakalbos, kams i talką—netik darbu, 
rūmuose ir presruimy sunki koncertai, paskaitų \ akai ai. ;bet ir doleriais. Ir ne bile

PITTSBURGHO TAUTININKAI
TALKININKAUJA LENKAMS. i kuriam lygaus nėra..

Sharkiui pagerbti paren-

kaip tik apie Sharkio-Le- ‘ kas, tie vadinami lietuviai 
vinskio busimas muštynes, Į “inteligentai” nebūtų jam 

! kaip Sharkis žydelį sumuš...! parengę vakarienę geriau- 
, Sharkis esąs viršžmogis, ko- šiam viešbutyje. Vietiniai
’kis tai nepaprastas žmogus, lietuvių laikraščiai nebūtų 

mokslo vyrą taip augštinę, 
kaip kumštininką.

Jeigu mokslininkas toj 
pačioj arenoj butų davęs

kalbėti. Lenkai pareikalavo,' gė vakarienę, kur susirinko
kad jis kalbėtų lenkiškai. Ir: kunigai, daktarai, advoka- ,___,____ *

r kalbėjo lenkiškai, nors susi- tai ir net laikršačių redakto- * paskaitą ir įžanga butų ne- 
rinkimas neva “tarptautiš- riai! Ir jeigu toj vakarienėj mokama, nebūtų nei vienas

ir daugelis lenkų kai-j butų kas pasakęs, kad rei- 
; kia eiti ir bučiuoti Sharkio

kas”
bo? nesupranta.

Pekarsko rinkimų kampa-

nuošimtis suėję tos pačios 
minios, kuri suėjo ant muš
tynių.

Iš šalies žiūrint išrodo, 
kad mes gyvenam barbarų
gadynėje.

čeverykus, jie butų tai pada
rę be nusižeminimo. Po va
karienės, ant rytojaus ir per 
kelias dienas vėliau kitokios 
kalbos tarp “inteligentų'

kokie tautininkai, bet 100 nijos menedžeris G. Zatko- 
procentų patri jotai, tikri , vich pareiškė, kad reikia ir 

— “į™** Y?df garbintojairi aukų Pekarskio rinkimų RaH)os .^ge^ ir 
neišpasakytas; mat, grindis visa banga streikų. Strei- Kol kas jie tą savo talkinm- kampanijai, n pate pirmas. nebuyo kaip a . Shar_ 
taukais nudažytos, tai be- kuoja apatinių drabužių gavimą da slepia nuo publi- padėjo So.00, visi kiti kloja, kJo švark čeverykus, gra-
žirgliojant žmogui kaip ant darbininkai, čevervku, pan- kos akių ir nieko nerašo sa-, kas penkinę, kas dolennę,įžu prakilnumą ir tt.
ledo per penkias dienas ko- tapliu (bed slipers) ir kitu vo laikraščiuose, taigi man tik tokie kaip as neduodam; . ’ Vnm5f ?

- - - - - - - - F • m-/ - tenka tas dalykas išvilkti į nieko. Bet nuo lietuvių p. P. j Atėjo kumštynių diena.
aikštę. Pivariunas vistiek paklojo ’ Nuėjau pasižiūrėti, kaip

Dalykas štai kame ši ru- 85. Pabaigus kolektą ir su-1 žmonės renkasi... Ištikro,
denį Pittsburghe bus rinki- skaičius aukas, pasirodo,į reikia gabaus rašė jo aprašy-

pekla. Per ištisą sąvaitę ką Prezidento Roosevelto 
tik negriebsi, ko nesitversi, NRA nekaip sekasi. New 
tai vis šlapia. Ir slidumėlis Yorke ir Brooklyne siaučia

jos taip įpranta, kad ir šven- pramonių. Amalgameitų U- 
tadieniais klaiposi. Mat, Į- nija nors jau pradėjo dirbti 
protis aršiaus prigimties. Be pagal NRA, tačiau lokalinių 
to, per ištisą sąvaitę besi- streikų neišvengia, 
murdant toj surūgusioj at-V Iv I Utį L4C1V | V a ■, • i TT * *

mosferoj, žmogus prisikvė- . Amalgameitų Lmja pa- 
- & - - 'siuntė pikietus per New

Yorko ir Brooklyno dirbtu
ves prižiūrėti, kad dirbtuvės

puoja visokių nuodų. Jau
keliatas lietuvių, negalėda-į
mi iškentėti tų čysčiaus kan- PJlzlur<:F’ ^aa airotuves 
Sų, prasišalino pusgyviai, 0 ( Pildytų «mjos patvarkymą, 
vienas lenkas net pasikorė. !kad nedirbtų viršlaiki (over-
Bet kaip tik pastebės tave lr augav°
kokis veršalupis bosas svv. n>Ji?tų žydų, latlų ir lietuvių 
mojant, tai sako, kad tu kune dlrt>° 5ubatomls virš

laiki. Už toki laužymą uni-
policmano nebijotum, tai ir Patvarkymo pakliuvo po 

tni-Um i bausme netik kontraktonai,
girtas, eik namo gult. Jei tik j

mautum tokiam tiesiai į ma
kaulę.

Žinoma, kartais žmogus ir
bet ir darbininkai. 

Rugsėjo 15 d. čia•*e**\z«»*«*- ***** «/***»_? v»a_’ ** ■ V»» *^*** IttlFC
išsigėręs ateina darban. Bet * Juozas Jakubonis, apie 50

metų amžiaus lietuvis. Buvo 
laisvų pažiūrų žmogus. Lai
dotuvės atsibuvo 18 d. rug-

ir tas gėrimas ne iš gero.
Vieni geria kad sunkus dar
bas ; kiti geria, kad nelinks
mas šeimyniškas gyvenimas, sėjo. 
o da kiti geria kad neturi tss;19 k r ia 
šeimynų r - -

Ženočiams, žinoma, blo
giausia. Juos bosas uja ir 
pati ant sprando joja. Pa
reina žmogus namo boso 
parvarytas, o pati tuoj ir sė
dasi jam ant kupros: “Tu 
latre, pijoke, ir vėl parsivil- 
kai namo... Kad butum kur 
sprandą nusilaužęs, o ne 
prie manęs lindęs su savo 
meile. Nelaiminga aš, nelai
minga...”

Bet kai ringelį bosas par- 
veja namo išripagiriot, tai 
gaspadinė jau kitaip kalba. 
Ji padaro jam gražias aku
tes ir sako: “Na, tai ką, 
Džianai, ar tu ir vėl sergi? 
Gal išsigerti nori? Burnele 
gali gaut už dyką, ale už 
burdą turėsi man užmokėt 
Jau ir taip už 5 savaites ne
mokėta. Mano sesers bur- 
dingieris daug geresnis. Jis 
jai ir skrybėlę, ir pančiakas 
nupirko, taip sakant, aptai-1 
sė nuo galvos iki kojų. Na, o 
kada gi tu man nupirksi? 
Jok prižadėjai, kaip žinai...”

Jeigu burdingieriui nusi
bosta tos kalbos, tai j’is už- 
rimauna kepurę ir išeina; o 
šeimininkas pabėgti nuo pa
čios negali. Bloga garbar- 
nėj, bloga ir namie. Vargs
ta tie musų žmoneliai visur, 
ir jų vargams nematyti pa
baigos.

Vargšas Žmogelis. ,

viešą
pasilinksminimą- šokius, 28 
spalių (Oct), Lietuvių Pi
liečių Salėj.

Rugsėjo 29 dienos vaka
re, kaip 7:30, įvyks LSS. 
19-tos kuopos susirinkimas 
Piliečių Kliubo kambariuo
se, 80 Union avė. Visi drau
gai privalo susirinkti.

mai miesto majoro, c-ouncil- 
manų, teisėjų ir kitokių vir
šininkų. Visokių tautų poli
tikieriai žvejoja balsu? tarp 
savo žmonių Įvairiems repu
blikonų ir demokratų kan
didatams. Lietuviai politi
kieriai irgi neatsilieka. Ne
senai čia buvo suorganizuo
ta “Lietuvių Piliečių Balsuo
tojų Lyga” ir tuoj prasidėjo 
jieškojimas “marketo" lie
tuviškiems balsams. Musų 
tautininkai dabar landžioja 
pas politikierius su pasigy
rimais, kad jie tiek ir tiek 
kontroliuoja lietuviškų bal
sų.

Ant. laimės, ar nelaimės 
ilgai jiešl
škiems bai ___
“Broliai” lenkyfP^-BBtedami 
išrinkti teisėju savo rodaką 
adv. Franką A. PekarskĮ. 
kuris nėra niekuo kitu pasi
žymėjęs, kaip tik footbolė? 
spardymu, pradėjo jieškoti 
jam paramos tarp ateiviu. 
Kreipėsi ir Į lietuvius. Ži 
noma, lenkų politiekieriai 

i visko visiems prižada, jei

kad surinkta $99, reiškia, 
trūksta vieno dolerio iki šim
to. Menedžeris Zatkovich 
paklausia, kas turi dolerį 
pridėti? Atsirado akvatnin- 
ku netik iš lenkų, bet ir iš 
musų tautininkų, kurie nešė 
avo dolerius, kad padarius 

šimtinę. Susidarė $118.
Reiškia, išlindo yla iš mai

šo, kad musų tautininkų šu
lai talkininkauja lenkams.

ti ėjimą žmonių Į tas kumš
tynes.

Per mylią aplink mušty
nių vietą, gatvės ir tušti lotai 
pilni automobilių. Gatvės 
užkimštos žmonėmis, didelis 
susigrūdimas; ant žmonių 
veidų matyti didelis įtempi
mas; visi skubinasi, rodosi, 
kad jie eina nuveikti di
džiausią užduotį...

Taxi-cabai, gatvėkariai
Rugpiučio 31 d. Lietuvos pilni žmonių. Turčiai atva

žiuoja puikiausiuose auto
mobiliuose.

Kuomet puikiai apsirengę

Org. J. Šnyra».'jų Pekarskis bus išrinktas.
;taip kaip ir airių politikie- 
, riai pirm rinkimų visko pri
žada devynias galybes.

“Lietuvių Balsuotojų Ly
gos” vadai “brolių" lenkų 
kandidatą PekarskĮ jau in- 
dorsavo, tik bijo viešai pa
sisakyti Pittsburgho lietu
viams, kad “stikina" už 
palioką.

t Bet, kaip žmonės sako, y 
la iš maišo išlenda. Taip bu
vo ir su Pekarskio rėmimu. 
Štai, rugpiučio 27 d. North 
side jugo slavų svetainėje 
buvo sušauktas vadinamas 
“tarptautinis susirinkimas", 
kuriame dalyvavo visi lenkų 
talkininkai, ir jų tarpe lie
tuvių virš desėtko, būtent: 
P. Pivariunas, J. Virbickas, 
F. Radžiukynas, J. Rūkas, j 
Juozas ir Julius šimkai. Al. 

šis vaizdelis paroao pulkinin- Onaitis, J. Petraitis ir da ko
ką Henry M. Waite ą, kuris bu- lėtas kitų, kurių pravardžių 
vo paskirtas viešųjų darbu ad“ nežinau. " I

ANT JO GALVOS SUKTA 
$3.300.000.000.

Šunų svetainėje ant North 
side “Lietuvių Balsuotojų 
Lyga” buvo surengus pra
kalbas ir koncertą. Įžanga 
buvo^ nemokama. Grojo Jo

ni a ce ika Akompanuojant pa- 

nelei Staruliutei. Publikos 
buvo pilna svetainė. Tvarką 
vedė Jonas Rūkas. Lietuviai 
kalbėtojai čia p a b r i e- 
žė. kad “Lietuvių Balsuoto
jų Lyga” šiuose rinkimuose 
neindorsuoja jokių kandi
datų, tik nori suorganizuoti 
visus lietuvius balsuotojus, 
kad svetimtaučiai lietuvių 
neišnaudotų. Bet po to uk
rainietis adv. Basil Onysh- 
kow dėkojo “Lietuvių Bal
suotojų Lygai”, kad ji in- 
dorsavo tam tikrą kandida
tą, nors ir ne draugiškos lie 
tuviams tautos žmogų. Bet 
p. Onyshkotv nepasakė, kas 
tas kandidatas yra, kurį 
“Lietuvių Balsuotojų Lyga” 
mdorsavo. Reikia manyti, 
kad jis čia turėjo galvoje 
PekarskĮ ir lenkus.

Aš negaliu suprasti, kam 
reikalingas tas publikai a- 
kiu muilinimas? Pašalinis.

paskirtas viešųjų 
ministratcriaus padėjėju, o' Buvo apkalbama rinkimo' 
tiems darbams Kongresas yra kampanijos reikalai it buvo 
asignavęs $3.300,000,000. j perstatytas pats Pekarskis*

Audėjai Reikalauja 
Daugiau Algos.

Sako, įvedus NRA jie

Audėjų taryba Rhode Is- 
land valstijoj oficialiai pa
reikalavo pakelti audimo 
pramonės darbininkams al
gas. United Textile Wor- 
kers of America unijos vice
pirmininkas Gorman pališ
kė, kad tokį pat reikalavimą 
statysią Massachusetts ir ki
tų valstijų audėjai.

NRA kodeksas nustato 
paprastiems darbininkams 
prie vadinamųjų siaurųjų 
audinių $13 algos minimu
mą Į sąvaitę. Algos mini-

ir sotus skubinasi Į kumšty- mum reiškia, kad daugiau 
nių vietą, tarpe jų maišosi: kompanija gali darbininkui 
alkana senukė ir pardavinė- i mokėti, tik negali mokėti 
ja paišelius. Išlipusiam iš ■ mažiau kaip $13. Tačiau
gražaus automobiliaus bur
žujui senukė pasiūlė paišelį; 
šis senukę pastūmė, par
trenkdamas ją ant žemės, o 
kiti tai pamatę linksmai juo
kiasi. Policistas užkeikė ant 
senukės, kam ji čia maišosi 
ponams po kojų.

Kitoj vietoj jaunas, išbly
škęs vaikinas paprašė nike
lio ant kavos; išdidus ponas 
smogė maldaujančiam į 
krutinę, partrenkė ant že
mės. Policistas priėjęs spyrė 
jam, liepdamas nesimaišyti 
toj vietoj daugiau.

Pasklydo gandas, kad at
važiuoja kumštininkas Le
vinsky. Minia grūdasi, kad 
pamatyti “didvyrį”. Levin
sky išlipa iš automobiliaus, 
apsidairo, kad minios apsto
tas. Kai stums stovinčius 
keikdamas—keli pargriuvo 
ant žemės. Vieni keikia Le- 
vinski už žiaurumą, kiti-gi 
sako, kad gerai padaręs.

praktikoje kompanijos dau
giau nemoka, o už $13 žmo
gus su šeimyna negali pra
gyventi, todėl ir nutarta 
streikuoti, reikalaujant dau
giau algos. Neišlavintiems 
darbininkams prie siaurųjų 
audinių reikalaujama $14 
minimumo Į sąvaitę, pusiau 
išlavintiems $22, o pilnai iš
lavintiems $30 už 40 valan
dų sąvaitę. Staklių nustaty
tojams (loom-fixers) reika
laujama $40 Į sąvaitę.

