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IŠ ANGLIAKASIŲ KOVOS VAKARŲ 
MSYLVANIJOJ.

PLIENO MAGNATAI NE 
NORI PASIDUOTI.

Bet darbininkai pasiryžę ka 
pitalistų užsispyrimą sulau
žyt ir išrodo, kad laimės.

Pittsburgho apylinkėje ir 
visoj vakarinėj Pennsylva
nijoj turėjo grįžti į darbą a- 
pie 100,000 streikuojančių 
angliakasių, pagal pasirašy
tą sutarį tarpe UMW. of 
America viršininkų, anglių

ted, Monessen, Braddockąir šuo ja negrįžti į kasyklas pa- 
kitur, taipgi eina brūzdė ji- tol, pakol H. C. Frick Coke 
mas ir darbininkai rašosi į Co. ir kitos plieno trusto ka
uni jas. Nėra abejonės, kad į t; klos nepasirašys kodeksą 
ir tenai prasidės streikai, jei 1 ir nepripažins UMW. of A. 
tik plieno trustas nenorės Uniją. Unijos viršininkai 
nusileisti. .smerkia tokį angliakasių nu-

Virš 12,000 plieno darbi- tarimą kaipo “maišto keli
ninkų streikuoja jau W. mą” Viršininkų supratimu,W.
Virginijos valstijoj ir lyti
nėj Ohio dalyje.

Dabar da apie angliaka
sių streiką. Kaip jau žino-

kompanijų (tik ne visų) ir ma, streikas prasidėjo Fa
NRA.ml

žoįCb^

lldininkų.
igliakasiai da negrį

žo j Mamą ir yra pasiryžę ve
sti kovą iki galutino laimė
jimo—priversti kompanijas 

sinti uniją plieno kon- 
jjamose kasyklose, 

lercinės kasyklos visos 
iažino angliakasių uniją 
pasirašė NRA kodeksą, 

bet H. C. Rrick Coke kasyk
lų kompanija, kurią kontro
liuoja U. S. Steel korpora
cija, ir kitų plieno kompani
jų kasyklos atsisako pripa
žinti angliakasių uniją ir ne- 
sirašo NRA. kodekso nors 
ir pasižada laikytis visų N. 
R. Ą. taisyklųi, darbo valan
dų ir užmokesčio, bet uniją 
pripažint—ne! Streikuojan
tys Mgliakasiai pamatė, kad 
jie tari reikalą ne su papras
tais kasyklų savininkais, bet 
su galinguoju plieno trustu, 
kuris jaučiasi galingesnis ne
gu Suvienytų Valstijų val
džia, ir yra pasižymėjęs kai
po aršiausias organizuotų 
darbininkų priešas ir yra 
pasiryžęs toliau laikyti dar
bininkus vergų vietoje. 
Streikuojantys angliakasiai 
stengiasi įtraukti į kovą ir 
plieno darbininkus, žodžiu 
sakant, nori užduoti skaudų 
smūgį galingajam plieno 
trustui ir priversti jį skaity
tis su organizuotais darbi
ninkais.

Šitos angliakasių pastan
gos jau davė stambių pasek
mių. Plieno darbininkai jau 
streikuoja. Pirmiausia ang
liakasiai surengė demons
traciją ir užplūdo Clairtono, 
Pa., miestelį, kur randasi 
Carnegie Steel Co. didžiulės 
liejyklos ir miestelis randa
si visiškoj liejyklų magnatų 
kontrolėje. Keliom dienom 
prieš tą demonstraciją visi 
keliai į Clairtoną buvo ap
statyti ginkluotais mušeiko
mis, vadinamais šerifo de- 
pučiais. Bet jie nei nejuto, 
kaip miestelin suplaukė 
streikuojantys angliakasiai 
ir prasidėjo demonstracija 
ties plieno liejyklomis.

Dabar tos liejyklos yra 
piketuojamos daugiau kaip 
500 plieno darbininkų. Uni
jos viršininkai tvirtina, kad 
daugiau kaip 80 procentų 
plieno darbininkų jau yra 
įstoję į uniją ir netrukus vi
sos Carnegies plieno liejyk
los Clairtone busiančios už
darytos ir visi darbininkai 
busią streiko lauke. Came 
gie Steel Co. yra U. S. Stee 
korporacijos dalis, todėl ko
va bus atkakli. Kitose U. S 
Steel korporacijos dirbtuvė
se, kurios randasi McKees- 
pnrte, Duquesne; Homeas-

angliakasiai turėjo grįžti į 
darbą, o nesusipratimus dėl 
unijos pripažinimo palikti 
unijos viršininkams išrišti. 
Bet angliakasiai praeities

yette apskrity, H. C. Frick P?9'rin"» Pa™*}**. netiki,
Coke kompanijos kasyklo

se, kurios neturėjo net sa
vo svarstyklių sverimui an
glių, ir darbininkams būda
vo mokama, kaip sakoma, 
nuo akies” už vagonėlį, 
dek kompanijos būdavo 

malonė. Fricko kompanija 
pradėjo streiką laužyti iš se- 
lovės priprastu budu. Strei
kas ėmė plėstis visoje vaka
rinėje Pennsylvanijoje.

Del to streiko buvo pa
šaukti į Washingtoną unijos 
ir, kompanijų atstovai. Pra
sidėjo derybos dėl NRA ko
dekso. Unijos vadai sutiko 
kviesti darbininkus atgal į 
darbą, o nesusipratimas su 
kompanijomis pavesti tam 
ikrai tarybai išrišti, iki bus 
pasirašytas kodeksas. Bet 
angliakasiai savo unijos va
dų nepaklausė ir negrvžo į 
darbą iki pats Roosevelto 
atstovas atvyko į Pitsbur- 
gho apylinkę ir prižadėjo, 
kad pats prezidentas Roose
veltas rūpinsis angliakasių 
reikalais. Angliakasiai pasi
tikėjo prezidentui ir grįžę į 
darbą laukė pagaminant 
kodekso. Kodeksas buvo pa
gamintas ir angliakasių uni
ja jame buvo pripažinta vi
sose kasyklose, bet kompa
nijos atsisakė tą kodeksą pa
sirašyti. Angliakasiai pama
tę, kad Washingtone jų rei
kalai nėra ginami, kaip bu
vo žadėta, paskelbia “šven
tę” (streiką) ir nutarė neiti 
dirbti iki bus pasirašytas ko
deksas. Ant galo prasidėjo 
naujd kodekso gaminimas. 
Bet antras kodeksas jau ne
toks, kaip pirmasis buvo. 
Naujame jau nėra pripažįs
tama UMW. of A. Unija. 
Tenai kalbama tik apie uni
jas bendrai. Bet ir šį naująjį 
kodeksą ne visos kasyklų 
kompanijos pasirašė. Vadi
namos komercinės kasyklos 
pasirašė, bet plieno trusto 
kontroliuojamos kasyklos 
atsisakė pasirašyti. Val
džios atstovai daro spaudi
mą į plieno magnatus baigti 
streiką. Magnatai padaro 
valdžiai neva nusileidimą ir 
pasižada pildyti kodekso 
patvarkymus, bet unijos ne
pripažįsta. Valdžia ir unijos 
viršininkai pasitenkina, kad 
ir tokiu plieno magnatų nu
sileidimu ir paskelbia, kad 
kodeksas įneina galion su 2 
spalių diena ir liepia ang
liakasiams grįžit tą dieną į 
darbą.

Angliakasiai sušaukia di
delį masinį mitingą Washin- 
gtono apskrity, atvirame 
lauke, • kur dalyvauja virš 
10.000 streikierių, ir nubal-

k'ad gerumu galima butų ką 
nors gauti iš plieno magna
tų. Ir taip streikas tęsiasi ir 
jo galo nesimato. Jis da gali 
suparaližiuoti visą industri
ją. Čia kalti plieno magna
tai, kad bijosi darbininkų 
organizacijos.

S. Bakana*.

Terorizuoja Strei
kuojančius Darbi

ninkus.
Kapitalistai su savo val

džia pradėjo vartoti terorą 
prieš streikuojančius darbi
ninkus. Ambridge miestely, 
Pennsylvanijoj, pereitą są
vaitę, šerifas su 200 
organizuotų galvažudžių 
užpuolė streikuojančius mai- 
nerius, kurie buvo susirinkę 
ties geležies dirbtuvės var
tais, pradėjo juos šaudyt ir 
mėtyt gazinėmis bombomis. 
Vienas streikieris buvo nu
šautas, o 15 sužeista.

Steubenvillėj, Ohio vals
tijoj, šerifas su savo mušei
komis užpuolė 1,000 strei
kierių, kurie nenorėjo išleis
ti 150 skebų iš Weirtono 
plieno dirbtuvės. Į susirin
kusią žmonių minią “tvar
kos darytojai” pradėjo svai
dyt traškinančias bombas ir 
sukėlė didžiausį terorą.

Illinojaus pietuose, netoli 
Harrisburgo, angliakasiai 
apsupo vieną kasyklą ir 
tuoj prasidėjo šaudymas. 
Apskaitoma, kad buvo pa 
leista apie 5,000 šūvių.

Pranašauja Pasauli
nį Karą 1934 Metais.

Ateinančiais metais Eu
ropoje kilsiąs karas, kuris 
galėsiąs apimti visą pasaulį. 
Taip tvirtina Amerikos dip- 
omatas Henry Morgenthau, 
guvusis amerikiečių delega
cijos pasaulinėj kviečių kon- 
erencijoj Londone pirmi

ninkas. Jis sako, kad karas 
jutų jau kilęs šį rudenį, jei
gu Europos valstybės butų 
arėjusios daugiau duonos 
ir nebūtų bijojusios užsi
traukti kaltės dėl užpuoli
mo. Todėl esą laukiama tik 
progos, kuri galėtų patei

sinti karą kaip “apsigyni
mą”. Jisai nurodo 4 cent
rus, kuriuose gali kilti aud
ra, būtent: Pareinėj, Pa- 
dunojoj, Pavisly, ir Paadri- 
oj. Visos Europos valstybės 

ginkluojasi, jis sako, visos 
galvatrūkčiais ruošiasi ka

rui, o kad paslėpus savo pla
nus, kalba apie “nusiginkla- 
mą” ir šaukia net “nusigin- 
davimo konferencijas.” Bet 
niekas iš tų konferencijų ne
išeina, nes niekas nenori nu
siginkluoti. Dabar Europoje 
padėtis esanti lygiai tokia, 
kaip buvo 1913 metais, prieš
didįjį karą.

ŠOVĖ AUSTRIJOS DIK
TATORIŲ.

Pereitą sąvaitę Vienoje 
buvo pašautas Austrijos dik
tatorius Dollfuss. Šovikas 
suimtas. Jis vadinasi Rudolf 
Detril, buvusis kareivis. Sa
koma, kad jis yra Hitlerio 
šalininkas. Todėl po visą ša
lį prasidėjo hitlerininkų are
štai. Suimta net keli Vienos 
universiteto profesoriai ir 
studentai.

ŽADA IŠŠAUDYT 11,000 
DARBININKŲ.

Weirton, W. Va.— Na
tional Steel korporacijos 
galva Weir pareiškė, kad jis 
iššaudysiąs visus 11,000 dar
bininkų, kurie metė darbą jo 
fabrike ir apskelbė streiką. 
Tikras patriotas.

SPROGIMAS SUBMA
RINOJ.

Anglų submarinoj ties 
Škotijos pakraščiu pereiti, 
nedėldienį įvyko sprogimas. 
Du jurininkai tapo užmušti 
ir 14 sunkiai sužeista

ISPANIJOJ SUSIDARĖ
NAUJA VYRIAUSYBĖ
Ispanijoj parlamentas bu

vo paleistas ir ministerių ka
binetas rezignavo, nes nebu
vo sutarimo. Dabar susidarė 
nauja vyriausybė iš respub
likos šalininkų, tačiau socia
listai atsisakė joje dalyvau
ti. Vėliau bus renkamas nau
jas parlamentas. Socialistai 
tariasi, kokios taktikos lai
kytis rinkimuose.

Mirė Dr-gas Hillquit, 
Žymus Socialistas.

LEGIJONIERIAl PRIEŠI
NOSI RUSUOS PRIPAŽI

NIMUI.
Amerikos legijonierinin- 

kai savo suvažiavime Chi
cagoje priėmė vieną rezoliu
ciją protestuodami prieš pla-

BUVO DIDELIO PROTO 
ŽMOGUS.

New Yorko miesto majoro 
rinkimuose gavo 138,793 

balsus.

Anksti pereito nedėldie-
Anglttl Siutus Amen-Anuojamą Rusijos pripažini- nio rytą New Yorke mirė 
j, • 10 »,£ ę/ OO mą, o kitą rezoliuciją rei- draugas Morris Hilląuit, di-
h.ūi IO cenių UZ pi.VU. kalaudami visiškai uždaryti delio proto vyras ir visam

Wasningtonan yra atvykę 
Anglijos atstovai, kurie šią 
;ąvaitę pradės čia derybas 
dėl karo skolų sumažinimo. 
Sakoma, kad anglai siūlys 
Amerikai tik 10 centų už do
lerį. Anglija skolinga Ame
rikai $9,658,000,000.

Amerikos duris ateiviams, pasauly žinomas socialistas. 
Visus komunistus nepilie- Net prezidentas Roosevel- 
čius jie reikalauja suimti ir tas, išgirdęs apie jo mirtį, 
deportuoti. Jeigu ragus tu- mušė jo žmonai telegramą 
retų, legijonininkai visus iš- išreikšdamas savo užuojau-
badytų. tą ir apgailestavimą.

Chicagos Lietuvių 
Aptiekorių Kava.

Bielskis apšaudė Dargį ir 
paskui atsigėrė nuodų.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

buvo šiurpulingas įvykis. Į 
A. Dargiu aptieką atėjo ap
tiekorius Bielskis, kurio vai
stinė randasi skersai gatvės, 
ir pradėjo į p. Dargį šaudyt 
Dargis pabėgo per užpakali
nes duris į gretimą krautu
vę, bet Bielskis ir tenai ji 
nusivijęs norėjo šauti, tik 
laimė, kad jo revolveris už
sikirto ir jis negalėjo iššauti. 
Dargis išliko sveikas, tik la
bai išgąsdintas. Gi Bielskis 
parėjęs savo aptiekon ir. 
matyt, bijodamas arešto, at
sigėrė nuodų. Bet greitai 
pašaukti daktarai Yuška ir 
Strikolis išgelbėjo jį. Dabar 
jis guli ligoninėj policijo: 
saugojamas ir sveiksta. Kaip 
pasveiks, bus paimtas kalė- 
jiman.

Vėliau paaiškėjo, kad 
Bielskis norėjo užmušti Dar
gį dėl konkurencijos, nes jau 
prieš tai buvo kelis kartus 
atėjęs pas p. Dargį ir ner
vingai kalbėjo, kad dvi ap- 
tiekos negali viena šalia ki
tos išsilaikyti. Ir kelis kar
tus siūlė p. Dargiui šiaip ar 
taip “šitą reikalą baigti”. 
Pagaliau atėjo su revolveriu 
ir ėmė liuobti. Tai buvo 4 
rugsėjo, 8:30 vai. ryte.

TIKTAI 3,000,000 NAUJŲ 
DARBŲ.

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoj Washing- 
tone buvo pranešta, kad 
NRA davė tiktai 3,000,000 
naujų darbų Amerikos be
darbiams. Tai visai nedaug.

NUOKUBOJ ŠAUDOMA 
STOGŲ.

Havanos mieste šaudy
mas nesiliauja. Kareiviai 
krečia namus ir jieško gink
lų, o tuo tarpu nuo stogų 
nuolatos į juos kažin kas 
šaudo. Neramu visoj šaly

MOTINA NUSIŽUDĖ SU 
MERGAITE.

Lee, Mass.—Pereitą suba
tą čia buvo rasta automobi- 
liuje nebegyva Bertha Gru- 
no\v, 42 metų amžiaus mo
teris. Ji laikė glėby savo 7 
metų amžiaus dukrelę. Abi
dvi buvo užtroškusios mo
toro dujomis, kurios tyčia 
motinos buvo įvestos gumi
ne paipa iš exhausto į karo 
vidurį ir mašinos durys už
darytos. Automobiliu je ra
sta raštelis, kuriame prašo
ma pranešti apie šį įvykį jos 
broliui Pittsfielde.

EINŠTEINAS ATVAŽIUO
JA AMERIKON.

Pereitą sąvaitę iš Anglijos 
išpluakė Vokietijos moksli 
ninkas prof. Einšteinas, ku
ris dabar neturi tėvynės, nes 
būdamas žydas negali Vo
kietijon sugrįžt Jis atvyks
ta Amerikon, kur jau pora 
sykių prieš tai yra buvęs.

Nors Amerikos valdžioje 
Amerikos Darbo Fe-'y?lio?iui "«tek» .dalyvauti,
j .. .. I jis vis dėl to lose svarbų
aeracijos Konvencija šios šalies poiiti-

Washingtone dabar vyk-jk°je ,®®t kapitalistinė
sta Amerikos Darbo Fede- ^zlai gydydavo
racijos seimas. Delegatų da-1 kiekvieną jo pasakytą mm- 
lyvauja arti 600. Daugiausia
kalbama apie NRA. Yra pa
siūlyta daugybė rezoliucijų, 
kuriose reikaulaujama, kad

Hillęuitas buvo žydų kil
mės, gimęs Rygoje 1869 me
tais, taigi dabar turėjo 64

pasirašyti NRA kodek-, m_etus amžiaus. Rygoje bai
sai butų peržiūrėti iš naujo S® gimnaziją ir atvyko su
ir nustatyta 30 vai. darbo 
sąvaitė, vietoj 40, kaip da
bar yra. Be to, reikalauja
ma, kad rašant naujus NRA 
kodeksus butų duotas dar
bininkų atstovybei balsas.

BULGARAI NEPRISIPA
ŽĮSTA REICHSTAGĄ 

PADEGĘ.
Leipzigo teisme, Vokieti

joj, teisiami 3 bulgarai ko
munistai griežtai pareiškė 
nieko bendra su Reichstago 
padegimu neturėję ir net ne
prigulėję prie vokiečių ko
munistų organizacijos.

Prezidento 8 Punktai Baigti 
Angliakasių Streikui.

Pereitą subatą preziden
tas Rooseveltas išleido atsi
šaukimą Į streikuojančius 
angliakasius, ragindamas 
juos tuojaus grįžti į darbą,’ 
užtikrindamas jiems tokias

6. Derybos tarp kompa
nijų ir angliakasių atstovų 
turi prasidėti 9 spalių.

7. Kompanijos prižadėju
sios tokias derybas pradėti.

8. Angliakasiai turi grįžti
pat sąlygas ir teises, kaip prie darbo, kasyklos privalo
komercinėse kasyklose.Plie- 
no kasyklų kompanijos pri
žadėjusios prezidentui tuoj 
pradėti derybas su mainerių 
atstovais. Jeigu iš tų derybų 
nieko neišeitų, tuomet pats 
prez. Rooseveltas padary
siąs tvarką.

Streikui baigti preziden
tas nustatė 8 punktus:

būt atidarytos ir “tvarka pa
laikyta”.

Bet ar ištikrųjų plieno ma
gnatai šitiems “punktams” 
nusileis, tai d a nežinia. Kuo
met laikraščių reporteriai 
paklausė Frick Coke Co. 
prezidento Moses’o ką jis 
mano apie Roosevelto 8 pun
ktus, jis atsakė: “Aš nema
nau, kad Fricko kasyklos šį1. Plieno anglių kasyklos

įneina į komercinių kasyk- i panedėlį atsidarys.” 
Ių kodeksą. į -----------------------------------

2. Visose plieno kasyklo-i PASIRAŠĖ ŠILKO 
se angliakasiai renkasi savo MONĖS 
atstovus bendroms dery
boms su kompanijomis.

PRA-
z_______KODEKSĄ
Pereitą sąvaitę Roosevel

tas pasirašė NRA kodeksą 
. Jei tose derybose nebus šilko pramonei, kurioj dirba 

daugiau kaip 100,000 žmo
nių. Kodeksas nustato 40

prieita prie sutarties, tuo
met įsikiš pats prezidentas
ir nustatys santikius tarp valandų darbo sąvaitę ir al- 
kompanijų ir angliakasių, i gos minimumą: $12 į są- 
tokius kaip yra komercinė-j vaitę pietinėse valstijose ir
se kasyklose.

4. Prezidentas prašys kom
panijų ir angliakasių, kad a- 
bieji jo nustatytus santikius j 
priimtų.

5. Prezidentas
džios pagalbą tiems santy
kiams palaikyti.

$13 šiaurinėse.

WORCESTERY UŽPUO 
LĖ TEATRĄ

Pereito nedėldienio naktį 
duos vai-i Worcestery banditai užpuo

lė The Palace Theatrą ir iš
plėšę $4,500 pabėgo

tėvais Amerikon. Čia 1893 
metais baigė New YorRo’tt- 
niversitetą su teisių baka- 
liauro lapsniu. Nuo to laiko 
praktikavo advokatūrą '• jr 
turėjo nepaprastai didelį pa
sisekimą. Jį samdydavosi 
kaip gynėją teismuose ne
tiktai darbininkų organiza
cijos, bet ir stambios biznio 
korporacijos. Iš turtingųjų 
už savo patarnavimą jis im
davo gana brangiai, bet be
turčius dažnai gindavo visai 
nemokamai.

Kiek jo vardas buvo popu
liarus, galima suprasti iš to, 
kad pastačius jam savo kan
didatūrą į New Yorko ma
jorus 1917 metais, už jį bu
vo paduota 138,793 balsai, 
tuo tarpu kaip jo oponentas 
Mitchellis, eidamas suvieny
tų buržuazinių partijų sąra
šu, gavo vos 148,060 balsų.

Amerikos Socialistų Par- 
tijon velionis įstojo 1888 
metais ir nuo to laiko uoliai 
darbavosi socialistiniam ju
dėjime. Jis yra pasakęs la
bai daug prakalbų ir parašęs 
daug knygų. Vienas jo stam
bus veikalas apie socializmo 
istoriją yra išverstas ir lietu
vių kalbon. Velionis daly
vaudavo visose Partijos 
konvencijose ir tarptauti
niuose socialistų kongresuo
se Europoje. Paskutiniu lai
ku jisai buvo Amerikos So
cialistų Partijos Pildomojo 
Komiteto pirmininkas. Jį 
gerbdavo net politiniai prie
šai. Pavyzdžiui, New Yorko 
valstijos gubernatorius Leh
man dabar pareiškė: “Hill- 
ąuitas buvo nepaprastai au
kšto proto, storo teisingumo 
ir visuomeniškos dvasios 
žmogus. Jo mirtis yra dide
lis nuostolis netik organi
zuotai darbininkijai, bet ir 
visai visuomenei.”

