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VARDŽIŲ “LIETUVI

NIMO.”

Tūli Lietuvos “veikėjai,” 
neturėdami ką veikti, užsi
manė “atlietuvinti” žmonių 
pavardes, kurios skamba 
nelietuviškai. Į šitą darbą 
stojo net valdžia rankoves 
atsiraitojus.

Bet ir Lietuvoje ne visi ši
tai patrijotiškai komedijai 
pritaria. Kai kurie net pro
testuoja. Štai ką rašo kleri
kalų “Rytas:”

“Spaudoje pasirodė žinių, jog 
manoma įstatymo keliu sulietu
vinti tas musų pavardes, ku
rios turi slaviškas ar germaniš
kas šaknis ar priesagas, šis su
manymas yra geras ir blogas, 
Geras jis tuo, kad nori pasauliui 
parodyti, jog lietuviai nėra nė 
slavų, nė germanų šaka.

“Blogas jis yra daugeliu at
žvilgiu. Visu pirma moraliniu 
atžvilgiu jis neaiškus, nelabai 
“Magarodnas”, nes verčia vai
kus savotiškai išsižadėti savo 
tėvų. Basanavičių, Jablonskių, 
Malinauskų, Dambrauskų,Skvi
reckų, Matulevičių, Sidzikau
skų, Voldemarų, Bizauskų,Stul
ginskių giminės vadinsis ki
taip, negu žymus jų atstovai, 
dirbę savo tautai ir įgiję pa
žinčių už savo tėvynės sienų. 
Argi tos pravardės padarė gė
dą savo tėvynei, kad reikėtų 
jomis nusikratyti, kad reikėtų 
net kapuose* jų paminklus “su
lietuvinti”. Ar normališka, 
kad, pavyz., Sidzikausko vai
kai bus ne Sidzikauskai ?! Dau
gelis musų įžymių su slaviško
mis pavardėmis yra žinomi 
užsienyje, kiti jau yra patekę 
į encikliopedijas. Argi norma
liška, kad staiga “išnyks” iš 
Lietuvos padangės prof. Šal
kauskis, prof. Dambrauskas, 
Kipras Petrauskas ir jų vietoj 
atsiras niekam nežinomi Sai
kas, Dabras, Petrila? Ar pa- 
vizdžiui nesijuoks Rome j, kad 
p. Čarneckas vieną gražią die
ną jau vadinsis nebe černecku, 
o čama?

“Rusų komunistų veikėjai
(Leninas, Trockis. Stalinas, 
Litvinovas ir kiti) vadinasi ne
tikromis pavardėmis, bet jų 
pseudonimai turi savo istoriją; 
jie jau prieš Didijį karą vadi
nosi taip, kaip dabar; revoliu
cionieriams jų pseudonimas 
jau buvo virtę pavardėmis. 
Tuo tarpu musų tautos atgi
mimo vadai dažniausiai savo 
pavardžių nenorėjo keisti. Nei 
Basanavičius, nei Jablonskis 
nepadavė Ministerių Kabinetui 
prašymo, kad jų pavardės butų 
pakeistos.”

“Ryto” pozicijai šituo 
klausimu galima pilnai pri
tarti. Valstybei kištis į žmo
nių pavardes yra ne tik ne- 
normališka, bet stačiai juo
kinga.

Antras dalykas,, yra tokių 
pavardžių, kurių “atlietuvi
nti” visai negalima, nes jos 
atneštos svetimšalių. Paim
kime tokius pavadinimus, 
kaip Sapiega, Jablonskis. 
Zaleskis, Žukauskas ir pa 
našius. Jeigu iš Žukausko ir 
padarysi Žuką, tai vistiek 
žodis nebus lietuviškas. Ar
ba kaip galima sulietuvinti 
Jablonskį, kurio ir galūnė ir 
šaknis (Jablon-) yra lenkiš
kos?

MUSIJOS PRIPAŽINIMO 
KLAUSIMAS.

Washingtono žiniomis, Ru
sijos pripažinimo klausimas 
esąs jau tiek pribrendęs, 
kad greitu lauku reikia tikė 
tb jj galutinai išrisant

Tiesa, yra kliūčių, kurias 
Amerikos kapitalistams su- 
pkų apeiti. , yiena tų kliu-

cių, tai KomisKuoti vvall 
Streeto kapitalai Rusijoj, i 
kurių priskaitoma į $300,-' 
000,000. Antra kliūtis, tai; 
$273,000,000 skolų, kurias 
Rusija atsisakė mokėti. O 
trečia kliūtis, tai komunistų 
agitacija už kapitalo nuver
timą ir proletariato diktatū
rą Amerikoje.

Užsimerkti prieš tas kliū
tis ir pripažinti Sovietus, 
reiškia prisiimti netik nuos
tolį, bet ir pavojų užsitrau
kti.

Bet iš kitos pusės Ameri
kos kapitalui verkiant rei
kalinga Rusijos rinka savo 
prekėms. Litvinovas yra 
pasakęs, kad Rusija norinti 
pirkti Amerikoj už bilioną 
dolerių mašinų ir kitokių 
gaminių, tik laukianti pri
pažinimo.

Taigi kilo klausimas, kas 
yra svarbiau: bilioninis už
sakymas, ar senos skolos? 
Rooseveltas manąs, kad ge
riau duoti Rusijai pripaži
nimą ir gauti didelių užsa
kymų. Tie užsakymai galės 
daug prisidėti prie Ameri
kos biznio pakėlimo, o senų 
skolų juk vistiek negalima 
iš Rusijos iškolektuoti.

Kai dėl komunizmo “pavo
jaus,” tai Washingtonas ra
mina save, kad Amerika jau 
persirgo komunizmo karš
tį ir jo bijotis nėra pamato

Taigi išvada aiški—So 
rietus reikia pripažinti.

Tiesą pasakius, jie turėjo 
būt pripažinti jau penkioli
ka metų atgal.

VILNIAUS “VADUOTO
JAI” NEGALI SUSIKAL

BĖT.
Chicagos klerikalų “Drau 

gas” rašo:
“Bendrai dėl Vilniaus vada

vimo darbo, mes visiškai sutin 
kame su dr. Ed. Turausku, ku
ris yra nurodęs kas yra reika
linga siekiant Vilniaus:

“1. Gilus visapusiškas savo 
tautos siekimų ir visų konkre
čių pelitinių, statistinių ir ki
tokių duomenų, liečiančių Vil
niaus reikalus, pažinimas;

“2. Kariškas pasirengimas 
ir pasiryžimas, valandai išmu
šus, visiems kaip vienam, stoti 
Į žygį;”

Ir taip toliau.
Iš šitos “deklaracijos” 

matome, kad klerikalai tiki 
si išvaduosią Vilnių per ka 
ra.

Tuo tarpu p. Biržiška, vy
riausis Vilniui vaduoti spe
cialistas, būdamas Ameri 
koje skelbė ir dabar savo 
laikrašty nuolatos kartoja, 
kad per karą lietuviai Vil
niaus niekumet neišvaduos, 
nes Lietuva persilpna su 
Lenkija kariauti.

Taigi pasirodo, kad mūsi
škiai Vilniaus “vaduotojai” 
visai nesusikalba.

LIETUVOJE NUBAUSTI
TRYS LAIKRAŠČIAI.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad šiomis dienomis bu
vo nubausti trijų liakraščių 
redaktoriai.

“Atsakomingajį voldemari- 
ninkų laikraščio “Tautos Bal 
sas” redaktorių Kazį Kalvaitį 
Kauno komendantas nubaudė 
1000 litų arba 1 mėnesi kalėji
mo. Numeris konfiskuotas. 
“Dienos Naujienų” atsakantis 
redaktorius už straipsnį “Vo
kiečiai ginkluojasi” nubau
stas 200 lt. ir “Rytas” žinu
tę apie vokiečių konsulą Klai
pėdoje Tepke 500 It. arba dvi 
savaites kalėjimo.”

Tai reiškia, liakraščių cen
zūra Lietuvoje “panaikin
ta.”

Šis vaizdelis paredo 3 dalykus, būtent: (1) Gatvinis paradas Chicagos mieste, atvykus 
tenai Rooseveltui pasakyt prakalbą legij nininkų suvažiavime. (2) Legijonininkų juokdariai 
parado metu. (3) Amerikietis vardu Robert G. L -tspeich. kuris bnvo užmuštas National Ho- 
tely, Havanos mieste, kuomet revoliucinė Kub s kariuomenėpradėjo bombarduoti tame hote- 
ly susispietusius savo reakcininkus karininkus. Kotelis buvo sunaikintas ir 500 karininkų buvo 
užmušta, sužeista bei suimta.

ŠALIN MOKSLAS, LAI Į 
GYVUOJA ROŽANČIUS! Į

Jezujitas kun. J. Vaitkeri-j 
čius aiškina “Drauge” ką 
reiškia rožančius. Girdi: i

“Paviršutiniai žiūrint rožan
čius atrodo net nuobodi mal
da, nes. nuolatai kartodama 
tuos pačius žodžius ir mintis, 
nesuteikia to įvairumo, kurį 
suteikia kitos maldos ir apei
gos, o kuriuo taip trokšta mu
sų jausminis gyvenimas ir vai
zduotė; nedilgina musų nervų, 
kaip kad dilgina gražus giedo
jimai arba gražus pamokslai. kai. Laikai jeigu ir keičiasi, 
0 visgi rožančius sugebėjo pa- uip lėtai, kad pastebėti
traukti milijonus prie savęs,. negalima. Ir tūkstantis 
nes turi savyje kokį tai slėpinį,' metų atgal švietė ta pati 
kuris maloniai užgauna ne ka-ĮgauIč, putg ^as pats vėjas
no nervus, bet dvasios gelmes, pat hjo lietus taip pat kurig dabar g dvįejų au-
tas gelmes, kuriose gludi ry- gįmė žmonės, taip pat augo toritetų klysta? - 
sys su kitu pasauliu, o kūnų. aUjrmenv5 įr para turėjoį augmenys ir para turėjo 
nepajėgė užpilt ir nepajėgs nie-i teip pat 24 valandas, kaip 
kad nė Šių. nė busimų laikų be- kad ir šiandien, čia nėra 
dievybė visokiomis sąšlavomis,! jokių permainų 

purvais, pasityčiojimais, ap- *
raulinę,-, kitarų ir mokslu j „ Cameron ap-
su ia!S‘ skaičiavo, kad jeigu Judo-

Vadinasi, šalin kultūros sius pardavęs Kristų butų 
ir mokslo obalsiai, lai gy- padėjęs vieną dolerį į ban- 
vuoja rožančius. / ką ant 4 nuošimčio, tai iki

Šitam Šukiui pritars visi šiol iš to dolerio butų užau- 
špitolninkai. Mokslas reika- gusi dešimts tūkstančių ok- 
lauja daug tyrinėjimo ir tilionų dolerių suma. Tai bu- 
galvojimo. Prie rožančiaus tų šitokia skaitlinė: $1,000, 
protaut nereikia. Išmokai 000, 000. 000, 000, 000, 000
vieną “Sveika Marija”—ir 000, 000..
bambėk ją kartodamas visą’ Bet jeigu Judošius tą clo- 
vakarą. leri butų ‘padėjęs > Ameri-*

Ištikro. davatkoms ir kito- kos banką tai bankininkai 
kiems proto ubagams rožan- Jau ,but« » Pav°?« lr
čius yra didžiausia dūšios b3"*? uz,larf-
patieka!

A „ Savo straipsny, “Vieny- 
LIETUVOJ BEDARBIŲ jbė atsisveikina su skaity-

JAU NEBUS. toiais” redaktorius sako:
Kauno laikraščiai prane

ša, kad šiomis dienomis vi 
daus reikalų ministerijoj į- 
vyko valdžios atstovų pasi-; 
tarimas apie kovą su nedar- ’ 
bu. Suvažiavę Įvairių mies-
telių burmistrai nurodė, kad dabar mes. kuriems, deja, labai 
šią žiemą Lietuvoje bus, skaudu luti liudininkais šio 
daugiau bedarbių, negu ka- .nelaimingo fakto. nenorime vy- 
da nors. Į nioti paslapties į drobulę. Kor-

Išklausęs burmistrų pra-1 tas turim padėti ant stalo ir 
nešimus, vidaus reikalų mi-, pasakyt; d, kas jau, deja. ne- 
nisteris Rusteika padarė į-( galima pa-lėpti.
nešimą, kad žodis “bedar-( 
biai” oficialėj kalboj butų 
panaikintas. Ir konferenci- į 
ja nutarė to žodžio nevar-; 
toti. Bus sakoma: “‘darbo (
reikalingi žmonės,” ar kaip( 
nors panašiai, tik ne “be
darbiai.” .