Siaurais audiniais vadina
mi tokie darbai, kaip apy- 
varų, šniūrelių ir visokių py
nių audimas.

Akordiniams darbinin
kams taip pat reikalaujama 
mokesti pakelti, nes dirbant 
tik 40 valandų Į sąvaitę jie 
negali tiek uždirbti, kiek 
pirma uždirbdavo, kuomet 
dirbdavo po 48 ir 54 valan
das.

Naujas Traukinys Padaro 110 Mylių Į Valandą.

Unicn Pacific gelžkelio kompanija (Amerikoje) šiomis dienomis užsakė šitokį traukinį, 
kaip parodytas šiame vaizdely. Tai yra visai naujas gelžkelių srity padaras, šiaudyklės tipo 
visas traukinys, kad bėgant nekliūtų vėjas. Jis bus padarytas iš aluminio metalo, taigi labai 
lengvas ir galės bėgti 110 mylių į valandą.

I



Ketvirtas Puslapis

▼ 1 ■ .■ w

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 39, Rugsėjo 27 d., 1933

H

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, kuriems dažnai tenka susi-

Kas Buvo Kun. Antanas Drozdowski? | §ygj|(3tOS SklNIlS

Maike!
—Gera diena, tėvel
—Sei, Maike, kaip tu da

bar fylini?,
—Ką tu nori tuo pasaky

ti, tėve?
—Ar tau dabar geriau? 
—Tėve, aš vistiek tavo 

klausimo nesuprantu.
—Na, tai klausyk gerai, 

Maike, o aš tau išvirožysiu 
savo reikalą kitais žodžiais. 
Dabar mes turim savo did
vyrį Šarkį, o seniau mes jo 
teturėjom. Taigi aš noriu 
žinoti, ar dabar tau geriau 
aht svieto gyventi, kaip Šar
kis musų tautos vardą pakė
lė, ar ne. . .

—Aš, tėve, nieko bendra 
su Šarkiu neturiu.

—Gali būt, Maike, kad aš 
čia tau durną klausimą už
daviau. Ale ne aš čia kaltas, 
jeigu tas klausimas durnas.

t

Matai, musu katalikiška ga-11 m1^ 
zieta, ką vadinasi bolševiki
šku vardu “Draugas”, įdėjo 
straipsnį, kur sako. kad Šar
kis padarė labai daug gero

remti už mergas ar kitokius 
ginčus spręsti. Protas jų ne
išlavintas, argumentuot jie 
nemoka, todėl jie viską riša 
kumščiomis. Ir kuris turi di- 
densę kumšti, tas skaitomas 
didesniu “didvyriu.”

—Kartais. Maike, reikia 
i snuki užvažiuot.

—Išlavinti ir inteligenti
ški žmonės, tėve, Į snukius 
nevažiuoja, todėl jie ir kum
ščios didvyrių negarbina.

—O kodėl, Maike, inteli
gentai priešingi spėkai?

—Todėl, tėve, kad pripa
žinus spėkai teisę pasauly 
nebūtų teisingumo. Stipres
nis tuomet skriaustų silpne- 
snu •• •

—Bet ar dabar, Maike, 
kitaip ant svieto yra? Ve, 
paliokai atėmė iš mus Vil
nių, ir neatiduoda.

—Taip. tėve. Atėmė iš 
ir neatiduoda.

Albo keyp pac **wi wadi-' amžių 
no —

j Tamsus
dangus XVIII amžiaus pa 
baigoj ir XIX amžiaus pra
džioj. Baudžiava slėgė var
gdienius žmones visu savo 
sunkumu ir žiaurumu. Visas 
aukštesnysis luomas, bajo
rai, arba kaip save iš lenki
ško mėgdavo vadintis, šlėk
tos, buvo sulenkėjęs. Dau
gelis lietuviškai kalbėti vi
siškai nebemokėjo. Jų pė
domis tuojau nuvažiavo ku
nigai, kurių daugelis net iš 
tų pačių šlėktų buvo kilę. 
Klebonijose* ėmė skambėti 
tiktai lenkų kalba. Slėgė ir 
lupo valstiečius baudžiau
ninkus šlėktos, neatsiliko 
nuo jų ir kunigai. Klebonai 
turėdavo didžiulius folvar- 
kus. o tuose folvarkuose 
vargdavo baudžiauninkai.
Kaip šlėktos, taip ir kuni
gai rykščių baudžiaunin
kams nepasigailėdavo.

Tokiais laikais gimė, au
go ir gyveno baudžiauninkų 
draugas, brolis, ir raminto
jas kun. Antanas Strazdas, 
žmonių dažniausiai vadina
mas Strazdeliu, o kunigau
jant vadinęsis “po szlachec- 
ku” Drozdowskiu.

gyveno
Strazdas?” į vaikščiodavo suplyšusiom
buvo Lietuvos k““et kiti ,kun,«ai

gyveno turtuose paskendę.

Paties kun. Strazdo pasira
šyta biografija.

Užsilikęs iš tų laikų vie
nas kun. Strazdo rankraštis 
piešia jo paties biografiją 
šiais žodžiais:

“Kunigas Antanas Draz- 
douskas Drozdowski albo 
keyp pac sawi Wadina 
Strazdas buwo gimis nie isz 
Siektu ale isz prastų Z ma
niu a delta ia razumas ir 
Teysingumas unt tu dawe- 
dia kad i wisi szenatvaia la- 
biou niekey tos gurie unt 
didelus ir Szlekickus gimi- 
nies pryguleia. Nebuwa a- 
nas sutwertas tapt kunigu ir 
nars wisi i milėia ir gąleia
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Bet ar mes su tuo sutinkam? 
—Žinoma, kad ne.
—Reiškia, žiaurios spė

kos mes nepripažistam, tė- 
musų tautai. Taigi vedluk xe

Gimė baudžiauninkų šei
moj 170 metų atgal.

Jis gimė dabartiniame Za
rasų apskrityje, netoli Duse
tų, Kriaunų parapijoje, 12 
birželio, 1763 metais. Taigi 
šįmet sukako jau 170 metų 
nuo to laiko. Kun. Strazdas 
buvo baudžiauninko sūnūs. 
Kokiu budu jis galėjo pa
tekti mokslan, nes tais lai
kais baudžiauninkų su- 
nams mokslus eiti buvo už
drausta, šiandien tikrai nė
ra žinoma. Mokėsi Kurše, 
Alukštos miestely, pas jėzu
itus; vėliau Krėslavo ir Var
nių seminarijose. Pirma bu
vo kamendorium įvairiuose 
Žemaičių miesteliuose, daž
niausiai prie neturtingų ba
žnyčių, o paskui persikėlė 
Vilniaus vyskupijom

Vilniaus vyskupijai tuo-

turet didelas Plebanicias, 
niemažus pinigus, ir inieyt 
Wiresnibien kunigu. Anas 
ta wisa atsižadeia ir bet tu
rėt spakaynumu apiynka 
sau wietu tarp Szymania 
Myszku Wilkamergies pa
vieto, ti sawam runkam dir
ba Lauku, statia Trabas gi- 
vena Szyltay gryczay. į 
Dougesnia niegieydia ale 

ažu Matieryszki gražiu sa
va Gespadyni, su kartu pri- 
ugdia Strazdelu, būva bar
tas. karatas....”

Rankraštis parašytas kun. 
Strazdo tarme, bet, mano
me, jis visiems yra supran
tamas.

Kunigų puotoj Strazdas 
nusimovė kelines.

Apie kun. Strazdą dar ir 
šiandien tebėra pasakojama 
daug įvairių anekdotų, iš 
kurių matyti, kad kun. Stra
zdas yra buvęs nepaprastai 
linksmo budo ir mėgstąs į- 
vairias štukas krėsti.

Kunigai Strazdo labai ne
apkentė ir jo savo draugijo
je nenorėdavo turėti. Daž
nai per įvairius atlaidus ir 
pietus stengdavosi pavalgyt 
be kun. Strazdo. O šiaip į 
įvairius kunigų balius Stra
zdas niekuomet nebūdavo 
kviečiamas. Už tai Strazdas

skurdžiai, Lašiniai* ir sviestu “patep
tas” Strazdo pamokslas.
Labai dažnai kun. Straz

das sumainydavo kunigams 
kelnes, batus ir kL Ųžsipuo- 
lus įvairiai atsikirsdavęs. 
Jaunesniems atsakydavęs: 
“Tu esi jaunesnis—užsipel
nysi sau kelnes, o aš, pus
antro skatiko neturėdamas, 
neturiu iš ko nusipirkti.” -

Kaitą miręs vienas tur
tingas dvarininkas, bet be
gyvendamas pasižymėjęs 
savo blogais darbais: buvęs 
žiaurus, visaip skriaudęs 
žmones. Jo giminės atsiun- 
tusios kun. Strazdeliui svie
to, lašinių ir kitų daiktų, 
kad už tai atvažiuotų ir pa
sakytų pamokslą. Strazdelis 
sutikęs. Pamokslą ėmęs sa
kyti taip: “Džiaukitės ir dė- 
kavokit Dievui, kad atsiun
tė smertį tam, kuris jus tiek 
metų mučijo, kraują jūsų 
gėrė, ir skuras jūsų lupė. 
Viečnastin kelią jam ir svie
stu tepa, ir lašiniais grin
džia, bet nebegelbės — nu
eis jis prapultin, degs ir spir
gės jis smaloje...” Dvarinin
ko giminės Strazdelį už tai 
ištempę iš sakyklos.

Šj skyrių veda 
AMERIKOS LIETUVĮ V DAKTARU- DKALGUA.

STAIGUS SKILVIO 
{DEGIMAS.

Rašo Dr. J. P. Poška, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

Staigus skilvio įdegimas pasi
taiko pas visokio amžiaus žmo
nes, kurie neatsargiai vartoja 
maistą. Maželiai gauna šią ligą 
taipgi nuo netinkamo maisto, ši 
liga gali pasitaikyti ir tuomet, apt^uktas> 
kuomet imama daugiau maisto, 
negu skilvis gali suvartoti. Daž-

čia galva bei viduriais pagulėti 
lovoje.

Apsireiškimus staigaus įdegi
mo skilvio ligonis aiškiai jaučia. 
Jam skauda vidurius, o ypatin
gai toje duobelėje po krutinę; 
skauda galvą, darosi neramu, 
pagaliau pradeda atsirūgti ir 
vemti. Jeigu nusivemia, tuokart 
palieka geriau, bet paskui vėl 
blogumas ima. Liežuvis baltas, 

o seilės bėga.
Pas vaikučius nuo šios ligos 

skausmas viduriuose yra didelis.
nai skilvio įdegimas gaunama verkia „itosi
nuo tokio maisto, kuris jau yra 
pradėjęs gesti arba rūgti, o y- 
patingai vasaros šiltame ore. Se
nas gendantis maistas, patekęs į 
skilvį suerzina skilvyje esančias 
virškinimo gleives, kurios pa-

net ir vemia. Iš pradžios vėmi
me randasi surūgusio maisto, o 
paskui tik seilės su žalėnomis 
eina. bet tampymas yra didelis.

Gydytis nuo šios ligos, jei ji 
yra nepersunki, galima ir pa-

raudonuoja, supunta ir nustoja tjcms Pirmiausiai nereikia stab. 
veikti, ir iš to prasideda liga
Negana to, sugedęs maistas pa
tenka į žarnas ir tuomi gaunama 
visų vidurių įdegimą, skausmą 
ir liuosavima.

met priklausė ir dalis Kau- kunigams geraj atsikirsda

dyti vėmimo, bet dar paakstinti 
jį, paimant šilto vandens. Jeigu 
rugštumas eina iš burnos, tai 
galima paimti bile šarminių mil
telių. šie sustabdys rūgimą, o

— Skilvio įdegimą gaunama ir kartais ir vėmimą apstabdo. 
nuo perdidelio vartojimo alko- Kuomet skilvis apsituština, tai 
holio. Alkoholis labai gadina ir gerai yra paimti suaugusiam 
erzina skilvio gleives, šios rūšies žmogui didelį šaukštą ricinos 
skilvio įdegimas dažniausiai pa- (Castor oil), o vaikams pritai- 
sitaiko po didelio baliaus, ku- kant sulyg jų amžiaus. Ir po to 
riame nemažai buvo įvairaus daugiau nieko nevalgyti nei ger- 
skystimėlio. Paprastai, pasitai- ti per dvidešimts keturias va- 
ko taip, kad visą vakarykštį vai- landas ir gulėti lovoje. Jeigu tas 
gį bei gėrymą prisieina su dide- negelbės, tai jau reikia kreiptis 
liu nemalonumu išpilti ir sopan- pas gydytoją.

Buvo varguolių poetas.
Ir už tai Strazdą žmonės 

mylėjo ir gerbė. Jo sudėtas 
daineles ištisos apylinkės 
dainuodavo. Kun. Strazdas, 
pats būdamas baudžiaunin
ko sūnūs, baudžiauninkų 
vargus atjautė, juos ir savo 
dainelėse apdainavo. 1814 
metais Vilniuje buvo išleista 
mažutis jo dainelių ir gies
mių rinkinėlis. Vėlesniuose 
leidimuose jis būdavo pa
pildomas, bet pilno rinkinio 
dar ir dabar nėra.

Apie anų laikų baudžiau
ninkų padėjimą Strazdas 
rašo:
“Mums tik juodą duoną 

krimsti,
sunkias bėdas tankiai kęsti, 
ponam uliot, kortoms groti, 
minkštuos pataluos gulėti, 
lietuviškai nekalbėti, 
ant žmonių kreivai žiūrėti. 
Svetimos tik procės laukia. 
Bet tik žmogų pristraukia, 
paskutinį kraują traukia, 
kada dvaran nusišaukia. 
Nors kūną kaip mes nešioja, 
dėl to kasdien mus pešioja”.

Tokios kun. Strazdo dai 
nos, žinoma,

ETERU UŽMIGDYMAS, ARBA 
APMARINIMAS.

D-RAS MARGERIS.