Taip, nedaug yra tokių 
žmonių, kaip buvo Hilląui- 
tas. Dėl jo mirties liūdi Par
tija, kuriai jisjiirbo; liūdi 
unijos, kurias jis gynė; liūdi 
šimtai tūkstančių žmonių, 
kurie jį mylėjo.



“KIEKVIENA VALDŽIA
YRA DIEVO PASTA- 1 

TYTA”.
Kuomet revoliucijos šluota 
po karo iššlavė i šiukšlyną 
apie tuziną visokių karalių 
ir karaliukų, išrodė, kad 
kartu su tais “Dievo patep- 
tiniais” buvo iššluotas ir 
senas klerikalų obajsis: 
“kiekviena valdžia yra nuo 
Dievo”. . .....

šių dienų įvykiai tačiau 
parodė, kad tas obalsis kle
rikalizmo tvirtovėj (Vatika
ne) tebėra gyvas, šitą faktą 
pabrėžia “Lietuvos Žinios”, 
kurios sako:

“Pirmas reikšmingas faktas, 
kurį mes konstantavom jau se
niau, tai Vatikano susigiedoji- 
mas su fašizmu, kurio pasėko
je, už tam tikras klerikalizmui 
suteiktas koncesijas, Vatika
nas palaimino fašizmo tvarką 
ir savotiškas jo valdymo prie
mones. žinoma, tai buvo nuo- 
sekė Vatikano politikos išda
va: kiekviena valdžia iš Dievo. 
Vatikanas laimino feodalus, 
aprobavo baudžiavą, palaimino 
ir fašizmą.

“Todėl, kai vokiškieji fašis
tai sudarė konkordatą su Va
tikanu, niekas ypatingai jau 
negalėjo nusistebėti, nes tai 
jau padaryta esamu pavyzdžiu. 
Kad bažnytinė valdžia, pritar
dama civilinei Vokietijos' val
džiai, tuomi jau pripažino jos 
elgseną atžvilgiu žydų. nebuvo 
atkreiptas dėmesys, Vatikanui 
tai nesvarbu; Vatikanas dėl 
šventos ramybės net kunigus 
atidavė visiškai hitlerininkų 
priklausomybei ir nemaža jų 
yra jau nukentėję nuo jų sau
valės. Į visa tai atsakydami, 
Vokietijos vyskupai paaiškino, 

^kad bažnyčia gerbia kiekvieną
valdžios autoritetą.

“Bet žymiai jau keisčiau 
praskambėjo Vatikano politi
kos vykdytojų pareiškimai pa
skutiniame Vienos katalikų 
kongrese. Vatikano politikai 
palaimino Austrijos fašistų 

kovą su Vokietijos fašistais.

“Tačiau nuostabiausia žinia 
yra paskutinė, kuri pranešė 
kad eina Rusijos derybos su 
Vatikanu konkordatui sudary
ti.

“Objektyvieji paskutinių lai
kų duomenys rodo, kad. ši ži
nia ne iš piršto išlaužta: Dau 
giau, negu tikra, kad konkor
dato sudarymas yra galimas; 
jis, gal būt, net neišvengia
mas. Kai bus pasirašytas Ru: 
sijos konkordatas su Vatikanu; 
tai komunistų diktatūra gaus 
aukščiausiąjį pripažinimą ir... 
Dievo palaiminimą. Sovietų ba
žnyčios pradės melstis už Sta
liną ir mels Dievo palaimos 
tvarkai, kur viešpatauja dikta
tūra.”

Rusijos revoliucijos: metu 
popiežiaus kunigai Lietuvo
je skelbė, kad caras Mikė e- 
sąs Dievo paskirtas, todėl 
kas kelia prieš jį revoliuciją, 
tas eina prieš patį Dievą.

Kai revoliucija tą “Dievo 
pateptinį” sunaikino, kuni
gai ilgai keikė revoliucio
nierius, manydami, kad ca
rizmas. da atgis ir Rusija vėl 
sugrįš prie Dievo.

Dabar popiežius, matyt, 
įsitikino, kad veltui laukti 
caro, todėl jis atsiklaupė 
garbinti Staliną.

Žmonės sako, kada veži
mas neateina pas ožį, tai o- 
žys ateina prie vežimo. Taip 
yra ir su popiežium: kada 
valdžia jam nenusilenkia, 
tai jis nusilenkia tai val
džiai Kitaip jo kunigai ne- 
fcaletų tenai biznio daryti ir 
ginigų rinkti,

KAIP LIETUVIAI GYVE
NA TOLIMAM SIBYRE.

Kapsuko ir Angariečio 
leidžiamas “Raudonasis Ar
tojas” paduoda Įdomių ži
nių apie lietuvius, kurie ūki
ninkauja tolimam Sibyre. 
Sako:

“Susipažinus su Riamavos 
kaimo gyventojų sąstatu pasi
rodė, kad tenai 70 nuoš.' gy
ventojų yra lietuviai. Iš 100 
gyventoju—70 lietuvių. . Apie 
80 nuoš. lietuvių jau kolekty
ve. Sibire lietuvių apgyventų 
kaimų yra ir daugiau, kaip tai: 
Šaduva, Baisogala, Andrėjev- 
ka. Tenai iki šiol nėra nė vie
nos lietuvių mokyklos. Riamo- 
vos kaimo lietuvių politinis iš
silavinimas labai atsilikęs. Tas 
neigiamai atsiliepia ir į ūkio ir 
politinių kampanijų pravedi- 
mą. Kalbant apie nacionalinė: 
savo forma ir socialistinės sa 
vo turiniu kulturcs plėtojimą 
lietuvių tarpe, reikia pasakyti, 
kad pas juos daug dar pasili
ko buožinės kultūros liekanų. 
Nesant lietuvių mokyklų dau
gelis lietuvių savo vaikus te- 
beauklėja buožinių religinių 
prietarų dvasioje. Ir patys ko- 
lektyviečiai dar neatsikratę re
liginių papročių. Pavyzdžiui, 
35—40 metų kolektyvietė ga
nydama kolektyvo kaiminę, 
skaito maldaknygę. Tokių fak
tų yra ir daugiau. Kai kurie 
riamoviečiai turi išsirašę iš fa
šistinės Lietuvos elementorius 
ir jų pagalba skiepija vaikams 
buožinę dvasią. Tie elemento- 
riai parašyti buožinio indivi
dualinio ūkio idealizavimui. Jie 
negali būt naudojami kolekty- 
viečių vaikų auklėjimui. Kolek
tyviečių vaikai turi buti auklė
jami scvietų socialistinėj dva 
šioj.

“Klasinis priešas, kuris Ria
movoj galutinai dar neišrau
tas, savo kenksmingam darbui 
išnaudoja ir nacionalini mo
mentą, kurstydamas vieną tau 
tą prieš kitą, plėsdamas 
tautinę neapykantą. Buožėms 
tatai reikalinga, kad sutrukdy
ti kolektyvų statybą. Pavyz
džiui, kada pavasary tapo iš
vytas iš kolektyvo buožė že
maitis su visa jo šaika ir jo 
vieton partinė kuopelė pasiūlė 
partijos kandidatą d. Mišuko- 
vą„ tai pasidavusi buožinei įta
kai dalis kolektyviečių nenorė
jo jį priimti todėl, kad ‘jis par- 
teicas ir ruskisf

“Susidūrę su tokia padėčia 
mes priėjome prie išvados, kad 
Riamovoj būtinai šiemet turi 
buti atidaryta lietuvių pradi
nė mokykla. Tuo klausimu ata
tinkamos organizacijos turėtų 
rimtai susirūpinti.

“Riamovon reikia tuojau pa
siųsti gerą mokytoją, geriau 
butų komunistą, kuris norėtų 
buti kartu ir masiniu darbinin
ku lietuvių tarpe. Mokytoją 
dabar rasti galima. Rankve- 
džiais mokykla gali buti aprū
pinta išleistais Minske. Rajono 
orgaizacijos mokyklą atidaryti 
sutinka, joms reikia tame dar
be padėti. Riamoviečiai taip 
pat reikalauja, kad mokykla 
butų atidaryta.

“Mokyklos organizavimas 
daug padėtų nacionalinės savo 
forma ir socialistinės savo turi
niu kultūros plėtimuisi lietuvių 
tarpe. Vaikai butų auklėjami 
sovietų socialistinėj dvasioj.”

Kada ir kokiu budu tie 
lietuviai ūkininkai tenai įsi
kūrė, “Raudonasis Artojas” 
nepasako.

PAVARDŽIŲ ATLIETU- 
VINIMAS.

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo:

“Ryšy su numatytu susla
vintų ir kitokiu budu sugadin
tų pavardžių atlietuvinimu, vi
daus reikalų ministerija pasi-

TOLIMUOSE RYTUOSE RENKASI 
AUDRA.

Kasdiena—tai rimtanau- ri taiką: atsisakė nuo izolia- 
jiena. Gyvenimas taip ir le- cijos ir ėmė j ieškoti susiar- 
kia link katastrofos, kurios į sifiio su “urakeiktais vaka- 
bedugnės chaose sunku be- įair”,"susitaikė su Anglija; 
atspėti ateities vaizdą. faktinai pripažino Versalio

Pirmuoju dėmesio poak-k sutartį ir susitaikė net su
tu buvo hitleriniai įvykiai 
Vokietijoje, dėl kurių jau 
nemaža buvo rašyta ir kurie 
jau pusėtinai yra nušviesti.

Antruoju dėmesio punk
tu. chronologiškoj įvykių 
tvarkoje, buvo Sovietų Ru
sijos užsienių politikos žy
giai, sukėlę savotišką net 
sensaciją. Nes SSSR, kurios 
Kominternas visą laiką skel- 
)ė “pasaulinį gaisrą” ir vi
sais budais rubežiavosi nuo 
“trefnojo” buržuazinio Va
karu pasaulio, dabar atsisa
kė nuo pirmykštės komunis
tinės agresijos ir ėmė skelb-

ryžo suregistruoti visas lietu
vių pavardes. Tai be galo dide
lis darbas. Jis vykdomas per 
apskričių viršininkus. Kai ku
riose apskrityse tas darbas pa
vestas dar ir seniūnams, kurie 
užrašo gyventojų pavardes 
taip. kaip jie rašo ir taria. Pir
mosios pavardžių partijos vi
daus reikalų ministerijoje šio
mis dienomis jau gautos.”

Lietuviški patriotai sako, 
kad ta* esąs labai “svarbus 
darbas”. Mums gi rodosi, 
kad tai tuščias darbas. Juk 
karvės daugiau pieno dėl to 
neduos ir kopūstai geriau 
nuo to neaugs.

IŠĖJO “DARBO BALSO” 
8-TAS NUMERIS.

Šiomis dienomis gavome 
8-tą “Darbo Balso” numerį. 
Tai naujas socialdemokratų 
laikraštis, kuris eina vietoj 
uždaryto “Socialdemokra
to”. Redaguoja draugė L. 
Purėnienė.

“Darbo Balsas” daro ge
resnį Įspūdį, negu buvusis 
“S—tas”, nes ir formatas 
didesnis, ir turinys gyvesnis, 
ir šiaip turi švarią išvaizdą.

Butu gerai, kad ameri
kiečiai paremtų jį užsisaky
dami bent metams. Prenu
meratos kaina Amerikoj 12 
litų. Adresas: “Lietuvos 
Darbo Balsas.” Kęstučio 37, 
Kaunas, Lithuania.

PRANAŠAUJA DARBI
NINKŲ VALDŽIĄ AME

RIKOJE
Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas Green pra
neša, kad Federacijos narių 
skaičius pasiekė jau 5,000,- 
000. Bet to negana, jis sa
ko. Amerikos darbo unijoms 
turi prigulėt 25,000,000 dar
bininkų.

Hearsto laikraščių rašyto
jas Brisbane pastebi, kad 
jeigu 25 milionai darbinin
kų susiorganizuos, tai auto
matiškai į jų rankas pereis 
visa šios šalies valdžia.

Visa tai gali išrodyt dar
bininkams gerai, sako iš- 
mintigasis Brisbane, tik vie
nas dalykas darosi neaiš
kus, būtent, kas tuomet mo
kės darbininkams algas, 
kuomet kapitalistai bus nuo 
valstybės vairo atstumti?

Ponas Brisbane turėtų šį 
klausimą pastatyti kitaip, 
būtent: kas tuomet mokės 
riebias algas korporacijų 
prezidentams ir pačiam po
nui Brisbane’ui?

Visi Amerikos turtai yra 
sutverti ne kapitalistų, bet 
darbininkų rankomis. Jeigu 
darbininkai, mokės paimti 
valdžią į savo rankas, tai 
jie mokės pasiimti ir sa
vo pagamintus turtus. Jų al
gos tada bus geriau aprūpin
tos negu dabai-, ir tegul po
nui Brisbane’ui galvą dėl to 
neskauda. Tegul jis geriau 
verkia dėl savo likimo, kuo
met darbininkai paims val
džią.

KELEIVIS, SO. BOSTON

fašistais, sudarydama su Ita
lija nepuolimo paktą: tie
siog susibroliavo su Mažaja 
Antanta ir Lenkija, kuriai 
pripažino visas valdomas 
žemes, atsisakydama tuomi 
net nuo pirmykštės pozicijos 
Lietuvos atžvilgiu...

Taigi milžiniškas Sovietų 
užsienių politikos pervers
mas! Tai dideli nauji daly
kai! Kas atsitikę, kad vyks
ta toks perversmas?

Pirmiau, negu atsakyti į 
ši klausimą, peržvelkim pa
skutiniųjų dienų įvykius.

Francuzijos ministeris 
pirmininkas Daladier apžiu
rėjo Francuzijos rytų pasie
nio karo tvirtoves; Anglib 
pasisakė už glaudų bendra
darbiavimą nusiginklavimo 
ar ginklavimosi srity su 
Francuzija, pritariant Ame
rikai; Amerika nutarė mo 
dei-nizuoti karo laivyną ir 
tani tikslui paskyrė milžini
šką sumą pinigų.

Apleidžiant politinius fa
ktus ir faktelius centrinėje 
Europoje, Balkanuose ir. 11, 
ypatingą dėmesį kreipia į- 
vykiai Tolimuosiuose Rytuo
se.

Japonija, kuri, neatsižvel
gdama į jokius pasižadėji
mus, paktus ir k., sutrypė 
Kiniją; kuri faktinai užval
dė Mandžuriją, sudariusia 
su Japonija “uniją”; kuri, 
atrodytų, gali jau buti paso
tinta ir patenkinta, paskuti
nėmis dienomis pareiškė 
naujų įdomių faktų. Dvi di
džiausios Japonijos partijos 
susitarė atsisakyti parla
mentinės sistemos, paskelb
ti diktatūrą ir ginkluotis.

Šis Japonijos kariškos 
diktatūros skelbimas yra be 
galo reikšmingas. Naujieji 
Japonijos įvykiai neabejoti
nai yra susiję su naujaisiais 
SSSR užsienių politikos ma
nevrais ir su Amerikos nau
jo karo laivyno statymu.

Faktas yra. kad Japonija 
dabar yra Azijos Rytų šei
mininkė: ne mažiau neabe 
jotina, kad šie bei artimiau
si laikai yra Japonijos veik
smų laisvės laikai,—nes kol 
Europa tarpusavy ir su A- 
merika nesusitarusi; kol 
SSSR bejėgė yra su Japoni
ja kariauti: kol Amerika 
taipgi Japonijai negali rim
tai atsispirti—Japonijai yra 
labai patogus momentas pa
sipelnyti ir Įsistiprinti. To
kia padėtis, gal, ilgai ne
tvers, todėl ja reikia pasi
naudoti: ir Japonija daro 
aiškius karo pasiruošimus. 
Prieš Japoniją stovi dilema: 
dabar ar, gal būt, niekad? 
Kiek galima spėti iš įvykių, 
ji pasirenka pirmą.

Tuom tik galima paaiš
kinti Rusijos užsienių poli
tikos sambrūzdį. Rusija, nu
sėdama susidūrimą su Ja
ponija, apsidraudžia Euro
poje.

Kam Rusijai reikalingas 
draugingumas su Italija? — 
Ir tas turi savo pamatavimą. 
Japonijos padėjėja Europo
je gali buti Vokietija, kač 
vienai puolant iš rytų, kita 
galėtų spausti iš vakarų, 
gal, bendrai, padėti Japoni
jai,—tai Italija gal galės 
šiek tiek paveikti savo “idė
jos draugę”—hitlerinę Vo
kietiją, o gal per Italiją šiek 
tiek galima bendrai švelnin 
ti paskutiniu metu sugedus 
Rapollo ūpą.

Kaip čia Europoje bebu- 
•ų, Azijos Rytuose neabejo
tinai bręsta Įvykiai, kurie jei 
rutuliosis tokiu tempu, ko
kiu augo ligšiol, tai audra iš 
Rytų neišvengiama.

nes mintis.
Belgų atstovas drg. Van- 

dervelde pažymėjo, kad Vo- 
cietijos nelaimė (fašistų įsi
galėjimas) įvairiai paveikė 
soeialistinę pasaulio demo
kratiją. Belgų socialistuose 

dėl to pasireiškusios net trys 
kriptys.Viena tų krypčių ma
nanti, kad fašizmas reikia 
nukovoti jo paties priemo
nėmis—smurtu; antra krip- 
tis yra linkusi žiūrėti tik 
savų reikalų, o į tarptautinę 
politiką kištis kuo mažiau
sia. Bet tai vis mažumos. 
Partijos didžiuma Belgijoje 

skaitanti reikalinga laikytis 
obalsio, kurį kadaise skelbė 
Žores, būtent: $ socializmą 
veda revoliucinė evoliucija 
darbininku tarptautinio vei
kimo keliu.

Kalbėtojas stoja už griež- 
ą boikotą visko, kas tik fa
šistiška. Fašistus jisai lygi-

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Įmonės.

Iš Socialistinio Darbininkų
Internacionalo Konferencijos.
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(1) Kapitalistas ir vario kasyklų magnatas McDouell. kurį prezidentas Rooseveltas pasky
rė savo atstovu Airijoj. VVashingtono valdžia visuomet savo atstovais pasirenka fabrikantus 
arba VVall Streeto bankininkus, nes ir ji pati iš tokių susideda. (2) škotiškas regimtntas iš 
Kanados, maršuoja vėliavų alėja Chicagos parodoj. Italijoj fašistų ginkluotos gaujos maršuo- 
ja Romos miestu pro savo “tautos vadą” Mussolinį.

Mes jau ršaėm, kad šio-jrencjią ir su vidurinėmis 
mis dienomis Paryžiuje įvy- > srovėmsi, kurios priešingos 
co Socialistinio Darbininkų fašistams.
ntemacionalo konferenci- Kai dėl karų, tai socialis- 

. a. Čia paduosime kai kurių tams neprivalą rūpėti ginčas 
delegatų pareikštas svarbes- ai- karas vedamas apsigyni-

mui, ar užpuolimui. Sociali
stai privalo būt priešingi vi
siems karams be išimties.

Šveicarijos socialistų at
stovas drg. Grimm pabrėžė, 
kad kapitalizmas iš dabarti
nės krizės neišbris; pasaulio 
suirutė gali būt nugalėta 
tiktai socialistiniais meto
dais.

Bet darbininkai turėtų 
žinoti, kuriuo keliu ir kada 
socializmas gali būt įvykin
tas: ar kapitalistinio ūkio 
kilimo metu, ar krizio lai
kais? Tas butų labai svarbu 
nustatyti, kad musų taktika 
butų visiems aiški. Iki šiol 
tas klausimas buvo paliktas 
kiekvienai partijai spręsti 
atsižiūrint į vietos sąlygas. 
Ateity turėtų būt išdirbta 
šiuo klausimu bendra taisy
klė.

Anglų partijos atstovas 
Dalton pareiškė, kad dėl da-

ku-|bna pne pasiutusių šunų, 
rių civilizuotas pasaulis jo
kiu budu negali remti nei 
toleruoti

Italų atstovas Nanni sako/ 
kad pakol nebus pakeista 
kapitalistinė sątvarka, pa- 
tol nebus galima tikroji de
mokratija. Įvykiai aiškiai 
parodo, jis sako, kad kas tik 
paima į savo rankas valdžią, 
tas įgauna neribotų galimy
bių. Argi negalėtų tuo pasi
naudoti ir darbininkų klasė, 
kaip tik ji pajėgtų valdžią 
valstybėje užkariauti? Taip. 
Todėl kovodami už valdžią 
soeialastai privalo , turėti 
tiktai vieną tikslą paėmus 
valdžią, tuoj vykinti socia
listinę tvarką. Vadinasi, so
cializmo siekimas privalo 
būt musų suprantamas ne 
kaipo tolimos ateities idea
las, bet kaipo
vinys, kaipo 
momento būtinybe.

Nors Maskvos atsakymas 
į musų Internacionalo pak
vietimą steigti vienybės fro
ntą buvo nepatenkinantis, 
iš dalies net provokuojantis, 
vis dėl to Nanni maAo, kad 
nereikia sustoti ėjus vieny
bės kryptim—reikia d a sykį 
pasiūlyt Komunistų Inter
nacionalui sušaukti bendrą 
konferenciją vienybės rei
kalui apsvarstyti.

Nanni mano, kad kovai su 
fašizmu reikėtų vienytis ne
tik socialistų ir komunistų 
organizacijoms, bet reikėtų 
sušaukti tarptautinę konfe- 
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artinęs pasaulio padėties 
nereikia nusiminti. Demok
ratija nenugalėta. Kai kurio
se šalyse ji net sustiprėjo. 
Taip yra Europos šiaurės 
vakaruose.

Jisai nurodo, kaip Angli
joj šiandien yra neapkenčia
ma Hitlerio Vokietija. Ne
apkenčia jos visos anglų pa
rtijos be skirtumo. Tai paro
do, kad diktatūra nevisui 
turi pritarimo. Bet kovoti 
prieš ją vistiek reikia. Jis 
pataria tą kovą vesti per 
Tautų Lygą ir Haagos Tri
bunolą.

Pagaliau Internacionalo 
konferencija padarė tokį pa
reiškimą :

Kapitalizmo pasaulinė 
krizė, negirdėtai išsiplėtus: 
ir sunki, įrodo, kad kapita
lizmas nebepajėgia sunau
doti jo paties išaugintų pro- 
duktingųjų jėgų ir nepajė
gia sunaudot jo vadovybėje 
darbininkų sukurtų turtų. 
Virtęs liaudies masių gyve
nimo stabdžiu, kapitalizmas 
pats stato pasaulinės istori
jos dienovarkėn reikalą sa
ve pašalinti ir kurti socialis
tinę visuomenę.