Šitokias komedijas gali Si žinia Kai kam gal pada- 
krėsti tiktai Lietuvos minis- ’Y8 džiaugsmo. Bet dziaug-
tenai.

“VIENYBĖ”JAU ATSI
SVEIKINO SU SKAITY

TOJAIS.

Brooklyno “Vienybė,” se- mums vistiek skaudu,ekad 
niausis lietuvių laikraštis A- turi žūti seniausis laikraštis, 
menkoje, jau sustojo ėjusi. Kada išnyks musų laikraš- 
Išėjęs 87-tas numeris buvo čiai Amerikoje, išnyks čia 
jau paskutinis. ir lietuviai.

LEIVIS, SO. BOSTON No. 42, Spalių 18 d., 1933 m.

Paskutinių Dienų li nkiai Ir Žmones. Rusai Baltgvardieciai 
Eina Hitleriui Tarnaut.

VISKO PO BISKĮ
“Tempora mutantur, et! 

nos mutamur in illis,” sako 
lotinų patarlė. Tai reiškia: 
laikai keičiasi ir mes keiča- 
mes su jais. Iš tikrųjų gi ne 
laikai keičiasi, bet žmomės 
keičiasi. Jie gimsta, auga, ir 
sensta. Seniems išrodo, kad 
jaunimas ištvirkęs.

Jie užmiršo, kad būdami st«2iien^s p2 kit<; “ž.bUiony 
jauni jie taip pat mėgdavo 
išdykauti, kaip dabar jų vai

“šie žodiai bus kaip perkūno 
trenksmas, arba kaip peilis į 
širdį tiems, kurie per metų me
tus buvo ištikimi ir nuoširdus 
skaityto;?.; šio seniausio lietu
vių laikraščio Amerikoje. Ir

Visa tai. kas kada nors tu
rėjo pradžią, turi turėt ir pa
baigą. Ir “Vienybė,” kuri per 
47 metus ištikimai tarnavo lie
tuvių taut »s žmonėms, šiandie 
dėl susiliejusių ekonominių 
sunkumų, turi sustoti ėjusi,”

į tis čia nėra ko. Tai yra 
'skaudi žinia visai musų išei- 
į vijai, nežiūrint kas kokio 
nusistatymo ir pažiūrų. “Ke
leivis” irgi nesutikdavo su 

i “Vienybės” politika, bet

Belgų kunigas Georgės Le 
Maitre atsidavė mokslui ir 
dabar rašo, kad mušiškė že
mė galėjo susidaryti iš kito 
pasaullio pelenų, kuris spro
go apie tūkstantį milionų 
metų atgal. Sprogimas galė
jęs įvykti nuo radiumo. To
kie sprogimai gamtoje įvyk-

metų, sako šitas kunigas.
Bet kaip tuomet bus su 

Biblija? Juk ji aiškiai sako, 
kad pasaulį Dievas sutvėręs 
“iš nieko” da nepilni šeši 
tūkstančiai metų atgal. O 
Biblija juk Dievo žodis. Tai

Portugalijoj buvo meteo
rų lietus; nakties laiku išro
dė, kad nuo dangaus žvaig
ždės krinta, žinios sako, kad 
tamsus ir prietaringi žmo
nės bėgo į bažnyčias ir mel
dėsi, nes manė, kad atėjusi 
jau “sudna diena.” O bažny
čios pradėjo skambinti var
pais, uždegė žvakes, da 
daugiau padidindamos tam
suolių išgąstį. Jeigu žmo
nės nebijotų velnio ir kitų 
nebūtų baidyklių, bažnyčia 
negalėtų egzistuoti.

“Darbininkas” pirmuti
niame savo puslapy rašo: 
“Stribling nuplovė ranką.” 
O tuo tarpu faktas yra toks, 
kad ne Sribling nupiovė ra
nką, bet Striblingui ranką 
nupiovė. Ir dėl tos operaci
jos jisai jau mirė.

Pas kunigus viskas daro
ma atbulai: jie atbulai dė
vi apykakles ir atbulai rašo 
žinias savo laikraščiuose.

Brooklyno “Vienybės” jau 
nebėra. “Sandara” taipgi la
bai silpna. “Dirva” laikosi 
tik ačiū tam, kad jos išlai
dos mažos—vienas Karpa
vičius atlieka redaktoriaus, 
administratoriaus ir zecerio 
darbą. Jeigu ne tas, vargiai 
galėtų ji eiti.

Taigi jau prasidėjo musų 
spaudos nykimas. Tautiniai 
laikraščiai miršta pirmuti
niai, nes jie visuomet buvo 
silpni. Musų žmonės nenori 
garbint “tautos vadų.”

Iksas.

Kaip žinome, graikai buvo la
bai karingi ir drąsus žmonės. 
Kartą graikų kariuomenės va
dui Leonidui spartiečiui kažin 
kas nusigandęs pasakė, kad prie
šininkų persų esą tiek daug, jog 
jų paleistas strėlės užtemdan- 
čios saulę.

—Na. ir gerai.—atsakė jis.— 
Mums bus daug maloniau kovo
ti pavėsyje.

i Hitlerininkai labai inte-j 
dresuojąs i Rytais, ypatingai 
kraštais tarp Baltijos ir Juo
dosios jurų. Vargu kuomet 
nors vokiečių “Drang nach 
Osten” buvo tiek propaguo
jamas, kaip dabar hitleri- 

;ninkams atsistojus Vokieti
jos priešaky.

Hitlerininkai, besiekdami į 
Rytus, suorganizavo saviš
kius “rusus hitlerininkus”.

Pasaka apie organizuoja
mus naujus bermontininkus 
stojasi kunu.

Gerokai paremiant Ber
lynui, gimė Vokietijos rusų 
judėjimas, p a s i v a d i nęs 
“ROND” (Russkoje Osvo- 
boditelnoje Narodnoje Dvi- 
ženije). Ta grupė jau turi 
savo organą pavadintą“Pro- 
buždenije Rossiji”.

To judėjimo priešaky sto
vi tūlas Plechan Svietoza- 
rov. Iš jo atsišaukimo “į tau
tiečius” matyti, kad jis gi 
męs ir jaunystę praleidęs 
Rusijoj, kilęs iš turtingos 
šeimynos, kurią, būdamas 
17 metų amžiaus, pametęs 
ir įstojęs į baltgvardiečių 
armiją. Šiandien Svietoza- 

rovas skaitosi 33 metų, se
nai gyvena Vokietijoj ir net 
įsigijo Vokietijos pilietybę 
ir kelis metus priklausė vo
kiečių nacionalsocialistų 
partijai, o dabar yra nacių 
paleistas Į “urlopą” (atosto
goms), kad galėtų organi
zuoti rusus į hitlerininkų ka
drus.

Nepaisydamas savo pas- 
porto, Svietozarovas sakosi, 
kad jo tėvynė esanti Rusija. 
Atsišaukimuose “į rusų tau
tą” Svietozarovas giriasi, 
kad paskui jį einą visi “tik
rieji Rusijos sunai” kaip e- 
migracijoj, taip pačioj Rusi
joj. Girdėjusieji jį kalbant 
tvirtina, kad Svietozarovas 
yra puikus kalbėtojas ir ge
ras artistas, mokąs hipnoti
zuoti savo klausytojus. Jis 
yra karštas Hitlerio pasekė
jas, iš jo išsimokino kalbėti 
ir rusams tvirtina, kad 
“apveizda uždėjo ant Hit
lerio pečių Vokietijos išga
nymo misiją, kaip lygiai ta 
pati apveizda jam pavedė 
Rusijos išganymo misiją”.

JUROS AIDIJA.

Krantą nuplaudamos,
Dugną skalaudamos 
Negyvosios krūtys juruoja... . 
Amžius kariaudamos,
Amžius nugriaudamos 
Nemirštančią dainą dainuoja.
Tolių harmoniją
Gausmais supintąją:
Erdvių gimdytąją—
Saulės augintąją
Spamingi troškimai sugauna...
Skausmų nukamuotąją.
Bet meile šarvuotąją 
Aidesiai sielą skalauna.
Pasaulius užtvindami,
Puldami, gindami 
Žydrieji šašuolėliai plauko... 
Svajones gaivindami,
Neviltis naikindami.
Kaip vakaras mirksnius 
nuo lauko...

Suominis.

ŽVEJO NAMELY

Banga rita bangą, 
Rita gilumon.
Sėdi ji prie lango, 
žiuri tolumon.

Išplaukė į jurą, 
Išplaukė senai.
Ko gi tu paniurus? 
Ką gi tu manai?

Gali kilti vėjas,
Gali nebatplankt. 
Sunku palangėje 
Savo mielo laukt.

Si----- -MKHtl I11IS

Svietozarovas pats giria
si, kad “rusų tauta dabar tu
ri Vadą (pats save rašo su 
didžiąją raide), tokį kurs 
įasmenina savy didelę įdė- 
ją rusų nacionalsocializmo, 
tokį kurs visus jungia savo 
didžio pasiaukavimo ir be
galinės meilės Rusijai ug-• *99mmi .

Svietozarovas prisiekia • 
savo “gyvybe ir garbe”, 
kad įgavęs valdžią Rusijoj, 
jis ‘ rusų liaudžiai dovanos 
žemę į amžiną nuosavybę, 
gi rusui darbininkui suteiks 
lygias teises”.

Visi kiti irgi busią “vado” 
riebiai apdovanoti iš gau
singos rankos,“išskiriant žy
dus ir marksistus.”
/Gana skaitlinga rusų ko

lonija Berlyne ligi šiol lipte 
limpa prie Svietozarovo. 
Berlyno gatvėse jau Tėplio
ja jauni rusai baltuose mar
škiniuose su svastikomis ant 
rankovių. Tai Svietozarovo 
gvardija. Baltoji rusų emi
gracija, apjakinta Hitlerio 
laimėjimais, duodasi leng
vai įkalbama apie didelius 
išrokavimus “susijungus 
dviem didiesiems vadams, 
Hitleriui su Svietozarovu, 
visos Rusijos vadu.”

Svietozarovo liogery gali
ma sutikti tokius veidus, 
kaip kunigaiškčio Bermon- 
to-šuvalovo, generolo Sa
charovo, buvusį admirolo 
Kolčako baltosios armijos 
štabo šefą, V. D. Golovače- 
vą, ščerbiną, žinomą archi
tektą Lichingerį, dabartinį 
paties Hitlerio favoritą, kai 
kuomet Rygos politechniku
mo auklėtinį ir, matomai, 
Rosenbergo draugą.

Ligi šiol į tą “Rusijos iš
ganytoją” rusai emigrantai 
tikėjo be abejojimų. Deja, 
niekas nėra pranašas savo 
žemėj, nes atsiranda kon
kurentų.

Atsirado koks tai Mikalo
jus P. Dmitrievas, skaitąs 
save “rusų nacionalsociali
stų judėjimo kertinio ak
mens padėjėju.” Tas irgi 
pradėjo leisti laikraštį, pa
vadintą “ROND”, taip pat 
“organą russkovo o^vobo- 
bitelnago narodnago dviže- 
nija”. Kaip Svietozarovo or
ganas turi emblemą dvigal
vį arą su svastika tarpe gal
vų, taip pat Dmitrievo orga
nas turi; ir kaip vieno orga
ne pirmoj vietoj padėti Šu
kiai “Heil Hitler!” ir “Gei 
Rossija!”, taip lygiai antro
jo.