Prieš darant ligoniams o- tejamas. Čia daugiausia 
peraciją, paprastai, juos už- vartojamas eteras. Del to ir
migdoma, arba apmarina- bandysiu kiek platėliau apie 
ma, kad skausmo nejaustu. •• , ,, ...
Daugelis žmonių, o jau ypač J! Pakalt*!tl- 
ligoniai, tokiu užmigdymu Eteras labai greitai geruo- 
ląbąi domisi, norėdami pa- ja Tjję užvarvink jo lašą ant 
tirti, kuo užmigdoma, kaip , , - bpmatai ir ne_
užmigdoma ir kaip užmig-: fankos- ,kaiP bematai ir ne 
dytas žmogus jaučiasi. To-^.era . išgaravo. Taigi, kay 
dėl, manau, bus ne pro šalįp1^011! nngda1, tai jis gauna 
nors trumpokai į šituos klau-: tik garų pavidale. Ga-
simus čia atsakyti. rai Pasiekę plaučius, tuoj

Ligonių užmigdymui daž- ' Pe{ęir}3 1 kraują, kuris ir is- 
niausiai vartojamas yra ete-! pešioja ,JUOS P° vls^ kūną. 
ra* (aether), daug rečiau kra.uJ° eteras pereina į 
nitrogeno viendegis (nitro- audmius, daugiausia į gal- 
geni monoxidum), da re- Xos lr nugaros smegenis, 
čiau chloformas (cholofor- Paprastai, smegenis ir ner- 

baudžiaunin- mum). Nitrogeno viendegis Yai P.aima ir palaiko savyje 
kams buvo artimos, bet už i tetinka tik labai trumpoms daugiau etero, negu kiti ku
tai jos dar labiau prieš Stra- \ opęracijoms, nors, žinoma, no audimai.
zdą nustatydavo bajorus ir Į? Pėdos galima pasinaudoti Eteru ligoniams mfcdyti 

juo ir ilgesnėms Chlorofor-, yra net kelių mašinlJ.
mas gi tinka ir trumpoms ir geriausias ir saugiausias 
ligoms operacijoms, bet, budį duotiniui ete. 
palyginus su eteru, yra per- i - k Tok'Įu budn 

. . .. . ... M daug pavojingas. Todėl *|abai ,en’etcro kiekj
krautų prekių ir miltų. Nuo-, šiandien, ypač Amerikoj, I ,i tj ”, svarbiau 
stoiiai viršija $1,000,000. ! chloforomas nedaug tevar- ka^J su kįekvienu įkvėpavi-

mu ligonis gauna šviežio o- 
ro, ką su mašinomis nelen
gva padaryti. Be to, migdy
tojas turi būti labai įpratęs 
savo darbą dirbt. Čia reikia 
ne tik plataus žinojimo, 
kaip eteras veikia smegenis, 
nervus, širdį, kvėpavimo a- 
paratą ir inkstus, bet taipgi 
ir kaip jį ligoniui duoti. Jei 
kuris migdytojas, užmigdęs 

I šimtą antrą Įmonių, sakosi 
!jau “žinąs” ir “mokąs” ge- 
' rai ligonius užmigdyt, tai jis 
j nežino savo nežinojimo. Net 
ir 600 ar 800 ligonių užmig- 
dęs vargiai gali pasakyti, 
kad jau esi nuosaikus ir pri
tyręs migdytojas. Ir stebėti
na: kaip mažiau etero su
vaitoji. geriau šitame darbe 
išsipraktikuoji. Štai kodėl 
sumanus ir praktiški ligonių 
migdytojai ir maža etero su
vartoja, ir greitai, lengvai li
gonį užmigdo. O iš to ligo
niui nauda net keleriopa 

kad p-lė Beulah Myle ir Francis Panneton yra du būna: jis lengvai užmiega,

no gub. Čia vėl buvo kamen
dorium prie įvairių bažny
čių, dažniausiai taip pat prie 
neturtingų, nes jis negalėjo 
įsigyti aukštesnės dvasiški- 
jos simpatijų. Buvo, mat, sa
votiškas žmogus, draugavo 
su baudžiauninkais, jautėsi 
jų brolių esąs, neapkentė 
bajorų, o savo draugams ku
nigams dažnai iškirsdavo į- 
vairių šposų.
Viešai sulaužė celibatą, to
dėl buvo išmestas iš kunigų 

luomo.
Be to, kun. Strazdas ne

silaikė vadinamojo celibato, 
t. y. turėjo merginą ir vaikų. 
Už tai, pagaliau, vyskupas jį 
pašalino nuo kunigo parei
gų. Tuomet kai kurį laiką 
Strazdas gyveno ūkyje. tiab. 
Ukmergės apskrity. Vėliau 
atsikėlė į Kamajus, kur ir 
baigė savo dienas. Mirė 
1833 metais balandžio 11 d., 
taigi prieš 100 metų. Jo kū
ną klebonas atsisakė priimti 
į šventintus kapus, todėl 
buvo palaidotas nešventin
tuose kapuose.

Kun. Strazdas nenuėjo ki- 
džiais, nuginklavo "banko tų kunigų pėdomis ir nenu- 
sargus ir pagrobę iš jų auto- tolc nuo liaudies, nuo zmo- 
rtlobiliaus pilnus maišus su- niM: Pats. kilę? 1S baudziau- 
metė juos i kitą automobiliu, nln^V; V1?a •<?avo arnzeU >r 
kuris važiavo po valiai iš pasiliko šiųjų draugas ir 

užpakalio. Bėgdami bandi- brolis Jau vien toks kun 
tai susikūlė su svetima maši- Strazdo “sumuzikėjimas a- 
na. Kuomet prie katastro- nais laikais, negalėjo lemti 
fos vietos prisiartino polic- Jam, geresnės ateities. Prie 
manas, banditai jį tuoj nu- t? da[ Pasidėjo jo stacioki 
šovė ir palikę sudužusį savo jkas būdas, jo stukos, nesi- 
karą pabėgo kitu savo auto- laikydamas celibato ir kt 
mobilium.. ‘ Todėl kun. Strazdas visą

—Nausa.
—O jeigu taip, tai kur gi 

butų musų logika garbinti 
kumščios didvyrius? Jeigu 
jau garbinti spėką, tai arkli 

. . . .. ,, . reikėtų daugiau garbinti už
As .lr£P ne- Aš klausiau kumštininką, nes arklys ir

to, Maike, aš ir paklausiau 
tavęs, ar tu patėmijai kiek 
nors to gerumo ant savęs, 
ar ne.

—Ne, tėve.

iau kokio šimto savo vyčių, 
ir visi jie sako, kad jie ne
mato jokio difrenso. Kiti 
sakosi d a sarmatos yra ga
vę dėl š'S'rkio. Ve, senas ma
no fręfltą^ Džiova, ką dirba 
garbarnėj »ožkų skuras skus- 
damas, nuėjo pas bosą ir pa
reikalavo daugiau pėdės, 
kaip Šarkis andai laimėjo 
faitą. Bosas jį išjuokė ir 
pasakė, ir prie kitų žmonių 
pavadino “erazy fool.” Sai
ko, kas man galvoj jūsų 
Šarkis. Jeigu nori daugiau 
pėdės, sako, tai nuskusk ko
kį tuziną daugiau skurų.

—Tas bosas pasakė tei
sybę tavo frentui, tėve. Kaip 
gi jis gali kelti jam algą dėl 
Šarkio muštynių?

—Na, tai pasakyk, Maike, 
kokiu spasabu Šarkis galėjo 
padaryti musų tautai daug 
gero, jeigu ne tau, nei man, 
nei kitiems geriau nūo to 
nepasidarė?

—Tu pats, tėve, matai, 
kad jokio gero iš to nėra, 
tai kam da manęs klausinė
je

—Tai kedėl jį gazietos 
taip garbina?

—Rimti laikraščiai: kumš
tininkų negarbina, tėve. 
Kumščios spėka didžiuojasi 
tiktai tamsus kaimo bernai,

už jį stipresnis.
—Gali būt, Maike,

čia tavo teisybė.
kad

Užpuolimas Su Du
rnų Uždanga.
Pereitą sąvaitę Chica- 

goje buvo užpulti Federal 
Reserve Banko penki tar
nautojai. kurie vežė kelis 
maišus iš pašto i banką. Sa
koma, kad maišuose buvo 
tik iškeisti čekiai, bet ban
ditai manė, kad tai pinigai. 
Užpuolimas buvo labai ne
paprastas. Vienas banditų 
automobilius užbėgo banko 
šarvuotam automobiliui už 
akių ir paleido tirštų durnų 
uždangą. Banko automobi
lius turėjo sustoti. Tuo tar
pu iš durnų iššoko 5 bandi
tai, trįs iš jų su kulkasvai-

vo. Kartą vieno apylinkės 
kunigo vardadienin Straz
das, kaip paprastai, nebu
vęs pakviestas. Bet jis nu
važiavęs ir nekviestas. Ku
nigai klebonijoj valgę pie
tus. Įėjęs Strazdsa krikščio
niškai pasisveikinęs. Nė vie
nas kunigas į tai nieko neat
sakęs. Tuomet Strazdas, nu
ėjęs j kambario kampą, pra
dėjęs segti kelnes. Pamatę 
tai kunigai paklausę, ką čia 
manąs daryti. “A! tai čia 
žmonių esama? — atsakęs 
Strazdas,— o aš maniau, 
kad kiaulės.”

Kodėl kun. Strazdas 
turėjo vaiką?

Kun. Strazdas turėjo sū
nų, kurį pats augino. Kartą 
atvažiavęs vyskupas užsi- 
puolęs Strazdą, kam tas 
piktinąs žmones. Strazdas 
atsakęs: “Dvasiškasis Tė
ve! juk ir Dievas turėjo sū
nų, tai ką gi jau mus žmone- 
lius už tai bekaltint.”

Strazdas nuvažiavęs į 
viena miestelį į atlaidus. Jo 
rūbai, kaip paprastai, buvę 
labai apdriskę. Klebonas ė- 
męs barti, kad kunigui gėda 
su tokiais rūbais per atlai
dus rodytis. Tuomet Straz
das nusitaikęs ir apsirengęs 
naujais klebone rūbais, o 
savuosius palikęs jų vietoje. 
Pamatęs klebonas, vėl užsi
puolė Strazdą. Strazdas kle
bonui atsakęs, kad apaštalai 
teturėdavę tik po vienus rū
bus, o klebonas turįs dauge
lį, todėl jis vienas ir pasiė
męs.

kunigus. Cm.

Pereitą sąvaitę Kanadoje 
ugnis sunaikino Halifaxo 
prieplauką. Sudegė daug su-

Populiarus Valdžios Tarnautojai.

Sakoma,
daugiausia populiarus valdžios tarnautojai Washingtone. Ji 
dirba veteranų biure, o jis—sąskaitybos ofise, čia parodyti ju
dviejų atvaizdai.

greitai pabunda ir genau 
paskui jaučiasi.

(Pabaiga boa sekandam Bomary).

........
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Reakcininkų Lizdas Havanos Mieste.

Bažnyčioms Gręsia APGAY<?,B£?XQG£ 1R 
Bankrotas, Sako P^EG°

Iš šventažerio į Alytų at
važiavo Andriulionis Vin-

_ x . x . cas. Jis susijieškojo sau šiek
Per pusę tuz.no pastarųjų tiek pažįstamą pilietį uki- 

metų bažnyčia nesą vien tik nink^Stabinak, kuris jį jgj. 
nuostolius, o laimėjimo 10- kinai leido nakvoti Dabar
K10’. T.alP anądien pareiškė Andrulionis savo geradarį 
Naujosios,Anglijos metcdis- apvOga jr Alytų apleido. Jis 
tų bažnyčių perdetmis vys- aįsįvilko šeimininko nauju 
kūpąs Charles Wesley kuriame buvo
Buorn,s- 145 lt ir dingo.

Sako:
“Tik pagalvokit apie mu- tt* c sų misijas, pagalvokit apie U Z 9 Metų Dl amai BU- 

morales įeformos pervers- gįįį DūUįĮ BrOnį/eSUl. akcininkų. Įsitėmykit, kad ties tuo viešbuč 
Šiomis dienomis ChięagoJ U

dija yra tame, kad nėra Kri- įe !vyko miestų menedzenų
staus Bažnyčioj vado, kuris draWJos suvažiavimas, kur
galėtų išgelbėt Ameriką ir nekilnojamų nuosavybių zį-
visa novas John A- Zangarle ISvisa pasauų . Qhio valgtijog skaitė refera_

Vyskupas.

Čia parodytas Amerikos kapitalistų pastatytas Havanos mieste viešbutis, National Ho- 
t .. kur dabar po Jungtinių Valstijų vėliava susisuko sau lizdą apie 500 ginkluotų Kubos re- 

stovi Amerikos karo laivas ir saugoja reakcininku

Vyskupas Burns mano,

“Cudouna“ t/ffiomų šimto bernv karas

r Uita. j Iš Belgrado pranešama,
Ugionys, Betygalos valse, kad viename kaime tenai 

' Raseinių aps. Tai mažutis (Jugoslavijoj) įvyko kruvi-
jog kunigai kalti, kad žmo- do Dubysos kairiajame krante nas mušis tarp dviejų gru-

b metų namai ir žeikė Ame-bažnytkaimis. Pradžios mo- PŪJ jaunų vyrų. .Jauni kąi- 
i riboj bus daug brangesni, kykla> israutuvėlė, vienas mieciai visi įsimylėję i vie-

£ vb? Kritai negu dabar. Šitokią nuomo- kitas apgriuvęs name iš ba- ną to kaimo gražuolę pas-
„ V,S. «w. n,. S keturiais pun- koplyčia, klebom- dalino j du pnesmgus liūge-

* J . F • 'Z-L* * •__ __ * rmc If ĮCDIA 1 otfll-G lonl/C 031
ir visą Kristaus mokslą pa 
vertė savo biznio įrankiu. kta'is, būtent:

j 1.—Pramonės būklė žy
miai ir greitai eina geryn, 

i 2.—Produkcijai pakilus 
turės vėl pasidaryti gaminių

“DIDELIS PALENGVI
NIMAS.”

Geroji Roosevelto vai-
džia nutarė padarai da vie- ”‘topiulS'tmfe
ną palengvinimą depresijos K
sukamuotiems sios salies gy-/ 3._Pramonei Jkilant. me_ 
ventojąms. Ji paskelbė, kad dži ir darbas efe bran.
visi gali parduoti seną savo 6 statvba bus daue 

iki SI 00 vertės be io- namii Da DUS aaug aVKs^ .j.1 ^AUL,v.er?®s De Jo7.brangesnė ir nuomos turės
kio leidimo. Taigi,kas tun
aukso, tas gali dabar iškels-1 4 _pramonei atgijus ir
t. Ji | pinigus Bet klausimas, k j ki] a^įartoj
kas io turi7 Jei kas turi se- x • j • • - Jną stiklą ar puoduką auks-1^38 įaugla.“ pln1^ pa' 
suolais apykrasciais, tai Iz-'mlK finans^ bus daug

ja,—štai ir visas miestukas, rius ir išėjo į atvirą lauką su 
Bet pažiūrėkite, kiek čia peiliais persiimti. Abi gru- 
privažiuoja per Žolinių pės~ po 50 vyrų pagal sutar-

tą ženklą puolė viena antrą. 
Kovos pasekmėj, kurią li- 

prieina! O kas sutraukia? i kvidavo pašauktas stiprus

šventę, rugpiučio mėn. 15 d., 
žmonių, kiek “kumpanijų”

Ogi koplytėlės šaltinio van- i žandarmerijos būrys, trys 
liko užmušti ir 50 sužeistų.

do Departamentas vargiai 
norės “baderiuotis” tokį 
“auksą” pirkti.