Jau dabar pasaulinė krizė 
žymiai pakeitė kapitalisti
nio ūkio esmę. Kapitalizmo 
liberališkai - individuališka 
vystymosi fazė užsibaigė. 
Krizei spaudžiant, pagrei
tintu tempu išsivystė kontro
liuojamas, monopolinis ka
pitalizmas. Tuo pačiu laiku 
ekonominės krizės pasėkoje

tapo sunkiai sukrėsta demo
kratinė santvarka tose šaly
se, kur ji prieš karą dar ne
buvo Įleidus stiprių šaknų. 
Vokietijoj stambusis kapita
las ir stambioji žemės nuo
savybė panaudojo nuskur
dintą smulkiąją buržuaziją 
ir ūkininkus parblokšti dar
bininkų klasei ir visą Vokie
čių liaudį pajungti teroristi
niu despotizmu.

Pasaulinė krizė smarkiai 
padidino priešingumus tarp 
valstybių. Fašizmas siekia 
suburti visas tautos pajėgas 
despotinėje vadovybėje ir 
paruošti jas karui prieš ki
tas tautas. Tuo budu auga 
pavojus moderninei civili
zacijai išnykti naujo pasau
linio karo gaisre.

Tačiau masių vargas ir 
visi pasaulinės krizės iššau
kti sukrėtimai neprivalo sil
pninti darbininkų klasės pa
siryžimo. Ji turi žinoti, kad 
tie sukrėtimai yra kapitalis
tinio išsivystymo pasėkos, 
kurios žmoniją neišvengia
mai ves prie socializmo lai
mėjimo, jei tik žmonijos kul
tūrai nėra lemta žlugti.Tokių 
įsitikinimų kupina darbinin
kų klasė privalo sustiprinti 
savo kovą prieš kapitąlizmą, 
prieš fašizmą ir prieš karą.

Ten, kur fašizmas jau įsi
galėjo, fašistinė diktatūra 
gali buti nuversta tik revo
liuciniu liaudies sukilimu. 
Revoliucinė valdžia, sukur
ta revoliucijos kovoje prieš 
fašizmą, ne tik nuginkluos 
fašizmą, bet sunaikins jo 
svarbiausius ekonominius 

pagrindus —stambiojo ka
pitalo ir stambaus žemės u- 
kio privačią nuosavybę, už
kovos ’ naujo visuomeninio 
susitvarkymo bazę ir ant ši
to pagrindo sukurs socialis
tinę demokratiją.
Ten, kur demokratinė san

tvarka tebegyvuoja, darbi
ninkų klasė privalo visomis 
jėgomis ginti asmens laisvę, 
stiprinti unijas ir naudotis 
rinkimų teise.

O ten, kur darbininkų 
klasei gręsia fašizmo pavo
jus, darbininkai turi būt pa
siruošę kovai visomis prie
monėmis ir nevengti jokios 
aukos, kad atmušus fašiz
mo puolimas.

Vokietijos įvykiai sustip
rino socialdemokratų darbi
ninkų įsitikinimą, kad ten, 
kur buržuazija atsimeta 
nuo demokratijos pradų, 
puola i fašizmo prieglobstį 
ir darbininkų klasei išplėšia 
demokratinės kovos priemo
nes, ten nėra kito kelio į lai
svę, kaip tik revoliucinė ko
va.
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Kas skaito ir raio
Tas AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į Kas nieko neveikia 

To niekas

DEL PITTSBURGHO TAUTININKŲ
VIENYBES SU LENKAIS.

POLEMIKA IR KRITIKA, reikšti, kad norint galima
“Keleivio” W nume Juk viską aukštYn kojomis ry fflį korUo^en"™:; ga‘‘™ T

užvanlyta “Pittsburgho tau-
tininkai talkininkauja len- .kams”; pasirašo Pašalinis. ^muc,se. lalko: ** gyvenime 

E . | tas neišvengiama, nes čia
Matyt, p. Pašalinis mano, vis j lygus, visi ateiviai ir vi- 

kad jis-atidengė didelę pa-'si yra daugiau ar mažiau ti- 
slaptį, o iš tikiųjų tai papra^ki-ųjų amerikonu skriau
stas dalykas. Pittsburgho) džiami. Todėl reikia eiti 
lietuviai ligi šiol Amerikoje i visiems iš vieno, tik tada bu-
politikoj nedalyvavo, tas sim stipresni, 
tiesa. Ir tiesa, kad dahar yra 
suorganizuota Balsuotojų 
Lyga. Bet šita Lyga dėl to 
juk ir organizavosi, kad lie
tuviai turėtų kokią nors 
reikšmę amerikonų politi
koj. Bet kad vieni lietuviai 
nedaug tereikštų ir balsuo
tojų Lygą turėdami, to tur
but nedrįs užginčyt ir p. Pa- 
šalinis.

Taigi, kad iškovojus ko
kią vietelę arba darbą nors 
keliatui lietuvių (nes ir lietu
viai moka tokias pat taksas 
kaip kiti), nutarta dėtis su 
tokiom tautom, kurios yra 
lygiai nuskriaustos ir kurios 
lygiai mano tą patį, ką ir 
lietuviai O tokiomis tauto
mis ir yra lenkai, Karpatų 
rusinai, slavokai, kroatai, 
serbai, čekai, ukrainiečiai ir 
lietuviai. Viso 8 tautos susi- 
dėjusios į vieną grupę, ži
noma, vien tik kaipo Ameri
kos piliečiai. Reikia juk su
prasti, kad čia ne Lietuva ir 
ne Lenkija, bet Amerika, gi 
Amerikos pilietis turi pilną 
teisę užimti valdišką vietą, 
nežiūrint kokios tautybės 
jis nebūtų.

Kad Balsuototjų Lyga ne
pasiliktų vien tik ant popie 
ros, ji turi pareikšti da prieš 
rinkimus, kuriuos kandida
tus ji rems. O kaip p. Paša 
linis sako, kad F. Pekarskis 
tik bolės spardytojas, tai 
netiesa. Pekarskis yra gimęs 
Pittsburge ir baigęs Pitts.
Universitetą, o kad studen
tu būdamas pasižymėjo kai
po geras futbolo lošėjas, tai 
jau senas dalykas. Dabar F.
A. Pekarskis yra teisėjas 
(judge of County Court) 
paties Pennsylvanijos gu
bernatoriaus Pinchoto pa
skirtas, o toliau nori buti iš
rinktas dar dešimčiai metų.

J. Virbickai.

Redakcijos Pastaba: Mes
džiaugiamės, kad p. Virbic
kas šį paaiškinimą parašė, 
nes jis parodo, kad musų ko
respondentas, Pašalinis, pa
sakė teisybę apie Pittsbur
gho tautininkų vienybę su 
lenkais. Tiesa, p. Virbickas 
nurodo ir aplinkybes, kurios 
tokios vienybės reikalauja. 
£et musų korespondentas 
juk ir neginčijo, kad tokia 
vienybė geras daiktas. Jis 
tik norėjo pabrėžti tą faktą, 
kad tautininkai čia padarė 
tokį žingsnį, už kurį jie so
cialistus gal butų apšaukę 
“tautos ' išgamomis”. Juk 
tautininkų spauda visuo
met vadina mus “internacio
nalistas,” reiškia, tokiais 
žmonėmis, kurie stoja už 
vienybę su kitomis tautomis. 
Tokią politiką tautininkai 
skaito prasižengimu prieš 
savo tautą. Kuomet' anais 
metais “Keleivis” apsiėmė 
spausdinti lenkų laikraštį, 
tautininkai ir sandariečiai 
pakėlė didžiausį triukšmą. 
Jie neklausė jokių aiškini, 
mų, kad laikraščio spausdi
nimas yra paprastas spaus
tuvės darbas ir kad, paga- 
liau, mes gyvename Ame
rikoje, o ne Lietuvoje. Da
bar gi Pittsburgho tautinin
kai padarė net politinę vie
nybę su lenkais. Tuo jie pri
pažino, kad jų rinksmas dė 
socialistų “internacionaliz
mo” yra visai nereikalinga 
demogogija. Jie netyčiomis 
pripažino, kad socialistų po
zicija link kitų tautų yra tei
singa. Šito mums ir užtenka.

Kad rinkimus laimės, nė
ra abejonės, nes nominaci
jas laimėjo. Jį remia ir Liet 
Balsuotojų Lyga. Lietuviai 
tik tada galės pakilti, kada 
pasirodys stipriai organi
zuoti ir balsuodami už ką 
nors—išb’alsuos.

Pašalinis sako: “Turbut 
niekas nei sapnuot nesapna
vo, kad lietuviški tautinin
kai nueitų lenkams į tal
ką?” Kiek tame teisybės, tai 
tik ateitis parodys. Bet mes 
ir lig šiol balsavom, o ką 
mes, kaipo lietuviai, turim? 
Nieko! Tai kodėl nepaban- 
dyt susidėt nors ir su len
kais? Juk ukrainiečiai jau
čiasi ir yra daugiau lenkų 
nuskriausti, bet ir jie čia ei
na su jais iš vieno. Reiškia, 
mes turim atskirti Lietuvos 
ir Lenkijos reikalus nuo A- 
merikos politikos.

Toliau Pašalinis rašo, kad 
buvo renkamos aukos Pie- 
karskio rinkimų kampanijai 
ir kad musų tautininkai tam 
aukavo. Tai ne tiesa. Aukos 
buvo renkamos padengimui 
lesų koncerto, ką buvo su
rengta 6 rugpiučio Camegie 
Music Hallėj, kur lygiai vi
sos tautos gavo po 90 tikie- 
tų dykai. Teisybė, suaukota 
$118, bet viena tik svetainė 
kaštavo $150, o kur gi kitos 
koncerto išlaidos?

Prie progos da reikia pa-

Automobilių Darbi
ninkų Streikas.
Detroit, Mich.—Automo

bilių pramonės darbininkai 
iškėlė kovos vėliavą ir žy
giuoja pirmyn. Streikas ap
ėmė visą automobilių pra
monę Michigano valstijoje. 
Detroite, Pontiac’e ir Flinte 
streikuoja tool-makeriai ir 

dye-makeriai. Subruzdo vi
sa valstija ir darbininkai 
pradėjo rašytis į unijas.

Rugsėjo 27 dieną čia su
streikavo Murray Body Co. 
darbininkai, reikalaudami, 
kad butų pripažinta unija ir 
kad darbininkai nebūtų at
leidžiami iš darbo kompani
jos nuožiūra. Ši kompanija 
gamina automobiliams lie
menis (bodies). Didžiuma 
jos darbininkų jau susirašė 
į I.W.W. uniją, kuri dabar 
vadovauja jų streikui Pi- 
kietuojancių streikierių ei

lės darosi kas diena vis il
gesnės ir gyvesnės. Buvo jau 
susirėmimų ir su streiklau
žiais. Vienu žodžiu, kova ei
na aštryn.

Kova, žinoma, sunki. Mu
rray Body Co. deda didžiau
sias pastangas, kad streiką 
sulaužius. Prisikvietė pėkš- 
čios ir raitos policijos. Bet 
darbininkai laikosi vienin
gai ir tikisi streiką laimėti. 
Lietuviai irgi turėtų remti 
sreiką, nes jeigu jis butų 
pralaimėtas, tai smūgis bu
tų visiems. V. G.

Per Metu

Nuolat
Nuo pradžios šio šimtmečio buvo penki finansiniai ir bizniški 

krizio periodai. Kiekvieno pabaigoje Lhe First National Bank 
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A903 Dec. 31 Perviršis $23,000,000

1908 Dec. 31 Perviršis $60,000,000
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Šiandien Perviršis $600,000,000
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NEKALČIAUSIS BIMBIN10 GRYBO 
NEŽINOJIMAS.

NORWOOD, MASS.

“Laisvės” 226-tame nu
mery Giybas verkia lyg pa- , , , . . . ... ..
nelė vainiką pametusi, kad korespondentai jam kailį is- 

Keleivio” korespondentai P^r.e’ jkf? Pasi£°d?» kad 
nuplėšę jam “garbę” ir am- 11 a s kailio pėrimas 
žinai jį apšmeižę. Bet tai Jam ema I naudą, nes pri
bus veikiausia nekalčiausis
Grybo nežinojimas to, kas 
yra šmeižtas. Aš irgi pri
klausau prie “Keleivio” ko
respondentų kooperacijos ir 
dažnai rašinėju, tačiau nie

plauko.
Nors Grybas verkia per 

“Laisvę”, kad “Keleivio”

verčia jį mokintis. Štai, jis 
jau sužinojo, kad socialistai 
reikalauja darbininkų ap
draudimo nuo nedarbo. Tie
sa, jo žinojimas da nėra pil
nas. Jis da nežino, pavyz-

PHILADELPHIECIAI REMIA ANTRA scranton. pa. 
SKRIDIMĄ PER ATLANTIK4. Nor* "■

- . » _ v . T dirba dėl idėjos.
Užgyrė sumanymą, kad J Juozu R. Janušausku-James, .
James-Januiauskas baigtu I įvyks 21 spalių, pradžia kai Lietuvių tautinės parapi- 

Dariaus-Girėno prade- ~ Į 8 vai. vakare, Lietuvių Mu- jos žmonės nepaiso, kad 
tąjį žygį. į zikalėj svetainėj. Gi “Lietu- sunkus laikai; vistiek nepa-

Dariaus-Girėno palikta- savo Mejinio darbo.
Net skaudu žiūrėti, kad taip 

bedarbės laikuo-
sai testamentas, “Šį savo 
skridimą aukojame Tau,

rytojaus dieną, 22 spalių.
“Vytauto Parke”, kur per- . . 
nai Darius-Girėnas ™ ™ sunkiuose

kad jokių šmeižtų nesu ra- dziui, kad socialistai reika- 
šęs ir neteko pastebėti, kad ir senatvės apdraudos,
kiti norwoodiečiai butų po- ^aiP, kad pasenus darbinm- 
ną Grybą šmeižę. Jeigu kas nereikėtų elgetauti ar
parašė, kad Giybas atbulas brauti. Ir Grybui da nepa- 
įnėjo į socialistų pikniką, ,tmka> .kad socialistų reika- 
kad nereikėtų įžangos užsi- ^avimai y>'a parašyti ant pa
mokėti, tai juk nebuvo joks Pieros’.? n? ant sienų. Ži- 
šmeižtas, o tik šiaip sau kai- n°ma, įsmalevojus juos ant
myniška pastaba. ?len» įau but« gaIlraa

. . ~ , v • j juos matyti. Bet kartu tas 
Apie Grybą arba jo vado- butų jr nepraktiška, nes lie- 

vaujamus komunistus zmo- tus nuo sie.
nes prikalba visko, bet ko- nu nupiautų ir tuomet jų vi- 
respondentai tų kalbų j laik- nesimatyt^ Grybas to 

nepaduoda. Pavyz- nežįnojo. Jis da daug ko ne- 
dziui, žmones šneka, kad žino, bet jeigu uoliai “Kelei-
Grybas skebavo. Bet as jo,tei da 
skebaujant nemačiau ir vi- mokti 
sai to netvirtinu. - j Antras dalykas, kurį Gry-

Einant anąsyk Kručui na-; bas pastebėjo, tai tas, kad 
kties laiku namo, iš krūmų Norwoode reikalinga socia- 
jį, kaip kokį renegatą, ka-( listų kuopa. Jis net kritikuo- 
žin kas šovė akmeniu. “Ke-' ja socialistus, kad jie čia ne- 
leivio” korespondentai ta-' sutveria savo organizacijos 
čiau neparašė, kad tai pada- jskyriaus. Čia jis pataikė į 
rė Grybas, nes to “striel-) tašką. Nėra, mat, tokio žmo- 
čiaus” jie tikrai nepamatė, o1 gaus, kuris viską žinotų, bet 
ką žmonės kalba, tai ne ko-, nėra ir tokio, kuris nieko ne- 
respondentų kaltė. į žinotų. Pasirodo, kad Gry-

Žmonės juokiasi, kad pas “*gi ^;tą žino. Socialis- 
. Grybo vadovaujami komu- i kuopa čia reikalinga ir 
nistai bliovė L. Pruseikos Sah būt, kad greitu laiku su- 
prakalbose South Bostone. } sltye^. Giybas galės prei- 
Bet aš to į laikraštį nėra- F rnokm-
šiau, nes neikiu, kad žmo- |1S* JO&alęUl būti geras 
gus galėtų veršio ar avino kuoP.os dubininkas, nes jis 
balsu bliauti. Pagaliau ir £eraĮ ™>ka PlakaUJs Re
pais Grybas per vienas dis-, s,o<į _ir vlslems aDt Anksčių
kusijas aiškinosi, kad tai ne-,pa“Jį. „ •_______j .
luvęs avinų ar veršių blio-' - kor^Pondentai.
vimas, bet susipratusių ko
votojų protestas prieš rene-

y •• T • x V _  , _ • į sieti sūreli 1 viioo TTluS člp“Jaunoji Lietuva , matomai, Jankė ir oru pavėžiojo. Avia- se žmonės su didžiausiu pa-
įkvėpė jauniems lietuviams 
pasiryžimo baigti pradėtąjį 
musų didvyrių žygį.

Nespėjom palaidoti žuvu
siųjų, nesiliovė eulogiškos 
prakalbos nuo estradų, spau- Suaugusiems_ i- --.i- c« , •

cijos Diena prasidės kaip 10 sišventimu dirba kulturinį 
vai. ryto. Taigi turėsime darbą. Štai dabar nesenai 
progos pamatyti naujus, buvo Clam-Bake. Pasiseki- 

šiurpulingus erdvėse daro- mas kuo puikiausias. Paten 
mus “dare-devil” šposus, kinti buvo vi§į.svečiai, nes 

. v . , ~ . už pavežioii-gardžiai pavalgė, pasilinks-
da vis da rašo apie Soldino , mą oru kaina bus $2.00: mino pasiklausė gražių dai- 
nelarmę ir sapnai da neliau-; vaikams iki 10 metų—SI. neliu kurias padainavo nui- 
ja mums vaizduoti tragišką j Visas pelnas, apmokėjus iš- kus ‘‘Birutės’’ choras, veda- 
žuvusių paveikslą, kaip jauj laidas, skiriamas antram mas darbščios panelės Ade- 

lietuvių skridimui per At- iės Gustaitytės. Buvo ko pa- 
lantą ateinantį pavasari. siklausyti. Patenkinti buvo 

Todėl šiuo prašome vie- ir darbininkai, nes jų jėgos, 
tos lietuvių draugijų, orga- sveikata, darbas apsimokė- 

. , nizacijų ir kuopų tas dienas jo: apsimokėjo ne doleriais,
> . .,ey. . ? .1 . U1^*i nieko nerengti, bet prisidė- bet tąja garbe, kurią gauna

Is pasitikėtmų šaltinių suzi-,ti įr paremti VVS. minėtus visi idėjos darbininkai. Spa- 
nota, kad lakūnas Janusau-) parengimus. Bus mėgina- lių 3 d. “Birutės” choras su
skas-James prilygsta visu :ma paskelbti šiuos parengi- ruošė Card-Party. Pasiseki- 
kuom lakūnams Danui-Gi- , mils- per radio. mas ir čia buvo stebėtinas,
rėnui ir, kaipo tokis, turėtų Kviečia širdingai visus Niekas nedarė skirtumo ar 
būti visų lietuvių, be partijų, dalyvauti, priklausai į komisiją, ar ne.
snovių ir įsitikinimų skir-. Vilniui Vaduoti Sąjungos Visi dirbo. Jeigu Jonas Bur 

Komitetas. kus turi karą', tai jis ir va- 
Z. Jankauskas, rast. žiuoja visur kur tik reikia, 

visais reikalais. O jeigu Ma

kįla nauji pasiryžimai lietu
vių tarpe—tai pasiryžimas 

Juozo R. Janušausko-James
lėkti ateinantį pavasarį “Li- 
tuanica Antrąją” be sustoji-
mo 11r'* \

tumo, indorsuotas ir visomis 
jėgomis remiamas.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
Philadelphijos komitetas, 
laikytame savo posėdy 28 
rugsėjo, nuodugniai apkal
bėję “Antro Lietuvių Skri
dimo per Atlantiką” klausi
mą, užgyrė Juozo R. Janu
šausko-J ame* pasiryžimą 
baigti a.a. Dariaus ir Girėno

SCRANTON, PA.

Susilaukėm jauno lietu 
▼io daktaro.

Šiomis dienomis me>, 
serantoniečiai, susilaukėm 
jauno gydytojo. Tai d-ras

gatą Pruseiką. Na, žinoma, 
protestas tai jau kitas daly
kas. Protestuodamas gali 
bliauti kiek nori, bet tai jau 
nebus buliaus bliovimas. Tai 
bus greičiausia bimbiška re
voliucija.

Kaip ten ant galo nebūtų, 
faktas yra toks, kad šmeiž
tų į “Keleivį” mes nerašinė- 
jam.

Bet, kad Grybas per “Lai
svę” šmeižia socialistus, tai 
ir aklas gali matyti. Dabar 
jisai pripeckojo beveik visą

i a

Aviacijos Diena Ir
Rinkliava Dariaus- 
Girėno Paminklui.
Rus. 26 d. įvyko bendras

Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komiteto ir fondo 
globėjų posėdis, labai gau
singas. Dalyvavo: k-to pirm. 
adv. Vasiliauskas, sekr. P. 
Jurgėla, Kalvaitienė, Gai- 
žaitė, Simokaitis, adv. Lidi- 
kauskas, lak. Kiela, J. Mic- 
keliunas, Pustapėdis, A. Va
lančius, A. Vaivada ir “Mo-

1 terų Dirvos” red. Sakalienė jos puslapi visokių prasima-1 z * . -, . . . »Jny4. P^vadinęsVvo atoi-
prašant, straipsnį “Praktika 
nesutinka su kvailybe”, jis 
nuo pat pradžios iki galo 
svaidosi “socialfašistais”, ir
tais epitetais taiko vis į so
cialistus. Bet aš manau, kad 
ir čia jis išsišoka ne blogais 
norais, o vien dėl nekalčiau
sio savo nežinojimo, kiti gal 
pasakytų' dėl savo žioplu
mo. Nes jeigu jis žinotų, kas 
yra socialistai, ir kas fašis
tai, tai jis jų nemaišytų. Juk

do pirm. A. Kalvaitis ir fon
do glob. L. Šimutis ir adv. 
K. Gugis. Atsilankė ir kap. 
Dariaus giminės: Stulpinai, 
Juciai ir Rygiai.

Lakūnas Kiela pranešė, 
kas jau atlikta ir kas daro
ma besirengiant spalių m. 8 
d. rengiamai Lietuvių Avia
cijos Dienai.