Abu tie “vadai” pradėjo 
vienas kitą “garsinti” ir “re
klamuoti” kur kas geriau ir 
pasekmingiau, negu patys a- 
pie save pasakytų. Pavyz
džiui, Svietozarovas apkal
tina Dmitrievą, esą šis savo 
laiku susprogdinęs Sofijos 
baziliką Bulgarijoj Ir dabar 
gyvenąs kaip prisimetęs 
bolševikas. Dmitrievas gi iš 
savo pusės kaltina Svietoza- 
rovą už jo artimus santy
kius su tulu generolu Bisku- 
pskiu ir Šabelskiu-Borkum, 
sėdėjusiu 1922 m. kaltina
mųjų suole dėl V. D. Nabo- 
kovo nužudymo.

Abi grupės dabar turi 
daug nemalonumų besiaiš- 
kindamos dėl lėšų, iš kokių 
jos leidžia savo organus ir 
abelnai iš kur gauna pinigų 
savo “išganymo misijoms”. 
Dmitrievas nurodo, kad 
Svietozarovas gaunąs iš gra
fo von der Golco arba net 
iš paties Rosenbergo.

“L. ž.”
DOLERIS VĖL PAKILO.

Šiomis dienomis dolerio 
aukso vertė pasiekė jau 70 
centų. Ji buvo nukritus že
miau 65 centų.
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Kas skaito ir raio 

Tao AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To

/S ANGLIAKASIŲ IR PLIENO 1 * 1 * w •DARBININKŲ KOVOS LAUKO:^^. ’̂̂
---------------- - darbą pagal unijos viršinin-

Senasis musų Pittsburgas mašinos ir pėksčioji publika kų patvarkymą, kiti strei- 
vėl yra liudytojas kruvinu- buvo spėka prašalinta iš kuoja, ema pikietuot tas ka- 

aidotuvių procesijos ir iš- syklas, kurios pradeda dirb- 
vaikyta. Nulydęjus į kapi- ti. Vadinas, nėravienybės, 
nes, tenai policija vėl smur-, kurios daugiausia reikia 
avo, kad nebūtų prakalbų šiuo momentu atstatant an-

i Sb H

jų .dramų streiko laukuose, 
lęur yra žudomi ginkluotų 
mušeikų nekalti ir begink
liai darbininkai.

Pereitą sąvaitę 2 darbinin
kai buvo nužudyti ir desėt- 
kai sužeista. Vienas buvo 
nušautas prie anglių kasyk
lų, o kitas krito prie plieno 
dirbtuvių Ambridge, Pa.

Turbut bjauriausias ir 
žiauriausias puolimas ant 
streikuojančių darbininkų 
buvo surengtas 5 spalių die
ną prie Ambridge plieno 
dirbtuvių. Gauja pasamdy
tų ginkluotų mušeikų puolė 
ant 500 plieno darbininkų, 
kurie Amiai sau stovėjo pi
kietų linijoj prie Spang 
Chalfant Seamless Tube Co. 
dirbtuvės. Galvažudžiai bu
vo apginkluoti mašininėm 
kanuclėm, šautuvais, gari
nėm bombom ir be jokios 
priežasties pradėjo šaudyt 
iš kulkasvaidžių tiesiai Į da
rbininkų minią. Šito pase
kmėj vienas krautuvninkas, 
Adomas Petruševičius, ku
ris maišėsi tarp darbininkų, 
liko ant vietos užmuštas ir 
apie 20 darbininkų pašauta, 
jau neskaitant tų, katriems 
galvos buvo suskaldytos 
mušeikų buožėmis.

Brutališkiausiu budu pi
kietų linija buvo išvaikyta, 
bet streikuojantįs plieno 
darbininkai vistiek negrįž
ta j darbą, nors visose plieno 
dirbtuvėse yra iškabinėti 
prie vartų pranešimai, kad 
darbininkai grįžtų į darbą, 
ir kad tiems, katrie dalyvau
ja streike, nebusią jokių dis
kriminacijų ar pabaudų.

Bet šita darbininkų sker
dynė da nepasako visko, 
kaip Ambridge miestelio ir 
Beaver apskričio adminis
tracija tarnauja plieno mag
natams ir terorizuoja darbi
ninkus.

Turbut šlykstesnio pasiel
gimo taip vadinamas civili
zuotas pasaulis nėra matęs, 
kokį parodė Ambridge mie
stelio ir Beaver kauntės po
licija praeitą nedėldienį, 8 
spalių, laidojant Adomą Pe
truševičių, kuris krito nuo 
mušeikų kulkų. Plieno dar
bininkai suruošė iškilmin
gas laidotuves žuvusiam 
Petruševičiui ir keletas tūk
stančių žmonų rengėsi lydė
ti kapitalo auką į kapus. 
Miestelio ir kauntės policija 
su būriais ginkluotų mušei
kų sustojo ant visų kelių, ei
nančių Į Amhrdge, kad neį 
sileidus plieno darbininkų 
iš kitų miestelių. Ir kas tik 
norėjo įvažiuoti į Ambrid
ge,visi buvo grąžinami be 

' jokių ceremonijų, o jei kas 
prieš tai protestavo,, tas bu
vo puolamas ir mušamas.

Nors visi keliai buvo ap
statyti sargyba, prie Petru
ševičiaus namų žmonės rin
kosi skaitlingai. Miestelio 
policija ir šerifo mušeikos 
čia taipgi šeimininkavo, da
bodami mažiaus) publikos 
pasijudinimą, kad niekas 
neišdrįstų pasakyti žodį prie 
velionies grabo. Viena mo
teris vos paspėjo pasakyti 
keletą žodių, kaip policija 
tuojaus puolė ją ir areštavo. 
Buvo areštuotos 2 moterys 
ir vienas vyras. Publikos 
buvo prisirinkę arti poros 
tūkstančių.

Grabą išnešus iš stubos ir 
prasidėjus laidotuvių proce
sijai, neprašyta policija ir 
čia darė savotišką “tvar
ką”. Leido velionį lydėti 
tik 14-kai mašinų, o kitos

sakoma prie velionies kapo. į gjjakasių uniją. Blogiausia 
Buvo giedamos lenkiškos ir;yra tai, kad šitoks nesutari- 
ai^liškos laidotuvių gi^įmas tarpe streikuojančių 
mes ir ant galo betgi pasakė ; angliakasiu platina demora- 
po keletą žodžių komunistų dizaciją ir suirutę, iš ko 
darbuotoja, 71 metų am-' naudojasi tiktai kasvklų ba
daus senukė, Ella Bloor, ir'romi i. S. B&kanas
Pat Cush. Tuomi užsibai
gė tos liūdnos laidotuvės.

Šis policijos ir mušeikų 
smurtas laidojant Petruše- 
ričių. kuris yra žuvęs nuo tų 
pačių mušeikų kulkų, turbut 
daugiau pasako, negu pats 
šaudymas ramių darbinin
kų. Jis aiškiai parodo kiek 
reikšmės teturi'piliečių pi
lietinės teisės ir šalies kon
stitucija plieno magnatų 
valdomuose miesteliuose, ir 
kur darbininkų judėjimas y- 
ra silpnas.

Del Ambridgaus įvykių 
jaučiamas pasipiktinimas 
netik Pittsburghe, bet viso
je apylinkėje. Ir turbut bus 
reikalaujama, kad įsimaišy
tų federalė valdžia ir kad 
butų nubausti kaltininkai 
netik dėl žudymo nekaltų 
darbininkų, bet ir dėl trem
pimo jų teisių laidojant už
muštuosius.

Angliakasių streike reiš
kiasi skilimas: vieni grįžta 
i darbą, kiti stoja už streiką. 
Dalykas yra štai kame: apie 
80 procentų kasyklų jau pa
sirašė NRA. kodeksą ir su
tarti su angliakasių unija. 
Tai vis taip vadinamas ko
mercinės kasyklos, kuriose 
kasa anglį pardavimui. Bet 
plieno magnatų kontroliuo
jamos kasyklos, kurios ga
mina kurą plieno fabrikam, 
nors ir pasižada pildyti NR 
A. nustatytą mokestį ir dar
bo valandas, tačiau jokiu 
budu nenori pripažinti uni
jos. Todėl dauguma ang
liakasių yra pasiryžę tęsti 
streiką patol, pakol H. C. 
Frick Coke Co. ir kitos plie
no trusto kontroliuojamos 
tasyklos bus priverstos pri
pažinti uniją. Unijos virsi 
ninkai ir valdžia ragina an
gliakasius grįžti į darbą. 
Valdžia prižada priversti 
plieno magnatus pripažinti 
uniją. Angliakasiai tačiau 
netiki nei savo viršininkų, 
nei valdžios pažadams, ir 
aikosi savo reikalavimo, 
tad plieno magnatų kasyk- 
os pirma pripažintų uniją, 

tik tuomet grįžšią darban
Streiko šalininkai sako 

taip: “Jei valdžia nepriver
čia H. C. Frick Coke kom- 
laniją pripažinti uniją da- 
)ar, kada visi angliakasiai 
yra streiko lauke, tai mes 
netikim, kad tie ponai pri
pažintų uniją mums sugrv- 
žus į darbą. Todėl mes ne- 
grišime į darbą tol, kol Fri- 
cko Co. nepripažins anglia
kasių unijos.”

Unijos viršininkų yra to
kia nuomonė: “Angliaka
siai turi grįžti Į darbą pagal 
prezidento Roosevelto pat
varkymą. Negalima esą 
streiku bausti visas kasyk
las, kurios yra pasirašiusios 
NRA. ir unijos sutartis, dėl 
vienos Fricko kompanijos 
ir kelių.kitų plieno kompa
nijų kontroliuojamų kasyk
lų. Angliakasiams sugrįžus 
į darbą, prezidentas Roose
veltas privers ir plieno ma
gnatų kontroliojamas kasy
klas pripažinti uniją”. (Bet 
kodėl jis dabar jų nepriver
čia?—Red.)

Toks pasiskirstymas nuo-

Detroite Ruošiama 
Lietuvių Aviacijos 

Diena.
Skraidyt pats James—Ja

nušauskas.

Pc nepaprastai pasekmin
gos Aviacijos Dienos Chica
goje, lakūnas Juozas R. Ja
mes -Janušauskas, kuris pla
nuoja sekantį pavasari skri
sti iš Amerikos į Lietuvą, iš
traukia į kolonijas. Pirmiau
siai jis aplankys Detroitą, 
kur vietiniai skridimo entu
ziastai rengia jam Aviacijos 
Diena 15 spalių, NATIO- 
NAL AIRPORTE, prie Ply- 
mouth ir Middle Beit Roads.

Tai bus pirmoji Aviacijos 
Diena lakūno Janušausko 
naudai kolonijose, neįskai
tant parengimo Chicagoje. 
ir todėl Detroitas stengiasi 
tą progą išnaudoti kuodau- 
giausiai, kad būti pavyz
džiu kitiems lietuvių cen
trams rytuose. Su lakūno Ja

-

Da Viena Užtvanka.

Jokioj šaly niekad nebuvo statoma tiek daug visokių tven
kinių, kiek jų dabar statoma Amerikoje- valdžios pinigais, kad 
davus bedarbiams darbo, čia parodyta užtvanka dabar baigia
ma statyti Califomijoj. Jos tikslas: užtvenkti upę ir tuo budu 
sutverti vandens atsargos sandėli Pasadenos miestui.

ILLINOJAVS ANGLIŲ KASYKLOSE 
BUVO TIKRAS KARAS.