PAŠONĖJ UŽLAUŽĖ 
PEILf.

Vilijampolės gyventojas 
Kamantauskas Jonas susiti
ko A. Panemunėj su Pakuo
nio valsč. jaunų vyrų buriu: 
3 broliais Gerve, Duve ir 
Ačiū. Visi anksčiau buvo ga
na smarkiai įsigėrę. Paga
liau suėję į kiemą, pakuoni- 
škiai kažkodėl smarkiai ap
kūlė vilijampoliškį Kaman
tauską. Vienas jų net Ka
mantauskui įvarė peilį į pa
šonę ir užlaužęs, paliko Ka
mantausko šone. Kaman
tauskas neteko sąmonės. Vi
si minėti pakuoniškiai mu
šeikos suimti ir kvočiami.

mus
lengviau.

Vienu žodžiu, sako Zan
garle, mes vėl grįžtame prie 
tokių laikų, kuomet namus 
bus lengva nusipirkti ir visi 
norės juos pirkti. Tas ir pa
kels jų kainą. Antras daly
kas, dabartiniu laiku namų 
kaina jau tiek nukritus, kad 
daugiau kristi nebegali.

ŠUO PAP1OVĖ VAIKĄ^ PAJIESKOJMAL
Leommister, Mass,— Pe- ? ______

reitą subatą čia vilkašunfe į kotrina jukniutė »tvai»vo j
paplovė Šunų valdininko .iš. Lietuvos ir jau 3 ma-£ ~ . • .. "tai kaip nieko apie ja nežinom, ar
BergeronO 3 mctlį vaiką, ji gyva ar mirus. Girdėjau kad wr. 
Bergoronas yra šunų mėgė-i r"
jas ir radęs ta šunį gatvėje vėsti. (39)

URS. KOTRINA LUKAUSKIENĖ 
- - R. F. D. 1, Box 243, Latrobe, Pa.parsivedė namo.

UŽSIMANĖ PAMATYTI 
DIEVĄ.

$jomis dienomis VarŠEt 
voj nusinuodijo tarnai 
tė, kuri paliko šitokį raštelį: 
“Mirštu, nes būtinai jsigei- 
džiau pamatyti Dievą^ ana
me pasaulyje.” ;. . -

Šaulys Vedė Berlyno
Operos Artistę.

Iš Berlyno atėjo telegra
ma, kad Lietuvos pasiunti
nys Jurgis Šaulys tenai ve
dė Mafaldą Salvantini, Ber
lyno operos prima donną. 
Jiedu susituokė civiliu bu
du, Charlottenburgo regis
tracijos kontoroj.

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS
Spalių—Nr. 2 sužinosite: Kada gere
sni laikai ateis; Kodėl atsirado NRA; 
Ką sako Konfucijus apie viršžmogį; 
Kas vėliausia pastebėta ant Saturno; 
Kur pirmiausia žmonės atsirado; At
likto Kriukio daug naujų satyriškų 
eilių; Daug kitų įdomių naujienų. 
Kopija 15c. MetajuS-$1.50. Kanad. $2

IŠMINTIS PL’BLISHING CO.
315 E SU SO. BOSTON, MASS.

REIKALINGAS VYRAS ANT 
DAIRY FARMOS až darbininką ar
ba gali būt partneriu. ne senesnis 
kaip 50 metų. Geram vyrui vieta ant 
visados. Daugiau paaiškinsiu per lai
šką. (39)

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

PAJIEŠKAU DARBO ANT 
FARMOS.

Moku visokį darbą kas tik. reika
laujama prie fanuos, o taipgi jr vai
sinius medžius sutaisau; karpėndario

Mafalda Salvantini esan- darb3 irri “o*“- <5er*«» žmoguj esu 
naudingas darbininkas.

IŠGĄSTIS NUVARĖ f KA 
PUS MERGINĄ.

Mindaugiškių km. miške, 
Panevėžio valse, nežinomas 
asmuo tiek išgąsdino mergi
ną Emiliją Janulaitytę, 25 
met. amž., kad ji pagulėjusi 
kelias dienas ligoninėj mi
rė. Darant lavono skrodimą, 
nustatytą, kad Janulaitytė 
buvo nėščia. Manoma

KAIMĄ APNIKO LAPĖS.
Pašiaušė, Šiaulių ap. Šio

je apylinkėje daug yra lapių, 
kurios čia tiek drąsios, kad 
net dienos metu atsilanko į 
arčiau miško esančius kai
mus ir daro įvairių nuosto
lių. Ūkininkams jau baigia 
paukščius naikinti. Kaimie
čiai nežino, kaip lapes nai
kinti, nes jos visokių spąstų 
vengia, o šaudyti esą niekas 
nešaudąs.

VOKIETIJOS PASIENY 
IŠSMALAVO LIETUVOS 

VYTI.
Rugpiučio mėn. 8 d., ant 

pat vidurio tilto per širvin 
tos upę, jungiančio Lietuvos 
ir Vokietijos valstybes, apie

duo, kuris turįs gydomosios 
galios.

Netikėtai išsišnekėjus su 
vietine senute, teko sužinoti 
štai kas apie tą šaltinį.

Kartą atėjusi “zaslužon- 
ca”, kaip senelė pasakoja, 
iš Pažvirinčio dvaro, esan
čio netoli Ugionių, ponams 
parnešti vandens arbatai. 
Bet priėjusi prie šaltinio, 
pamačiusi jame beplaukantį 
Šv. Panelės “abrozą”. Išsi
gandusi, paėmusi tą “abroz- 
dą”, pamešusi namo ir įdė
jusi skryniom

Kitą dieną vėl nueina 
vandens, žiuri—vėl beplau
kiąs tas “abrozdas”. Ė, nus
prendusi, čia ne juokai, čia 
“stebuklas”. Tuo susirūpi
no dvasiškiai, pastatė kop
lytėlę. Žmonės pradėjo ti
kėt šaltinio vandens galybe.

Na, tai ir per Žolinę suva
žiavę, daugiausiai bobelės, 
viena plaunasi akis, kita 
veidą, trečia keliais atsi
klaupusi, kalbėdama pote
rius, eina aplink koplytėlę, 
arba prisipylusi uzboną šal
tinio vandens, parsiveža na
mo. O koks grūdimasis, net 
šonai braška! Šaltinis šie
met sutvarkytas, padaryta 
pompa, kranas, be to, žmo
nės stovi su mediniais kau
šais—“nalivočiais” ir dalina 
besiveržiantiems vandenį.

Lietuvos valdžia liepia 
žmonėms uteles mušti, o kad 
tamsuoliai susirinkę į tokias 
“eudaunas” vietas ligomis

DINGO VYTAUTO D. 
KAULAI?

Don. Malinauskas atvežė 
Vilniun Čekoslovakijoj pa
gamintą specialų Vytauto 
Didžiojo kaulams sudėti 
karstą.

Vytauto kaulai, kaip ži
noma, yra Vilniaus katedro
je. Tačiau Lenkų kunigija 
pareiškusi D. Malinauskui, 
kad ji nežinanti, kur tie Vy
tauto kaulai esą ir net ban
džiusi užginčyti, kad Vytau 
to palaikų Vilniaus katedroj 
visai nesą.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J, P. Žilvičiui.— Gavome 
visą pluoštą raštų, bet da ne
spėjome peržiūrėti.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

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

GEO.
BENDORA1TIS
529 Wilson SL. 

Waterbury. Conn.

10 vai. rasta smala visas iš-
____ ________________ kad l teptas Lietuvos valstybinis' vieni kitus apkrėčia, tai nie
ji buvo’išgąsdinta tikslu iš- ženklas — vytis. Vedama kas nepaiso.
vengti alimentų. Įtartas gi
rininkas K. Policija veda 
stropų tardymą.

kvota. Jei valdžiai rūpėtų žmo
nių sveikata ir švara, ji tu
rėtų uždaryti visas “stebuk
lingas” vietas, nes jos pavo-

ti gerai Europoj žinoma ope
ros dainininkė. Ji mokinosi 
dainuot pas garsųjį Jeaną 
de Reszkę ir dainuodavo 
kartu su Caruso.

PARSIDUODA BATŲ 
TAISYMO ŠAPUKĖ.

Viskas naujoviškai įrengta, maši
nos naujausio modelio, presai dėl ce- 
mentavimo padų, darbas atliekamas 
taip kaip pirmos klesos dirbtuvėje; 
renda pigi, vieta švedų apgyventoje 
kolonijoj, žmonės pasiturintys, prai- 
sas geras, mašinos inšiurintos, sto
ras šviesus, pavienis gali čia pat ir 
gyventi, užpakaliniam ruime yra pe
čius ir gezinis pečius. Parduosiu ne
brangiai, nemokantį pUamokinsiu; 
čia gera proga dėl jauno ar seno. 
Pamislykit kaip sunku dirbti po bo
su, o čia busi sau bosas. (40)

A. GULBEN 
52 GREENWOOD ST.,

WORCESTER, MASS.

Gera Farma Parsiduoda.
175 akerių žemės; 40 akerių gi

rios, kita dirbama, keliolika vaisingų 
medžių. 5 kambarių stuba, didelė bar- 
nė. 2 dideli vištininkai, komams san 
dėlis, garadžus, išrukinimui mėsos 
šantė, farmos įrankiai, traktorius su 
noragais ir diskoms; telyčia, 2 mu
lai, 1 arklys, 2 karvės, 20 avių, 
kiaulės, 60 vištukių, derlius, 30 ake
rių komų ir šieno. Viską parduodu už 
$3.500, $2,500 įmokėt. Puikus pirki 
nvs. k (40)

FRANK RUDZIMS
R. 3. Box 58a, Berlin. Md.

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

PRACT1CAL SALES C0MPAN1
1219 N. Irving Avė., Desfc. K, 

CHICAGO. TLL

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.

PETER SULTZ 
c-o Leon Hicks C’.ayville, R. I i 

LNT

.MARTINAITIS-Martincnis, Napo
leonas, gi m. Trumponių km., Jūžintų 
valsč., Zarasų apskr., iš Lietuvos iš
vykęs prieš 40 metų, iki 1924 m gy
venęs New Yorko apylinkėje, dabar
tinis likimas nežinomas. (10-1432).

BUNEVIČIUS, Mykolas, gyv.Hart
forde ir Brooklyne, dabartinis adre
sas nežinomas Šeimyna nogi susi
siekti su juo svarbiu reikalu (11-349).

VYŠNIAUSKAS, Jonas, iš Panevė
žio apskr., Amerikon atvykęs prieš 
karą, gyvenęs Hockley, Wis.

VYŠNIAUSKAS, Jonas, iš Bandiš- 
kių k., Šiaulių apskr., Amerikon at
vykęs prieš karą.

KRANTAUSKAS, Juozas, iš Lietu
vos. (Bartininkų apylinkės) išvykęs 
prieš karą, gyvenęs Detroite ir dir
bąs prie laivų (10-1983).

SAKALAUSKAS, Jonas, kilęs iš 
Tauragės apsk., gyvenąs Waterbury, 
Bridgeport ir kituose Connectjcut 
miestuose (10-1925).

VAITIEKŪNAS, Vincas (Wil- 
liam), gyvenęs Detroite ir ktiur, — 
jam priklauso nemaža pinigų suma 
(11-772).

BIELSKIS, Vladas, gyvenęs Bosto
ne pas Antaną Sommą. .

MERFELDAfcjj Joms, gyvenąs 
New Yorke, tvf^^Mrį Karolina.

JUŠKA, Zigmas {Jaęnes), kilęs iš 
Butėnų k., Svmį^u^rL|tokiškip apsk., 
gyvenęs North Wesfcnester, Conn.

VAŽNYS, Domas, kilęs iš VerduUų 
k., Šiaulių v., gyvenęs Philadelphia, 
Pa.

PALKAUSKAS, Kazys, kilęs iŠ 
Žiežmarių, Trakų apskr., 1909 m. gy
venęs Brockton, Mass, vėliau Roche- 
ster, N. Y.

K1MBRIS, Mykolas, kilęs iš Lin
kuvos v., gyvenęs Plymouth, Pa., ja 
žemės ūkis Lietuvoje, tėvams mirus, 
yra pavojuje.

* RIAUBA, Vincas (William Len-
____ _ _ ,noni, gyvenęs Philadelphia, Pa.
J^įJ^y^ę^G^P^MNĖ ANT Į SERVAI, Juozas ir Zofija, 
FARMOS, darbas nuolatinis it vien Halosite, L. I. N. Y.
stuboj. šeimynos yra viso trys žmo
nės. Platesnių informacijų klauskite 
per laišką šiuom adresu: (39)

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

PARDUODU GERĄ ŪKĘ 
Arba mainyčiau ant namo, plačiau

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

48 Orchard St-, Newark, N. J.

UNION LUNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
ŠVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skanus Alne—Gardus Užkandžiai. 
Paranki vieta smagiai praleisti

laiką. '
JONAS URBONAS, Savininkas.

APIPLĖŠĖ BANKĄ IR PA
BĖGO SU $46,000.

Amery, Wis.—Pereitą są
vaitę 4 maskuoti banditai 
čia užpuolė Unino State 
banką ir pagrobę $46,000 
pabėgo. Manoma, kad tai 
bus tie patys plėšikai, ką 
St Paulo mieste apiplėšė 
ekspresą, pagrobdami apie 
$100,000.

BULIAI SUBADĖ 20 
ŽMONIŲ.

Sabralo kaime, Portuga- jingesnės da negu utelės.
lijoj, ištruko iš gardo 10 bu- -----------------
lių ir užpuolė buvusią tenai MITĄ VICAITVIT I I 
metinę gegužynę. Įniršę gy-.1WV 1 L.1-

“S GV GYDUOLĖS.
grindis ir sužeidė iš viso 20 ,R
■vvnAnni f’olu rralz. knlini Kll ISDIRBYSTft llCtlIViakų Vokiškų (TV ZIDOnių. Galų gale buliai bu- noo Vidnrų UžkjHčlimA. Skil- 
vo suvaryti atgal į gardą ir vi® Nem»' mo na™-® vaidyti. s»rė-
viona« iii hnvn numirštas ,PU ir pe*ia Skaudėiitn®. Patrūkimo, Vienas jų OUVO užmuštas. (Dusulio Msthmai. Peršalimo, Skau- 

———— ! smo no Krutinę. Reumatizmo, Plau-
I kų S’inkimo, P*eiskBnu, Slapinimo 
(Lovoje, Nuo N’yvų—Išmano, Prie- 
(mieč’o, Nemiejro’imo. Galvos Skaus- 
' mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų

IŠPLĖŠĖ $150,000 VER
TĖS BRANGMENŲ.