Adv. Vasiliauskas ir L. 
šimutis pranešė, kad rūgs. 
25 d. lankėsi pas Chicagosrijona Stražauskienė turi , „ . . . v.

didelį pasisekimą tikėtus kiekvienas šiek tiek prasila-! miesto majorą, kuris leidžia
pardavinėti ir dovanas rink
ti. tai ir ji eina. Ji žino, kad 
kiti vargingiau gyvena, 
jiems reikia sunkiau dirbti, 
todėl ji daugiau dirba už ki
tus. Arba vėl Ona Gėgžnai- 
tė. Gustaitytės ir daugelis 
kitų choristų— dirba kiek

_________________ _______W. A. Spelyingis, kuris ati-
pradėtąjį žygį ir visomis jė- darė savo ofisą po numeriu 
gomis jį remti. Tuo reikalu 2720 N. Main avė.
jau susižinota su komitetui Spelyingis yra augęs Pot- gali. Jie neklausia, ar jie 
Chicagoj ir nutarta surengti tsvillėj ir tenai baigė pradi- priklauso prie komisijos, ar 
naujam lakūnui “susipažini- • nį ir vidurinį mokslą. Medi- ne. Taip visiems vienybėje 
mo vakarą” ir “Lietuvių A-Jcinos mokslą ėjo Hahne- dirbant, turėjo pasisekti ir 
viacijos Dieną” Philadelphi-mann Medical Collegijo.i. Card-Party. Ir pasisekė, 
joje. Philadelphijoj. ir tūlą laiką žmonių daug. Visi paten

Šie du iškilmingi ir svar- praktikavo H^uinemanno ii- kinti, linksmi. Linksmi, nes 
bus pokiliai musų kolonijoj goninėj. ‘ žino. kad gerą darbą pada-
įvyks 21 ir 22 spalių dieno- Linkėtina jaunam dakta- rė.
mis. “Vakaras Susipažini- rui geros kloties. Jaunimo Draugijos
mui” su nauju drąsuoliu, “Kel.” Skaitytojas. 1 korespondentas.

vmęs žmogus žino, kad so
cialistai visur stoja už demo
kratiją: net patys komunis
tai dažnai juos kritikuoja, 
kad jie perdaug deda svar
bos ant demokratijos; tuo

rengti viešą rinkliavą. Ta 
rinkliava nutarta surengti 
spalių n. 23 d., pirmadienį. 
Organizuojami talkininkai 
visose miesto liet. kolonijo
se. Į rinkliavos komitetą įeis

tarpu gi fašistai yra aršiau- J v>«i komiteto nariai, fondo 
si demokratijos priešai; kur, globėjai ir žuvusių lakūnų 
tik jie paėmė valdžią, visur. giminės.
išvaikė žmonių atstovybę ir, Taigi, paminklo statymo 
apskelbė diktatūrą. Taigi komitetas ir fondo globėjai 
tiktai visiškas ignorantas visa energija imasi didelių 
gali socialistus lyginti su fa- darbų, kad tik greičiau bu- 
šistais. Jau kur kas butų lo- tų Chicagoje pastatytas pa- 
giškiau fašistus lyginti su minklas Dariui ir Girėnui, 
komunistais, nes tarp jų vis- ’ Be abejonės, lietuvių visuo- 
gi yra daug bendrų bruožų menė parems komiteto su- 
—ir vieni ir kiti stoja už .manymus ir darbus, 
diktatūrą, kad ir kitokio P. Jurgėla.
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—Tegul bus pagarbintas, matęs busimo: 
Maike!

—Labas vakaras, tėve!

savo zmo
nos?

Dar Apie Šarkio- J
Levinskio Muštynes.

CHICAGO, ILL.

Apie šitas muštynes “Ke
leivy” buvo jau rašyta, bet 
aš noriu pasakyti, kaip jos 
man išrodė. Aš sakau “muš
tynės”, ne “kumštynės,” ar
ba “boksas”, nes Levinskis 
boksuotis nemoka.

j Kai nuvažiavome, jau au- 
, tų (ne lietuviškų, kuriais ko
jas apvynioję i klumpes ki
ša) buvo \osur pilna. Vis 
dėlto mes prisivarėme prie 
tūlo fabriko , ir sustojome. 
Kokios 16 metų vaikėzas 
kvoterio paprašė. Pažadėjo
me duoti sugrįžę.

Atsisėdome. Pirma, antra, 
trečia ir, rodos, ketvirta po
ra boksavosi nuobodžiai — 
be jokio kolorito. Bet vis 
dėlto vienas mulatas (nesa
kau “nigeris”, kad “drau
gai” bolševikai nesupyktų) 
visa širdimi džiūgavo ir liau
ni vainikus jiems pynė. Ma
tyti. kiaurai sužavėjo jį mu
skulų parodija. O kelios čia 
besėdinčios ponios stačiai a- 
kių nenutraukė nuo šito mu
lato. Atrodė, kad beprotiš
kai masina jas juodas žmo

KELETAS NAUDINGŲ PATARIMŲ
SEUMYNINKEMS.

kepti kazilėkus.
Kazilėkai yra labai ska 

nųs grybai, kartais net ska

Pomidorų (tomeičių) rau
ginamas. |

Rpdenį ne visi pomidorų
nesni už baravykus. Vieniu- vaisiai spėja užaugti ir nu- 
— - - ' nokti, ypač vėlybesnių at-

—Ju rait, Maike. Gali būt 
—Ar žinai, Maike, aš pa- kokia sena boba ir dar su

sakysiu tau navyną.
—Nagi?
—Aš pastanavijau įstot į 

stoną moterystės.
—O ką tai reiškia?
—Tai reiškia, Maike, kad 

aš nutariau ženytis.
—Nejaugi?!
—Jes, Maike, veselija bus 

da prieš advintus.
—O manęs nekviesi?

. —Šiur. Maike, kad kvie
siu. Bus jaunų mergiščių, tai 
turėsi gud taim. Nors sykį

medine koja.
—Tai da ne viskas, tėve.

Gali būt ir daugiau kliūčių. 
Apsivedus reikės įsitaisyti 
namus, reikės duoti jai už
laikymas, o tu jokio užsiė
mimo neturi ir pinigų taip 
pat neturi. Iš ko gi tu gy
vensi?

—Klebonas duos pasogą. 
—To neužteks, tėve.
—Na. tai kaip tu rokuoji,

Maike, kas man dabar rei
kėtų daryt?

. —Aš manau, tėve, kad
p“ kodėl taip *tu
tėve? Kodėl nepalaukt iki “S“jau
Kalėdų?

—Kad mano tnergina ne
nori laukt, Maike.

—O kas ji tokia?
—Kunigo gaspadine. Ne

prasta asaba, vaike.
—Tai labai įdomu, tėve.

Kaip gi tu su ja susipažinai?
—Mane supažindino pats 

klebonas Mylibobas. Pasi
šaukė į kleboniją, užfundijo 
mišiauno vyno ir sako, kad 
vyčių generolui reikėtų apsi- 
ženyt. Aš pritariau, kad tai 
butų neblogas dalykas, tik 
pasiskundžiau, kad dabarti
niais laikais nėra gerų mer-

na moteris tavęs nemylės. O 
jeigu ji sena, tai tu jos ne
mylėsi. Šiaip ar taip, gyveni
mas nebus laimingas.

—Aš mislinu, kad tu čia, 
Maike, turi misteiką, kad 
jauna mergina manęs nemy
lės. Ve, gazietos rašo, kad 
šiomis dienomis apsiženijo 
Paliokijos prezidentas. Jis 
turi jau arti 70 metų, o ji tik 
20 su viršum. Jeigu senas 
paliokas gali gauti jauną 
mergą, tai kodėl aš, lietuviš
ko vyčių vaisko generolas, 
negalėčiau tokios gauti?

—Taip, tėve, pasitaiko.
gų. Visos sudžiuvusios kaip kafĮ jauna mergina išteka už 
šakaliai ir da vis rędusma- Bet taip buna tik
si, neėda kaip veikia; k3* .tuomet, kada senis turi daug 
butų da sausesnės. Tokių pa- pinigų arba kuo nors pasi- 
pliauskų, sakau, as nenoriu, žymėjęs žmogus. O tu, tėve, 
As, sakau, žmogus lietuvis- negaĮj pasigirti nei vienu, 
ko noturo. Man merga tun
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būt kaip merga,kad butų ką 
apsikabinti, ir prie to da tu
ri turėt gerą pasogą. Kaip 
aš tą pasakiau, tai klebonas 
tik plumpt man į kuprą ir 
sako: olrait, aš tau išpiršiu 
lygiai tokią, kokios nori! 
Imk, sako, mano gaspadinę. 
Fain merga. Duosiu, sako, ir 
pasogos. Ale turi greitai 
ženytis, sako. Olrait, sakau, 
jeigu taip, tai turėsim yeseli- 
ją. Sugėrėm magaryčias ir 
dabar, Maike, aš fylinu jau 
taip kaip ir ženotas, -tik 
šliubą reikės paimt -

—Bet palauk, tėve, tu čia 
kalbi tiktai apie vestuves, 
bet kaip gi su tavo mergi
na? Kaip ji išrodo? Ar ji tau 
patinka? Ir ką ji sako? Ar 
ji sutinka už tavęs tekėti?

—Gerai tu sakai, Malke, 
kad man reikėjo su ja i>asi: 
kalbėti. 0 aš jos ir nema
čiau. Bai gali, Maike, aš čia 
padariau didelę durnystę

—Aš bijau, tėve, kad tu 
neapsigautum. Kaip gi tu 
gali ruoštis vestuvėms, nę-

nei kitu.
—Olrait, Maike, aš pa

klausysiu tavo rodos ir ve- 
selijos nedarysim.

NACIAI SKIRIA PRINCĄ 
I PREZIDENTUS.

Londone gauta žinių, kad 
hitlerininkai nutarė statyti 
Hesses princą Pilypą į Vo
kietijos prezidentus, Hin- 
denburgo vieton.
MENKAS KVIEČIŲ DER

LIUS AMERIKOJ.
Chicagos žiniomis, šių 

metų vasarinis kviečių der
lius Jungtinėse Valstijose 
duos apie 154,000,000 buše
lių. Pereitais metais vasari
nių kviečių prikulta 265,- 
000,000 bušelių.

Išeina Šarkis. Ovacijos 
drungnios. O kai išėjo Le
vinskis—visai šaltos.

Vis dėlto Levinskis tuoj 
pasirodė vyru, taip sakant, 
ir iš liemens, ir iš stuomens, 
ir iš liaukų (glandsų, kaip 
Pronskus sakydavo).

Šarkis tai iš pat pradžių 
pradėjo, kaip sporto kritikai 
sako, scientifiškai boksuotis. 
Tik ta jo “scientifika” kaip 
bematant sukiužo. Levins
kis, mat. tuoj ėmė plačiais 
mostai^ kirsti.—tai visai pa
našiai. kaip Lietuvoje išsi- 
gėrę bernai kad vienas ant
ram per ausį kerta. Šarkis 
atsigulė čiužinyje—pasilsė
ti. Patysojęs septynis katul
tus—atsikėlė. Levinskis pa
siutiškai mušėsi ir, budamas 
labai stiprus Mozės sūnūs, 
mėtė mūsiškį Vytauto sūnų, 
kaip vaikas bolę... Tik laiku 
atėjęs pirmojo raundo galas 
ir. iš dalies, Levinskio gre- 
mėzdiškumas išgelbėjo Šar
kį. Kitaip—jis butų ir vėl į 
čiužinį kritęs ir visą dešimtį 
kauntų ištysojęs.

Kiti raundai buvo tiesiog 
gremėzdiški. Tiesa, Levins
kis šiek tiek gyviau mušėsi, 
bet Šarkis—tai nei boksavo
si, nei mušėsi. Tiesą sakant, 
jis tik kaire ranka savo opo
nentą badinėjo—badinėjo, 
sakau, lygiai taip, kaip ma
no šuniukas badinėja savo 
snukučiu mane, pasiprašy
damas išleisti laukan...

Patižusios (ypač iš Šar
kio pusės) muštynės mane 
dabar visai nebeimponavo, 
tai ir pradėjau dairytis ap
linkui.

Netoliese manės sėdėjo 
visai romantiška pora. Ji 
glaudžiai prie jo prikišusi 
savo galvą laikė, o jis, pa
ėmęs jos raudonu plaukų 
pluoštą, šiltai juos bučiavo...

O visokie reformatoriai 
šneka ir šneka, kad. girdi, 
kumštynės sukelia žmoguje 
žiaurių jausmų.

Penktame raunde Šarkis 
pabudo ir parodė gražios

tėlis blogumas, kad jų valy
mui reikia daug laiko su
gaišti. Maži kazilėkai yra 
labai skanus, tik reikia labai 
rūpestingai nulupti jiems o- 
dą. Nuvalytus kazilėkus ge
rai pavartyti miltuose. Ant 
petelnės (skaurados) ištir
pyti apsčiai sviesto. Kazilė
kus kepti kol abi pusės ge
rai iškeps. Kepant galima 
pridėti smulkiai supiaustytų 
svogūnų. Pasūdyti (pagal 
skonį) baigiant kepti. Gali
ma pridėti truputi pipirų. 
Valgyti paduoti karštus.

Kaip daroma sriuba ii 
ūmėdžių.

Gerai nuvalyti ūmėdės, 
supiaustyti juostelėmis, įdė
ti į verdantį sūrų vandenį. 
Kartą užvirinti ir nusunkti. 
Smulkiai supiaustyti laši
nius (geriausiai rūkytus) ir 
tiek pat svogūnų. Lašinėlius 
su svogūnais sudėti ant ūmė
džių ir troškinti, kol pasida
rys minkštos. Atskirai išvirti 
daržovių prieskonių sriubą: 
iš petruškų, svogūnų, mor
kų, salierų, porų, pipirų ir 
kt (Jei norima mėsišką, ga
lima įdėti kaulų), šitą sriu
bą perkošti ir supilti ant tro
škintų grybų. Dabar įdėti 
tiek kiek norima bulvių ir 
virti kol išvirs bulvės. Įplak
ti vieną šaukštą miltų. Įdėti 
porą šaukštų rukščios Sme
tonos ir žiupsnelį krapų.

Kaip sūdyt žiemai grūzdus.

Grūzdai yra labai gen 
grybai (jie gausiai auga ir 
Amerikoj), bet mažai kam 
žinoma kaipo valgomi. Ru
sijoj grūzdai ypatingai mė
giami ir net labiau vertina
mi negu baravykai. Grūzdai 
yra kieti grybai, net ir labai 
pervirinti lieka kieti. Val
giui vartojami švieži, sūdyti 
ir marinuoti

Čia pakalbėsime apie tai, 
kaip reikia grūzdus sūdyt 
žiemai. Visų pirma juos rei
kia nuvalyti su drėgna ska
rele ir kietu šepetuku. Nuva
lytus sudėti Į verdantį sūrų 
vandenį ir virti penkias mi
nutes. Pavirintus išimti iš 
puodo, dar kartą rūpestingai 
nuvalyti ir sudėjus ant šva
rios drobės gerai apdžio
vinti (nuvarvinti). Statinai
tės ar puodo dugną išbarsty
ti druska, pipirų žirneliais, 
lauro (babkavais) lapais ir 
riekutėmis supiaustytais 
svogūnais. Ant tų priesko
nių dėti paruoštus grūzdus. 
Dėti eilėmis. Kas antrą grū
zdų eilę pabarstyti smulkia 
druska ir nurodytais pries
koniais. Vienam kilogramui 
grūzdų imti 20 gramų drus
kos. Prieskonių vidutiniškai, 
kaip kam patinka. Indą su 
grybais prislėgti. Po poros 
dienų, kai susigulės, pridėti 
šviežių grybų. Tada priden
gti švaria drobe ir prislėgti 
taip, kad susidaręs iš grybų 
rašalas apsemtų grybus. 
Norint išlaikyti grūzdus il
gesnį laiką, indą iš viršaus 
reikia užlieti vėstančiais (ne 
karštais!) avies taukais (per

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

mainų. Tinkamai sunaudoti RUDUO IR MUSŲ SVEI- 
tokius neužaugusius ir ne 
pilnai nunokusius pomido
rus galįma, tik juos raugi
nant. Rauginanti pomido
rai, kaip ir agurkai, paren
kami vienodo didumo ir vie
nokios atmainos. Surušiuoti 
reikalinga tam, kad gautųsi 
vienodi vaisiai ir kartu visi 
išrugtų.

Kad pomidorai turėtų ge
rą skonį, jie įraugiami su 

mišiniu įvairių daržovių 
prieskonių pav.: krapų, vyš
nių lapų, serbentų lapų, čes
nakų ir tt.

Pomidorams, rauginti ge
dausią yra paimti medinę 
bačkutę. Į jos dugną deda
me sluoksnį minimo mišinio, 
ant viršaus eilę pomidorų, 
kol visai pilną bačkelę pri
dėdama.

Taip sudėtus pomidorus 
perpilame karštu sudytu

(XX). KATA.
RašoDr. K. Draugelis, DJ)K

Chicago, Illinois.

Jau krinta auksiniai medžių 
lapai. Darželiuose nuvyto dau
gelis gražių gėlių. Patrumpėjo 
dienos. Ruduo kaip čia.

Gražioji halsų ir spalvų har 
monija laipsniškai užleidžia vie
tą Zephyro tragikomedijai.

Drėgnas ir aštrus vėjas su
purto medžių šakas ir šiurpuliu 
■pereina žmogaus kuną. Girdisi 
abiejų dejavimai.

Su saulės spindulių šiluma ny- 
csta ir gyvybę tveriančioji jė
ga, kuno atsparumas.

Visoje gamtoje, drauge b 
žmogaus kūne, vyksta svarbi at
maina. Tai kova elementų!

Šią elementų kovą žut-but, 
nusistatė žmogus laimėti. Jo 
protavimas, jo darbštumas, ja^i-

vandeniu (1 svaras druskos 
i viedra vandens), dedame 
dangtelį, prislegiame akme
niu ir pastatome šiltoje vie
toje rūgti.

akcijos. O septintame jis vi-jP°r3 pirštų storumo) 
sai dailiai Levinskį aptaši- Taip sūdyti grūzdai yra 
nėjo. Levinskis dabar buvo labai gardus. Sudylus gruz-
nuilsęs ir pašlijęs. Tik reikė
jo Šarkiui daugiau atletiško 
aktyvumo ir Levinskis butų

dus supiaustyti riekutėmis, 
sumaišyti su tiršta rukščia 
smetona. įdėti sutrintų svo-

gulėjęs matrase, kaip rąs-J gunų ir duoti valgyti su bul- 
tas. Bet Šarkis buvo suram-'vėmis.

Corry, Pa.— Pereitą ne- bėjęs ir patižęs. Jis visai ne
besinaudojo savo senomisdėldienį čia iššoko iš bėgių 

ir sudužo prekių traukinys, 
kuris ėjo į New Yorką. Trau
kiny buvo 79 vagonai, iš 
kurių 16 vagonų subėgo į i
krūvą, vienas ant kito. Gelž-, kis laimėjo aštuonis raun- 
keliui nuvalyt reikėjo 18 va- dus, o Šarkis—du. 
landų laiko. I Dėdė Tarnas.

Grūzdai marinuoti.

patirtimis ir, tartum, ama- Marinuoti geriau mažus 
torius, griuvo ir griuvo į grūzdus. Daroma taip: vie- 
“ringės” virves. įną sąvaitę sūdytus grūzdus

Mano išmanymu, Levins* perdėti į stiklinį indą ir už
pilti su prieskoniais išvirtu 
ir ataušintu actu. Indą gerai 
uždaryti.

Kopūstų rauginimas.
Kopūstus moka raugti vi

sos šeimininkės, bet ne vi 
soms pasiseka gerai juos iš
rauginti, ne visada išeina 
^aidžiai rūgštaus skonio. 
Rauginimui imamos gerai 
nunokusios ir sveikos kopū
stų galvos, piaustomos 
smulkiai arba tik pusiau 
galvos perplaunamos.

Kad kopūstai gautų gere 
snį skonį, sudaromas miši
nys iš šių prieskonių: lauki
nių obuoliukų, morkų, rau
donųjų burokėlių, kmynų, 
Česnakų ir druskos. Dedant 
kopūstus į bačką, sluoks-. 
niais beriama šio mišinio. 
Dėdami kuopustus gerai su 
trambuojame (sumušame). 
Ant viršaus dedame sluoks
nelį lapų, dangtelį ir prisle
giame akmeniu. Kad kopūs
tai įrugtų, tai įpilame trupu
tį rūgusio pieno arba įdeda
me kelis gabalėlius juodos 
duonos. Atsitinka, kad rug 
darni kopūstai pasidaro kar 
tųs. Kartumas atsiranda nuo 
susidariusių laike rūgimo 
sieros vandenylio dujų.

Kad išvengtume kopūstų 
sukartėjimo, reikia švariu 
pagaliu bačkoje iki pat du
gno padaryti skyles, per ku
rias galėtų išeiti dujos.

Norint, kad kopūstai grei
čiau įrugtų, bačka reikia 
statyti šiltesnėje vietoje.

Burokėlių rauginimas.
Musų šeimininkės kaž ko

dėl prie mėsiškų valgių ma 
žai vartoja raudonųjų buro
kėlių. Reikia pasakyti, kac 
burokėliai labai pigus ir ge
ras valgis prie mėsiškų val
gių, ypač žiemos metu, kada 
kitų daržovių nėra. Todė' 
šeimininkės pareiga yra ji, 
atsargą paruošti žiemai 
rauginant ar šiaip žalius iš
laikant. Rauginimui imami 
vienodo didumo burokėliai 
nulupama žievė, išverdami 
ir perpjaunami pusiau, nors 
mažesnius galima rauginti ir 
čielus.

Į bačkutę dedami eilėmis, 
ant viršaus dedama plonas 
sluogsnelis tų pačių, kaip ir 
pamidorams, prieskonių mi
šinio.

Sudėtus burokėlius perpi 
lame virintu suriu vandeniu 
(1 svaras druskos viedrui 
vandens), ant viršaus deda 
me dangtelį ir prislegiame 
akmeniu.

Kad burokėliai greičiau

smas geresnio rytojaus ateina 
jo pagalbai.

Daugelis paukščių išlekia į 
šiltesnius kraštus; nekurie pa- 
ieka žiemavoti. Keturkojai au
gina storesnį ir šiltesnį šerių bei 
vilnos kailį.

Žmogus j ieško pastogės ir šil- 
esnio drabužio.

Vieni prisiglaudžia savo na
muose. Kitus nugabena į ligoni 
nes. Nemenką skaičių sušelpia 
prieglaudos. Aukštos ir storos 
kalėjimų sienos atskiria gan 

daug nuo laimingesniųjų. Vai 
stybių silpnapročių ir bepročių 
namuose globojama būriai pilie
čių. Jaunuoliams reformatori- 
jos apsivertę darbais. Net vals
tybės elektros kėdė ima daugiau 
caitinti. Tai vis kova elementų! 