Pittsburghiečių Atsakymas p. Pašaliniui.
Ar ištikiu jų Pittsburgho < o lenkams būnant tos lygos 

Lietuviu Balsuotoju Lyga nariais, buvo nutarta duoti 
tokia, kaip jis ja nupiešė. Paramą šiais rinkimais.
“Keleivio” 38 num. Paša- To,!a? Pašalinis sako,kad

Knis rašo apie Pittsburgh’o 1‘etuviai aukauja dolerius į 
tautininkų ėjimą į talką len
kams netik darbu, bet ir do
leriais. Taipgi jis kalba ir 
apie Lietuvių Balsuotojų Ly
gos žvejojimą balsų viso
kiems republikonų ir demo
kratų politikieriams, apie 
jieškojimą marketo lietuvių 
balsams ir tt. Jeigu "Kelei- 

butų skaitomas vien tikvis
Pittsburgh’o lietuvių, 
nereikėtų daryti jokios

tai

lenkų Pekarskio vajaus fon 
dą. Tas irgi netiesa. Buvo 
taip: viename tarptautinia
me lygos susirinkime buvo 
sumanyta surengti tarptau- 
tišką kone. Carnegie Music 
Hallėj ir į tą koncertą pak
viesti tas tautas, kurios pri
klauso prie tos organizaci
jos ir tikėtai išdalyti tarp jų 
proporcionaKškai. Rengiant

Da_ tą koncertą pasidarė daug
nušausko pagalba, vietiniųlstabos dėl p. Pašalinio rasi- ^lai^’ ?es 
veikėjų būrelis, kuriam va- nio, nes Pittsburg’n’o lietu- -Jikejo užmokėti 140 doler. 
dovauja Dr. J. J. Jonikaitis, viai gerai žino, kad nieko J f °®e ^ų lesų padengimui ir 
Chas. Stepanauskas, adv. J. panašaus čia nėra. Bet ka- buvo padaryta hnosa kolek- 
P. Uviek, A. Strazdas ir De- dangi “Keleivis” yra pla- ta-.žinoma, ir lietuviai pnsi- 
troito lietuvių moterų orga- čiai lietuvių skaitomas laik- <J.e4°1 sunkeliais doleriais, 
nizacija (p. Uvickienė-pir.), į rastis, tai mes nenorime, yai kur čia tas aukavimas ) 
sudarė programą, kuris bus J kad kitų kolonijų lietuviai ienk1i fondą.
įdomus, pilnas akcijos ir į- butų neteisingti informuoja-' Dar toliau Pašalinis sako: 
vairume. mi apie Pittsburgh’o lietu- į “Nesenei čia buvo suorga-

Svarbiausioji atrakcija ir t°^e’ skaitome rei-inizuota Lietuvių Balsuotojų 
yra lakūnas Jamernlanušau- kaIlnSu dal>'k« Paa,’K’”'>- Lyga ir tuoj prasidėjo- jres- 
kas, kimo tranzatlantiniol Pašalinis sako: “Lietuvių

žygio ( Lietuvą seaantĮ pa- Balsuotojų Lygos vada. bro-','e kad jato rašo p feli- 
vasari Diena yra rengiama. hiu lenku kandid. Pekarski •’ , . ip’ raso p‘ .a?^.Jis aktyviai dalyva^prog- g. Savo, tik bijo vied
rame, demonstruodama (vat-kį pasakyti Pittsburgh’o:tikslas ėl peiS?- 
nausius pavojingus prati-|lietuviams, kad stikina už» J 1 - yra perserpavojingus prati- lietuviams, kad 
mus ore, akrobatiškus ma- palioką.” šitie p. Pašalinio
nevrus, kuriais pagarsėjokpeliavimai ap„ .___ _______  _dalyvaudamas Gatės Flying L”
Circus’e, kartu su žymiais lietuviu f - 10 , ko'lakūnais Lindberghu ir Pa- S kol k£2$feik,ems tenai P°htlkle"ams- 
ngbernu, kurie abu perskn-henkų indorsavę ir nebuvo! Pasigirimas Pašalinio, kad 
do vandenynus netolymojelgirdėti, kad kas už koki len-J jis išvilkęs į aikštę kas buvę 
praeityje. I kų kandidatą busų varęs: slepiama nuo publikos akių,

Be James - Janušausko, [agitaciją. - yra niekas daugiau, kaip tik
programe dalyvaus lietuvis r ...... . 'pigios rūšies savęs reklama-
.parašiutininkas, lakūnai Jeigu Pašaliniui butu bu-jį.imas. Nes ka§ L g L 
Bill MaYcock, vienas išvy- vę svarbiau parašyti — 
riaušių lakūnų Detroito mu-Įbe faktų iškraipymo 
nicipialiame aerodrome, ir |turėtų taip skambėt :

Gerai ginkluota 2.300 pro
gresyvių mainerių armija 

sumušė skebus ir kompani
jos mušeikas.

Harrisburg, III. —Bus jau 
aštuoni mėnesiai kaip Pea- 
body kompanijos kasyklo
se Nr. 43 ir 47 streikuoja 1, 
500 progresyv. angliakasių. 
Streikas prasidėjo da 14 va
sario. Kampanija vis prisi- 
samdo skebų (streiklaužių) 
ir nori streiką sulaužyt. Pro
gresyvus maineriai jau du 
syk buvo skebus išviję, bet 
šiomis dienomis kampanija 
vėl jų prisigabeno. Skebus 
kompanija atsiveža iš Will- 
iamsono, Franklino ir kitų 
apskričių. Paskutiniu laiku 
jų buvo prigabenta į 500.

Taigi šiomis dienomis 
progresyvus maineriai nuta
rė trečiu sykiu užkurti ske- 
bams pirtį. Iš 4 į 5 spalių 
naktį būrys progresivių mai
nerių gerai apsiginklavo ir 
išėjo prie 43-čios kasyklos 
ant pikietų. Ir apie 10 valan
dą vakaro jau prasidėjo 
šaudymasis su skebais ir ka 
sykių sargais. Progresyvių 
mainerių pikietai apsupo 
kasyklą įr nušaudė visas 
šviesas. O pusė po trijų iš ry
to išėjome kovon jau visi pi
kietai, iš viso 2,300 ginkluo
tų vyrų. Per 14 mylių apsto
jome visus kelius ir kasyk
las, kad nei vienas skebas 
negalėtų prasiskverbti. Tuoj 
pasigirdo du smarkus spro
gimai. Tai geležinkelio til
tas palei kasyklas buvo iš
mestas į padanges. Šitą dar
bą atliko dinamitas, kurį 
angliakasiai moka gerai 
vartoti

Tuojaus po to prasidėjo 
visuotinas šaudymas 14 my
lių fronte, šautuvų ir kul
kasvaidžių tarškėjimas bu
vo lygiai toks kaip karo lau
ke. Pikietai nieko neleido 
pravažiuoti keliais; jeigu 
kuris automobilius su ske
bais nenorėtų grįžti atgal ir 
mėgino greitumu prasimuš
ti, tas buvo pikietų apšaudy
tas.

Kova tęsėsi lygiai 7 valan
dai ryto. Kasykla pradėjo

sužeistus skebus bei mušei
kas ir išvežė West Frank- 

t’orto ligoninėn.
Streikieriai buvo nuėję 

ink kasyklos iš tolo pažiū
rėti, tai matė priguldyta ant 
žemės sužeistų labai daug. 
Išrodė, kad buvo ir užmuš
tų. Kompanija tačiau sle
pia visas žinias, kad nenu- 
jąsdinus skebų. Vietos lai
kraščiai rašo, kad esą 25 
skebai sužeisti ir keli užmu
šti. Vienas žmogus buvo a- 
važiavęs į Harrisburgą iš 

Mariono, tai sakė, kad ma
tęs tenai atvežtą į garažą 
vieną sušaudytą skebų au
tomobilį taisyt; jame esą su
skaityta 153 skylės nuo ku
lipkų, 10 skylių esą nuo kul- 
kasvaidžio kulipkų. Taigi 
pagalvokit, ar galėjo skebai 
išlikti tame automobiliuje 
gyvi? Visi skebai pripažįs
ta, kad progresyvių anglia
kasių ugnis buvo labai kar
šta.

Iš pikietų pusės nuostoliai 
buvo, palyginti, visai nežy
mus. Iš viso tik du progre
syvus angliakasiai buvo len
gvai sužeisti.

Mes, progresyviai maine- 
nai, kovojame už teisybę ir 
už geresnį duonos kąsnį.

Peabody kompanija su Le- 
wiso pagalba norėtų muš su
naikinti. Bet jiems tas ne
pasiseks. Mes nenuleisime 
rankų ir toliaus.

Tą patį vakarą Aldorado 
miestely buvo išdinamituo- 
tas viešbutis, kur skebai gy
veno. Nuostoliai apskaito
mi į $15,000.

Skebai daro sabotažą toms 
kasykloms, kur dirba prog
resyvus angliakasiai. Pavy- 
zdžui, 3 spalių naktį jie su
gadino Nr. 10 kasyklos bo
kštą ir 425 maineriai neteko 
darbo.

Bet skebinės kasyklos da
bar taipgi stovi uždarytos. 
Areštuotų angliakasių nėra.

“KeL” kor. A. B.

gėli lietuvius _ balsuotojus šauktis daktaru ambuHan.
nuo yisokjų meklionską po-- g Harrisburgo. Bet ir 
htikeriu\wtakankunu, o ne ___ : ...   

. vimas.
zln.utx! veikiama, viskas yra Pitts- 
^ŲJĮburgh’o lietuviams žinoma, 

nieko čia nėra slepiama.
Leonard Flo, Detroito Hag- and Aiiied Civic League. 
gertv aerodromo savininkas Į kuriai priklauso ir lie-i Prie užbaigos turim Paša- 
ir James-Janušausko, mo-Įtuviai, indorsavo lenką F. A.Iliniui pasakyti: kad toliau 
kyklos dienų draugas. ĮPekarskį, kuris kandidatuo->u tamsta nematom reikalo 

įdiskusuoti per laikraštį, nes 
i laikraštis yra leidžiamas 
naudingiem reikalam. Mes 

į gerai suprantam, kad Paša
linis daugiausia taiko asme
nims tokį šūvį paleisti per 

j spaudą ir tuo savo negeru 
!papročiu nereikalingai įve
lia organizacijas ir ypatas.

L.B.L. laiko susirinkimus 
pastebėti, kad ir ukrainie-'kas penktadienis L. Sūnų 
čiai priklauso prie tos pa- i Dr-stės svetainėje. Jeigu 
čios lygos, o juk ukrainiečiu'Tamsta matai toj organiza- 
tautiniai eantikiai su lenkais1 ei joj ką nors negero ar ko- 
nėra geresni kaip lietuvių. į kių trukumų, prašome atei-

:.. t-i i ciicirinVimu ir

Įžanga į Aviacijos Dieną | ja į teisėjus.
Detroite 25 c. suaugusiems 
o vaikams mažiau 12 metų 
amžiaus nemokama. Rengė
jai tikisi sulaukti kelių tuk-ii - n 
stancių lietuvių ir svetim-Į^J^  ̂
taučių Aviacnjos dienoj, nes
visuomenėj veikia toks s«si-|a^^TO ortmmzacm domejimas šiuo įvykiu,, ko f™ ^1ZaC,Ja

aFiuSrneSire ^ atutu R-ikia
ai judėjimas nesuKeie kjw1 ip

roite per eilę metų.
A. Vaivada-sekr.

Taipgi reikia pasakyti, 
kad ši organizacija indorsa- 
vo netik lenką, bet ir ameri 

kuris yra 
prielankus ateivių tautoms. 
Reiškia, tuodu kandidatu in- 

kur
viena iš de-

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS Kaip ukrainiečiai, taip iijti i susirinkimą ir padisku- 

«.«« »»». pnimki,. NUGA.TONtiHeta??*! nemato jokio tamsuoti o laikraščius palikime 
—ta pastabėtiną vaistu, kuris padarė I prasižengimo, kad tie du tei- (ramybėj.
t^'^^»^N?oT»^.l>>>v<>t«»lyg»eindorSuoi -
tone priduoda naujos sveikatos ir ,ti. Ši lyga yra susioraaniza-

NUGA-TONE yra vaistas, kurj I VOS tik keli mėnesiai i1.' 
kiekvienas nueiipaėj«s arba liguistas I šiais rinkimais neturi savo 
asmuo turėtų vartoti. Jie padarys I rr 1-1
kiekviena sveiku ir tvirtu. Parsiduo. I 8*61*0 ISuirDUS. Todėl pa

Jei<u jusa organai silpni ir jus ja»-1 
NUGA-TONE

dą visose vaistinyėioso NoprimkiUlgitaikillS lenkų tauto< 
pavaduotojų, nes joks kitas vaistas) — - -- -
nepavaduos NUGA-TONE.