Worcesterio gelžkelio sto- ir\i"ų ligų_ __ _________ • Činnoi iivi
IŠĖJĘS Iš PROTO NUŠO

VĖ 4 ŽMONES. „ Į _
Belfast, Me. — Anądien (ty pereitą sąvaitębanditai du3r“k^^^^ 

čia staiga išėjo iš proto tūlas užpuolė auksinių daiktų ir ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
Adrian Jonės ir išbėgęs mie
stelio centran pradėjo šau
dyt į žmones. Tris užmušęs 
ant vietos, o ketvirtą fen 
kiai sužeidęs, jis paskui pa

deimantu nerpnta atėmė iš kitų vis*dos šviežios ir pigiaideimantų agentą, atėmę is parduodamos. EsU vįeninteiis lietuvisdeima ________ _ ...... .
jo baksą ir pabėgo. Bakse iolių specialistas Amerikoje. Esu su- 
buvo $150,000 vertės _________ r
mantin. žiedų, laikrodėlių ir per peštį ^ur.' 
kitokių brangmenų. Policija

j • teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite 
UCI* laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam

leido šūvį savo galvon ir kri-spėja, kad banditai sekė jį 
to negyvas. Į iš Bostono.

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholesale Botanic Draggists 

108 W. RROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Senutės Lietuvių Žinyčia

Patingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienu turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo barimą.

knyga didelio formato, tori 271 puslauį. Kaina popierot apdarais 
—1 00: audimo apd.->-S1.25. Pinijpis galima siųsti popierinį dolerį"t*--— a J------ l_x --.Jįjį, —arba *Money Orderį". Adresvokit sekančiai

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

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 į namus ant pareikalavimo(-)

Z. GILEVIČIUS 
189 Hartford Aveuue
New Britais, Conn.

Frank Ricickio
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, užsisenėjusių ir naujų,, 
kurios daugiausiai pasirodo ant kojų, 
ir kitų kūno dalių, kurios kartais už-‘ 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricieko Mostį ir je patarimas, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00. Money Orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

F. Ricieko gyduolė nno Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Gyduolės kaina % oz.—$3.00 ir 
(4 oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu.

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

FRANK RIC1CKAS
1008 Capitol Avė., Hartford, Conn.

SKUKAUSKAS, Julijonas, kilęs iš 
Vabalninko, kepėjas, gyvenęs Bosto
ne- . .PAŽĖRA, Petras, kilęs iš * Pažėrų 
k., Veiverių v., Mariampolės apskr., 
gyvenęs New Philadelphia, ir Silver 
Creek, Pa.

VONSEVIčIENĖ-Bagdonavičienė, 
Julijona, gyvenusi Lawrence, Mass.

SMIRNAVIČIUS-Smirnoff, Alek
sandras, gyvenęs Natrona, Pa.

CEPINSKAS, Mykolas, prof. Vin
co brolis, gyvenęs Brooklyn, N. Y.

VENCLOVAS, Stasys, gyvenęs 101 
Raguson st., Newark, N. J.

SKABURSKIS, Andrius, gyve 
339 Lafayette st., Nevrark, N. J.

ŠAKALINIS, Edvardas, gyvenęs 
No. Weymouth, Mass. ir Waterbury, 
Conn.

ŠIRVINSKAS, Juozas, gyvenęs So. 
Boston, Mass.

STEPŠYS, Stasys, Tomo s., jūrei
vis, gyvenęs Philadelphia, Pa.

J ieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji teikitės atsiliepti j

Consulate General of Lithaania, 
11 Waverly Place, New York, N. Y.

APSIVED1MAL

Pa j ieškau draugės dėl apsivedimo, 
nuo 40 iki 50 m. merginos ar našlės* 
kuri nevartoja svaiginančių gėrimų 
=r kad turėtų kiek pinigų. Prašau s« 
pir?nu laišku prisiųsti ir paveikslą.

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

Pa.

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda dveji namai ir du akrai 

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

P MANKUS (41)
1525 Maia SU

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITU)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SU Worcester. Mase.

VISŲ ŽINIAI.
Vi visokios rųšies smalkias ps- 

sigarsinimus. kaip tai: 
jimus apsivedimą, įvairias 
Šimas, pardavimas, 
skaitome po 3e už žodį až sykį. No- 
riat tą patį apgarsinimą patalpiat 
kelis sykius, až sekančius sykiai 
skaitome 2c až iodĮ až sykį. 
“Keleivio” prennmeratoriaaM, ka
rio turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir až pirmą sykį skaitome pa 2e 
až žedį. išskiriant pajeėkojimas 
apsivedimą, kurie skaitomi pa 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškojimns giminią arka 
drangą skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tari užsiprenumeravę laikrašti, 
až pajieškojimus giminią ir drau
gų skaitome tik po lc až žodį.

Pa j ieškojimai sa paveiksią kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą so paveiksią, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeiga norit, kad apgaraiaiaun 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiąsti karta ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ 
vielą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit Ėt

atidaro papr.

Bankas
indeliu**

Aon aAUKBkUB
pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigus 

Intas "

MI
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Ruošiąs Sprogdyt Žemę.
Puslapis

Tennessee valstijoj darbininkai gręžia akmeninę žemės plu
tą ir paskui dinamitu ją sprogdins, kad paruošus pamatą nau
jam tvenkiniui prie Clincho upės. Tai vadinasi vis “viešieji dar
bai”, kuriems Kongreso yra paskirta $3.300,000.000.

Iš Pietų Amerikos.
Urugvajaus žmonių demon

stracija prieš fašistus.
Kai vokiečių laivas “Mon- 

te Olivia”, kuriuo hitlerinin
kai pasiuntė iš Hambmgo 
keturiolika geriausių savo 
partijos agitatorių Pietų A- 
merikon. pasuko prie Bra-

mmvtt,
ARFIKOS JUODUKŲ KOVA Už SAVO 

KARALIAUS GALVA.
Ju šventą relikviją pavogęs 

vokiečiu kaizeris.
sutartį, juodųjų delegatai, 
neduodami ramybės, dide 
liu vargu, per Sir Čemberle
ną pagaliau privertė Įtraukti 
į taikos sutartį -specialų pun
ktą (246), kuriuo laike G 
mėnesių vokiečių gyriaus 

* bė privalėjo anglų* vyriau
sybei grąžinti karaimus Ma- 

išvežtą
save laiku iš vokiškosios

Kažin kada ten šešiolik
tame šimtmety, Afrikos pie
tų rytuose karaliavo nepa
prastai geras ir Įtakingas 
juodųjų karalius Makaua 
Tam valdovui mirus, jo Įpė 
diniai su didžiausia pagar-,. , , .
ba laikė jo galvos kaušą, tkaua 7*^

Įkuriame Vokietijos muzie-
To karaliaus kaušas, kaip juj 

legenda sako. buvo labai
šventa relikvija skaitlin- Mokinti nutrnpnisgn»:krečia 
goms juodukų tautoms ir da- vokiečių muziejus, 
rė laiminančio Įtakos kara- Vokiečiai rimtai ėmėsi ta
baus įpėdiniams. _ _ klauzuię k;

..taiga, ne is šio, ne is to, sutarti nieko
viena gražia ar greičiau- į,
ąa., nelaiminga dien,. sven- ifetus, antropologus. Arti- 
toji relikvija dingo, .r, kas kos žiaovus>Vurie turėjo vi-
blog.aus.a niekas negalėjo muziejuose jieškoti
pasakyti, kuomet ir kaip tai Jie ,a
atsitiko.

Čiabuviai dideliame ! kaušą rasti, būtinai, nepai-
... ... i . ”u". sant jokių sunkenybių. Mok-simimme pradėjo kreiptis į sliniį(ai’(d/rbo' ėmėsi 

baltuosius gubernatorius, | tjkru rimtu k,.-tė
prašydami kad pagelbėtų senoviškus raštus ir 
surasti brangųjj galvos kau- per^mentus> neriančius bet 
sų. Vsos pastangos nuėjo ]aikus g Af,.iko,
me ais. .................. kaušo nerado.' Vienas

\ įsa ui dėjosi prieš didi- mokslininkas galy gak pri.
. ... ėjo aiškios išvados, kad---- i • ±č'am, k3™..?1? rkio kaušo visiškai neb,koje randasi daug Įtartinų jus, 1914 metais kažkoks an-

to-
nebuvo. 

Tačiau, afrikiečiai nė nema-
žmonių—laivas nepriplauke glų emisaras paleido per vi- ė skrytį reikalą pralošta, 
prie kranto ir inkarą nulei- sas kolonijas gan- kas energįngiau rei.
do vidury uosto. Tada iš ju- kad. karaliaus Makaua kalauifl jn^inti iiems relik-kalauja grąžinti jiems rei i k 

viją. Anglų, belgų ir fran
cuzų kolonijose karaliau? 
Makaua galvos kaušas d a-

ros pusės pasirodė valtys ir 'galvos kaušą pavogė vokie- 
plaukė “Monte Olivio" link. čiai savo kaizeriui Įsakius.
Net kelios policijos motor-1 okiečių kaizeris, girdi, no- l4tl
laivės ją sulaikė. Visi važa->«. turėdamas Berlyne magi-bar pradįjama laikyti kaž 

zilijos krantų, Urugvajaus Į vusieji areštuojami. ' -’kają relikviją, užvaldyti įkokiu Afrįkos simboliu, kaž-
demokratinė ir antifašistinė Kada valtims keleiviai lri*^.n Ju°dyjyikokiu šventu standardu.

'........................................ Pm.mf J®!’ J1"*1’ 1 kurs turi sujungti juodąsiasspauda liaudžiai pasakė: j buvo išsodinti Į krantą, pas- 
—Budėk! Prie tavęs sėli- ■ kutinieji pasirodė hitleri-

na rudasis buivolas... Už sa- ninkai. Žengiant pirmuosius, . ... . . ...
vaitės susilauksim keturfoli- žingsnius vokiečių nacional- sloms giminėmslaisvę ir lai- 

Įmę, jie turi padėti sąjungi- 
me, iš uosto transporto san-!ninkan!s sumušti vokiečius, 
dėlių pasigirdo šūvis, pas-! Labai skaitlingi šitų juo-

kos barbarų—hitlerininkų, socialistams Urugvajaus že- 
Ir Urugvajaus liaudžiai ir

pažangiajai visuomenei už
teko šių kelių žodžių, nors Į kui-

nori atgauti šventąjį kaušų ^mines jas
ir grąžinti Afrika, ir juodo- Tergijos. įs

irJuodųjų paklausimai 
reikalavimai per baltųjų gu
bernatorius eina toliau ir tie

antras, trečias. Polici-Įdųjų pudmiS

'o vokiečiai tebeatsakineja.
eina

dešinioji spauda Įrodinėjo, ja tirštai apsupo sandėlius, j ninku pu, „mireiai
kad tai ne hitlerininkai, kad1 bet tuo pat laiku iš prie be visi tikėjo, kad kovoja:? Xheškouma< 
tai Didžiojo karo veteranai, prieplaukos vartų stovėjusių, uz savo reikalą, ir kad prie- i *au 550 JW6,*UJ a- 
kad tai pacifistai ir dar kaž burių pasipylė visa eilė šą nugalėjus, jiems bus grą- Luuau

šūvių. Kilo susišaudymai '* ‘ 1 ~~~kokie.
Dar “Monte Olivia" plū

duriavo Brazilijos pakraš
čiuose, o jau Montevideo 
miesto gatvėse pasipylė an
tifašistinio turinio atsišau- 
mai, manifestai, plakatai. 
Demokratinės ir antifašisti

u
policija. “Šalin Hitleris!’’ 
girdėjosi kartu su šūviais Šu
kiai.

Gerai ginkluotai policijai 
po kelių minučių, pasisekė 
išsklaidyti burius susirinku
sių. Rezultate areštuojama

žintas šventasis kaušas. De
ja, ir karas praėjo, bet ka
raliaus Makaua kaušas ne
grįžo Į savo šventovę. 

Sudarant Versalio taikos

Laisvamanybė paliuosuos dar- 
MnMras nae pragaro baimės, 
o uri iii rai n > — iš kapitalizmo 
vergijos.

1’A BLOGĖJO MUSŲ VEISLĖ.

Vokietijoje ruošiamas 
“Vokiečiu veislei gerinti 
Įstatymas.” (Iš “L. ž.”).

Jeigu žmogus išsigimęs 
Yra šios vyriausios žymės:
Nosis ilga ir kuprota.
Panaši i kirvio kotą.

Prie tos nosies akys menkos, 
Ligi žemės kabo rankos,
Ners šis žmogus ir petingas, 
Bet. matai neproporcingas.

Dėl proporcijų figūros 
žmogui trūksta ir kultūros, 
žodžiu—žmogus kreivom kojom 
Negalėtų būt herojum.

Jeigu nosis būt kuprota 
Negali būt patriotu,
Su tekia, pilieti nosim 
Niekur tu neišsižiosi.

Tuoj po nosies seka kraujas, 
Jeigu kraujas yra naujas, 
Aiškus daiktas jis ne grynas— 
Taip tai reikalai ir trinas...

Pagal mokslą, pagal knygą 
Kraujas kraujui nebelygu; 
Jie surado, kad pas ponus 
Kraujas būna ne raudonas...

Tat už nosi. spalvą kraujo 
šiandien žmonės ir kariauja; 
Po becirką, ar po kreisą 
žmonės žmonių veislę taiso.

Vokietijoj veislei tirti 
žmonės tvirti yr paskirti; 
Jeigu veislė nepaklausė 
Duoda šnukin. ar Į ausį.

Jeigu kojos siekia žemę 
Tokius Į Aigiptą tremia. 
Krauna šeimą, čemodaną 
Ir iš krašto išgabena.

Tat pasauly nieko nau:
Vieni tiria spalvą kraujo, 
Antri baisiai užsispyrę 
Nosies formas kantriai tiria.

JuL Boks.

LIETUVOJE PAS 
ADVOKATĄ.

—Patark man, tamsta, ką tu
riu daryti? Išaikvojau 10,000 li
tų, —klausia kasininkas advo
katą.

—O kiek dar kasoje liko? — 
klausia advokatas kasininką.

—Taip pat apie 10,000 litų.
—Matai, tamsta, tamstai ir 

už 20,000 litų bus paskirta to
kia pat bausmė kaip ir už 10,- 
000 litų. Tai likusius kasoje 
10,000 litų atnešk man, o aš už 
tai tamstą ginsiu teisme.