Tai musų bendrosios sveikatos 
ruduo!

Ir rudens išvakarėse mes ra
sime daug nelaimingų. Vasaros 
šiluma su lapočių aroma tartum 
cąkiu balsamu gaivina žmogaus 
kuną. Užsnūsta parazitai; iš
nyksta opios kuno vietos; žmo
gus savęs nejaučia. Jog taip ir 
turėtų būt. Tik tuomet žmogus 
yra sveikas, kuomet jis savęs 
nejaučia.

Drėgnas oras. aštrus 'vėjas, 
vienu žodžiu, ruduo sukelia žmo
gaus kūne visą armiją priešų. 
Tai šonas suskausta, tai gerklė 
įdega, tai čia, tai ten nudiegia; 
prakiuręs dantys ima gelti; ryt
metį atsikeli su ištinusiu veidu; 
vienur, kitur iš po pripuvusių 
žandakauly šaknų ima almėti. 
Visokios nelaimės žmogaus 
sveikatą apsėda. O dedasi taip 
dėlto, kad žmogaus kūne jau 
nuo senai yra suvyti parazitų ir 
jų perų lizdai. Ruduo juos pa
kiršina, sujudina.

Liguista sveikata, manoma, 
yra priežastimi viso blogo. O 
prieš blogą reikia kovoti. Tinka
miausia kova prieš blogą, tai 
gelbėjimas sveikatai. Pozityvis 
darbas yra visuomet malonesnis

negu negatyvis. Tai yra, sma
giau statyti, negu griauti.

Sveikatą reikia auklėti—kaip 
sodininkas medžius, kaip biti
ninkas bites. Laukinė gėlė ir 
audras pergyvena, o miesto gė
lynas visuomet mizernas—pra
žydo ir tuoj nuvyto. Taip yra su 
musų. miestelėnų sveikata. Tai 
tinkamiausiai įrodo akmeniniai 
antkapiai.

Ant laimės miestelėnui po 
ranka yra daktaro pagalba. Ja 
ir reikėtų kuo dažniau naudotis; 
kiek galint ankščiau eiti į kovą, 
tai tik tada ją laimėsime, ne 
kucmet jau pervėlu. Jei verta ei
ti į kovą, tai tik kad ją laimėti. 
Palaikymui sveiko kuno ir pro
to kova yra kilni.

Organizuota kova dėl lietuvių 
bendros sveikatos Amerik. Lie
tuvių Daktarų Draugija vedė 
ir dabar sėkmingai veda radijo 
kalbomis, laikraščiuose straips
niais ir taip vadinamomis Svei
katos Savaitėmis—paskaitomis.

žmonių patyrimas parodė, kad 
yra pigiau sveiku pasilaikyti 
negu sirgti. Bandykime.

VISUOMENĖS LABUI.
Rašo Dr. A. Petriką, 

Brooklyn, N. Y.

A

TAI NE KIAUŠINIS.

čia matote ne žąsies kiaušinį, 
bet Roosevelto frentą Fielderį, 
kuris yra paskirtas žvejybos

įrugtų, įpilame truputį rugu- Biuro viršininku. Amerikos žve- 
sio pieno arba įdedame ke- jy^ pramonėn įdėta $1,000,- 
liūs gabalėlius juodos duo- IWiM kapiuUo ir joje dirba 
uos. Bačkutę statome kiltoje
vietoje. _

Paskilbęs Amerikos chirurgas. 
D-ras Charles Mayo, kadaise 
pasakė, kad “sekamas medika- 
linio progreso žingsnis, įspėja
mosios—preventatyvės medici
nos srity, turi ateiti iš dantų 
gydytojų (odontologų) profesi
jos. Ar ji tai padarys?“ Tai 
buvo lyg čalanšas mestas dantų 
gydytojams.

Amerikos Dantų Gydytojų 
Asociacija, didžiausia šios pro
fesijos organizacija visame pa
saulyje. kukliai, bet energingai 
ir neatlaidžiai stengiasi atsaky
ti į kiekvieną progreso iškeltą 
šūki įspėjamosios medicinos sri
ty. Savo mėnesiniame žurnale ji 
duoda gausios medžiagos tiems 
savo skaitytojams, kurie prilen
kę ausį klausosi eigos savo pro
fesijoj. Ji išauklėjo desėtkus 
kalbėtojų bei prelegentų, kurie 
po visą šalį skelbia įspėjamosios 
medicinos evangeliją.

Šių metų rug. (August) 7— 
12 dd. tapo sušaukta Chicagoje 
75-tas metinis kalbamosios or
ganizacijos suvažiavimas. Sy
kiu ten pat įvyko ir tarptautinis 
šimtmetinis Odontologų Kong
resas. Abiejuose šiuose seimuo
se dalyvavo apie 12,000 dantų 
gydytojų. Dalyvių buvo ne tik
tai iš vienos Amerikos, bet ir 
iš Franeuzijos, Britanijos, Ja
ponijos, Olandijos, Italijos, 
Šveicarijos, Graikijos, Čekoslo
vakijos, Kanados ir kitų šalių. 
Savaitės laiku čia tapo perskai
tyta desėtkai referatų įvairiais 
profesijos klausimais; suruošta 
daugybė klinikų, demonstracijų, 
pavyzdžių, tapo pažymėta ne 
tiktai pasiektas pereito šimto 
metų progresas, bet kartu nu
tiesta ir ateities progresui pla
tus pamatas. Progresyvaus pro
fesionalo mokslo metai niekad 
neužsibaigia: jam reikia moky
tis, mokytis ir mokytis. Jo pro
fesijos organizacija, tai jo kelio 
šviturys.

Be minėtų seimų, Chicagos 
Pasaulinėj Parodoj, Mokslo Sa- 
lione, tapo įrengta parodymai 
iš atitinkamų modelių, kaip 
žmonės privalo saugoti savo 
dantų sveikatą. Ten taipgi buvo 
nurodyta sveikatai pavojai, į 
kokius veda dantų apleidimas. 
Šie modeliai organizacijai kai
navo $50,000. bet ji mano. kad 
jais pasinaudojo tie milijonai 
žmonių, kurie lankė Pasaulinę 
Parodą.

Šie visi dalykai atlikta nesau- 
myliškais tikslais, bet visuome
nės labui!

. i
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Įvairios Žinios.
KAUNO ŽYDAI BOIKOTUOJA

VOKIEČIŲ GIMNAZIJĄ.
Jau apie dešimts metų, 

kaip Kaune įsteigta gimna
zija su dėstomąją vokiečių 
kalba. Šios gimnazijos mo
kytojais buvo daugumoje 
vietos vokiečiai arba Vokie
tijos piliečiai.

Iki šių metų gimnazijai se
kėsi neblogiausiai. Ją lankė 
arti šeši šimtai mokinių, ku
rie mokėdavo po 800 litų į- 
stojamojo mokesnio ir po 
400 litų kasmet už mokslą. 
Daugumą gimnazijos auklė
tinių sudarė žydų tautybės 
mokiniai, nes žydai iš senų 
laikų visuomet reikšdavo 
simpatijos vokiečiams ir 
vokiečių kalbai bei kultū
rai.

Bet štai, šių metų pavasa
rį Lietuvos žydų simpatijos 
vokiečiams staiga išnyko.
Hitleriui paėmus Vokietijoj

-------------------- :--------- TTTT7------
NORI $1,200,000 UŽ 

ĮŽEIDIMĄ.
Uždaryto banko viršinin

kas Hargreaves Los Angeles 
mieste apskundė kitus to 
banko valdininkus, reika
laudamas iš jų $1,200,000 
atlyginimo už “apšmeižimą” 
jo vardo. Jie pavadino jį 
melagium, sukčium ir ben
drai niekam nevertu žmo
gumi.

Lietuvos Pajūrio 
Žvejai.

valdžią ir pradėjus visokiais 
budais žydus persekioti, ir 
Lietuvos žydai subruzdo. 
Žydai prekybininkai jau bu
vo net bepradedą skelbti 
vokiečių prekėms boikotą. 
Bet iš to boikoto nieko neišė
jo, nes žydai Lietuvoje yra 
tik pirkliai, o vartotojai yra 
lietuviai, kuriems prisidėti 
prie boikoto, žinoma, nėra 
jokio pagrindo. Žydų per
sekiojimas yra grynai vidu
jinis Vokietijos dalykas ir 
lietuviams nėra reikalo į tai 
kištis.

Užtat tose srityse, kurios 
lietė žydų reikalus, jie savo 
nustatymą pravedė. Pirmoj 
eilėj čia tenka suminėti vo
kiečių gimnaziją. Visi žydai 
mokiniai, kurių buvo dau
giau, kaip 300, gimnaziją 
apleido; nė vieno žydo Kau
no vokiečių gimnazijoje ne
pasiliko. šituo gimnazijai 
buvo suduotas labai skaudus 
smūgis, nes iš žydų jie turė
jo stambiausią pajamų dalį. 
Dabar teks paraleles klasos 
gimnazijoj napaikinti, bet 
ir tai gimnazijos finansinė 
būklė tiek pasunkėjusi, kad 
be pašalpų ji neapsieisianti.
Kalbama, kad gimnazija 

gausianti paramos iš Vokie
tijos.

Daug žydų apleido taip 
patjr Klaipėdos vokiečių 
gimnaziją.

Dabar žydams kilo klau
simas, kur padėti paimtus iš 
vokiečių gimnazijos moki
nius. Buvo kilęs sumany
mas įsteigti žydų gimnaziją 
su lietuvių dėstomąją kalba 
ir joje sutalpinti tuos moki

Faitas be publikos. - Statement of the
v v u. •* ' ui “ AND MANAGEMENTKazys Kalito is Black OF TBE keleivis 

Creek, Wis., rašo: Čia. yra WeeUy »t p——
3 lietuvių farmos. Pas yjoią ■ Reųaired by the am 
farmerį yra du bernai, kurief * Anga>t 12» 1,,< 
vis ginčijosi del faitų. Šio- ‘ fiubiisher—st. Mjcheison, 
mis dienomis jiedu nutarė
ištikrųjų savo spėkas iŠbaR-fEdfcor—Stanley Micheison, 
dyti. Vieną rytą-parvarė Bo8ton’
karves į tvartą ir “štardavo” Stanley Micheison,
faitą, nelaukdami nei kol
publika susirinks, nes šei- 
myninkai da miegojo. Vien 
tik karvės žiurėjo, kaip_Pra
nas čiupo už lentagaKo, o 
Kazys Bunčkas tą leatagalį 
atėmė ir pradėjo aTner&b- 
niškai išvesti. Po ketvirto 
“roundo” Franas išsitiesė 
ant flioro. Kuris -jų. gaus 
prizą, nežinau.

• Naujas Nerūdijamojo Plieno Traukinys.
Budd Manufacturng Co. dirbtuvėje, Phiia- 

delphijoj, dabartiniu laiku yra baigiamas statyti 
moderniškas traukinys. Jis visas daromas iš ne
rūdijamojo plieno, bus varomas Dleselio elektri
niu motoru ir galės bėgti 120 myliu į valandą. Ji- 
išrodys taip kaip parodo š:s vaizdelis. Traukinio 
vidury bus bufetas, kaip paradyta dešinėje pa
veikslėlio pusėj, šis traukinys važinės ant Chica
go, Eurlington ir Quincy gelžkelio.

Abu Kuisių marių pakra
ščiai (Klaipėdos krašte) 
daugumoje apgyventi žvejų, 
suvokietėjusiu ir nesuvokie- 
tėjusių lietuvių. Jų čia pris
kaitoma apie 1030 šeimų, iš 
viso apie 6000 asmenų. Jie 
turi sklypelius žemės, augi
na daržoves, sėja po biskuti.1 
rugių, vasarą užsidirba iš 
vasarotojų Bet didžiausią 
pragyvenimo šaltinį jiems

BROOKLYN, N. Y. 
Ekstra susirinkimas.

Spalių 20 d., 7:30 vaka-

KAS MUMS RAŠOMA
Pavyzdingas “Keleivio” . masonis prigėrė. Buvo ve-

Padėkos žodis.

P. Žebrys iš Montrealo ra-
So mums ir viešai dėkoja 
Montrealo M. L. ir D. P. D- 
jai, o taip pat ir atskiriems 
asmenims, kurie parėmė jį 
ligoje ir surinko pinigų ke
lionei į Lietuvą. Jam aukavo 
DLKVN Kliubas $10, MLS 
ir DP D-ja $10 ir 286 asme
nys sudėjo $111.30. Žebrys 
visiems taria širdingą ačiū.

NEPAPRASTA

sudaro Kuršių marės ir ne- re- kuopos
ramioji Baltijos jura. Išvyk- susirinkimas ftlieaų Kliubo 
sta žvejai menkiis laiveliais 80 Union aye.
į klastingąją jurą žuvų gau- V181 draugai )>nva'° Paly
dyti, o čia juos ima Ir už- vautl "• kiekvienos kuopos 
klumpa audros. Tada ant na^s Prasomas atsivesti po 
kranto stovi jų žmonos ir.™n« nau» narl
vaikai, su malda ir baime 
širdy, laukdami grįžtant sa-' 
vo maitintojų ir globėjų,' 
laukia, laukia ir kartais ne-J 
sulaukia... Už šitą sunkų ir.

Kviečia org. J. šnyra*.

Reorganizuos 375 
Bankus.

remejas. dęs, nusipirkęs nuosavą na-
Drg. A. J. žoda iš Ashley mi» lr vos .P^ejąs gę- 

rašo: Mane “Keleivis" lanyjnau gyventų kaip vanduo jį 
ko jau 11 metų. t. v. nuo toPaa?m*1’ s?-voBg±eS'
laiko kai atvvkau Ameri- <homs kllęs 1S Ras>'m^ kab 
v™ fr. n L mo’ Debeikių valsčiaus, U-
kon, ir as nemanau su juo Kitos naujienomskirtis pakol gyvas busiu, £X?dirt£^X^ 
jeigu “Keleivis” laikysis to
paties kelio, kuriuo dabar E_____ j
eina. Apie trejatas metų at 
gal aš užrašiau “Keleivį” sa-

tokios: darbai pagerėjo, y 
ir nuo 1 

liepos pakėlė darbininkams
10 nuošimčių algos. Bet ne- 

pažinties, naujamve draugui Lietuvoj ir dau
j v tx ;geliui užrašiau Amerikoje.,pavojingądarbą žvejai tun Is tVashngtonopranesa- * Ašie j gavau du nau-; 

skurdžią duoną. Ypač siais ma, kad tenai padarytas . \
laikais, žuvies kaina dar la- planas reorganizuoti 375 ^dXd b Nela"”'"g; mlrt“
biau atpigo negu žemės u- bankus, kurie buvo uždaiy- aRcntas-- BW Xera‘i kad 11 ka.ykloj.
kio produktai. Taip, visose ti pereitą pavasarį ir iki šiol
Lietuvos vandenyse (jurose,. da negavo leidimo atsidary- 
ežeruose ir upėse) buvo su- ti. Juose yra uždaryta apie 
gauta žuvies: ; $2,000,000,000 žmonių pi-

1930 m. 2,140,000 klgr.nigų.
Į Nuo pereito kovo mėnesio, 

klgr.-kai Rooseveltas vienu mos
tu uždarė visus šalies ban-

kiti skaitytojai pasistengtų 
tą patį padaryt.

darbas gauti nelengva.

Iš Hanover-Nanticoke, Pa., 
i mums praneša, kad 16 rug- 

, . „ 1 sėjo tenai prigėrė anglių ka
A. Zubns is Scrantų rašo: sykioj Jonas Vasiliauskas.

už 2,280,000 litu.
1931 m. 2,350,000 

už 1,920,000 litų.
1932 m. 2,400,000 

už 1,200,000 litų.
Iš to matome, kad 

žuvies kasmet

253 Broadway, So. Boston, Mass. 
OWNERS: St. Micheison

253 Broadway, So. Boston, Mass. 
A. P. Braz, So. Boston, Mass. 

Known bondholders, mortgagęes, 
»nd others security holdera, Holding 
• nėr cent. or more of totai ansont of 
oonds, mortgages, or other securitiea 

•»<»ne
By St. Micheison, Man. Edit. 

Sworn to and subscribed before OM 
Sept. 29, 1933.

Jfortunalus J. Bagocius, Notary 
Public. My eonam. exp. Feb. 10, 1939.

PAJIESKOJIMAL
V
Elzbieta KATILIENĖ atsišau

kiu į visus mano draugus ir 
tarnus, pranešdama mano dideli, 
laimę. Rugpiučio 19 dieną mirė ma
no vyras, mirė staiga parėjęs iš dar
bo. Dabar nusilaužė ranką mano mer
gaitė, o aš pati nulaužiau koją. Ger
biami mano draugai malonėkite atsi
liepti. (3)

MRS. ELZBIETA KATILIUS 
383 Weeks St., E. Akron, Ohio.

Apolonija Vaičileoiiaitė pajieškau 
tėvo Petro Vaičileonio, jis kilęs iš Pu- 
liceniškio kaimo, Daujėnų valsčiaus. 
Biržų apskričio 1907 metais ątvyko į 
Suvienytas Valstijas, pirmiaus gyve
no Chicagoje. Nuo 1913 m. jokios S- 
nioe neturim ir savo akimis mano tė- 
yojda nemačiau, labai norėčiau paai- 
Astyt arba laiškais susirašyt. Kas 
žino apie jį, malonėkite pranešti arba 

mylimas teveli atsišauk. UžParsiduoda dveji namai ir 4».akrai 
gražaus daržo su vaismedžiais,' par
siduoda gretai ir pigiai iš priežasties. mes. A. VAIČIKON 
kad savininkas išvažiuoja Lietuvon 199 Ferrie St, E Hamilton, Ont. 

P. MANKUS (41)1 Canada.
1525 Main St- Blackstone, Mass.

pranešimą busiu labai dėkinga. (2) 
------- ------------------Aitė—Grabštaa

AR NORI FARMOS?
Jeigu turite du šimtu dolerių, ra

šykit tuojaus, gausit didelį bargeną. 
Singelis ar moteris. (3)

JOHN BURNOTAS
P. O. Bas 44, Lazerae, Mich.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

Pajieškau Jono ir Povilo Stružo. 
Paeina iš Gajunų kaimo. Atvažiavo į 
Ameriką prieš karą. Prąšau atsi
liepti. (2)

MATILDA DAGILIUTfi 
16 Land Str., Hamilton, Ont.

Canada

APSIVEDIMAL

Pajieškau merginos ar našlės nuo 
25 iki 50 metų apsivedimui. Aš toriu 
farmą 80 akerių, turiu gyvulių- ir vi
ską kas reikalinga ant farmos. Žmo
na mano mirusi pusantrų metų, yra 

čiu į visas dalis I du vaikai, vienas 12, antras 9 mė- 
Suvienytų Valsti- I tų. Reikia gaspadinės ir kai kurio 

pataisymų, todėl pageidautina kad 
turėtų nors 3 šimtukus, tai botų ma
lonus gyvenimas. Malonėkite atrašyt 
laišką, susipažinimui. .. (3)

CHAS LARKES, Fountain, Mich.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
gaiviai. Phrisiun-

jų ir į Kanadą.
GEO.

BENDORAIT1S
52S Wilson SU 

Waterbary, Conn.

PrisiunČiu porą dolerių ir Kasykla patvino nuo didelio 
prašau siuntinėti man “Ke- lietaus, kuris pasipylė lyg 
leivį”. “Keleivis” man labai debesiui praplyšus. Su Vaši

au uMtotc vusuo saiico u«n- įdomus laikraštis. Butų ge- liausku žuvo ir kitas maine- 
klgr 'kus, iki šiol atsidarė ir da- rai, kad Maikio tėvas atvyk-'rys, o kiti spėjo pabėgti. Va- 

bar veikia jau 13,080 viso- ty čionai su savo generoliš- siliauskas buvo 51 metų am- 
1 ’ ’ • ka šoble streiklaužių mušti, žiaus vyras, paliko moterį ir

Jau mėnuo laiko kaip Scran- penketą povaikių. Buvo ki 
tuose ir Wilkesbarriuose lęs iš Pajavonio kaimo, Vil- 
maineriai streikuoja ir vis kaviškio apskričio, 
da yra gyvų streiklaužių.

UNION UUNUH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.

nors kių bankų, su $31,930,275,-
i 000 indėlių.

daužiau bet už ja Jaunai' Ne»tidatytų bankų iš viso 
ioTon tebėra da 2’575- Didžiuma
mažiau. Taip yra svarbiau- turbut, jau niekad neat- 
sia todėl, kad pajūrio žvejų -g J
visą žuvį superka vadinama ___________
“žvejų kamera”, kurią val
do keli apsukrus vokietukai

PER NACIŲ ŠERENGĄ
Pereitą sąvaitę Lansbergo 

miestely Hitlerio

spekuliantai, kurie žiuri ne 
žvejų reikalų, o tiktai savo 
kišenės.

Svarbu, kad pajūrio žve- pasigavo žydų gydytoją 
jų žuvis, tinkamai apdirbta ^aronsoną, kuns buvo susi- 
(rūkyta, džiovinto, konser- dėjęs su krikščione meigina,

nius^Bet tuo tarpu iš šio su- vuota ir šaldyta) lengviauiir. ayJu<^u. vannejo 
manymo nieko Te™ S' P^ektų Didž. _ Liejos "10 gatvėm,s ant pa- 

galės būti įgyvendintas tik miestus ir miestelius. Tada JUOKOS’

fanatikai

kiek vėliau. Nuo šių mokslo čia žuvies vartojimas pa- ; ,E|GU gaiva SVAIGS- 
metų pradžios vokiečių gim-; didėtų ir žvejai uz savo zuvj ™J £KI~" "g*
nazijos mokiniai žydai ii- gautų geresnę kainą. Gir- 1 £ TONF
dnrrtyti po kito žydų ir lie-dėti, grupė asmenų, vai- ^ULĮ SU NUUAlOnt 
tuvių gta«aij«. TU. Įdžios padedama, £££

. i giaSl įsteigti didelę akcinę tinai neišsivalo ir todėl praplatina

Baisa* ii tolimojo Van- 
couverio.

Drg. A. Ruzas rašo iš 
Youbou, Vancouvero salos: 
Pas mus yra keliatas lietu
vių, bet gyvena išsiskirstę. 
Šią vasarą turėjome liūdną 
atsitikimą, nes Antanas Ta- 
musonis, vienas geriausių 
musų draugų, išsiirė su vie
nu svetimtaučiu žuvaut ant 
ežero, valtis apvirto ir Tu-

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS

Nusiskundimas ii Winni- 
pego.