žmo
gui kandidatuoti į teisėjus

Lietuvių B. L. Kom.:
J. A. Rimkus, pirm. 
F r anas Šimkus,sekr. 
Peter Pivaronas 
J. K. Mažukna 

A. Janulavičia

iflli ■■■

sų is Hamsburgo. 
ambuliansai su medicinos 
pagalba buvo sugražinti; pi 
kietai neprileido jokios pa
galbos skebams ir kompani
jos mušeikoms.

Musų pikietai buvo gerai 
ginkluoti, turėjo kulkasvai
džių, gerų šautuvų ir puikiai 
veikė visu 14 mylių frontu. 
Kasyklų sargai ir skebai 
taip pat turėjo kulkasvai
džių ir amunicijos nesigailė
jo, tačiau buvo sumušti ir

HAMMOND, 1ND.
Mirė Kazimieras Vaikis.
Spalių 5, 1933 m. po sun

kios ligos mirė SLA 274 kp. 
narys Kazys Valius. Vėžio
nis ilgus metus sirgo džio
va ir 4 metus praleido Oak 
Forest ligoninėje. Buvo 
pažangus vyras ir socialistų 
rėmėjas. Per ilgus metus 
buvo “Keleivio” skaitytojas, 
bet ligai parbloškus jį, pre
numeratos nžsimokėt netu
rėjo iš ko, todėl “Keleivis” 
buvo siuntinėjamas jam 
veltui. Velionis paėjo iš 
Guvainių kaimo, Tauragės 
apskričio. Palaidotas Chi
cagoje ant lietuvių tautiškų

nutildyti. Apskaitoma, kad ^pų. Lai būna jam amžina
buvo paleista apie 15,000 x
šūvių. Musų miesto šerifas Hammond, Ind.
su savo pagelbininkais ne
pasirodė. Tik kovai pasi
baigus jisai su keliais depu- 
čiais pravažiavo pro šalį su
žeistųjų pažiūrėti, ir da iš
kėlė mums savo rankas, kad 
atidavus pergalėtojams pa
garbą. Musų miesto majo
ras taipgi laiko progresyvių 
mainerių pusę.

Šaudymas sustojo 7 va
landą. Vėliau pasirodė, kad 
kovos metu kompanijos mu
šeikos su skebais šaudė į 
progresyvių angliakasių na
mus. Net per kelis blokus 
langų stiklai išdaužyti ku- 
lipkomis. Pasilikusios na
mie šeimynos turėjo slapsty
tis, kad nenušautų.

Apie 8 valandą ryto iš šiomis dienomis III i no j aus 
Mariono ir West Frankfor- valstijoj buvo oro lenktynės, 
to atvyko 6 kompanijos mi- Greitumo rekordą pastate laku- 
licininkų ir ligoninės veži- nas James R. Wedell. padaryda
ma! su daktarais. Surinko mas j valandą 306 mylias.

JIS PADARE 395 MYLĖS I 
VALANDĄ.
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ijimas
Maikio su Tėvu

Lietuvių Socialistų 
Sąjungos Reikalai.

PRASIDEDA LSS. PILDO
MOJO KOMITETO Na

MINACIJOS.

—Tegul bus pagarbintas, to ir jų kalbą palakiydavo. 
Maike! Čia buvo jų pačių kaltė.

—Sveikas gyvas, tėve!
—Gerai, Maike, kad aš 

tave susitikau. Išklumočysi 
man vieną reikalą.

—Sakyk, tėve, išaiškinsi. 
Žodis “išklumočysi” ne lie
tuviškas.

—Gerai tau, Maike, ma
ne seną ant kritikų traukti, 
kad tu nuo mažens turi 
plendi čėso ir visokių knygų 
pasiskaityt. Jeigu aš mažas 
būdamas bučiau turėjęs toki 
čenčių, kaip tu, tai šiandien 
bučiau didžiausis lojaris ant 
viso Junaitet Steic ir lietuvi- 
skai galėčiau kalbėt laik hel. 
Ale kaip aš buvau mažas, tai 
buvo visai kitokia rokunda. 
Iš pradžių reikėjo kiaules 
ganyt, paskui už pusberni

—Iš tavo pasakymo išei
na, Maike, kad prieš vainą 
kunigai buvo kartožninkai 
ir pijokai.

—Tokių buvo didžiuma, 
tėve. Netik buvo, bet ir da
bar taip yra. Kunigai visuo
met plakasi prie turtinges
niųjų luomo, visuomet mėg
sta gardžiai pavalgyt, išsi
gerti ir pasilinksminti, tik 
jie moka visa tai nuo papra
stų žmonių paslėpti.

—Jes, Maike, tu teisybę 
sakai. Aš būdamas Lietuvoj 
irgi tą pastebėjau, nors da 
varliokas buvau ir visų svie
to prašmatnybių negalėjau 
suprasti. Syki nuėjau klebo- 
nijcn velykinės kortelės pra-

. „ , syti, tai užtikau didžiausi
sluzyt, paskui reikėjo pas .balių, kur visi svečiai buvo 
rusk j v ai.'-kan stot, o paskui, jau geraį įkaušę ir vis tik 
atvažiavus i šitą kontrą, rei-!gį-dėjosi; “prose pana” ir 
kėjo cukeraė., kelis metus “prošc pani;• Ant ga!o 
bačkas pailuot, pakol ąbdir-t užtrauks visi girtais balsais 
”.aud^dei u.z sjpkortę. Nore-: “ješče Polska ne zginenla. 
ciad žinot koks tu šiandien puki my žvjemv!.." 
butum mokslinčius ir kaip _ . ' '.
gramatičnai galėtum kalbėt.> —Taigi matai, tev e, kaip 
jeięu butum mano klumpė- kunigai gyvena

bnvpc I —Dabar. Maike, tu paša
' . . . *kyk man, ar teisybė, kad

—Na, tik jau nesiteismk, Lietuvos karalius apsirgo 
tėve. kad neturėjai progų pOniška liga, arba kaip žmo- 
mokmtis. Tik suvesk į krūvą. n^s ggĮęo, sudumavojo? 
visas tas valandas, kūnas __ _
praleidai prie kortų, prie 
bačkutės ir kitokių nenau
dingų pramogų. Butų ne są- 
vaitė ar mėnuo, bet keli me
tai. Per toki laiką galėjai 
pusėtinai prasilavinti. Juk 
ir aš dirbu. Dienomis dirbu, 
o vakarais mokinuosi. Daž
nai sėdžiu prie knygos iki 
pirmai valandai ryto. Tai ką 
dabar pasakysi, tėve?

—Jeigu tu, Maike, nori 
kad aš nesiteisinčiau. tai tu 
mano šnektos nekritikuok. 
Tu sakai, kad aš galėjau die
nomis dirbti, o naktimis mo
kintis. Bet Lietuvos kunigai 
niekad darbo nedirbo, o vi
stiek lietuviškai nesimoki- 
no. Atsimenu, prieš vainą 
visi kalbėdavo polckai. Net 
pamokslus sakydavo po 
panckiemu. Juk ir Smetona 
dėl to apsiženijo su palioke, 
kad tais laikais visi norėjo 
būt paliokais. Matai, mas- 
kolis norėjo musų vierą iš
naikint, dėl to ir drausdavo 
lietuviškai kalbėt

—Netiesa, tėve. Rusų val
džia lietuvškai kalbėt žmo
nėms nedrausdavo, bet ku
nigai pataikaudami valdžiai 
ir dvarponiams kalbėdavo 
lenkiškai arba ruisškai. Jie 
su dvarponiais kortomis lo- 
gdavo, su jais lėbaudavo, dėl

Tėve, aš čia tavęs nesu
prantu. Juk Lietuvoje nėra 
jokio karaliaus.

—Tai kaip tu, Maike, da
bar vadini Lietuvos valdžią, 
ką turi aukščiausią galvą? 
Ar tai ne karalius?

—Tai prezidentas, tėve.
—Ot, Maike, vieno daikto 

tu visgi nežinai. Preziden
tas, tai toks viršininkas, ka 
žmonės išrenka ir paskui vėl 
atstato. O Smetonos žmonės 
nerinko. Taigi, veluk mano 
durno razumo, jis yra musą 
karalius. Be to, prezidentas 
neturi jokios valios, o Sme
tona turi didelę svlą, savo 
frentams dvarininkams dva
rus atiduoda, katruos pirma 
Seimas buvo iš jų atėmęs. 
Jis ir medalius nešioja, taip 
kaip būdavo ruskių caras, o 
prezidentai tokios unifor
mos juk neturi. Ve, Ameri
ka koks didelis kontras, o 
prezidentas neturi jokio me
dalio. O Smeotna važiuoja 
kiaulių pažiūrėt, ir medalius 
užsideda. Tai kaip gi tu gali 
sakyt, Maike, kad jis ne ka
ralius?

— Šį klausimą paliksime 
ktam kartui, tėve, nes man 
jau reikia eiti.

—Olrait, Maike, pasišne
kėsim kitą syk}.

Nauja* Pil. K-ta* bu* ren. 
kainas iš įvairių apielinkių. 

Nominacijos baigsis lap
kričio 15 <1.

Spalių 5 d. įvyko dabar
tinio LSS. Pildomojo Komi
teto susirinkimas, kuris pa
tikrine davinius referendu
mo dėl konstitucijos patai
sos apie pildomojo K-to 
rinkimus.

Pereita LSS. konferenci
ja nutarė pasiūlyti referen
dumui pataisą prie LSS. 
konsitucijos, kad LSS. Pil
domasis Komitetas butų re
nkamas iš įvairių apielinkių 
o ne iš vienos kurios apielin- 
kės, kaip buvo ikišiol.

Referendumas šią pataisą 
priėmė veik" vienbalsiai. To
dėl sekantis Pildomasis K- 
tas bus renkamas jau iš įvai
rių apielinkių.

Tapo nutarta tuojaus pa
skelbti naujo LSS. Pildamo- 
jo K-to nominacijos. Nomi
nacijos baigsis lapkričio 15 
d. Iki tos dienos visi balsai 
turi būti prisiųsti LSS. sek
retorei dr-gei M. Jurgelio- 
nienei, 1739 S. Halsted St., 
Chicago.

Patikrinus nominacijas, 
atsiklausius kandidatų ir 
sudarius jų sąrašą, tuojaus 
bus paskelbti ir tikrieji rin
kimai, kad naujas LSS. Pil
domasis K-tas galėtų pradė
ti veikti su pradžia ateinan
čių metų.

Nominacijos turi būti at
liekamos slapta, kortelėmis. 
Kiekvienas narys gali nomi
nuoti 7 kapdidatus. Nomi
nacijų pasekmes (t. y. kas 
nominuotas ir kiek kuris no
minuotųjų gavo balsų) turi 
būti kuogreičiausia prisiųs
tos LSS. centro sekretorei 
Daugiausia balsų gavę kan
didatai bus atsiklausti, ar 
sutinka kandidatuoti, ir iš 
apsiėmusiūjų bus padarytas 
kandidatų sąrašas, kuris 
bus paduotas galutinam ba
lsavimui.

Pildomasis K-tas taipjau 
nutarė paraginti visas kuo
pas, kad savo susirinkimuo
se atydžiai perskaitytų LSS. 
Agitacijos ir Veikimo Ko
miteto atsišaukimą ir kvies
ti visas kuopas visomis išga
lėmis paremti to komiteto 
veikimą, kad tas veikimas 
butų sėkmingas ir kad ko
mitetas galėtų atsiekti tai, 
ką jis yra užsibrėžęs. Agita
cijos ir veikimo komiteto 
darbuotės pasisekimas prik
lausys išimtinai nuo to, kaip 
tą darbuotę parems visos 
LSS.kuopos, todėl jų parei
ga yra tą darbuotę remti vi
somis išgalėmis.

Taipgi nutarta kviesti d.d. 
chicagiečius dalyvauti/ kas 
išsigali, socialistų rengia
mame bankiete pagerbimui 
Debsc atminties. Bankietas 
bus 29 spalių Tower Town 
Club’e, 111 E. Pearson St 
Kalbės žymiausi socialistų 
kalbėtojai: Norman T h o- 
mas, Milvvaukee majoras 
Hoan ir kiti.