ILGĄ TURI KOJĄ.
Daktaro ofisan atbėgo uždu

susi moteris:
—Ponas daktare, ratavok, 

mano vyras nusilaužė koją!...
—O knr jis yra?
—Namie guli.
—O kurioj vietoj koja nu

laužta?
—Palei Džerės saliuna.

NUGIRSTAS GIRTŲ GINČAS.

Vienas—Tu nežinojai nieko 
pakol aš tau nepasakiau, o da
bar tu nei tiek nežinai.

Antras—Tu pats durnas ir 
nieko nežinai, o aš žinau tiek pat 
kiek ir tu. Sy?

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TES “LIETUVAITE”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. šokim, Sekim—rniSrus ehor.
3. Tata Drata—Duetas.
I. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Bardingierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

Duetas ............................ 75c
7. Knr Mano Panytėlė.

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

Mišrus Choras ............... 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
II. Aler.utė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c
13. Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arha 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 vieną. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS"
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

nes organizacijos savo cent- kelios dešimtys antifašistų 
iriose, klubuose ir kitur su-'n- krinta keliolika sužeistų 
ruošė visą eilę konferenci- policininkų.
jų, susirinkimų, prakalbų. Rodėsi, kad tuo viskas ir 
gatvėse—mitingų, nukreip- turėjo baigtis. Bet, dumiant 
fų prieš fašizmą ir atvažiuo-; hitlerininkams miesto ga
gančius nacionalsocialistus i tvėmis, Kolon ir Serrito ga- 
Smogikus. itvių kampe antras būrys
Pagaliau vieną rytą “Mon-; “raudonųjų" ąntihitlerinin- 

te Olivia" Įplaukia i Monte- kų paleidžia visą eilę šuyių 
video uostą. Jhu nuo tamsos i hitlerininkus. Šitame susi-
eme riųktis Į prieplauką 
žmonės. Rinkosi fašistai, 
bet rinkosi kur kas daugiau 
antifašistų; Prieš laivo Į-
plaukimą Į uostą, policija policijos, hitlerininkai pa-
stropiai išvalė prieplauką, siekė vokiečių konsulatą ir
Prie kranto pasiliko tik vo-.čia apsistojo.
kiečių konsulas su savo per-, Sekančią dieną protes 
sonalu ir dar gal kokia pora tuojant prieš hitlerininkų Į- 
dešimčių žmonių, kurie bu- sileidimą Į Urugvajų, Į uni- 
vo rinktiniai vokiečių ari- versitetą neatėjo du trečda- 
stokratai. liu studentų, daugiau pusės

Ties prieplaukos vartais Įvairių bankų tarnautojų, 
susirinko keli šimtai žmonių kai kur tą dieną visai užsi- 
iš vienos pusės ir kelios de- darė dirbtuvės. Uostų dar- 
šimtvs raitosios policijos, bininkai ir kitų profesijų 
kuri stovėjo jau nuo tam- žmonės paskelbė 24 valan- 
sos, iš antros pusės, pirmie- dų streiką, protestuodami 
siems užkirsdami kelią i prieš fašistų Įsileidimą Į de- 
prieplauką. Be raitelių, po- mokratinės valstybės did- 
ra automobilių policijos su miešti.
ašarinėmis dujomis, juros “Monte Olivia" iš Euro- 
policija, gaisrininkai ir kifa. pčs buvo atvežusi Urugva- 

I uostą be tam tikro liu- jui dideli kiekį grušių, bet 
dymo visai nebuvo Įleidžia- uosto darbininkai atsisakė 
ma. jas iškrauti.

Kaip stropiai policija se- Solidariai visiems protes- 
kė ir žiurėjo, kad i prieplau- tuojant, hitlerininkai, ma- 
ką reRystū antifašistų, bet tydami, kad su tvirtais Ura
to i».engti negalėjo. Kartu gvajaus demokratais maži 
su urugvajiečiais hilerinin-; juokai, tos pačios dienos 
kais ant platformos stovėjo pavakarį grįžta Į laivą ir iš- 
burys antihitlerininkų. j važiavo i Buenos Aires.

Pastebėjus, kad prieplau-; A. B. Gumbaragis

šaudyme policijos kulkų su
žeistas antifašistų žymus 
veikėjas studentas Julio de! 
Mendoza. Saugiai apsupti

PAUZDINIUS
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

alit pamatyt visą, 
Lietuvą ag#

Skaitydami Dr. Margerio knygą
a

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo Įdomi knyga apie Lietavą. Ji 
turi net 429 poslapius 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 siuskit 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,

S. HALSTED ST.

y order’in

Netemo1 Spaustuve padaro 
pigiau ir gražiai.

ir kitokius
CHICAGO, ILL

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

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

» “Keleivio” Spaustuvė pasižy- 
> gražia technika. Kuriems redndin* 

atspausdint, kreipkitės pas

LIZDEIKOS DUKTĖ

KELEIVIO SPAUSTUVE 
263 Broadwuy

SOUTH BOSTON, MASS.

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 46 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 gi JO.

KKLeryis
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KAS GiRDETi LIETUVOJE
(Nuo aauaą korespondentą ir tt Lietuvos Laikraščių.)

NeKamingm Pasibaigusi “Kelionė Į Tahti

LIETUVOJE ESĄS UŽKASTAS i
NAPOLEONO AUKSO LOBIS.

Turtas gulįs Žemaitijoj, 
Vinkurių kaimo laukuose.

“Lietuvos Žinios” išspau
sdino šitokį pasakojimą:

Napoleono armija, bėgda
ma iš Rusijos, vežėsi ir savo 
kasą. Apie T’-G centnerių 
aukso buvę vežama per Rie
tavą, Andriejavą Gargždų- 
Klaipėdos link. Kasininkas 
buvęs sužeistas. Rusai vijo
si. Su sunkiu aukso kroviniu 
nebuvę tikėtasi išbėgti. 'Del 
to, per kilometrą nuo And- 
riejavo, link Gargždų, nak
čia mėnesienoje, vieno ūki
ninko lauke, auksas buvęs 
pakastas. Kad auksas vėliau 
butų galima rasti, padarytas 
smulku? vietos planas ir ap
rašymas.

Plano pagrindu paimti 
trys dideli ąžuolai, augę prie 
ūkininko sodvbu. Iš atitin-•/ c

kamo taško, atmatuotas tam 
tikras atstumas (nuotolis), 
pasukta stačiu kampu ir vėl 
atmatuota tam tikras atstu
mas ir čia pakastas lobis.

Kasininkas išgijęs ir grį
žęs į Francuziją, o apie tai, 
kur paliktas lobis, niekam 
nepranešęs.

Lobio vietos planas apie 
šimtą metų gulėjęs buvusio 
kasininko archyve, kol, pa
galiau, prieš didįjį karą kaž 
koks kasininko palikuonis 
minimą planą suradęs. Ka
dangi plane buvę viskas 
smulkiai sužymėta ir apra
šyta, tai nutarta lobio jieš
koti.

1913 m. iš Francuzijos ti
krai buvę atvažiavę du po
nai lobio jieškoti. Tačiau, jų 
nelaimei, tų ąžuolų, kurie 
turėjo būti jų jieškojimo 
pradžia, nei žymės nebebu
vę. Keletą dienų franeuzai 
dirbę, klausinėję žmonių, 
tačiau niekas negalėjęs nus
tatyti kur ąžuolų butą. Mat 
baudžiavos laikais Rietavo 
kunigaikštis Iriniejus Ogin 
skis iš to kaimo ūkininkų at
ėmė žemes ir padarė Mari 
jonavo dvarą: ūkininko 
trobesiai nugriauti, ąžuolai 
iškirsti ir, jų kelmams išpu
vus, dirvos padarytos.

Praslinkus kelioms de
šimtims metų nuo Napoleo
no bėgimo per Lietuvą, ku
nigaikštis Oginskis, iš kaž 
kur sužinojęs apie palaidotą 
lobį, mėginęs jį surasti, ta
čiau nepavykę.

KAIP LIETUVOS DVARI 
NINKAS FRANCUZAS

ŠUAZELIS APGAVO SA
VO TAUTIEČIUS.

Lietuvoje yra žinomas 
dvarininkas šuazelis, kuris 
yra francuzų tautos ir Fran
cuzijos pilietis. Keliatas 
metų atgal tas ponas Šuaze
lis pardavė savo tautie
čiams, Francuzijos pirk
liams, už keliasdešimts tūk
stančių dolerių miško Lie
tuvoje. Kiek vėliaus jis tą 
patį mišką pardavė Rygos 
pirkliams, kurie tuoj mišką 
iškirto ir išsivežė.

Kai franeuzai atvažiavo 
miško kirsti, jie rado jau tik
tai kirtimą, tik kelmus po 
buvusio miško.

Del šitokios apgavystės 
francuzų pirkliai iškėlė Šu- 
azeliui bylą Paryžiuje (nes 
jis Francuzijos pilietis). Da
bar tos bylos reikalu Pary
žiaus teismas atsiuntė Lie
tuvon savo ekspertą, miški
ninką Žaną Jagerschmidtą, 
kad ištirtų vietoje buvusias 
tuomet miško kainas Lietu-

SO. BOSTON
•»

. .......
----- .

Trys jauni prietikių jieškotojai pasistatė 26 pėdų ilgumo valtį ir leidosi iš San Franeiscos 
uosto kelionėn į Tahiti salą Pacifiko vandenyne. Bet audra juos išmetė krantan ir jų valtį 
sudaužė į uolas. '

Už Šnipinėjimą 7 
Metai Kalėjimo.

Už komunistinį veikimą 10 
metų katorgos.

Rugsėjo 6 d. kariuomenės 
teismas Šiauliuose nubaudė 
pil. Leoną Chmieliauską 7 
metais 6 mėnesiais sunkiųjų 
darbų kalėjimo už šnipinė-
jimą lenkų naudai. Chmie- 

voje ir kitas aplinkybes, taiįliauskas buvo suimtas šie-
bylai reikalingas. met birželio 1 d. Per kratą 

pas jį rasta švarke po pamu
šalu vieno lietuv. kariuome
nės pulko įsakymai. Teis
me Chmieliauskas neprisi
pažino ir aiškinosi, kad 
kompromituojančius jį do
kumentus jam tyčia kažkas 
užsiuvo vienam Šiaulių trak
tieriuj, esant jam girtam. 
Chmieliauskas kilęs iš Pa- 

Pa
nevėžio ir Rygos lenkų gim
nazijos, lankęs latvių uni
versitetą, dirbęs lenkų kon
sulate Rygoj.

Pil. Jonas Bakutis tą pa
čią dieną kariuomenės teis
mo nubaustas už komunisti
nį veikimą 10 metų kator
gos.

Išrodo, kad Lietuvos dik
tatoriai daugiau bijosi ko
munistų, negu Lenkijos šni
pų.

VOKIEČIAI AREŠTAVO LIETUVOS 
VALDININKĄ.

Hitlerininkai žada jį suiau- 
ĮSKUNDĖ. KAD ŽMONĄ | dyt kaipo šnipų.

NUŽUDĘS. , Vokiečiai areštavo Lietu-
i ' Viduklė. Vieeo Viduklės Vos vidaus reikalu ministeri- 
valdininko žmona mirė ir jis jos valdininką Klebanovą. 
rengės susituokti su vietine Klebanovas kartu su val- 
mergina,. kažkokia vokiete; stybės sauguiho policijos 
bet vėliau susipyko ir valdi- Kybartų viršininku Šeferiu 

įninkąs vedė kitą moterį. Ta nuvyko į Eitkūnus. Ten juos 
i vokietė valdininką įskundė pasitiko nacionalsocialistu 
i teismo organams, kad, gir- smogiamųjų daliu divizijos 
i di, valdininkas ją jau senai vadas Jakštvs it lietuviu 
: mylėjęs, bet kadangi žmona sphudes bei hitlerininkų se- 
> kliudžius susituokti, tai vai- kėjas Ruževskis. Kiek pa- 
dininkas savo žmoną nužu- vaišinę jie pakvietė musu 
dę?- valdininkus nuvažiuoti į

Teismo organų įsakymu Gumbinę. Hitlerininkai lie- 
, valdininko žmona buvo iš- tuvius išskyrę važiavo dviem 
kasta ir padalytas skrodi- automobiliais. Klebanova 
mas, bet, regis, nieko įtarti- vežusi mašina Gumbinėje 
na nerasta. pradingo. Po kurio laiko at-

---- ------- ėję hitlerininkai p. Šeferiui
NAUJAS APAŠTALAVI- pareiškė, kad Klebanovą 

vokiečių politinė policija a- 
reštavo. Šeferis užprotesta-

POLICININKAS PAKORĖ ŪKININKĄ
Petras Zaveckas buvo 
gautas svetimam sode 

čiant grušias.

Šiomis dienomis Įsigėręs 
Gaižuvos km.. Vilkijos vals. i 
ūkininkas Petras Zaveckas, j 
45 metų amžiaus, svetimam 
sodne krėtė kriaušes.
Zaveckas bekrečiant kriau

šes buvo pagautas ir užda-

pa-
kre-

Dabar stropiai tardoma ar 
Zaveckas pats pasikorė, ar 
jį policininkas pakorė.

DVARININKAI REIKA 
LAUJA MIŠKŲ IR ŽEMIŲ

Paskutiniuoju metu dau
gelis dvarininkų rašo prašy
mus žemės ūkio ministeri
jai, kad jiems, kaip atlygi- 

-ytas Vilkijos policijos da- nimą “ nusavintus dvarus-

MO BUDAS.
Viduklė, Ras. ap. Nese

nai į Viduklę atkeltas nau- vo ir norėjo draugą gelbėti, 
jas klebonas, kuris atsižymi bet visos pastangos buvo 
nepaprastu uolumu. Pav., J veltui ir p. Šeferis turėjo 
kiekvieną sekmadienį tuoj grįžti vienas.
po mišparų važiuoja į para- Ką vokiečiai mano daryti 
piją ir įėjęs į bile kurią grį- su Klebanovu,—sunku pa
čią puola ant kelių ir užsi

ŠUAZELIO ŽEMES PAR
DUOS IŠ VARŽYTYNIŲ?

Greitu laiku esą žemės re-t 
formos valdyba paskirs var
žytynes grovo Šuazelio ke
liems šimtams ha žemei par
duoti. Varžytynės įvyks jau 
rudens pradžioj. Grovas Šu
azelis yra francuzų pilietis 
ir einant žemės reformos į 
statymu jam kaipo svetim
šaliui palikta teisė pačiam 
parduoti savo žemes ligi į 
statymo numatytos žemės 
ploto normos. Tačiau grovas 
Šuazelis labai branginasi ir 
vis nieko neparduoda iš sa
vo turimų 10,000 ha žemės. 
Tad dabar, pasiremiant Į- 
statymu, žemės reformos 
valdyba dalį jo žemių par
duos iš varžytynių.