Vienas draugas iš Winni- 
pego, Kanados, rašo ir skun
džiasi, kad DLDP D-joj vie
špatauja didelė betvarkė. 
Draugijos valdyba nesirūpi
na organizacijos gerove, o 
vien tik Maskvos politiką 
varinėja. Tuo tarpu gi drau
gija yra pašalpinę ir politi
ka joje ne vietoje. Jis pata
ria draugijos nariams susi
prasti ir prašalinti iš valdy
bos politikierius.

bendrovę, kuri rūpintųsi žu- bakterI^as’ kurios įkrečia jus ii?o-BE MUŠTYNIŲ NĖRA įMCMUiw»f, Ibiui iupinupi Z.M- mjs, susilpnina jūsų organizmą ir jus 
GYVENIMO. ,vies apdirbimu, prekyba ir kenčiate nuo svaigulio, galvos skau-

Lietuvoje be muštynių žvejams tiektų kitokią pa-,^Tga-tone išvaro visus nuodus 
niekur nenueisi. Štai, Želvos galbą. Gal pavyks šiek tiek « system^ . Yra mm^nai mo- 
miestelm 11 rugsėjo atvyko zveJU būklę palengvinti. _ kas ir pataisė savo sveikatą su šiuo

Spaliu—Nr. 2 sužinosite: Kada ėdre
sni laikai ateis; Kodėl atsirado NRA; 
Ką sako Konfucijus apie viršžmogi; 
Vas vėliausia pastebėta ant Saturno; 
Kur pirmiausia žmonės atsirado; At
likto Kriukio daug naujų satyriškų 
eilių; Daug kitų įdomių naujienų 
Kopija 15c. Metams $1.50. Kanad. $2

IŠMINTIS PUBLISHING CO.
315 E SU SO. BOSTON. MASS.

VISŲ ŽINIAI.

SVARI
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

Skanus Alus—Gardus Užkandžiai 
Paranki vieta smagiai praleisti

laiką.
JONAS URBONAS, Savininkas,

Jieškau apsivedimui _
28 iki 35 metų amžiaus, sveriančios 
160.175 svarus. Žinoma, kuri stttiks 
imti civilį šliubą. Turi būti švari Ir 
nevartojanti svaiginančių gėrimų.

Aš esu gražios išvaizdos ~ '
38 metų amžiaus. Sveriu 175 
iš švaraus budo, nevartoju 
čių gėrimų. Esu pasiturintis ir 
kintas. Dorai merginai gera 
Duosiu atsakymą tomą, kurios 
siųs savo paveikslą su pirmu 
Paveikslą sugrąžinsiu. (S)

S. VI—NŪS, -
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Frank Ricickio
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, užsisenejusių ir naujų, 
kurios daugiausiai pasirodo ant kojų, 
ir kitų kuno dalių, kurios kariais už- 
gydomos bet ir vėl atsinaujina, žaiz
dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti. 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Montį ir jo pata rimas, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00. Money Orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos.
Ji suteikia didelę pagalbą iš vidaus n 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimą, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimą j 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimą. Gyduolės kaina % oz.—$3r00 ir 
% oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu.

Taipgi atstatom Pailas į penkias 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpjau
styta. Kaina $5. Kreipkitės šiuo ant- . į 
rašų: (-> 1 =

FRANK R1CICKAS lį
1008 Capitol Are, Hartford. Conn.

Pajieškau apsivedimui moteriškės, 
turiu 40 akerių žemės, gražus sodas, 
žemė išmokėta; esu 53 metų, tokio 
amžiaus yra pageidaujama ir mote
ris,- gali būt našlė kad ir pora vai
kų, Butų pageidaujama kad galėtų 
nusipirkti nors porą arklių it- karvu
tę,. Malonės atsišaukti, su pirmu lai
šku prašau ir paveikslą primušti. (2) 

GEORGE DEBE1K1S 
R. 4, Bainbridge, Ohio.

. 'Pajieškau apsivedimui 
nuo 25 iki 30 metų. Aš esu vaikinas 
31 metų, pėdų ir 8 colių, gerai pasi
turintis, turiu namą ir darbų, mer
gina turi būt rimta ir suprasti getai 
ūkės (farmos) darbus. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųsti paveikslų. (2) 

C. GRINCAS, 306 Adair Avė. 
Maillardville, B. C. Canada.

nuo Giedraičių tūlas jaunuo-' 
lis ir, trupučiuką išsigėręs, 
kalbino žydaites pasivaikš
čioti po miestelį. Bet pribė
go miestelio žydelių, pora 
mušeikų miestelninkų ir šį 
vaikiną gerokai primušė.

Tą pačią dieną netoli nuo 
Želvos, Laumenkos dvare į- 
vyko antros muštynės. Ten 
dvi kumetės susimušė dėl Kden^ atvyksĮ L.etovą >p.e 
poros vagų bulvių, o jų vyrai *™ Mva,tes prle9 Kate<las- 
apsikulė tik todėl, kad pa
matė žmonas mušantis...

KALĖDŲ EKSKURSIJA I 
LIETUVĄ.

Tsb. pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia
tės pavargęs arba nesveikas, pamė
ginkite NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistinyčiose.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

Skandinavą Amerikos Linija 
ruošia dvi patogias Kalėdų Eks
kursijas į Lietuvą.

Pirmoji ekskursija lapkričio
25 d., laivu S. S. United States.

Antroji ekskursija išvyks iš 
New Yorko gruodžio 9 d. laivu 
Frederik VIII, kuriuo į Lietuvą 
nuvyksite prieš Kalėdas. į

Abu laivai sustos Halifax, Ka-
LAIVU “FREDERIK VIII”

ATVAŽIAVO ŠIE LIETUVIAI 
Teklė Bruknis, Stanley Bruk- nadoje, iš kur paims keleivių.

nis, Alvira ir Alfons Bruknis; Kelionėje bus ypatingai rupina-

Lėmimai ai -Pasaulio garsioji 
astrologė

Anna Romanovą
188 So. 3rd St. Brooklyn. N. Y. 

Pirmas aukštas Apt. 3
Tarp Driggs Avė. ir Roebling St. 

(arti Williamsburgho tilto) (2)
Kasdien nuo 12 iki 9 vaL vakaro 

Tie.: EVergreen 7-1643
NNE. ANNA ROMANOVĄ

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

perašysite tuojaus indėdami ke>
Adre-

(42)
Joseph Janušis, Antonina Kale- masi keleivių patogumu ir link- ku»luwUuw.
ckienė, Pius Draugia, Antanas smumu; bus speciališki Kalėdų 
Januškaitis, John Vosilus. valgiai.

PRACTICAL SALES COMPANT 
1219 N. Irving Ave^ Denk. Rw

Qi»f AGO. ’LL.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTI Vė IR 
IŠDIRBYSTĖ Betoviškų vokiškų gy- 
duoiiu nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil- 

'» Nemalinto. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo. 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo. Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, šlapinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

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

KAZELL’S BOTANICAL ( O. 
Wholesale Bataaic Druggists

198 W. BROADM'AY 
8OUTH BOSTON. M ASS.

Už visokios rųšies smulkius pa- 
sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairias prane
šimus. pardavimas, (drkimus, 
skaitome po 3c už žodį až sykį. No
rint t; patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančias sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
"Keleivio” prenumeratoriaam, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 50c.

Už pajieškajimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.

• Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografijų ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pa j ieškoji mas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti karto ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Wbitney SL, Woreester, Mass.

PARSIDUODA FARMA 
114 akerių žemės, yra gražios gi

rios, didelis gražus sodas, daugiau 
60 vaisingų medžių; 10 kambarių 
stuba, 2 barnės, saila nauja, gara- 
džius, vištininkas, visi budinkai geri, 
2 jauni arklia, 10 karvių melžiamų, 
5 karvės prieinančios, 7 telyčios, 1 

1 buliukas, apie 200 vištų, 2 kiaulės, 
visos mašinos reikalingos prie fer
mos apdirbimo, mašina malkom piau- 
ti, kornam sodytt, šienui piauti, grėb
ti, vežimai ir kiti reikalingi įrankiai. 
Kelias geras, cimantinis, žiemų ir 
vasarą gerai išvažiuot, tiktai 2 mailės 
nuo miestuko. Viskas parsiduoda la
bai pigiai. Platesnių žinių kreipkitės 
su laišku šiuom antrašu: (2)

R. LAMAIT1S
Box 102, North Brookfield, N. Y.

NAUJI KALENDORIAI
2Us

JONAS KERDIEJUS
652 East Broaduray

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ

pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigu* ir
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Korespondencijos
n

s
W!LLOW CREEK, 

KANADA.

Ką Davė Rokaus Mizaros Įsteigta 
“Varliamušių Gimnazija' 

TORONTO, KANADA. 7
DETROIT, M1CH.

CHICAGO, ILL.
Miršta daug lietuvių.

Nėra tos dienos, kad Chi-j
cagoje nebūtų šermenų tarp Rugsėjo mėnesio pa
lietuvių. Ne vienas, tai kitas je čia atsidarė ir
iš musų vis važiuoja } kapus, dirbti nekurtos ka
Štai keliatas geriau žinomų Prieš kasyklų atsidar.
aidų. kurie šiomis dieno, peratoriai vedė deryi’ ... . ...__ --_______-1 ,

ALT A., gan tolokai gyvenate nuo CLEVELAND, OHIO. nuota astuonios operų arijos
mus, kanadiečių, kitoj vals- jį žuvusių lakūnų užuojau-iū* jus kuogeriausiai nusise-

.... j v • tybėj, bet jūsų Roosevelto prasidėjo d.-r ai. poĮįtjfcgg pĮanas įr mus pa.
; - siekė, tik ne gerojon pusėn, 

bet blogojon. nes kainos
KiOS.

o-
<u

kė. Ypatingai žavėjančiai 
Mes, clevelandiečiai, ne.: J- Babravičius sudaihavo 

atsitikome nuo kitų koloni- ni«| dainą Kazbefc . 
jų neištarę užuojautos žo- į Babravičiui asista-
džio žuvusiems lakūnams, i™ (Įu.z^n}^ chicagieciai 

Rugsėjo 29 dieną buvo su- dainininkai : St Rimkus ir 
rengtas vakaras, kurin pri-• ^^“evieve šidiskiute-Gied- 
sirinko kone pilna svetai- yaijlene-’ . Pokyti,
nė žmonių ir visų akyse ma-: p-ia Giedraitienė yra
tesi gilus nubudimas dėl žu- pn niaeile lietuvių daimnin- 
vusių lakūnų. Juoza£ Babravičius ir p.

Vakaras susidėjo iš dainų Giedraitiene labai gražiai 
ir kalbų. Tvarką vedė J. Ja- įdainavo duetą is op Tra- 
rus. Kalbėjo adv. P. Česnu-i^*3 •

tos vakaro.

pradėjo kilti, o uždarbį ka
pitalistai pas mus vis dar 
kapoja ir darbai rodos, 
vis dar mažėja. Bijūnas.gyvųjų angliakasiais deki nukirti 

.mo užmokesties. Reik.; pa-
m v. ..... įžymėti,” kad visos W’i:t)WTamošių, Stengtai, c» g»- Creek j, , asvk.

męs llętuvis, nure snsilank?»!|oe neunijines Taigi 
vos 2? nH*ą amžiaus Taip| raijos^ v ancTaka-
pat apfejdo (Į panedelį Do turėdami taiko irnuma- 
micetė Marozienė, Nikode-

mis buvo išbraukti 
tarpo:

Atvykęs čia iš Jungtinių 
Valstijų Rokus Mizara, ko- Nugirdė ir išžagino jauną 
munistų agitatorius, Įkūrė mergaitę,
andai "gimnaziją”, birioje: šiomis dienomis čia buvo 
pamokos ejopor 2 sąvaites. ,oks { Antanas A_^

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES ŠERIN1N- 

KAMS.

Kadangi dėstydamas., “ko- ,g amžiaus v“
munizmo težins” jis čia da- 1?
znai vartojo žodi varlamu-__ . 1.^ amžiaus
šiai”, tai vietos lietuviai vi- mergaitę ir vis ketino ją Ve

rnas Butkevičius, Motiejus 
Lazauskas, Jonas Lakas, 
Zofija Leščauskienė (po 
tėvais Samoškaite), Stanis-oi <11 9 Vili V lCLUc 11CUUV idl Vi“ ^2." 1 uvauto

sa jo “škulę” pavadino s "-.P * „ 7 lovas Kazdalis, Antanas ži-<3 jv 37^. E.. ,, , veze ją ant good time . \u-
varlamušiu gimnazija. Atvežė i “heer ^arden” lalu- manclus> Antanina Ciziu- 

T.,., . , ... - beei^gaiden jalu nienė Petronėlė Lukšienė
Istikrųjų, tos Mizara yra den) ir gerai ją nugirdė. Pa- vUdekaito).

mizemas mokytojas, ir jam skui parveze namo ir girtą . 
geriau tiktų varles mušti, išgėdino virtuvėj, jos pačios Lai būna jiems lengva A-

Mergaitė pradėjo merikos žemelė!negu mokytojauti. Parašo 
ant lentos du anglišku žo
džiu, “Father” ir “Mother”, 
o paskui aiškina savo moki
niams, kaip iš buržujų at
imti visus turtus ir paskui 
patiems tapti buržujais.

Per dvi sąvaites tokį 
“mokslą” dėstant, kai kurie 
mokiniai baisiai “surevoliu- 
cionėjo”. Vienas mokinys, 

kurį lietuviai čia nužiūri 
kaip valdžios šnipuką ir pro- 
vokatorėii, staiga pradėjo 
šaukti, kad “sudna diena” 
esanti jau nebetoli ir tuojaus 
pradėsime karti visus šni
pus. (Šnipai visuomet kalba 
apie šnipų kerimą, kad nu
kreipus nuo savęs kitų nuo
žiūrą).

Tai tokius “kovotojus” įs
kėlė viešumon “varlamušiu 
gimnazija”.

Reikia pasakyti tiesą,kad 
komunistai pas mus tiekjau 
nusigyveno, jog sarmatijasi 
ir savo vardo. Dėl to jie ir 
dangstosi visokiomis nekal
tybės skraistėmis. Vienas to
kių kamuflažų yra jau su
galvotas ir pavadintas “su
vienytas frontas”. Į tą “fron
tą” jie nuolatos kviečia ki 
tas organizacijas, ruošia 
konferencijas. Į vieną pas
kutinių jų susirinkimų net 
katalikai buvo nusiuntę 3 at
stovus. Tačiau “Kultūros" 
draugijos nariai, žinodami 
kas yra komunistai, atsisa 
kė Į jų bučį lysti. Tas, žino
ma, davė komunistams pro
gos kulturiečius visaip 
šmeižti.

namuose.
rėkti ir šauktis motinos pa
galbos. Motina atbėgusi už- Socialistai 
iko latrą prie nusikalsta- Amerikiečių socialistų or

inę jo darbo. Lžkluptas ji- ganizacija Chicagoje ruošia 
sai pabėgo. -?9 spalių dieną bankietą na-

Rytmety motina pasišau- bašninko Eugenijaus Dėbso 
tė kaimynus ir nuėjo pas ji atminčiai pagerbti. Daly- 
namus. Bet namuose jo jau vaus iš New Yorko Norman 

neberado. Pasirodo, kad T h o m a s, Leo Krzycki 
Antanas išnešė kudašių. ir daug kitų žymių socialistų 

, darbuotojų. Bankietas Įvyks 
Motina su duktere dabar Tower Town Kliube, 111 

jiesko piktadario, kad paso- East Peareon fžanga 
linus jį kalejunan Piktada- $1 25 asmeniui Tikietai par
as yra išauklėtas bažnytinėj duodami partijos centr0 
dvasioj ir karstas katalikas. ffae M9 w Randolph 
Mergaites vardo nenoriu
skelbti, nes ji čia buvo ne- Janušauskas pasidarė lakai 
kalta auka. Šitas Įvykis ta- populiaru*,
čiau turėtų būt pamoka vi
soms jaunoms merginoms, \ Juozas R. James-Janu- 
kad nereikia su vaikinais šauskas, kuris ateinanti pa- 
važinėtis. Ir motinos turėtų vasarį ruošiasi skristi iš 
žiūrėt, kad sutemus jų dūk- New Y orko Į Kauną, kad 
terys butų namuose.

šėrinmkams jau yra žino
ma, kad šių metų kovo mė
nesy seimas neįvyko delei 
trukumo suvirk €,000 balsų.

Todėl seimas paskyrė ko
misiją, h* pavedė jai surinkti 
trūkstant} balsų skaičių iki 
birželio 1 d.

Tuom tikslu komisija iš
leido atsišaukimą ir išsiunti
nėjo visiems, kūne buvo pri
davę savo adresus. Surinkta 
3000 su viršum balsų, bet

Kaimynas.

Knyga apie Darijų ir 
Girėną.

P. Jurgėla yra pakviestas "

užbaigti Dariaus - Girėno 
pradėtąjį žygį, pasidarė la 
bai populiarus vyras Chica
goje. Mat, Lietuvių Aviaci
jos Dienoje, kurią buvo su
rengusios “Naujienos’, tuk-

nušauską skraidant ore ir 
vežiojant žmones, pamatė 
ir suprato, kad Janušauskas 
patyręs ir kompetentiškas 

D-ras A. J. Barta

spaudai paruošti knygą apie 
žuvusius lakūnus. Knygoje 
bus aprašytas jų gyvenimas, 
skridimas ir laidotuvės. Vei- , ,
kalas busiąs apie 300 pusią- .. ™mates ii skraidant& pPaak”T

lionei Į Lietuvą.

Bet apsižiūrėjo ir katali
kai, kad tie. “bendrafremti- 
ninkai” nori juos tiktai i sa
vo politini kromelį įkinkyk 
daugiau nieko. Sugrįžę iš 
konferencijos katalikai nei 
raporto nedavė, tik pamojo 
ranka ir pasakė, kad pirmą 
ir paskutinį sykį jie tenai 
buvo.

Tokiu budu ir šis komuni
stų burbulas sprogo.

Kartusis Pipiras.

Kas turi kokios nors me
džiagos, žinių apie lakūnus, 
prašomas prisiųsti jas p. 
Jurgėlai (6908 S. Artesian 
avė.. Chicago, III.) Knyga 
išeisianti už kokių 3-4 mė
nesių.

Kai kurie laikraščiai skel
bė. jog Darius su Girėnu bu
vo gerai apsidraudė ir kad 
jų giminės dabar gavo ge
rokai pinigų. Tai netiesa. 
Giminės tokios apdraudos 
negavo.

Pasirašo:
A Dariuvienė-Degutienė

(Dariaus motina).
Kotrina Stulpienė

(Dariaus sesuo).
Jonas Girėnas

(S. Girėno brolis).

alit pamatyt visą 
Lietuva

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

J
S

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siuskit money order’iu 
arba registruotame toiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

k. A!

lydami, kad šį rudeni opera
toriai norės nukapoti užmo
kestį, bandė sutverti uniją.
Tuo reikalu buvo karštai 
kalbama ir istikrųjų buvo
me sutverę uniją, visi >usi- 
rašėme ir nutarėme laikvtis, 
kaip anglai sako, “solid”, 
jeigu kompanijos bandytų 
kapoti algas. Bet atėjo lau
kiamas sezonas ir kasyklų o- 
peratoriai paskelbė, kad jie _
nukapoja užmokesti: pirma sudarymui kvorumo vis dar 
buvo $5.57 už 8 vai. darbo! trūksta arti 3000 balsų, 
dieną, o dabar jie duoda tik j Direktoriai pradėjo svar- 
$5.02. Na, ir kas iš to išėio? styt, ką dabar daiyt: ar.ei- 
Dvi sąvaites streikavo ir. ‘ ti per teismą ir imtis ant 
be unijos sutikimo, anglia-: savęs atsakomybę už dide- 
kasiai pradėjo dirbti už nu- les išlaidas, surištas su teis- 
kapotą užmokestį. Ir dar u-' mo procedūra, ar da bandyt 
nijos nepripažysta. Neva pa- lengvesnius budus. Pasirin- 
darė sutartį, bet ne su kta antrąjį kelią: dar kartą 
unija, o tik su keliais ang-; atsikreipti per spaudą ir iš- 
tiakasiais. Mažesnės kasyk- naudoti visi kiti budai, su
los be jokios sutarties pra- rinkimui jau nedaug truks 
dėjo dirbti. Dabar bosai ka tančių balsų, 
nori, tą daro. Mes kalbame Taigi šiuomi prašo visų 
gražiai ir gražių prižadėji- šėrininkų, kurie esate pri
mų darome, bet momentui siuntę savo įgaliojimus, pa- 
atėjns dauguma musų pasi- sirupinkite, kad jūsų drau- 
dnoda bosų nurodymui ir gai ir pažystami taip pat 
jokios tuomet vienybės nė- teiktųsi prisiųsti savo įgalio
ta. Kada gi žmonės susi- jimus. 
pras ir stos į kovą prieš iš- Tie, kurie iki šiol nepri 
naudotojus? siuntė savo dabartinių ad-

Korespondencijoj iš Wil- Tesu, teikitės dabar prisiųsti 
low Creek, “Keleivio" No. pareikalaukite įgaliojimo 
36, buvo minima apie be- blankų. Bus suteiktos visos 
darbių streiką liepos mene- informacijos ir pasiųstos rei- 
sy. Tą streiką mes išlošėm. kalingos blankos. 
nes tenai mes vienybėj lai- Pageidaujama, kad atsi- 
kėmės. Pašalpa buvo dvigu- šauktų iš Chicagos, Detroi- 
bai pakelta. Pirma gavo mė- t0' Clevelando, Pittsburgho, 
nėšiui šeima su 4 vaikais Philadelphijos ir kitų kolo- 
$14.00, o paskui ta pati šei- nijų šėrinirikai. 
ma jau gavo $23.80. Tai Rašydami visais reikalais 
mat, ką reiškia vienybė! i centrą, adresuokite šiaip:

Vasara šioj apylinkėj bu
vo baisiai sausa ir farmerių 
derlius buvo labai prastas.

Chieagietis. { Jus, amerikiečiai, rodos,

lis, O. Michalich, Dr. S. Ta
mošaitis, Dr. F. Matulaitis- 
Lait ir P. P. Muliolis.

Tarpe kalbų dainavo A. 
Miliauskiutė, Skirbontas, 
Šalasevičiutė ir J. Krasnic- 
kas, kuriems pianu akom- 
jonavo p. Vilkelis. Prie sa- 
ės papuošimo prisidėjo Pe
tras ir Juozas Luizai, H. 
Baltrukonis, A. Baltrukonis, 
>lė čemiutė, p-lė Kazlaus- 
kiutė ir p-lė šalkauskiutė. 
Aukas rinko A. Praškevičius 
ir J. Sadauskas. Paveikslus 
pardavinėjo Ch. Petraitis. 
Visi stengėsi, kad vakaras 
butų įvairus ir pasekmingas.