K- Baronas.
Pild. K-to sekr

E. V. DĖBSO ATMINTIES
PAGERBIMUI BANKIE

TAS.
Spalių 29 d., 6 vai. vak., 

Tower Town Club, 111 E. 
Pearson St., Chicago, III., 
įvyks didelis Eugenijaus V. 
Dėbso atminties pagerbimo 
bankietas, kuriame kalbės 
žymiausi socialistų kalbėto
jai: buvęs socialistų kandi
datas į prezidentus Norman 
Thomas, nibsiuvių unijos

V

organizatorius Leo Krzyc- 
ki, Milvvaukee meras W. 
Hnanjr velionio brolis The- 
odore Debs. Pirmininkaus 
Wm. Cunnea.

Visi, kas išsigali, ypač 
chicagiečiai draugai, kvie
čiami dalyvauti šiame di
džiojo socialistų kovotojo 
atminties pagerbimo ban
kiete. Biletai $1.25.
Tą pačią dieną įvyks ir So

cialistų partijos nacionalio 
pildomojo komiteto suva
žiavimas. l.

NE MUŠTYNES, 0 TIK KOČĖLO
TVARKA.

Kaune eina vienos šeimy
nos byla. Vyras kaltinamas, 
kad pabėgo nuo žmonos ir 
neduoda jai užlaikymo. - Į

Pilna teismo salė publi-; 
kos. Visų akys ir dėmesys ( 
nukreiptas į sprendžiamą ; 
šeimos tragediją.

Vienoje pusėje prieš tei
sėją dar ne visai senas vy
ras, o antroje moteris, ner
vingai varto ridikiulį ir ne
apykantos pilnu žvilgsniu 
seka kaltinamąjį.

—Tai čia jūsų žmona, — 
klausia teisėjas kaitinamą
jį.

—Taip, buvusi žmona.
—Kodėl buvusi?
—Gera iš jos žmona, jei 

vyras kasdien kruvinas.
—Susitaikinkit, — siūlo 

teisėjas.
—Kas su tokiu velniu ga

li taikintis ir gyventi? Su ja 
gyvendamas ir angelas pa- 
rirstų velniu.

—Kaip aš jam galiu būti 
gera, jei jis kasdien giltas, 
dvokia kaip devyni činčibe- 
riai, miegodamas knarkia, 
vaikus muša, su ištvirkėlė
mis pinigus prašvilpia.

—Nuo jos pabėgai?
—Ilgiau kęsti pragariška 

gyvenimą negalėjau. Kol 
gyvas busiu pas tokią raga
ną negrįšiu. Nuo tokių visi 
pabėga...

—Teks žmonai ir vaikui 
šlaikymą duoti.

—Tamstos valia, pone tei
sėjau, bet aš, ranką ant kru
tinės padėjęs pasakysiu, 
kad tokiai raganai nevertė
tų nė duonos kąsnelio duoti. 
Minėsi tamsta mano žodį, 
jei ji mano duoną kada val
gys. Nuo pirmo kąsnio už
springs ir kaip kokia kalė 
nelaiku padvės...

—Na, pasiklausykit, kaip

jis moka gražiai kalbėti, — 
įsikiša žmona.

—Tylėk! Užtenka! Su uz- 
bonu sviedei... vėliau išmu- 
šei kairiąją ranką— vis ty
lėjau, bet kai smogei kočėlu 
į galvą—nebeiškenčiau ir 
pabėgau, —sako vyras.

—Teisybė? — klausia tei
sėjas moterį.

—Hm! Nežinau, kaip 
tamsta žiuri į tą mušimą.... 
Jei teismo -akimis žiūrėti, 
tai galimas daiktas, ir galė
tume prieiti išvados, kad čia 
įvyko mušimas, bet čia eina 
apie šeimą. Kitaip sakant, 
jei mes į tą dalyką pažiūrė
sime šeimyninio gyvenimo 

akimis, pamatysime, kad čia 
nieko kito nėra, kaip tiktai 
mažas nesusipratimas...

—Mažiau filosofijos. At
sakyk į klausimą: davei sa
vo vyrui kočėlu į galvą?

—Aš jo nemušiau, - tik 
tarpusavy šeimyninius san
tykius tvarkydama, pavarto
jau kai kada fizinę jėgą, nes 
tas reikalinga. Tokius vyrus 
kiekviena turėtų aplyginti.

« * * «
—Ką tamsta žinai? — 

klausia teisėjas liudininkę.
—Ką gi aš biedna galiu 

žinoti.
—Ar matei, kaip šis ponas 

su savo žmona mušėsi?
—Vienas Dievas žino, 

kas ten pas juos pirma da
rėsi; kiekvieną dieną bar
niai, muštynės. Pragaras, a- 
not, Marcelės.

—O dabar to nebėr?
—Mat, ponuli, jis jau čia 

negyvena. Girdėjau, kad 
kur tai Brazilikoj nusikėlęs 
pas gražią panelę apsigyve
nęs,—šypsodamasi pastebi 
’iudininkė.

Priteisiama iš vyro žmo
nai po 30 litų mėnesiui.

Kaip Piliečių Pinigais Valdžia Šelpia 
Privatinį Kapitalistų Biznį.

Hooverio administracija mokėjo laivų kompanijai po 
$66,000 už persiuntimą svaro laiškų.

Šiomis dienomis senato
rius Black iš Alabamos val
stijos iškėlė Washingtone 
naują skandalą prieš buvu
sią republikonų valdžią. Pa- j 
sirodo, kad kapitalistiška i 
valdžia prievarta plėšia iš 
piliečių mokesčius ir tais pi
nigais šelpia privatines ka
pitalistų kompanijas.

Kaip žinia, karo metų A- 
merikos valdžia užgrobė 
daug vokiečių laivų, kurie 
karui kilus buvo sustoję A- 
merikos uostuose ir negalė
jo grįžti namo. Po karo A- 
merikos valdžia tuos laivus 
pertaisė, sūri ėjo į juos mi- 
lionus dolerių ir pavadinus 
juos “United States Lines”, 
vežiojo pasažierius. Bet 
grafto buvo tiek daug, kad 
pajamos nepadengdavo iš
laidų, todėl tuos laivus par
davė “Export .Steamship 
Corporationui”. Laivus ati
davė už pusdykį.

Negana to, senatorius 
Black dabar iškelia skanda
linga faktą, kad Hooverio 
administracija pavedė tai 
korporacijai vežti Jungtinių 
Valstijų paštą per jūres ir 
padarė konti aką, nustatyda
ma po $66,000 atlyginimo 
už svarą laiškų!

Einant tuo kontraktu, Pa
što Departamentas užmokė
jo tai korporacijai: 1929 
metais $1,291,187.

1932 m.—$1,498,430.
1933 m.—$1,498,430.
“United States Lines” lai

vynas, kuriam prigulėjo ir 
garsusis “Leviathan”, buvo 
parduotas minėtajai eks
porto korporacijai 1925 me
tų rugpiučio mėnesy, kuo
met Baltuose Rūmuose sė
dėjo prezidentas Coolidge 
Pardavimą suinžinieriavo 
buvusis tuomet Coolidge’aus 
sekretorius Slemp, daug 
pigesne kaina negu pirma 
buvo nustatyta.

Pardavima užbaigus, 
Slemp pareikalavo iš eks
porto korporacijos $50,000 
“rž patarnavimą”.
Taip dabar liudija tos kor- 

poraciios pirmininkas Hen
ry Herberman.

Herberman sako, kad jis 
davęs Slempui $15,000 da 
liepos mėnesy (1925), taigi 
pirma negu laivai buvo par
duoti. Ar tai buvo tikras ky
šis. ar šiaip sau “džentelma 
niškas atlyginimas”, Her- 
berman nepasako. Bet tas ir 
nereikalinga, nes faktai kal
ba patys už save.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

PERDIDELIO NUTUKIMO 
PAVOJAI.

Rašo Dr. A. Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

Washingtono federalės val
džios biuras, Visuomeninės 
Sveikatos Komisija (Public 
Health Service), nesenai pa
skelbė statistikos lentelę, kuri 
nurodo sudiktėjimo pavojus, y- 
patingai sutinkamus viduram

žio metuose. Savo statistiką kal
bamoji komisija remia įsigytu 
prityrimu su 3,000 ligonių, ku
riuos ji studijavo per dvidešim
tį metų (1908-1928).

Komisijos studija apėmė pen- 
tiolika skirtingų ligų. Tiktai 
viena džiova prielankiai reaguo
ja į sudiktęjimą ir šiek tiek 
plaučių įsidegimas (pneumo- 
nia). Visos kitos ligos griežtai 
neigia perdidelį storėjimą. Pa- 
Vyzdžiui, organinės širdies ligo
se iš 100,000 žmonių, turinčių 
viršaus 45 metus amžiaus, mirš
ta 253 tų, kurie sveria bent 50 
svarų viršaus savo normalio 
svorio. Gi normalio svorio mir
šta tiktai 213 iš to paties skai
čiaus; kurie sveria mažiau nor
malio svorio—tų miršta tiktai 
161. Veik tą patį galima pasa
kyti apie cukraligę (diabetą), 
inkstų ligas, kepenų (jaknų) 
sukietėjimą—pageltimą (cirr- 
hosis), smegenų kraujoplūdį, 
apopleksiją ir kitas ligas.

Kadangi širdies ligos ir cuk
raligė bene tiktai bus labiausiai 
išsiplatinę Amerikos žmonėse, 
tai apie jas kiek platėliau pa
kalbėsime.

širdies ligos.—Šių metų pra
džioj išleista Metropolitan Life 
Insurance Kompanijos statisti
kos biuletinas rodo, kad iš kiek
vieno tūkstančio šioj šaly gimu
sių baltosios rasės vaikų, vir
šaus du šimtai jų kada nors 
mirs viena ar kita širdies liga. 
Tai, be abejonės, gana drąsus 
pareiškimas, bet jisai yra pa
remtas faktais. New Yorko val
stijos Sveikatos Departamento 
išleistas biuletinas rodo, kad 
širdies ligos neapsakomai pa
didėjo per pastaruosius dvide
šimts penkis metus.

D-ras De Porte rašo “The 
American Heart Juomal” už 
balandžio mėnesį, kad širdies li
ga yra didžiausia mirties prie
žastis. Iš kiekvieno 100,000 gy
ventojų miršta kas metai; šir
dies ligom 277, vėžiu 123, plau
čių įdegimu 102, nuo nelaimin
gų įvykių 81, inkstų ligom 77, 
džiova 71.

Širdies ligų yra net keletas. 
Dažniausiai betgi pasireiškia 
šios trys rūšys: reumatiškosios 
infekcijos, arterio-sklerozės (gy
slių sukietėjimo) ir sifilio. New 
Yorko Bellevue ligoninėj 1926 
m. tapo sudaryta šitokia stati
stika: iš 1,000 širdies ligom ser
gančių ligonių buvo 42 nuošim
čiu reumatinės rųšies, 22 nuoš. 
arterio-sklerotinės ir 8.5 nuoš. 
sifilinės. Likusieji sirgo kito
kiom rūšim. Aišku, kad kone 
pusė serga reumatne rūšim, ši 
rūšis kas metai daugėja. Tai 
vaikų ir jaunuomenės liga. Ar- 
terio-sklerozine rūšim serga 

daugiausia viduramžiai bei apy
seniai žmonės. Ji ateina kartu 
su gyslų sukietėjimu, taigi “se
natvės liga”, nors ji kartais pa
sirodo ir gana ankstyvame am 
žiuje.

Sifilitinės rųšies širdies ligą 
galima pašalint kartu su sifiliu. 
Jeigu apsikrėtusį šia liga prade
dama anksti gydyti, tai širdis jo 
lieka nepaliesta.

Cukraligė.—Sakoma, kad cu
kralige (diabetu) šioj šaly ser
ga daugiau, negu džiova, žino
mas šioj srity autoritetas, Jos- 
lin’as, apskaitliuoja, kad cukra
lige Amerikoj serga apie mili

/
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jonas žmonių, o Collensas sako, 
kad tiktai viename New Yorko 
mieste serga virš 100,000.