KITUS MOKINA TVAR
KOS, O PATYS JOS 

NEŽIŪRIA
Šiomis’dienomis Kauno 

miesto ir apskrities virši
ninkas išleido aplinkraštį, 
kuriame mokina žmones 
batus degutu tepti, kaip bal
tinius skalbti, kaip uteles; 
mušti, ir tt Bet tuo pačiu į i„^S.
’aiku jo paties panosėj riog
so didžiausia betvarkė ir jis 
nieko nedaro jai prašalinti.

Paimkime, pavyzdžiui,
Kauko alėją, kuri randasi 
beveik pačiame Kauno cen
tre. Visa alėja išrausta grio
viais. Ji netik nesutvarkyta, 
kad bent pakenčiamai ga
lima vaikščioti — nėra tro
tuarų, reikia vaikščioti arba 
dydžiai molyne arba nepa
togiomis lentomis, bet ji vi
sa užaugus piktžolėmis — 
milžiniškais varnalėšų, da
gių, dilgių, pienių, šalpusnių 
ir kitų žolių krūmais, kurių 
sėklos teršia viso kalno dar
žus. Praeitais metais nors 
vieną kartą gatvė buvo nu
šienauta ir žmoniškiau atro
dė, šiemet ir to nepadaryta.

Lentelių su gatvės pava
dinimu vis dar nėra. Žmo
nės vaikščiodami ta alėja 
klausinėja, kur ji randasi, 
nes niekur nėra užrašo.

-ytas v įiKijos policijos na-į , / , -
boklėn. Ryto metą Zaveckas! ?uo-y - žemes ar-

ba ir miško ir žemes. Mat,n____j ‘s P ‘1 dabar yra pagyvėjus miško
medžiagos paklausa. Jei tik 

atiduotas žemės ūkio ministerija jų

degęs žvakę pradeda litani
ją kalbėti.

Po maldos klebonas pra
deda kalbą ir apie pavasari
ninkus, kurių dideliu dar
buotoju jis yra. Be to, ska
tina prenumeruoti ir kokį 
katalikišką laikraštį. Klau
sinėja ar nėra toje apylin
kėje bedievių ir tautininkų.

sakyti. Hitlerininkai parei
škę, kad jis šnipinėjęs Lie
tuvos naudai Vokietijoj ir 
kaip toksai, bus išvežtas į 
Leipcigą ir sušaudytas.

MUŠ

;ikoręs.
Lavonas buvo

žirninėms palaidoti. Gimi 
Tės Zavecko kune pastebėjo 
smurto žymių ir padavė 
Kauno valst. gynėjui skun
dą, kuriame tvirtina, kad 
velionį policininkas Stasiu- 
konis (jis Zavecką pagavo) 
oirma primušęs, o paskui pa
koręs. ,

Prokuroras paliepė teis
mo tardytojui dalyką ekst
ra ištirti. Tardytojas su aps
krities gydytoju nuvyko vie
ton ir ištyrę rado, kad iš ti
krųjų velionis yra sumuštas.

prašymų greit neišspren
džia arba neigiamai išspren
džia, tai dvarininkai rašo 
prašymus savo prieteliui 
Antanui Smetonai.

DARIUS IR GIRĖNAS BU
VĘ APSIDRAUDĘ.

“Europa Ost” praneša, 
kad Darius ir Girėnas buvę 
vienoj amerikoniškoj ap
draudimo įstaigoj apsidrau- 
dę, kiekvienas po $10.000. 
Šias sumas gausią žuvusių 
lakūnų giminės.

TIKRINS, KAS NEINA 1 
BAŽNYČIĄ.

Tauragės komercijos mo
kyklos kapelionas penktos 
klasės mokiniams per pa
moką pranešė, kad praėju
siais mokslo metais sekma
dieniais ir šventadieniais ne 
visi mokiniai eidavę į baž
nyčią. Dabar, girdi, busią 
kitaip. Busiąs vienas dežu- 
ruojantis mokytojas, kuris 
žiūrėsiąs, kas neateina į ba
žnyčią. Įdomu, kas bus, jei 
ir dabar nevisi mokiniai 
lankys bažnyčią?

NUSISKANDINO JAU
NUOLIS.

Legiškis, Panemunėlio 
vai. Rugpiučio 21 d. jaunas 
vyrukas Bagašlauskas po 
vakarienės išėjęs į lauką ne
begrįžo. Ant rytojaus buvo 
rastas nusiskandinęs vietos 
ežere.

NUBAUDĖ ŽYDŲ LAIK 
RAŠČIŲ REDAKTORIUS.

“Rytas” rašo, kad Kauno 
karo komendantas nubaudė 
“Volksblato” redaktorių 
200 litų arba 7 paras arešto 
už vedamąjį dėl teismų san
tvarkos įstatymo, o “Žydų 
Balso” redaktorių 100 litų 
arba 7 paras arešto už ne
teisingą žinutę iš Kretingos.

DARBININKAMS MOKA
TIK 1 LITĄ f DIENĄ.
Panoteriai, Ukmergės ap- 

skrit. Vietos dvarininkai ir 
stambesnieji ūkininkai mo
ka lauko darbininkams 1 li
tą už darbo dieną ir duoda 
maistą, o jeigu darbininkas 
valgo savo maistą, tai moka 

lit. 50cn. Darbas laukuose 
tenka dirbti apie 13 valan
dų.

ELGETAVIMAS SU 
TYNCMIS.

Utenoj yra skandalais ir 
stiprumu garsus šeduras, 
kuris kartais aplanko uteni
škius ir išmaldos prašyda
mas.

Rugsėjo 2 d. su tokiu vi
zitų apsilankė Kauno g. p. 
Strelčiuno kirpyklom Kaip 
ten prasidėjo nežinia, tik 
matę pasakoja, kad šedurą 
Strelčiunui su šautuvu 
(Strelčiunas yra šaulys) iš
varius ant kirpyklos gonkų 
jie susikibę ir nulaužę gana 
aukšto gonko atramas kar
tu su šautuvu nusirito žemėn 
susimušdami.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS. GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
SpeeiaMai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havette užtikrina labai patogių kelionę į LIETUVĄ.
Greičiausias Kelia* į Tėvynę.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, aiua

NOKTU GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

13 GARSIŲ KNYGŲ—UŽ $9.00

! Linija
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS’’

PER HAMBURGĄ
Mus nesnpanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, NEW YORKAS- <1*79.50
KAUNAS, TREČIA KLASE <1* V---
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų 'kreipkitės 

į vietinius agentus arba

MMBNHMMNEIKCM LINE
80 BOYLSTON ST, BOSTON

STOVO

LIETUVOS
INIOS

AUTOBUSAS UŽMUŠĖ 
ŪKININKĄ.

Merkinės autobusas ties 
Ulanų kareivinėmis priva
žiavo bestovinčius su veži
mu du ūkininkus ir vieną iš 
jų, Jokūbą Juonį, mirtinai 
sužalojo: kliudyta į galvą, 
nuluptas kiaušas, smegeni
mis net ir geležys apteškėję. 
Juonys mirė kelyje į ligoni
nę.

Reguliariai Išplaukimai 
Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI:

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

ISplaukimij surašą 1934 metam, 
katinas ir kitas informacijas su 

tiekia agentai arba ofisas

Scandinavian- 
American Line
248 WaahHHtt«n Street 

Maus.

Greita kelionė į Lietuvą per Švediją.
Laivai išplaukia iš New Yorko 

Pier 97, gale W 57th St.,

M. L. Kungsholm Spaliu 24
S. S. Drottningholm Spalių 31,
®)S. S. Drottningholm lapkričio 29 
®)M. L. Gripsholm Gruodžio 9

*)KALĖDŲ EKSKURSIJA I 
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 j vietini agentų, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE
10 STATE ST., BOSTON, MASS.

va;-

ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO 
VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinkius. kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

Įdomaujasi. “Aušros" Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintų kainų—esate kviečiami pasinaudoti proga.

1. BIBLIJA.' Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtų, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina $4.06.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (53 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo Įvykius. Kaina $2.50.

3. LIKT U VIS A A S ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina.............................................. $3.00

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

262. Kaina ........................................................................................... $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
7. IŠ GYVENIMO LIETI AIŠKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi

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

Kaina .....................................................................................................$.75

S !
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9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos £S
padaryti. Kaina ................................................................................. $.75 2

W. MfSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00 g
11. LAIMĖ IR PLANETOS Pusi. 44. Kaina ............................$.30 x
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pttsl. 40 Kaina............... $.30 S
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.208. Kaina $1 g 
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas gS

visas sykiu parduod im už ' ■ . bet perkant atskirai po vienų ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudot; proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. Lauksime Pinigus siųskite šituo adresu:

AUŠRA”

3653 90. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

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 sluogsttianis 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 Rankos čekį.

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

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ 

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

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

“LIETUVOS ŪKININKAS"
GEDIMINO GATTC 38, KAUNAS, LITHIANIA.

i *



Altuntu Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

Be Sosto, Bet Nori Pačios.

Vietinės Žinios
DEMOKRATAI SUSIRIE 

JO UŽ DŽIABUS.

Roosevelto .frakcija nori ii- 
stumt iš vadovybes senato

rių Walshų ir gub. Ely.
Bostono “Evening Trans- 

cripto” korespondentas pra
neša iš Washingtono, kad 
Roosevelto gengė tenai ga
landa politinį kirvį senato
riaus Walsho ir gubernato
riaus Ely galvoms.
Gubernatorius Ely (ištark: 

Yli) ir senatorius Walsh yra 
skaitomi demokratų vadais 
Massachusetts valstijoj. Ei
nant įsigyvenusiu papročiu, 
jie turėtų duoti Washingto- 
nui nurodymų, kokius poli
tikierius skirti į federalines 
vietas šioje valstijoje. Bet 
Roosevelto klika Walsho ir, 
Ely autoritetus ignoruoja ir 
politinius džiabus skirsto to
kiems asmenims, kuriuos nu
rodo Bostono majoras Cur- 
ley su prezidento Roosevel
to sunumi James’u.

Roosevelto administraci
ja nutarusi išstumti iš demo
kratų vadovybės Walshą ir 
Ely dėl to, kad jie paskuti
niais prezidento rinkimais 
stoję už Al. Smithą ir dabar 
visai nenorį Roosevelto ad
ministracijos remti. Tuo tar
pu majoras Curley pereituo
se rinkimuose važinėjosi po 
Ameriką savo pinigais ir a- 
gitavo už Rooseveltą; nega
na to, jis da paaukavo $20,- 
000.00. Roosevelto rinkimų 
kampanijai. Už tai jo fren- 
tam Washingtonas dabar 
dalija riebius džiabus, o 
Walsho ir Ely’o šalininkai 
gauna špygą.

Tuo budu Washingtono 
politikieriai tikisi “iššaldvt” 
(freeze out) Walshą ir Ely 
iš vadovybės ir sunaikinti 
juos politiškai.

Nuskendo žvejų laivas.
Pereitą nedėldienį ties 

Scituate, apie 25 mylias nuo 
kranto, nuskendo Glouces- 
terio žvejų laivas “Tomas- 
ton”. Žvejai susėdę į valtis 
išsiirė į Humarock’o krantą. 
Nuskendęs laivas buvo jau 
senas ir žvejų buvo vadina
mas “senu ceberiu.” Jis bu 
vo pasmerktas jau sunaiki
nimui ir šis jo “tripas” tu
rėjo būt jau paskutinis. Jis 
išbuvo juroj 10 dienų ir. pe 
reitą nedėldienį grįžo su 
žuvimis namo, kaip staiga 
subraškėjo ir pradėjo skęs
ti.

Skandalas tarp gub. Ely ir! 
Goodwino.

Frank A. Goodwin, Bos-’ 
ono Finansų Komisijos pir
mininkas, nežinia kokiais į 
numetimais pradėjo lįsti į 
Brocktono batsiuvių reika- į 
lūs ir organizuoti naują bat-1 
iuvių uniją.

Gubernatorius Ely šitą 
Goodwino politiką pasmer
kė ir pagrąsino prašalinti jį 
iš Finansų Komisijos, jeitru 
jis nesiliaus maišęsis į dar
bininkų organizacijas. Gu- 
bemator. žiniomis, Good- 
winas kolektuojąs iš jo or
ganizuojamų batsiuvių po 
$2 į savo kišenių. Tai esąs
grynas “darbo raketas”, o

Laikraščiai praneša, kad nuversto nuo sosto Ispanijos kara
liaus sūnūs Juan Carlos vesiąs Italijos karaliaus dukterį Mari
ją. čia jie parodyti abudu. Sakoma, kad Carlos tikisi da sugrįžti 
Ispanijon ir užimti tėvo sostą. Visi išspirti monarchai gyvena 
tokiomis viltimis.

Federal National Banko Į Žmogus nušoko nuo tilto, 
prezidntą. vėl uritaotM. j Netoli city skv4r0

Sykį uždarytojo Federal sąvaitę nušoko nuo tilto į 
National Banko prezidentas vandenį nežinomas vyrąs 
Mulloney buvo jau areštuo- Policija ištraukė jį jau nebe- 
tas New Yorke ir parvežtas gyvą. Jis sveria apie 160 
Bostonan, bet uždėjus $25,- svarų, vidutinio ūgio, apie 
000 kaucijos buvo iki teis- 75 metų amžiaus, balti plau- 
mo paleistas. Dabar susekta kaj įj. ūsai, mėlynos akys ir 
banko biznyje naujų sukty- ant vieno piršto turėjo du 
bių ir jis buvo suimtas iš auksiniu žiedu, vieną su rai- 
naujo. Šį sykį turėjo užsi- dėmis e. T. K. Lavoną poli- 
ttatyti $10,000 kaucijos. Da- cjja paguldė į Southern 
bar jį kaltina pasiėmus} iš Mortuary, gal kas jį pažins. 
Banko pusę miliono dolerių.,
Apkaltinimas taip pat yra ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ~~Z~ 
išneštas prieš T. Loganą ir 
C. J. Corcoraną.

Išrodo, kad tame banke 
buvo didžiausių suktybių ir 
vagysčių.

No. 39, Rugsėjo 27 d., 1933 

GYDYTOJŲ ADRESAI

sns
Dr. John Repshis

(BENYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomiu ir Šventadieniam 

ana 16 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

lamas «t. arti Central akr. 
CAMBB1DGE. MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.M1KOLAIT1S
nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
1S7 SUMMER STREET. 

LAWBENCE, MASS.

/špentykit
Namus

UOORPS PENTV DR. G. L. KILLORY
St Scollay Sųuare. Kuom 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

Pavogė Dešimtį Dievo 
prisakymų.