Paminklui statyti (Chica 
goj) aukų sulinkta $49. 

Aukavo šie' asmenys:
Po $5, Clevelando Moterų 

Ratelis ir E. Grigiutė; po $1 
davė adv. P. česnulis, J. Mi
liauskas, J. šalasevičius, A. 
M. Praškevičius, J. Virčin- 
skas, J. Misčikas, J. Urbšai- 
tis, M. Vaizmožienė, J. Mar- 
tus, J. Jarus, P. Muliolis, C. 
F. Petraitis, K. Lee, V. Pa- 
pinkas, P. Vistartas, M. 
Bundžienė, J. Šukys, Z. Am- 
šienė, J. Šamas, J. Lincevi- 
čius, J. Česnius, A. čiutela,

Š—kis.

MONTREAL, CANADA. 
Chuliganiški fašistų darbai.

Montreale irgi atsirado 
fašistų. Ir jų yra čia dviejų 
rusių: italų juodmarškiniai, 
o franeuzu rud marškiniai. 
Ir vieni ir kiti yra lygus chu
liganai. Rugsėjo 24 dieną 
jie užpuolė Technocracy 
Conference susirinkimą, iš
daužė salės langus ir apmu
šė keliatą žmonių. Rugsėjo 
28 vakarą jie vėl užpuolė 
technokratų susirinkimą. 
Susirinkusius technokratus 
policija turėjo lydėti namo 
po apsauga.

Trečią sykį fašistai už
puolė technokratus 1 spalių. 
Šį sykį tie bestijos praliejo 
ir kraują. Kalbėtoją Albertą 
St. Martiną taip sumušė, 
kad jis buvo nuvežtas ligo
ninėn be sąmonės. Salės sa
vininkas taipgi buvo sun
kiai sužeistas. Buvo ir dau
giau sužeistų žmonių.

Ir policija tų piktadarių 
neareštuoja. Mat, jie statosi 
“patriotais”, kovoją prieš 
“raudonąjį pavojų”. Tech
nokratus jie vadina “raudo-

t tv -j tv !nais” arba “komunistais”.
J. Dovidayicius, P. Glugo- . Kas tik ne fašistas, tai tiems 
■diene, A. Ivmskas ir Dr. S. Į chuliganams vis “komunis-
Tamošaitis; po 50c.— J. 
Sadauskas, 0. Danušis ir G. 
Želvis. Viso aukų surinkta 
$49. Smulkių aukų surinkta 
vienuolika dolerių ir 50c.

Jonas Jarus.

CHICAGO, ILL.

tas
Montrealietis.

ŽYDAI MOKOSI ŽEMES 
ŪKIO DARBŲ.

Rusgų dv., Židikų v., mo
kosi žemės ūkio darbų dirb
ti apie 20 jaunų žydų, kurie

Juozo Babravičiaus koncer- ųori vykti Palestinon, kaipo 
tas pavyko kuopuikiausia. žemdirbiai.

Lithuanian
Corporation,

294—8th Avė., 
New York, N. Y.

VISOKIUS

Spalių 1 d. Lietuvių Au
ditorijoj įvyko Juozo Babra
vičiaus koncertas. Publikos 
atsilankė daug — apie 800 
žmonių. i

Juozas Babravičius pui
kiai dainuoja. Chicagiečiai 
Babravičių jau senai girdė
jo dainuojant, todėl buvo 
labai malonu vėl jį išgirsti.

Repertuaras buvo labai 
gerai parinktas. Buvo sudai-

Nuo Reumatišku Skausmu
Rcvimatiškij skansir.ą kentėjimai yra | 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
ExpeHeriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- ! 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expelieris dirba savo darbą.

Nesikanfcinkite. kuomet Pain-Expe1- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.

| Tiktai tikrasis turi Inkaro

PAIN-EXPELLER

PAUZDINIUS
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
RONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

Spaustuvė padaro 
pigiau ir gražiai.

kitok

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
gražiai, greitai ir labai 

kainomis.

kurios daro kokius 
cit spaudos darbus padaryt 
ražiai padaryti,

Per TA metus “Keleivio”
mi •«▼© gražia technika. K 
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas

SPAUSTUVĖ 
253 Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.

■i H

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentą Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietą Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse: '

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

laidą) arba Bankos čekį.

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

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ ( SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš vfan pcmanUo. iš poKtinta 
gyvenime Lietuves ir kitą valstybių, {vairią apysaką

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVE 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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KAIP LIETUVOS VALDININKAI 
APVOGĖ PASTĄ.

Patriotai padarė savo tčvy-i
nei milkmus nuostolių, j VOKIETIJA VĖL SKŲ-

Lietuvos pašto valdyboje 
susekta didelė suktybė pašto 
ženklais. Valstybės nuosto
liai sieksią milionų litų.

Visos suktybės esmė ta, 
kad iš pašto ženklų sandėlio 
buvo imami geri ženklai, o 
jų vietoj i sandėlį buvo de
dami padirbti pašto ženk
lai Geri pašto ženklai buvo 
leidžiami apyvarton ir už 
juoš gaunamus pinigus kaž
kas savinosi. Sandėlis išrodė 
tvarkoj, nes jame padaryti 
trukumai buvo užpildyti pa
dirbtais ženklais. Suktybė 
buvo išaiškinta tekiu budu, 
kad į revizorių rankas pate
ko vienas toks padirbtas 
ženklas.

Patikrinus sandėlį, rasta, 
kad ten esama padirbtų žen
klų 2,860,500 litų sumai. To
liau betikrinant paaiškėjo, 
kad tikrųjų ženklų trūksta 
2,666,096 litų sumai, vadi 
nas, tokia suma pavogta. Pa
sak valst. kontrolieriaus, ši 
suma nėra galutinė, nes dar 
ne visos pašto ženklų rū
šys sutikrintos ir- apskaičiuo
tos.

Revizijos dalbas su visu 
atsidėjimu tęsiamas toliau 
ir, pasak valst. kontrolie
riaus, visa medžiaga valsty
bės gynėjui galėsianti būti 

(perduota dar šiais metais.

SIANTI LIETUVĄ.
Nors nauja Lietuvos teis

mų santvarka yra grynai 
į Lietuvos vidaus reikalas; 
nors Klaipėdos kraštas yra 
Lietuvos dalis, tačiau Vo
kietija, kad ir vieną bylą 
pralaimėjusi, vis dėlto lie
čia tuos reikalus, kurie yra 
Klaipėdos krašto.

Iš tikrų šaltinių dabar te
ko sužinoti, kad paskiausiu! 
laiku vokiečiai mėgina kelti į 
Lietuvos teismų santvarkos1 
Įstatymo klausimą, kiek jis! 
liečia Klaipėdos kraštą. Da
bar Kaune esą gauta žinių, 
kad vokiečiai dėl naujo Lie
tuvos teismų santvarkos į- 
statymo signatarinėms (pa
sirašiusioms Klaipėdos su

tartį) valstybėms rengia 
skundą prieš Lietuvą.

KELEIVIS, SO. Boston

Bedarbiai Įsitaisė Nuosavą Viešbutį.

Ycnkers mieste, New Yorko valstijoj, keliasdešimts bedarbiu susiorganizavo ir įsitaisė 
sau bendrabutį sename viešbučio triobėsy, ant kalno, prie Hudsono upės. šis vaizdelis parodo 
to ko-operatyvo narius atsiimant savo laiškus rytmety.

CHULIGANŲ SMURTO DARBAI 
BAISOGALOJE.

Į Andriaus Stakėno butą 
SOCIALDEMOKRATAI i Baisogaloj anądien įsibrio- 
BOIKOTUOS FAŠISTŲ vė Baisogalos valsčiaus sek- 

PREKES. ’retorius Jonas Juozaitis, su
Pasiremdama S. Interna-; k,urįuo kartu da

ei jonalo nutarimu, Lietuvos t4"?1 v Antanas Y a-
Socialdemokratų partija 
nusprendė boikotuoti Vo
kietijos gaminius. Turėjusio 
įvykti pramonininkų sąjun
gos susirinkimo valdžios or
ganai neleido, nes norėta iš
vengti nesusipratimų.

'1

DIDELE KAREIVIO 
NUŽUDYMO BYLA.

Kauno apygardos teismas 
anądien nagrinėjo M. Gur- 
vičiaus bylą, kaltinamo ka
reivio Navicko nužudymu. 
Trumpai bylos istorija to
kia:

1931 m. Naujų Metų išva
karėse, Kaune, “Pikadil”

ŪKININKŲ VAIKUS MO
KINS RANKŲ DARBŲ.

Žemės ūkio rūmai nutarė 
nuo lapkričio 1 d. ligi gegu-į kino salėje buvo vakaruškos 
zes 1 d. ruošti dvisavaitinius'Ten kifo ^susipratimai, pa- 

galiau kieme pasigirdo šū
viai ir kareivis Navickis įbė- 
go salėn sužeistas. Jis tuojau

kursus, kuriuose Lietuvos 
jaunieji ūkininkai bei ūki
ninkės bus mokomi įvairių
rankų darbų. Kaip kursų *uvežtas ligoninėn padavy. 
progrąmųje numatyta, ber-Jta operacijJ bet k^os bį.
mukai bus mokomi >«ų vo įtekusios į pilvą ir kru- 
medzio ir vielos darbui kai pti*' b. xaviekastUrljo mir- 
patiems pasigaminti greb-^ Buv0 kaį Na
bus, dalgiakočius, kirviako-( vįcką nužudė Gurvičius. 
cms, sakėms ir lopetoms ko-, Mat\ienas vakarušklJ da)y. 
tus, pakabas, šliure^ mks-|Vis matę kai Gurričius į 
lūs ir kt), įvairių odos dar- Navicką sWeme patj

pasigaminti įvai-1 Gurvičius kuo griežčiausiai 
nūs odos dubintus: diržus, 
apmasnus), senų ir plaukų Tejgmas

ELEKTROS STOTIES 
BYLA.

Kauno miesto savivaldy
bės su elektros stotimi byla
dėl peraugštų tarifų paskir- _________ ___ _ ___
ta nagrinėti spalių mėn. 1^: darbų (pasigaminimas šepe-'vi/J^T*
dieną. Ta proga pažymėti- teptukų, lempoms ir in-l__ .J
na, kad elektros stotis nuoį(jams valyti ežių), dažymo 
spalių pirmos dienos, keti- darbų ir pynybos (kasės, į- 
nanti atleisti dar apie 40 vairios pintinėlės, žuvims 
savo tarnautojų: girdi, su-į gaudyti bučiai, hamakai, re- 
mazmus elektros tanfus, ZgįnėS, vijimas virvių, bota- 
stotis nebeisgahnti tiek tar-gy, pančių ir kt) Mergaitės 
nautojų išlaikyti. i bus mokomos lopyti ir ady-

5 ti, siūti ir megzti, nerti ir au- 
;sti, plauti ir taip pat pinti.
Darbelių kursus Įrankiais ir 

Nuo rugsėjo 17 dienos darbo pavyzdžiais aprūpins

šioj byloj nu-
...... . . .per 30 liudininku,

sprendimą, kuriui 
Gurvičius nubaudžiamas 4 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo.

BLOGA NAMŲ SAVININ- DIDELIS TEISMŲ PER- 
KAMS IR KAUNE. TVARKYMAS.

Pasirodo, kad namu savi- šiuo metu baigiama vyk- 
ninkus spaudžia bėdos netik dyti didelis teismų pertvar 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje, kymas. Pagal naują įstaty- 
Rugsėjo 17 dieną Kaune Į- ma teismų santvarką keičia- 
vyko gausus namų savinin- ma & pagrindų. Lietuvos 
;ų susirinkimas. Susirinki- teismams niekuomet nete- 
me paaiškėjo, kad neorga- ko pergyventi tokių didelių 
nizuotų namų savininku asmeninių pakeitimų. Tik 
Kaune esama net 75S, t(> Šiaulių apygardos teismo 
iėl esą sunku dei savo rei-pirmininkas liko tas pats. 
kalų kovoti. Rašomoji "Juo- Visų kitų apygardų teismų 
doji Knyga” nesąžinin- pirmininkai nauji. Taip pat 
giems nuomininkams mažasis* nauji prokurorai. Dau- 
tepadedanti. Butų Skyrius gumą ir prokurorų padėjė- 
esąs jau atgyvenęs ir panai- sudarys nauji žmonės, 
kintmas, mokesčiai esą per- Nauji apeliaciniai rūmai jau 
dideli, ypač daug kaštuoją pradėjo veikt nuo rugsėjo 
namų savininkams vanduo V5 d. Pagal paskelbtą advo- 
ir kanalizacija. Susirinkimas katu sąrašą, bus 200 advo- 
padarė atitinkamus nutari- katu ir privatinių gynėjų, 
mus iškeltais klausimais ir Teismų viršūnių asmeniškas 
igalino valdybą juos igy- etatas jau nustatytas, o 
vendinti. dabar ateina prokurorų pa-

__________  dėjėjų, tardytojų, apylinki-
nių teisėjų ir kitų žemesniųDAUG VARŽYTYNIŲ. teismų tarnautojų eilė. Apy-

NAUJI AUTOBUSAI 
UKMERGĖS PLENTU.

Kauno miesto burmistras at- žemės ūkio rūmai iš savo lė- 
ėmė koncesiją vežioti auto- šų.
busais keleivius nuo Laisvės i ----------------
ai. iki Geležinių vartų iš p.1 ŽMONA VYRUI KIRVIU 
Valaičio ir atidavė ją Ame- SMOGĖ Į GALVĄ, 
rikos Lietuvių B-vei, kurios šiomis dienomis Rretin- 
autobusai jau pradėjo kai- gOj įyyk0 šiurpi tragedija: 
bamuoju ruožu kursuotu senį žmonės, vyras ir žmo- 
Koncesija perduota su sąly-na Urbonai, taip susikivir- 

letai PaP1-,čijo, kad žmona staiga smo- 
!gė vyrui j galvą kirviu, kad

imiAvmr neteko sąmonės ir dabar 
STREIKAS JONAVOJE. !guli ngoninėje. Jo gyvybė 

Apie 300 Jonavos baldų pavojuje, o žmona padėta 
dirbtuvių darbininkų jau Bajorų kalėjimam Tai vis 
kuris laikas streikuoja, rei- blogo sugyvenimo pasėka; 
kalaudami geresnių darbo jie, esą, visą amžių vienas 
sąlygų ir bent kiek padidin- kitam grūmoję kerštu, kol 
ti atpildą, kuris tenai esąs ‘ pagaliau teismas perskyrė 
labai žemas. ! įr, kai vyras ėmęs gyventi su

kita, žmona ir atkeršijo. Kal
bama, kad vyriausia prieža
stis buvus jų nuosavi du na- 

Į mėliai, kuriuos abu norėję 
valdyti katras sau.

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAI*'
Greita kelionė i Lietuvą per Švediją. 

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

M. L. Knagjikeha Spalių 24 '
S. S. Drottningholm Spalių 81, >
*)S. S. Drottningbolin Lapkričio 29 : 
•)M. L. Gripsholm Grftodžio 9

•)KALĖDŲ EKSKURSIJA 1 
LIETUVĄ.

Dideli, balti it gulbės laivai. Erdvus 
ir gerai ventiliuoti kambariai. Kelio
nėje: judom i paveikslai, koncertai ir 
šokiai. Keliaujant “Baltuoju švedų 
Laivynų" kelionė būna pertrompa.

Kreipkis į vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE

10 ŠTATE ST., BOSTON, MASS.

IR KAUNE STREIKUOJA
Miesto savivaldybė staty

dina prie gusarų kareivinių 
didžiulius rumus pigiųjų bu
tų kolonijai. Šios statybos 
darbininkai visi sustreikavo, 
ir statybos darbai sustoję. 
Streiko priežastis: darbinin
kai reikalauja, kad vėl pri-1 
imtų į darbą vieną atleistą 
darbininką. Taip pat strei
kavo “Nemuno” fabriko 
darbininkai.

Į LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai 

Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI:

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

Išplaukimu surašą 1934 metam, 
kainas ir kitas informacijas su- 

tiekia agentai arba ofisas

Scendinevian- 
American Line
248 Washington Street

Boston, Mass.CVEIKATA
l<^TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra paaatiaės Bato® » Anatomi
jom Ftziofosijos ir Hygtew».

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2£9

KELEIVIS
So. Boston, Ma*s.>jį

I

SUĖMĖ GAUJĄ PLĖ
ŠIKU.

Šiomis dienomis netoli 
Gulbiniškių kaimo, Marjam 
polės apskričio, buvo smar
kus susišaudymas policijos 
ir šaulių su plėšikais Vladu 
Jočiu ir Juozu Šnipaičiu.

Žvalgyba patyrė, kad plė
šikai Jočys ir Šnipaitis lan
kosi Kalvarijos apylinkėse, 
todėl pasikvietė į pagalbą 
viešąją policiją ir šaulius. 
Plėšikus užklupo prie Gulbi
niškių kaimo nakties laiku. 
Čia pat vietoj buvo mėginta 
plėšikus sulaikyti, bet jie ge
ruoju nepasidavė ir į reika
lavimus pasiduoti atsakė 
smarkiu kulkų lietum. Tada 
policija taip pat pradėjo į

liušaitis ir jo brolis, 
vadina save 

Įsiveržę
svetimus namus, šitie trys 
chuliganai puolė smaugti 
Stakėno žmoną.

Pats Stakėnas, sirgęs ii* 
gulėjęs gretimam kambary, 
išgirdęs žmonos riksmą, at
sikėlęs iš lovos ir ėmęs ge
ruoju prašyti užpuolikus pa
sišalinti, bet minėti asmens 
puolę jį patį. Juozaitis sušu
kęs: “reikia jam duoti!” o 
“studentas*’ smogęs Stakė- 
nui į krutinę ir galvą, nuo 
ko Stakėnas apsvaigęs ir 
pargriuvęs ant žemės. Greit 
tačiau atsigavęs Stakėna^ 
mėginęs išbėgti į balkoną 
prisišaukti žmonių pagelbos, 
bet užpuolikai jo neleidę, 
antrą kartą partrenkę ant 
žemės ir visi trys išėję pro 
duris. Tačiau nespėję Sta- 
kėnai duris užsirakinti, kai 
viri trys vėl įsibrovę į vidų 
ir vėl ėmę smurtauti. “Stu
dentas”, šaukdamas “Juo
zaitis liepė tave užmušti!”, 

kaž kuo

kuris
“studentu”, 

nakties laiku į

plėšikus šaudyti. Laike susi 
šaudymo plėšikas Jočys VIa-, smogęs Stakėnui 
das tapo sužeistas, tačiau kietu per galvą, nuo ko Sta- 
pasidavė tik tada, kai jau. kėnas vėl pargriuvęs ant že- 
neturėjo šovinių. Antrasis m®s ir netekęs sąmonės. Sta- 
plėšikas, Juozas Šnipaitis, kėno 13 metų amžiaus duk- 
laike susišaudymo pabėgo, vai Elenai norint išbėgti pro 
bet po poros valandų slapto- duris laukan, kad prisišauk- 
ji policija jį visdelto surado tų žmones, Valiušaitis ir ją 
ir sulaikė. partrenkęs ant žemės ir ne-

Tą pačią naktį Jočys su leidęs išeiti. Pagaliau visi 
Šnipaičiu buvo įsilaužę Krei- trys išsinešdino, 
vosios kaime į Ditmano na
mą ir kai Ditmanas juos už
ėjo, jie šovė ji, bet nepatai
kė ir pabėgo. Iš čia paspru- Šiomis dienomis Kelmės 
kę, tuoj Įsilaužė į Magdės miestelyje sudegė didelis 
Vaitkevičienės butą ir. jai malūnas. Nuostolių esama 
miegant išvogė drapanas, apie 150,000 litų.

NUOSTOLINGAS
RAS.

GAIŠ-

Prie Taikos teismo dinų linkių teisėjų dabar bus dau- 
Kretingoj išlipdyta daug giau. negu iki šiol buvo tai- 
varžytynių skelbimų. Dau- kos teisėjų.
giausia parduodama vis ma- ----------------
žažemių ūkiai, kad ir už DOLERIS VIS DAR PIN- 
nežymias skolas. GA.
---------------------------------- Pastaruoju laiku už dole-

Laisvamanybė palinosuos dar- ri mokama jau tik lito. 
bininkus nuo pragare baimės. Anglų svaras sterlingų taip 
a socializmas — iš kapitalizme pat pinga—bemokama už jį 
vergijos. ,tik apie 31)4 lito.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu, 
i ABI Pl'SL NEW YORK AS-«t*TQ.5C
KAUNAS, TREČIA KLASE <11 O---
Savaitir.ia: išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

į vietinius agentus arba

E T U V O

MMBURG-AMERICAN LME
80 BOYLSTON ST., BOSTON

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ S9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO
TISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinklus, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą karną—esate kviečiami pasi raudoti proga.

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

2. RAGANIŠKOS KAZYRfS (53 '.ai.-dėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

X LIEFUYKKAS ORAKULAS —delnažinystės, monai, burtai 
ir kitos paslaptys. Pasl. 414. Kaina........................................ $2 00

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

262; Kaina .......................................... ............................................ $1.00
6. JUODA KNYGA, — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1.50
7. IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKU VĖLU IR VELNIŲ. Pusi.

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

Kaina ............................... $.75
». DŽDfiS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ............................................................................. $.75
10. MfSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
I». LAIM* W PLANETOS. Pusi. 44. Kaina ...........................$..10
12. SEKRETAI BVRININKi;. P * ' l'1 Kaina .............. $.30
18. JUOKŲ KNYGA—vienintele pas Hetuvius. Psl.208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro Sis '.S, bet perkant iš mus jas 

visas sykų* >—iiaubnn už ^).00, bet perkant atskirai po vienų ma- 
lonėkite mokėti tiek kiek kurios kny os kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisaky'i jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. Lauksime. Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA
3653 SO. HALSTED ST.,

Specialiai traukiniai storinti šabiaaiB garlaivio 
havene užtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.

Greičiamia* Kelias į Tėvynę.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, ai?>a

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių Siayčia

Ypatingai dabartinės krikščionyben gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nee tik tada galės aiikiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 371 susiusi Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$125. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuoki semnOai:

253 BROADWAY sa BOSTON, MASS.
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lHmtk| Puslaj)!* KELEIVIS, SO. BOSTON 1U4Į, Spalių 11 d, 1933 m.