Iki 1901 metų mažai kas bu
vo žinoma apie cukraligę. Tiek 
tebuvo aišku, kad kūnas negali - 
sulaikyti cukraus nei krakmo
lo, nors jie ir labai audiniams 
reikalngi. Veik visas suvalgytas 
cukrus, šia liga sergant, išeina 
per inkstus kartu su šlapumu. 
Dėl to šios rųšies ligoniai daž
nai praranda savo normai} svo
rį. O kadangi ištirpinimui cuk
raus reikia daug vandens, tai 
serganteji labai trokšta gerti. 
Minėtais (1901) metais jaunas 
Amerikos patologas, Dr. Opie, 
atrado, buk kūnas todėl negali 
asimiliuoti (suvartoti) jam rei
kiamo cukraus, kad yra pakri
kusios jo kasoje (sladžojoje gi
lėje), tūlos celės, kurias kiek 
pirmiau aprašė vienas vokiečių 
patologas, Dr. Langerhans’as. 
Kadangi šios celės tuno kasoje 
pasiskirsčiusios tam tikromis 
grupėmis, tai jas ir vadina 
“Langerhans'o salelėmis”, šios 
celės išdirba tam tikrus syvus, 
reikalingus cukraus virškini
mui. Be šių syvų pagelbos, kū
nas negali pasiimti sau cukraus.

1922 metais du Kanados dak
tarai, Barting’as ir Best’as, 
betyrinėdami mitybos klausimą 
Toronto Universiteto laborato
rijoje, atrado, kad įleidus cuk
ralige sergančiam kalbamosios 
liaukos (kasos-panereas) syvų, 
paimtų iš veršių bei kitų gyvu
lių —diabetikai “pasveikdavo”, 
t. y., jie pradėdavo suvirškinti 
cukrų, žinoma, jie buvo sveiki 
tiktai tol, kol gaudavo kalba
mųjų syvų. šie syvai (sekreci
jos) buvo daugiausiai produk
tas minėtų Langerhans’o ‘.‘sale
lių”, todėl jie ir pavadino šį pro
duktą “insulinu” (lotynų kal
boj sala vadinasi “insula”). Nuo 
to laiko “insulas” tūkstan
čiams išgelbėjo gyvybę bei grą
žino sveikatą, nors jisai nėra 
tikroji gyduolė šiai ligai. Su
gedusią liauką negalima juk pa
taisyti.

Cukraligė, kaip jau minėjau, 
yra viduramžio liga, ja suserga 
dažniuasiai pasiekę 40 metų 
žmonės. Kadangi gimimų rata 
mažėja, tai senių proporcija da
rosi vis didesnė ir didesnė, štai 
kodėl ir cukralige sergančių 
skaičius kyla. Ja serga dažniau
siai perdaug riebus žmonės, to
dėl ir vadina ją “bausmė už 
persivalgymą.” Ja serga dau

giau moterų, negu vyrų, dau
giau žydų, negu kitos rasės, 
daugiau vedusių moterų bei na
šlių, negu merginų. Tūli dakta
rai įrodinėja, kad ji yra iki tū
lam laipsniui paveldėjama, kaip 
ir diktėjimas. Tikrųjų gi, spe
cifiškų priežasčių, kodėl tos ce
lės sugenda— kol kas dar
nežinoma.

New Yorko Medicinos Aka
demija pradėjo šią ligą studi
juoti, kaip visuomeninės svei
katos prcblemą. Tai vienintelis 
miestas pasaulyje, kur tokia 
studija užvesta.

PAPIOVĖ SKUNDIKĄ.

Cincinnati mieste rakie- 
teriai ar gengsteriai papiovė 
tūlą Nieką Damico, kuris 
buvo išdavęs policijai pas
laptį, kaip iš Brooklyno ir 
Rochesterio yra siunčiami 
bačkomis netikri popieri
niai pinigai. Brooklyne ir 
Rochestery yra tų pinigų 
dirbtuvės. Išdavikas Dami
co buvo užkluptas savo ka
mbary. Matydamas mirtį, 
jis išlindo per langą ir užsi
kabinęs rankomis ant lan
ginės ėmė šauktis pagalbos. 
Bet gengsteriai per langą jį 
papiovė ir jis nukrito žemėn 
nebegyvas.

■■■I
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Policija Degina “Hoovermiestį”.

Farmeriai Skundžia 
Valdžią. S

Reikalauja $132,000 už 
sužeidimu* pieno streiko

metu.

EKSKURSIJA ŠILĄ VON 
IŠIRO.

Bet surinktu* ii žmonių pi
nigu* kunigą* vistiek 

pasiėmė
Joniškio klebonas organi-

Penki farmeriai iš Essex zavo ekskursiją j Šiluvos at- 
apskričio, New Yorko vals- laidus; buvo paskelbta, kad 
tijoj, iškėlė valstijos vyriau- norintieji važiuoti, turi su- 
sybei bylą, reikalaudami mokėti klebonui 5 litus. No- 
$132,000 atlyginimo už su- rinčių atsirado apie tris šim- 
žeidimus ir kitokius smurto tus.
darbus, kuriuos kapitalistų Rugsėjo aštuntą iš ryto visi 
valdžia vartojo norėdama susirinko klebonijon; iš ten 
sulaužyt pieno streiką. By- su orkestru, bažnytiniu cho- 
loj pabrėžiama, kad pieno ru išėjo j stotį. Stoty klebo- 
trustas, susidedąs iš stambių nas pranešė, kad reikia da 
pelnagrobių, numušė pieno pridėti po 2.50 lt, kitaip 
kainą tiek, kad farmeriams traukinys nevežąs. Maldi- 
gręsė galutinas bankrotas, ninkai, išgirdę tokią nauj’ie-

KELEIVIS, SO. BOSTON

'KUNIGAS ŠOVĖ 3 KAR
TUS ZAKRISTIJONĄ
Jonesboro miestely, Ar-

Todėl jie buvo priversti su
streikuoti. Bet kada jie pa
skelbė streiką ir atsisakė už 
dyką savo pieną pelnagro- 
biams vežti, tuomet valstijos 
valdžia atsiuntė miliciją, 
apginkluotą tokiomis žudy
mo mašinomis, kaip tikram 
karui, ir toji milicija užpuo
lė farmerius didžiausiu žvė
riškumu, daug ju sumušė ir 
sunkiai sužeidė. Taigi už ši
tą nepateisinamą smurtą 
valdžia turi sužeistiems at
lyginti.

ną, visi pareiškė nebeva
žiuos, ir visa procesija su
grįžo iš stoties miestan. Už 
visą tą taip sunkų darbą kle- 
>onas iš maldininkų atskai
tė po 50 centų.

Tai yra gryna vagystė.

ŽYDAI SIUNČIA LAIŠ
KUS SU GYVATĖMIS.

Pastaruoju laiku Lietuvo
je paštui paduodama daug 
laiškų, ant kurių vokų yra 
prilipinti ženkleliai su vo
kiečių fašistų svastika. Bet 
ši svastika yra nupiešta iš 
dviejų gyvačių, kurios yra 
sudėtos kryžmai ir padary 
tas kryžius su užlenktais ga 
lais. Tuo budu Lietuvos žy
dai išreiškia savo panieką 
Vokietijos hitlerininkams, 
nes tokia svastika arba kab- 
liakryžis (Hakenkreuz), tai 
hitlerininkų ženklas. Be to, 
prie tos gyvačių svastikos 
pridėti keli žydiški žodžiai 
Vokietijos įžeidimui. Šito
kia agitacija prieštarauja 
tarptautinėms pašto taisyk 
lems, todėl Lietuvos pašto 
valdyba praneša, kad laiš
kai su tokiais ženklais ne
bus nurodytiems asmenims 
siunčiami, bfet bus grąžina 
mi siuntėjams atgal.

PAN—AMERIKIEČIAI 
PASIRAŠĖ NEPUOLIMO 

SUTARTĮ.
Rio de Janeiro mieste,Bra

zilijoj, pereitą sąvaitę Pie
tų Amerikos respublikų at
stovai pasirašė sutartį, kuri 
draudžia užpuolamąjį karą 

socialistinę " valstybę. Tuo Į * užėmimą svetimų žemių 
tarpu suimtųjų pavardės ne- smurto keliu.
skelbiamos, tačiau žinoma, 
kad suimtųjų tarpe yra val
dininkas su savo šeima, ke
li teisėjai ir profesoriai,taip 
pat keli aristokratai. Visi jie 
pasak nacionalsocialistų, 
yra aukštos inteligencijos 
žmonės ir todėl su jais bus 
daug smarkiau apsieita,kaip 
su neinteligentais sąmoksli
ninkais.

SĄMOKSLAS PRIEŠ H1T 
LER1O REŽIMĄ?

Šiomis dienomis Hitle
kansų valstijoj, pereitą są- rio šturmininkai su politini 
vaitę buvo areštuotas ir už- policija iškratė pilį arti Hei- 
darytas už geležinių grotų denheimo ir suėmė 41 asme- 
airių kunigas Dale S. Crow- nį. Suimtieji kaltinami ren- 

j ley, kuris šovė tris kartus za- gę sąmokslą prieš nacional- 
kristijoną ii sunkiai jį su
žeidė. Sužeistojo vardas A.
W. McMudro, 65 metų žmo
gus.

Toje parapijoje buvo du 
kunigai, Crowley ir Jeffers.
Nepasidalindami parapijos 
pinigais, jiedu pradėjo var
žytis ir susipešė tarp savęs.
Pagalbų skandalas atsidū
rė į teismą. Teismas nu
sprendė, kad teisėtu klebo
nu yra kun. Crowley. Bet 
kun. Jeffers nenorėjo jį įsi
leisti. Taigi pereitą sąvaitę 
kun. Crrowley atėjo bažny
čion su revolveriu ir pradė
jo į zakristijoną šaudyt. Za-

Depresijos metu Los Angeles priemiesty buvo pastatyta 
bedarbiams pigių butų kolonija ir žmonės praminė ją “Ho> 
vermiesčiu” (“Hoovertown”)’ Dabar demokratai tą koloniją 
sudegino, nes republikoniški Hooverio palaikai darę miestui gė
dą. Demokratai sako, kad atsistojus prie valdžios Rooseveltui, 
laikai tiek “pagerėjo”, kad “bedarbių jau nebeliko”, todėl ir 
tokia kolonija esanti nebereikalinga, žinoma, tai yra savotiška kristi jonas dabar guli ligo- 
demokratiškų politikierių propaganda, nes ištikrųjų bedarbiai njnpj 0 “dūšių ganytojas 
nedaug sumažėjo ir prie Roosevelto._____________________ itupi įdarytas belangėj.

PATARIA JAPONIJAI
NELENKTINIUOTI SU .. 

AMERIKA.
Buvusis japonų ministeris 

pirmininkas Reižiro Vakat- 
suki pasakė, kad Japonijai 

.. -• t* j butų labai pavojinga lenkti-
Yengnjos sostinėj Buda- nįuoti su Amerika karo lai- 

>este aukštos ponios taip VynUS didinant. Amerika y- 
priprato pne kortų, kad vy- ra daug turtingesnė ir dau- 
rai pareina namo, o pačių gjau techniškai išvystyta ša- 
leranda: jos susirinkusios todėl ji gali pastatyti 
sur nors kliubuose lupa kor- jaUg didesnį laivyną negu 
tonus. Aną dien įvyko net japOnįja. Lenktynės su A- 
skandalas. Dvi “aukštos kil- - ~
mės” leidės bekortuodamos 
susipešė ir nutarė savo “gar
bę” ginti kardais. Nuvyko į 
fechtavimosi kliubą ir pa- 
siėmusios po kardą pradėjo 
švaistyti ginklais viena kitai 
apie nosį. To “faito” pasi
žiūrėti susirinko apie

Moterys Priprato 
Prie Kortų.

merika šitoj srity galėtų iš
semti visas Japonijos spė
kas ir labai ją nusilpninti.