Bešvenčiant žydams savo 
naujuosius metus, pereitą 
sąvaitę kažin kokie šposi
ninkai pavogė iš Beth Izrae- 
liaus sinagogos baksą su 10 
Dievo prisakymų, kuriuos 
pats Jehova davęs Maižiui 
ant kalno Sinajaus. Rabi
nai mano, kad tas jų baksas

Admirolo Byrdo ledlaužis 
išplaukė į pietinį žemės 

ašigalį.
Pereitą sąvaitę iš Bostono 

išplaukė garlaivis •Bear", 
kuris čia buvo perdirbtas i
« ** kartu ,uad- “,3^  ̂
mirolo Byrdo ekspedicija 1 ,.,K. ,_ F ...

vėnumiBMėfo uCl ncuiu rCuu-Į~.~ ----- Mažaia Amerika nietiniame del J0 vertes» klek del Ro
tacijos ir teisingumo atsako-; Jie prigulėjo prie gerai orga- Mi | p , kimo religijos,
mineri žmonės nekuomet ne-'nizuotos vagių gaujos. Gau- J?1??8 u .p.e 1 ----------------

jos nariai atvykdavo į Bos- Policijos viršininko konfe-tnna Ir čia vntrdavn mm traf PaClflC F IT ’ kuilUO va- , . .T",toną ir čia vogaavo nuogai- ’ _ rencija su spykyzimnkais.
yia ua- vių automobilius. Pavogtas JNaujas policijos viršinin-
rodon, bet išgirdęs kad mašinas jie nuveždavo tirs- .“inkai. J J tebėra da kag RiJ konferen.
Goodwinas viešai apskelbė tai miškuoton Braintree vie- Pertaisomas East Bostone. ęijon visus Bostono butle- 
jį melagium ir šmeižiku, į ton, kuri yra žinoma “Pra- ^rp gėrius ir spykizininkus ir
tuoj mušė telegramą į Bos-j garo Virtuvės” (“Hell’s £anki< į/ patarė jiems geruoju užda-
toną, kad šią seredą Good-! Kitchen ) vardu, kur pa-,. laužvt Ek<nediciia ,yti nelegališkus savo biz
onas stotų į gubernatoriaus; Pastai susirenka visi auto- aam? laužyt. pecucija .
tarybą pasiteisinti. ! mobilių vagys. Tenai pavog- Plaukf įalvals Pako1 bus ?a', .-------------

rtarolčVa Vori tąjį automobilį jie išardyda-' Jin}a ^®dus pralaužti. o pat- Valentina Paltanavičiutė 
Goodwmas pareiškė, kad vo; nuimdavo ratus. išimda-'km Iaivus Pallks ir leisls t0' Bai*iusi Anglijos Muzikos

vo stiklus ir net motorą, ir Tam k™™*™* Bosto"e

parduodavo tas dalis palai

darbo raketierius” negalįs
>uti Bostono miesto finansų 
comisijos galva.

Goodwinas užtai viešai iš
vadino gubernatorių Ely 
melagium” ir “šmeižiku

Susekė automobilių vagių 
ratelį.

Pereitą sąvaitę policija 
suėmė 4 italus, iš Braintree 
miestelio, kurie kvočiami iš
tisą naktį taip nuvargo, kad

“užpuolančiu visuomenės suklupo ir išpasakojo visą 
valdininką, dėl kurio renu- j savo paslaptį. Pasirodo, kad

mingi žmonės nekuomet ne 
abejoja”.

Gubernatorius tuo tarpu 
yra išvažiavęs Chicagos pa-

X3«»

3”
* o
I’
2 x

Vienintelė Krautuvė So.
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus

ToL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDELIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik susitarus.

jis mielu noru šitą reikalavi
mą išpildysiąs, bet kai del 
organizavimo “nelegalės 
batsiuvių unijos”, tai esąs . „ .. . . x.

“ne gubernatoriaus biznis.” Beveik vki tie vagys 
__________ j esą Mussolimo tautiečiai.

Padegė namą, kad paslėpus 
vagystę.

Pereitą nedėldienį prie •

kių automobilių priekiauto-

D-rą Kapočiaus namus 
vėl apvogė.

_ _ . „ . _, Pereito nedėldienio vaka-
Massachusetts avė. užsidegė ją vagys vėl įsilaužė į d-ro 
namas numeriu 394. Lgnis Kapočiaus butą, pavogė $25 
kil°_ yaĮgomųjų daiktų krau-’ pinigu, keliolika auksinių 
tuvėj. Kai pribuvo ugnage-• dantų, išvartė stalčius ir 
šiai, vienas vyras atrakino daug dalvkų sulaužė bei’su- 
įiems degančios krautuvės besiskubindami. Įsi-
duns. Jis tuoj buvo suimtas laužta lygiai tuo pačiu budu 
kaiP asmuo. Pa-i kaip ir aną sykį, per užpa-
aiskėjo, kad jis yra tos krau- • kalines duris nuo piazos. 
tuyės darbininkas ir kad jis į Priešakinės durys vėl buvo 
padegė tą krautuvę norėda- į paremtos iš vidaus kede. Tai 
mas paslėpti vagystę. Poli- atsitik0 tarp 10 ir 11 valan- 
dja spėja, kad jis bus pavo- (dos vakaro. Daktaro nebuvo 
gęs $500, kuriuos krautuvės namje, 0 p Kapočienė buvo 
savininkas subatos vakare įlipus valandėlei ant kito 
buvo palikęs savo stalčiuje, aukšto. Žiburius ji paliko 
nes gaisrui kilus tų pinigų (visus degant, ir kai sugryžo, 
jau nebuvo^ Virs krautuvės. jau nebegalėjo įneit—-durys 
gyvena 75 žmonės ir gasrui buvo iš vidaus paremtos.

tikslui iš viso ekspedicijoje DUODA axtKpianoAM°KAS 
bus apie 70. Ekspedicija Ža- Mokina naujausiu technikos budu su 
da užtrukti savo kelionėje
apiC pora mėty, ir reikia pa- tuotas. Išlygos prieinamos. Studijas 
imti pakankamai maisto ir, 912 E- broadway
kitokių reikmenų, kad vi-j sa s?™*’n*<>63j'
Šiems visko per tą laiką UŽ- Pasiteiraut vakarais ir šventadieniais 
tektų, nes tenai nėra jokios —

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

užeikite pas mus.

FLOOD SftDARE
HardwareCo.

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

i
Šaradomis iki 12 
Ofisas “Keleivio”

VI BROADWAY. tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. MASS.

TeL UuivsrsRy 9469

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTt 
VALANDOS: 9-9 ir 7-9.

678 MaMachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

kilus visi turėjo bėgti, gel
bėdami savo gyvybę.

Charles upėj rado moteriš
kės lavoną.

Ties, Jiąry ardo tiltu Char 
les upėj pereitą sąvaitę buvo 
pastebėjas, nežinomas mote
riškės lavonas. Policija jį iš
ėmė ir nuvežė į miesto la 
voninę. Moteris galėjo būti 
apie 40 metų amžiaus, 5 pė
dų ir 2 colių aukščio ir svė
rė 145 svarus. Plaukai švie
sus.

Pradėjus jai duris stumti, ji 
išgirdo, kad vagys jau 
bėga rakandus vartydami. 
Buvo raportuota policijai, 
bet ji nieko nedaro.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Hays miestely, Kansas 

valstijoj, pereitą sąvaitę ke
turi banditai užpuolė f ar
mėnų banką, išplėšė $3,000 
paskui surinko 12 žmonių ir 
susodinę juos į savo auto
mobilius pabėgo. Vėliau su
imtuosius žmones paleido. 
Plėšikai turėjo su savim kul- 
kasvaidį ir visi buvo užsima
skavę. •

Lenkai minėjo savo karalių 
Sobieskį.

Pereitą nedėldienį Bosto
no ir apylinkės lenkai minė-1 Trokas apvertė traukinį, 
jo savo karalių Sobieskį Jo-' Northboro miestely, ne- 
ną trečiąjį, kuriam vado- toli Bostono, pereiąt sąvaitę 
vaujant 250 metų atgal len- didelis trokas susikūlė su 
kų ir austrų armijos sumušė prekių traukiniu. Trokas 
turkus ties Viena. Šitam įvy- smarkiai apdužo, bet trauki- 
kiui paminėti ir Joną Sobie- nys taip pat nukentėjo: vie- 
skį pagerbti, į Symphony nas vagonas buvo išmestas 
Hali susirinko apie 3,000 iš bėgių ir apverstas; kelias 
lenkų iš Bostono apylinkės, buvo užtvertas per 6 valan- 
Buvo daugybė kalbėtojų, das. Troko vežikas sužeis- 
muzikos ir dainų. tas.

RALIŪS į

PLANUOJAMA AMERI
KOS TAUTŲ LYGA.
Greitu laiku Mont^rideo 

mieste įvyks Pan-Amerikos 
kongresas, kuriam Pietų 
Amerikos respublikos' -siū
lys sudaryti Amerikos Tau
tų Lygą ir Amerikos Arbi- 
tracijos Teismą ginčams, 
spręsti

38-TAS 
METINIS

D. L. K. Vytauto Draugystė. Rengia Puikų Balių 
KOLUMBUS DIENOJ. KETVERGE.

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

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS E IR SILVER ST.. SOUTH BOSTON, MASS.|

GRIES PUIKI ORKESTRĄ 
Gerbiamoji Visuomenė:

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

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

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

Žymi Orkestrą visus palinksmins puikiai grajindama lietu
višku* ir angliškus šokius.

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

' Kviečia D. U K VYTAUTO DR-STftS KOMITETAS.

i i i

} Real Estote A ln«urance
•366 W. BROADWAT. Bram 1 

,« SOUTH BOSTON. MASS.'
kostumeruuns kunems as turėjau »Telephonc Tel^a.
malonumą patarnaut pirkime ir par- • L. XV,7

n™ p z n, davime namų ir Insurance reikalais,1 |symais, ant antro flioro. Randos tik per pastaruosius 10 metų, kad aš ♦ Chestaiit Avemm
$19 , menesi. permainiau mano biznio adresą ir {______Jawa,ca Plam, Mara.
PDrrrau na Dn a vhji ti Perkėliau i naują vietą. Su visais LaKE.11 AM rAKUAVUVIU1 reikalais maloniai prašau atsilankyti 

nau.' pas mane, ypatingai insuranče (ap- 
draudos) reikalu, į naują vietą.

JOSEPH N. TROŠKEY L
TURAUSKAS 

1010 Cambridge Street,
Cambridge, M asm. į

civilizacijos nei žmonių.
CAMBRIDGE. 48 MARK ET ST . 

ant rendos 5 kambariai su visais irai

PRANEŠIMAS.
i šiuomi pranešu mano draugams ir

FARMA 27 AKRŲ ŽEMĖ 
jas 6 kambarių namas su maudyne, 
elektros šviesoms, šiltu ir šaltu van
deniu ir telefonu, didelė barnė. pra
džius, ir vištininkai, gera žemė ir a- 
bai paranki vieta, tik I mylios i 
centrą miestuko; 25 mylios nuo Bos- 
otno. 34500. Lengvoms išlygoms.

PUIKUS VASARNAMIS, arba ir 
apskritiems metams “country home". 
tik 17 mylių nuo Bostono, prie viešojo 
kelio, 5 kambarių namas su visais 
įrengimais ir pianu, didelė su skiepu 
daržinė, 2 akrai žemės. vaisme
džių sodnas. Tik 32000.

50 AKRŲ FARMA. 8 kambariu na-

EKSTRA GERAS 
PIRKINYS
SOUTH BOSTONE.

12 kambarių mūrinis namas, “Lodg- 
ing House”, ant East Broadway,1 
prieš puikų parką, su visais rakan-

mas, barnė ir vištininkai. prie ttero I*T
kelio, 20 mylių nuo Bostono. pUsė že- b?4’ ^a,na 30000. Kreipei-

- - p tęs pas: (33)
A. J. KUPSTISmės dirbama, daug gero miško, šalti

nis ir upė; dvi karvės, arklys. įr 
1000 paukščių. Tik 35000—$inon įmo
kėti. likusieji lengvoms išlygom- • 

Platesnes informacijas suteik-
JOSEPH BALUSZAITIS 

Boston Really Trust 
317 “E” Street, prie Broaduav 

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

Petras Ketvirtis
Parduodu laikrodžius, žiedus ir kitus 
aukainius daiktus. Mainau, perdarau 

iš senų laikrodžių į naujus. 
TURIU GERIAUSIOS Rl širs 

OIL BURNERIUS. P\TYs
ĮTAISOME.

PARDUODU RADIOS penktų ge- 
ria.yių kompanijų. Duodu art : mo
kėjimo ir pristatau už 50 mv j nuo 
Bostono.

326 BROADM AY
TeL 4618-W SO. BOSTON. MASS.

-T32 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel. South Boston 1662

Telefonas So. Boston 4486

P. L Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavii 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo valan
doj, Duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broeduray 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
TeL Bracktoa 4119

A. J. NAMAKSY

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
DaruVeda

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Burtos 2722 

Namų: Taiku* 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokią VaMą Ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, KmuHo, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapfclių, 
ir Dielių ii Lietuvos. Musų antiš
koje geriausias patarnavimas Ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paitą. AtariaUta 
musų adresų.

D. CABIT. (Beg. ApUdMrfus) 
199 DORCHESTEB STBSMT

Kampas Broadwsy 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2929, 2172 ir 2799

»
» -

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUL

Toje knygoje yra pamatinis žinios ii Atistotai- 
jos, Fiziologijos ir Hygieaos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kakta $2^4

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Maso.

SO. BOSTON
1999

BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKEB IB BOCKNB 
Automobilių ir Trakų Agentūra.

Taisėme visokių iidirbyvėių 
mobilius. Taisymo ir demenaus 
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Jot

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Iicg išminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
M amblyopiikose (aklose) aky
ta sugrųsau šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAKARNIS, O. D.
947 Bruadvray, So.

DR.MARGER1S
Gydytoju ir Chirurgas

Vateudoe: 19—3; 6—8 
19—1A

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Joseph IF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
• Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

494 BROADWAY SO. BOSTON 
TeL S. B. 1437J 

Bes. 158 Wert 7th Street 
So. Boston Tel. 1437-M

IPARKTF4F AUTO\ 
SERVICE

mi FILLING STATlONl
Taipgi Geriančia Taisymo Vieta. 

Jeigu norite, kad Jūsų šutomo- I
! tfitaM ilgui laikytų, duokit patai-
Ipt mums. Darbas geras, kaina 

ama . Jeigu norite, kad jūsų 
gerai trauktų, imkite guzo-1 

pftl "1P1
VIKTOR V AITAITIS

415 Old Colony Are.,
SO BOSTON, MASS.

So. Boston 9777.

DR. J. IANDfltaYMOUR
LIMTUVIS OTDTTOIAt » ClIBtJBGAS 

Gydė aitrias ir kroniikas Hna uym arttouir valkų. Va

Ofise valandos: 3—4 p. pų 
524 BA8T BBOADWAT

____ TeL 8. B. 2712.
SOUTH BOSTON, MASS.

. i-, -
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