Vietinės Žinios
; jtuves. Todėl negalima nei 

: j manyti, kad jie geruoju pa- 
1 keltų algas ir sutrumpintą 

I v
| Įima Įvykinti tiktai 

kur

ii Lietuvos p. Tu
ma vičienė.

i.- j i v — ' “Keleivio 
nlnricins. mitoki (iHl\ k<| yQ užsius*__ -_ .1..’...,' _ - *

Lietuvių namų savininkų

redakcijon bu- 
Tumavičienė iš

Ateinantį penktadienį, 13 
spalių, 7:30 valandą vaka-

BROCKTONO BATSIU 
VIAl LAIMĖJO

STREIKĄ.

• w muvjuo D. x uinu v AViVliV O£S<aaa*£, • ow wx«**ava«g v m«»v«
ocians- Ja.maica piaįn gįą vasarą ji1 re, Lietuvių Salėj (apatinėj) 

pramone viešėjo Lietuvoje ir tik šio- bus lietuvių namų savinin- 
tis. Šią sutaatį darbininkai PrlKiau^° \isuomenei u mjg dienomis sugryžo. “Ke- kų susirinkimas. Atėjo lai-

tme.i tvarkoj.

išnaudojimas _ pa- iejvio” redaktoriui atvežė kas jau vienytis ir kovoti I
S. 1 Hl£l €131 DininKMl /lotior laku rlionn min r1i*<Tr /JizJzhlzkc fobcoc, iv nviay

Mirė Stela Strazdiene. 
Po ilgos ir sunkios ligos, 

spalių 4 d. ji persiskyrė su 
šiuom pasauliu. Ilgą laiką ji 
išgulėjo Middlesex County 
Sanatorium. Lai būna jai 
amžina atmintis.

Jonas Strazdas.

GYDYTOJŲ ADRESAI

užgyrė ir nutarė grįžti į dar- žmonių . _________
bą 9 Spalių dieną. naiKintas. laigi aaioininisai daug Įa^ dienų nuo drg. prieš dideles taksas ir prieš' nukrito nuo

Streikieriai turėjo pikni- negali daug gero is NRA ti- Bielinio, d-ro šliupo, Miko visokias politikierių sukty-
ką LTN. parke 8 d. Spalių. . tis: ’ le tlP? or?a^lzuotls lr Petrausko ir daugelio kitų. bes. Todėl visi namų savi- 
Svieto buvo tiek daug, kiek ^ey-^..val( ,!os; * aęmę, v’?1_ D-ras šliupas dabar yra ninkai turi atsilankyti. Bus
toji vieta da nebuvo mačiu- dzią jie galės iv esti socializ- paiang06 miestelio burmis- lietuvių ir angių kalbėtojai,

mą. liktai tuomet galės būti Išrodąs labai sveikas ir kurie aiškins, kaip ginti sa- 
uztiknnta* gv venimas ir se- drūtas vyras. Nors baigė jau vo reikalus nuo legališkų lu-

, ... 72 metu ir plaukai pabalę, pikų. Komitetas.s buvo disku- točiau vedęs žmoną ir ----------------
turi sūnų 5 ar 6 metų am- Zaleskis areštuotas dėl

Fabrikantai buvo priversti 
pasirašyti sutartį su nauja 

unija.
Brocktono ir Montellos si. Pelno, manoma, liks apie 

šiaučių kova laimėta! Fa- tūkstantinė, 
brikantų asociacija buvo Spalių 14 d. Brocktone i- 
priversta pasirašyti sutartį vyks senosios Boot and Shoe 
su Brotherhood of Shoe and Unijos “laidotuvės”. Benai 
Allied Craftsmen. Tai nau- gros ir bus didžiausia p:o- 
ja darbininkų unija. Senoji cesija.
Boot and Shoe Workers’ u- Kame vienybė, ten ir ga- Sako, ekonominis 
nija, kurią fabrikantai no- lybė. Montelietis.
rėjo prievarta darbininkams

natve.
Po prakalbos 

sijos ir paklausimai. Vaka
ras užsibaigė geru upu.

Praėjusį nedėldienį da 
jodinėdama nukrito nuo ar
klio ir* užsimušė mergina 
vardu Virginia Norney.

TA Parter 3789

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
2-4 ir S-S

ir Sventadieniaia 
19 iki 12 ryt*.

ST8 HARVARD STREET 
. luun st arti Central akr. 
CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas 21324 
DAKTARAS

užkarti, tapo iššluota iš viso Buvo socialistų prakalbos. 
Brocktono ir apylinkės. Jos; Pereito nedėWienio 
du-ektonum buvo Mara. . ?ka u Salėj
• K°V\teXUnli0S LSS. 60 kuopos
jau nuo 1932 metų gruodžio prakaIbos. gjį prisirinko 
menesio, kuomet Boot and £ £ Anie-
Shoe unijos viršininkai su- i. pa2į-

va-
ivvko

uruostos

naciona-
Kzmas veda pasaulį į 

katastrofą.
Per-litą nedėldienį Bosto

ne kalbėjo Anglijos parla
mento atstovas, Sir Herbert 
Samuels. buvusis Anglijos 
vidaus reikalų ministeris ir 
vyriausis Palestinos komi- 
sionierius. Visos sėdynės sa-

MEDICINOS

C. J. MIKOLAITIS
/špentykit

Namas
MOORE’S PENTU

ano 2 iki 4 po pietų, 
7 iki 8 vakare.

žiaus. Prašęs pasveikinti vi- South Statumo pašto 
sus amerikiečius. apiplėšimo.

Mikas Petrau&ka> ta^P^i “Keleivy“ buvo jau rašy- 
jau vedęs n tui i dukterą. kad £8 rugsėjo rytą buvo 
Kaizenskus usus nusiskutęs j IėšUs s6outJh %Jįtiono
ir jau truput! paštas. Kas buvo plėšikai,
Mikas mrodą> labai sublo- šiol da nenustatyta, bet
gęs, tačiau daug sveikesnis cija jau suėrcė keliatą
negu buvo Amerikoje pa- asme„ų fr rodo
skutuliais laikais prieš įsva- juos liudininkams, kurie ma- 
ziaymią Lietuvon. Kalbant į ,8ikai bė su
su juo dabar jau jisai nega- biu T^p kitų |ug.

35
i metų amžiaus lietuvį iš malkoj, jo atmmtis buvo la- Norg pį^.

tys jį žmonės nemano, kad 
jis butų tame plėšime daly
vavęs, tačiau policija jį ka
mantinėja.

M7 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.

pendavo visus lokalūs, atė-^ - tikslą pakvietė kai- lėį buvo užimtos_Įr keli šim- Įima esą pastebėti, kad jam K j A
via portormc ir nročolinn .P tai •zmnnin M1FA1A QtAVAtl Voo Ir/svslrHv Voin Arinio A_ i »tai žmonių turėjo storttt.

sus darbininkų išrinktus at- Mi h , Kalbėtojas pra’- ^lbetojas kalbėjo aptt 
stovus. Jr, Oakį kar)i. pasaulinę krizę. Jo nuomo-

Diktatorius Mara pasista- įiontZ <r-X ne’ dėl dabartinės depresi-
tė saujalę savo šalininkų daugiausia yra kaltas e-valdyti septynius tukstan- lfįodu^isgkuri[« visuomenė konominis nacionalizmas, 
čius šiaučių. Prašalinti virsi- P išnirkti Todėl tai -vra’ valst-vbn* apsistaty-
ninkai pradėjo organizuoti ^Jį^velta* praėlusi nava- mas aukšlomis muito saeno_ 
frontą prieš tokią diktatūrą. &kad SVetim*

Bet pirmųjų vadų tikslas v v„»-i n/ gaminių ir tuo budu apsau-
buvo tik išstumti Marų, P»»d£j^$3.3oToOO.OW bizniui ^vo šalies pramonę, 
ti apmokamus darbelius u-’ Tokia politika vadinasi eko-nijoje ir kovą UkvMuotLjS”,±?‘:X^ nS nacionalizmas. Ji
Darbininkai juos nužiūrėjo d A &odvs tinkamiau Iabai kenksminga> nes P8r8_ 
ir išstūmė iš kovos fronto.1 P .J. cllT,andnnrnni mp bžiuoja tarptautinę prekybą 
Tuomet kovos frontas buvo $ ; ir tuo budu s^įpramb-

a^Ui^: “i- £

ticn”. sutrumpinus. “NRA”. u#ų ial s'eumų prekių, bet 
_ taip pat neišleidžia ir.jūsų 

P* " gaminiu i užsienį, nes kitO6
mu. Tuo tikslu vra organi- ,šal-vs. ^stačiusiosJo-
zuojami viešieji darbai. I1?0™? ynomis Ameifta
darbdaviai spiriami trum^ 51aadien lUn aukst“s 
pinti darbo valandas ir kel- .džiausi nedarbą. Wa-
ti darbininkams algas. Va!- shln«t«no YaMzla P8*™ 
džia tikėjosi, kad dirbant ;av0 ^menams aparti tau- 

ku? 5U bovelna ir sumažintialS«nk?fl\hT kviedu sė^’ nes dėl aukšta*
res samdvtis daugiau darbi- _ i,- . j t , jninku, o kai žmonės pradės į
Šės^nLfkonomtnSnacfonj£E£ 
geresnes, jie pradės daugiau , y . aidžiosios 
pirkti ir atgis visas biznis. "e iT k- didžiosios

Tačiau kapitalistinėj si
stemoj, kuri remiasi darbi
ninkų išnaudojimu, tokie 
dalykai negalimi. Kapitalis
tinėj sistemoj fabrikantams 
visų pirma rupi savo priva

bai susilpėjusi.
Drg. Bielinis esąs da ne

vedęs ir turbut nevesiąs. Jis 
turįs labai gerą darbą prie 
Žemės Ūkio Rūmų, kur gau
nąs 800 litų Į mėnesį. Jis 
sveikina visus Amerikos lie
tuvius, su kuriais jam teko

Lietuviški Šokiai
Rengia So. Bostono Lie- 

susipažinti kai jis čia lankė- tuvių Piliečių Dr-ja, Seredoj
si anais metais.

Mikas Petrauskas žada
atvažiuoti da Amerikon.

2^e®
M®
50^

U’S 
5§
?•■v
®. 2

DR. G. L. KILLORY
fs Scnllay Sųuare. Room 22

ROSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 204t J 

8pecialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

perorganizuotas ir jau 
vienas buvęs apmokamas 
pirmiaus vadas nebeįnėjo į 
vadovybę.

Darbininkai persiorgani
zavo ir naujai organizacijai 
davė vardą “Brotherhood 
of Shoe and Allied Crafts- 
meri*. Išrinko naują valdy
bą ir kontrolės komitetą iš 
42 atstovų.

Šiame streike į vadovybę 
stojo nepatyrę žmonės, to
dėl kontrolės komitetas nu
tarė jieškoti gero legalio pa
tarėjo. Iš pradžių buvo pa
imtas vietinis advokatas, bet 
jis tuojaus pasirodė persilp- 
nas. Tuomet buvo numaty
tas advokatas Frank A. 
Goodwin, Bostono finansų 
komisijos pirmininkas. Išdė
sčius jam dalykų padėtį, ji
sai apsiėmė būti legaliu pa
tarėju ir be jo nedaryta nei 
žingsnio.

Fabrikantų sąjunga ir jų 
Boot and Shoe Unija pra
dėjo Goodwiną pultį per 
vietinę kapitalistų spaudą, 
išvadindami jį “raketie- 
rium” ir “tvarkos ardyto- 
jum”. Bet adv. Goodwinas 
visuomet sugebėjo tuos už
puolimus atremti per tą pa 
čią spaudą ir per masinius 
susirinkimus.

Gocdwinas rėmėsi NRA 
paragrafu 7a ir ačiū tam 
streikas buvo laimėtas.

Kova buvo nepaprastai 
pavyzdinga. Nei vienas 
streikierius nenukentėjo fi
ziškai ir nei vienas nebuvo 
areštuotas, nes miesto majo
ras p. Baker laikėsi bešališ
kai ir policija žiurėjo tik 
tvarkos. Streikieriai buvo 
gausiai šelpiami maistu, pi
nigais, medicina ir daktarų 
patarnavimais. Barbenai 
kirpo plaukus veltui.

Matydami tokią darbinin
kų vienybę, fabrikantai pra-' 
dėjo tarp savęs peštis ir nu
sprendė atmesti seną savo 
“prietelį”, “Boot and Shoe' 
W. Uniją”, pradėjo derybas 
su Brotherhood unija...-

Spalių 6 fabrikantai šuėję_ 
su Brotherhood Kontrjjlės 
Taryba ir po ilgų diskusijų 
priėmė ir pasirašė Brother
hood unijos pagamintą su
tarties projektą, pripažinda
mi Brotherhood uniją ir jes 
šapų komitetus, ir pasižadė
dami vien ''k su jais skaily-

sutrumpinus,
Šita administracija ir r__. 
dėjo rūpintis pramonės kėli- £amm1^ 1 uzsienj,

Jeigu
nesusipras ir savo

ekonominės politikos nepa
keis. sako kalbėtojas, tai e- 
konominis nacionalizmas 
prives visą pasaulį prie ka
tastrofos.

tinis pelnas. Kada jie pelno PIRM, JAUTIŠKI ŠOKIAI 
neturi, jie uždaro savo dirb- Jvyks S ubą toje,

SPALIO (OCT.) 14, 1933 M.
\ uo 7:30 vakare.

Lietuvių M. žinyčios Svetainėje, 
l-ta ir Atlantic Gatvės, So. Bostone

Bus gera orkestrą. Visi linksmai 
laiką praleisite, prašome ateiti j pir
mus šokius. Įžanga 25c.

Kviečia L. M. žinyčios

X SPALIV-OCTOBER 11 D., 
1933 m.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 
E ir Silver St. So. Bostone,

Šokiai nuo 7:30 iki 12 vai. 
nakties.

Grajis A. Bemat ir jo Ro- 
vy-

LSS. 60 kuopos mitingas.
Ateinantį penktadienį, 13 

spalių, “Keleivio” ofise į- 
vyks LSS. 60 kuopos susirin
kimas kaip 7:30. Visi drau- Serenaders. Įžanga 
gai prašomi atsilankytu rul Soc., moterims 25c. g y “Checking Free”
GREITAM PARDAVIMUI Šokiai 

vakarą.
bus kas seredos

FARMA 27 AKRŲ ŽEMĖS, nau
jas 6 kambarių namas su maudyne, 
elektros šviesoms, šiku ir šaltu van- į CHELSEA—ANT CRESENT AVĖ.

Storas ir 7 ruimų gyvenimas, rau

VYTAUTO DRAU—STĖS

BALIUS
SU ALUM!

Ateinantį ketvergą. Spa
lių 12 d., t. y. Columbus die- » v-

_ noje, įvyks Puikus Balius sV- ^ZIMIERO R. K. 
Vytauto draugystės Lietu- DRAUGIJA. SO. BOSTON, 
vių salėje, So. Bostone. Bus a r trr
gero alaus, užkandžių ir ti- METINĮ BALIŲ 
ki a gera oi chestra. Įžanga Kur s įvyks columbus dienoje, 
pigi. Prasidės nuo 6 vakare. Spalių-October 12 d., 1933 
Visi atsilankiusieji į Vytau- parapijos salėje 
to dr-stės balių turės daug «2 E. 7tb St.. South Boetea. Muot. 
smagumo. Todėl ateinanti pasidės a valandų
ketvergO vakarą visi valio Į me atsilankyt į musų Balių, kur ga- 
Vytauto balių. lžsit linksniai pasišokti. ^

•. gera proga nepriklausantaOM
lvOmitetas. šios Draugijos prisirašyti m

—------------------------ - kaina. Nuo 18 iki 25 m. vi
PIGIAI PARSIDUODA tikietų, nuo 25 iki 35 m. už pusę i«t<>-

Kampinis 9 kambarių namas su jimo- n°o 35 iki 45 m. pilnas įstoji- 
visais moderniškais įtaisymais gero- nias. Įžanga: vyrams 50c., moterims 
je vietoje So. Bostone. Vieta dėl ga- \aikai su 
radžiu. Klaust: mokesčio.

MR P. FOLEY

taipęi 
s pne

tėvais įleidžiami be

154 Pearl St.. Boston.
Tel. Liberty 2016.

Mass.

Vienintelė Krautuvė So.
Kuri Parduoda GeriauaiuB

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Smm 
HardwareCo.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY 
SOUTH BOSTON
TeL Son. Boston 4793-M

TaL S^ Boatoa 3SM. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik ausitarua.
Iki 12 

-Keleivio"
11 BROADVAY, tarp C ir D «. 

80. BOSTON. MASS.

TH- Uakmuity 94U

Dr. Susan 
Glodienes-Curri'

UMTUYt DENTISTĖ 
VALANDOS: 9-4 ir 7-9.

676 Ma*»*chu»ett> Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

džius, ir vištininkai, gera žemė ir la
bui paranki vieta, tik 1 mylios j 
centrų miestuko: 25 mylios nuo Bos- 
otno. 14600. Lengvoms išlygoms.

PUIKUS VASARNAMIS, arba ir

tik I?" mylių nuo Bostono, prie viešojo J. G. PETRAUSKAS į
visais ••

dos $33 į mėnesį, nėra buvęs tuščias. 
Tur but parduotas virš $1000. Savi
ninkas:

, 220 Wood Are., Mattapan.

A. J. NAMAKSY
Real Eotate A.

BROADMTAY,

t tj i i i
J 360 W.

SOUTH BOSTON, MASS.
• Office Telephone Res. Teleyhene
♦ So. Boston 3357 Jamaica 3R1-M 
t Residenee: 251 Chestnut Areaae

Jamaica Plaia,

UETUVYS

\OPTOMETRISTAS

Gros A. Bemat Orkestrą. 
Širdingai visus kviečia

BALIAUS KOMITETAS.

D. A. ZALETSKO
Graborystės Įstaiga-Funeral Home

564 E. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS,
Tel. So. Boston 0815

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nea musų 
įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kambariai šerme
ninis DYKAI. Patarnavimas dieną ir naktį. Pilnas pasirinkimas 
metalinių ir kieto medžio grabų. Musų kainos: Metalinis grabas 
(Steel Casket) ir visos šermenys (be kapų) $300.00 ir aukščiau. 
Kieto medžio grabas ir visos šermenys $115.00 ir aukščiau. Dro
bužių apdengtas grabas (Cloth Covered) ir visos šermenys 75.00 ir 

“jstfcščratr —• - •

F. E. ZALETSKIENCD. A. ZALETSKAS

kelio. 5 kambarių namas su visais 
įrengimais ir pianu, didelė su skiepu 
daržinė, 2 akrai žemės, 100 vaisme
džių sodnas. Tik $2000.

50 AKRŲ FARMA, 8 kambarių na
mas, barnė ir vištininkai, prie gero 
kelio, 20 mylių nuo Bostono, pusė že
mės dirbama, daug gero miško, šalti
nis ir upė; dvi karvės, arklys, ir 
1000 paukščių. Tik $5000—$1000 įmo
kėti, likusieji lengvoms išlygoms.-

Platesnes informacijas suteiks
JOSEPH BALUSZAIT1S 

Boston Realty Trnst 
317 “E” Street, prie Broadsray 

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

Petras Ketvirtis
laikrodžius, žiedus ir kitas 
daiktus. Mainau, perdarau

H senų laikrodžių j naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŲŠIES 

OIL BURNERIUS. PATYS
ĮTAISOME.

PARDUODU RAD1OS penkių ge- 
sasių kompanijų. Duodu ant išmo

kėjimo ir pristatau už 50 mylių nuo
Bostono.

320 BROADMTAY
TeL 4618-W SO. BOSTON, MASS.

Taisau senus ir parduodu naujus 
Laikrodėlius ir Budintojus.

Reikale galiu ateit į namus. (8) 
453a BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas, So. Boston 2029-W

Valentina Paltanavičiutė
Baigiusi Naujos Anglijos Muzikos 

Konservatoriją Bostone
DUODA MUZIKOS PAMOKAS 

ANT PIANO
Mokina naujausiu technikos budu su 
artistišku išpildymu, klesišką ir tau
tišką muziką. Išmokinimas gvaran- 
tuotas. Išlygos prieinamos. Studija:

912 E. BROADMTAY 
SO. BOSTON. MASS.
TeL So. Boston 1963J

Pasiteiraut vakarais ir šventadieniais

Telefonas So. Boston 4400

P. J. Akunevičia
GRABORIUS- UNPERTAKER 

Geriausias patarnavimas

ADVOKATAS
J. B. GALIUS Bugrsminuoju akis, priskiriu 

akttnm, kreivas akis atitiesinu 
lr amblyopiikose (aklose) aky
to ragiąžinu šviesą tinkamu-

L.L, PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Braadssy, So.

▼ėda
Dero

SOUTH BOSTON, MAS8. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

1*—2; «—8 
1*—11

JOS. MARTIN į
Karpenteris ir Pentorius «

Taisau Namus ir Pentinu, 
Darbas gvarairtuojamas.

Reikale pašaukite pasitarimui.(3) Į 
405 THIRD STREET ♦
SO. BOSTON. MASS.
Tel. So. Boston 4051

Pagrėbus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

.258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brochtoa 4110

Mes užlaikome visokių YaMų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, EosuBo, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptis- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas Bu
siančiam ir per paštų. Atmtakfto 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptietoriaa) 
100 DORCHESTER STREKT

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2S29, 2173 Ir 2799

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL

Tel. Boulevard 8483

Joseph TF. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. R 1437J 
Res. 153 West 7th Street 

So. Bmton TeL 1437-M

PAJAUTA
1 LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 

ISTORINIS ROMANCAS

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

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

šitą knygų savo namuose. Jų galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina gl.50.

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mass.

SO. BOSTON 
1959

BAY VIEVY
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNR 
Automobilių ir Trekų Afeatara.

Taisome visokių Hdirbysžių toto- 
ambilius. Taisymo ir demonstohvi- 
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Jos

PARKWAY AUT0\ 
SERVICE

•OI FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisyara Vieta. 

Jeigu norite, kad Jūsų šutomo- 
ilgai laikytų, duokit patal
ams. Darbas geras, kaina 
una . Jeigu norite, kad jūsų 
gerai trauktų, imkite r 

Hnąpaaaraa.
VIKTOR VAITAITIS 

415 OM Cofouy Aveų 
SO BOSTON. MASS. 

Telefonas: So. Boston *777.

syt mums.

DR. J. LANDŽIUS^EYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAI IE CHIRURGAS 

Gydo ąjtriaa ir kroniškaji Bps^vyry, tooMaJr vaikų. Vartoja X-Ray 
MMfoe^lJU*

Ofiso valaudea: »—4 n. T—<09 vuk. Tel. S. R 2712.
IM EA8T HtoADVAT , > IOUTH BOSTON. MASR

j——a—nMto ■ iii ■