KIEK MANDŽURUOJ 
ŽUVO JAPONŲ.

Šiomis dienomis Japoni- 
50 Jos sostinėj įvyko pamaldos 

ponių . Bet tuojaus pribu- žuvusius japonų karei- 
vo policija ir moterėles iš- vlus užimant Mandžuriją. 
skyrė, nedavus joms susi- krašto apsaugos
kruvinti. Vietoj kraujo, pa- ministerija oficialiai prane- 
sipylė ašaros. Dabar Buda- ša, kad per kovas Mandžu- 
pešte išleistas patvarkymas, nJ°J zuvo 3,266 kareiviai, 
kuris draudžia moterims sė’ 203 karininkai, 2,930 pus- 
dėti kliubuose po 12 .valan- karininkių ir 133 pne kariu-
dos nakties. rtienės priskirti civiliai.

PAJIEŠK0J1MAL

PALAIDOTAS LOVOJ, 
BE GRABO IR BE DRA

PANŲ.

KANADOS DARBININ 
KAI NERIMAUJA.

Kanadoje prasideda strei-

Busiąs Didelis A ami/ rįjsų—japonų santi- 
Pareikalavimas. kiai eina aštrin.

Statyba esanti atsilikusi ant Diplomatiniai santikiai 
5 metų. Į tarp rusų ir japonų niekad

Jeigu darbai pagerės, tai -nebuvo labai švelnus, bet 
greitu laiku miestuose pri-1 paskutiniais laikais jie ^pa
truks namų, nes statyba yra ' * 
atsilikusi ant 5 metų. Taip

NUSIŽUDĖ DĖL MEILĖS
Worcestery pereitą są

vaitę nusižudė žibinamuoju 
gazu Louise Pease, 16 meti, 
mergaitė, kuri buvo įsimylė 
jusi į tūlą vaikiną, bet tėvas 
tai meilei buvo priešingas, 
Parėjęs namo tėvas rado jj, 
savo lovoj nebegyvą. Pilnas 
kambarys buvo dujų. Palik
tame laiške mergaitė atsi
prašo už savo žingsnį, bet 
sakosi be Alberto negalėjusi 
gyventi.

Woodleaf, N. C.—Pėrei- kai. Stratforde streikuoja 
tą nedėldienį' presbiteri jonų iau mėsos ir kitų pramonių 
kapinėse čia buvo palaido- darbininkai. Mieste labai 
tas biznierius vardu Ben neramu. Dabar ruošiasi 
Freeze, kuris mirdamas pa- streikan gelžkeliečiai. Į 
liko testamentą, kad jo ku- Stratfordą atsiųsta kariuo- 
ną paguldytų lovoje, kurią menė su tankomis.
jis įtaisė tam tyčia pastaty
toj koplytėlėj, be grabo ir 
be viršutinių drapanų, tik 
apatiniais baltiniais, taip

PAGAVO “SIDABRINĘ” 
GYVATĘ.

Plokščių valsčiaus (Šakių 
kaip jis gyvas būdamas mie- aps.) viršaitis Antanas Gu- 
godavo. Taip jį ir palaidojo, daitis savo sode ties gyvena- 
Šalia paliko da vietos jo mo namo slenksčiu, Plokš

čių miestelyje, sugavo sida
brinę gyvatę apie l1-2 metro 
ilgio. Tokio reto gyvūno su
gavimas apylinkėje sukėlė 
didelį nusistebėjimą, nes

sako viena New Yorko eks
pertų firma, kuri nurodo, 
kad pereitais metais visose 
Jungtinėse Valstijose buvo 
pastatyta tik truputį daugiau 
kaip 60,000 šeimynų butų, 
ir apie tiek pat busią pasta
tyta šįmet. Tuo tarpu gi šios 
šalies gyventojų skaičiaus 
augimas reikalauja kas me
tai apie 225,000 naujų butų. 
Statyba pradėjusi mažėti 
jau nuo 1928 metų. Namai 
gali labai pabrangti.
ESTIJOJ-VERDA RINKI

MINĖ AGITACIJA.
Rinkimams besiartinant 

Estijoj varoma vis smarkes
nė propaganda. Vieną sek
madienį “laisvės kovoto
jai” (fašistai) buvo suren
gę daugiau kaip 100 susirin
kimų. Iš “laisvės kovotojų” 
štabo pranešama, kad pro
pagandos tempas kasdien 
daugiau įtempiamas. Iš ki
tos pusės, kaip praneša laik
raščiai, vis smarkiau varo
ma ir socialistų propaganda. 
Ir socialistai surengė daug 
usirinkimų. Tuo tarpu nau

jakuriai varo visai kitokią 
politiką. Jų agentai eina 
per kaimus ir kalbasi su gy
ventojais. Mažiausiai ener
gijos rodo vidurio partijos.

sidarė visai šiurkštus. Pas
kutinėmis dienomis Mask
vos laikraščiuose buvo pas
kelbti dokumentai, kuriais 
rusai nori įrodyti, kad japo
nai daro sąmokslą užgrobti 
Kinijos Rytų Gelžkelį, ku
rio pusė priklauso Rusijai. 
Šitų dokumentų paskelbi
mas buvo kaip ir alyvos da- 
pilimas į rusų—japonų nea
pykantos ugnį. Japonijos 
užsienio reikalų ministerija 
pasišaukė Sovietų žinių a- 
genturos korespondentą To
kio mieste ir pareikalavo pa 
aiškinti, kokiu budu kalba
mieji dokumentai galėjo 
Maskvoje atsirasti. Galimas 
esąs daiktas, kad Sovietų 
korespondentai bus iš Japo
nijos visai išvyti.

FAŠISTAI PADARĖ JAU 
3,000 VAGYSČIŲ BER

LYNE.
Austrų laikraštis “Neue 

Freie Presse” praneša, kad 
panaikinus Vokietijoj par
lamentą ir atsistojus prie 
valdžios tik vienai partijai 
prasidėjo didžiausios vagy
stės. Vienam tik Berlyno 
mieste išėjo aikštėn jau 3- 
000 atsitikimų, kur tie “ek
stra patrijotai” fašistai iš
vogė valstybės pinigus. Esą, 
daug Hitlerio “šturminin- 
cų” buvo jau areštuota, bet

NUSIŠOVĖ LENKŲ GRA
FAS NEW YORKE.

Pereitą sąvaitę New Yor
ke nusišovė lenkų grafas 
Mieczyslaw Henryk Topor 
Zakopolanski, buvęs kitą
syk Lenkijos armijos kari
ninkas. Jis čia buvo lenkų 
eksporto kompanijos pirmi
ninkas. Jo žmona buvo jau 
apskundus jį reikalaudama 
persiskirimo, nes jis labai 
eikvodavęs pinigus.

žmonai,
va.

da vietos 
kuri tebėra da gy-

Prasidėjo “Pirkit 
Dabar” Vajus.

IŠĖJO KASČIUSKOS 
PAŠTAŽENKLIAI.

Pereitą sąvaitę Amerikos Plokščių apylinkėje niekas 
paštuose pradėta pardavi- nėra matęs tokios gyvatės, 
nėti 5-centiniai pašto ženk- ir bendrai toj apylinkėj gy
leliai su Tado Kasčiuškos vačių *nėra. Seni eiguliai, 
atvaizdu paminėti 150 me- išvaikščioję nemažą miškų 
tų sukaktį nuo to laiko kaip stebisi tokiu retu gyvunu.NRA planas padidino

šiek tiek gamybą, bet kai-'jis buvo pripažintas šios ša- Pusantro metre, tai bus 
noms pakilus, žmonės neno- lies piliečiu. Amerikiečiai arti sieksnio ilgumo.
ri nieko pirkti. Todėl dabar rašydami apie šitas sukak- 
NRA viršininkas Johnsonas tuves, vadina Kasciušką 
agitaciją už pirkimą. Visur “Lenkijos generolu” ir “le- 
šaukiama: “Pirkit Dabar”. nku.” Nors tai dalykas ne-: Annn Rnmnnana
Jeigu publika dabar nieko svarbus, visgi reikia pašte- ^nna StOmanOVŪ 
nepirks, tai fabrikai vėl- tu- bėti, kad Kasciuška nebuvo 
rėš sumažinti gamybą ir pa- lenkas. Jis buvo baltgudis. 
leisti daug darbininkų. i   į

------------------ MAIŠTAS ANGLŲ KARO
CHICAGOJ SUIMTAS . LAIVE? I

VAGIŲ SINDIKATAS. t Pereitą sąvaitę Anglijoj
Federalinės valdžios a- pasklydo gandas, kad anglų 

gentai susekė Chjcagoje va- karo laive “Hood” jurinin- 
gių sindikatą, kuris priim- kai pakėlė maištą. Mėginta 
davo ir išparduodavo vog- persitikrinti admiralicijoj, 
tus bonus ir kitokias verty- kiek tas gandas pamatuo- 
bes. Per tą sindikatą buvę tas, bet nieko nesužinota, 
išparduota $250,000 vertės Valdžia atsisakė duot bent 
bonų, kurie buvo išplėšti iš kokių paaiškinimų. Vienas 
Chicagos pašto pereitą gruo- jurininkų sukilimas tam lai- 
džio mėnesį. Suimta jau 20 ve yra buvęs jau 1931 me- 
Jndikato narių. tais. — j

Lėmimai sulyte planetų ir delno 
bruožų. Pasaulio garsioji 

astrologė

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 vai. vakaro 
Tie.: EVergreen 7-1643 

MME. ANNA ROMANOVĄ

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS
Spalių—Nr. 2 sužinosite: Kada ere re- 
mi laikai ateis; Kodėl atsirado NRA; 
Kų sako Konfucijus apie viršžmogį; 
Nas vėliausia pastebėta ant Saturno; 
Kur pirmiausia žmonės atsirado: At
likto Kriukio dau? naujų satyriškų 
eilių; Daug kitų įdomių naujienų. 
Kopija 15c. Metams $1.50. Kanad. $2

IŠMINTIS PUBL1SHING CO.
313 E St.. SO. BOSTON, MASS.

NUO VISOKIU LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVĖ IR 
IŠDIRBYSTĖ lietuviškų vokiškų gy
duolių nuo Vidurių Užkietėjimo. Skil
vi© Nemalimo. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę, Reumatizmo. Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, š'apinimo 
Lovoje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
•niečio. Nemiegojimo. Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate Žolės 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos ir 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs, daugeliui sveikata. Klauskite 
laiškais arba ypatiškai Pasiunėiam 
per paštų visur.

KAZELL’S BOT A N K AL CO. 
Wholesale Botanic hruggists

198 W. HR>ADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pašlsę ir persidirbę mus- 

ku’ai grąžinami į normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Expellcrio.

Kantą' t jūsų muskulai yra skauda
mi. ku.met jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimu uvo 
p~rdid*'lio fizinio išsitempiu..,, gerai iš- 
5’trynkite su Pa;n«KxpeIleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 

trynimu pas«eksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
" c.—s’-.irtingo didumo bonkntės. 

^Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PfllN-EXPELLEf!

Suvis dykai dasižinosite savo ateiti 
ir kokių laimę turėsite gyvenime, jei
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite:^ (421

PBACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irvfag Avė., De*k K,

caTCAco. u l.

ELZBIETA KATILIENĖ atsišau
kiu į visus mano draugus ir pažys
tamus, pranešdama mano didelę ne
laimę. Rugpiučio 19 dienų mirė ma
no vyras, mirė staiga parėjęs iš dar
bo. Dabar nusilaužė rankų mano mer
gaitė, o aš pati nulaužiau kojų. Ger
biami mano draugai malonėkite atsi
liepti. (3)

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

Apolonija Vaičikonaitė pajieškau 
tėvo Petro Vaičikonio, jis kilęs iš Pu- 
liceniškio kaimo, Daujėnų valsčiaus. 
Biržų apskričio 1907 metais atvyko į 
Suvienytas Valstijas, pirmiaus gyve
no Chicagoje. Nuo 1913 m. jokios ži
nios neturim ir savo akimis mano tė
vo da nemačiau, labai norėčiau pasi
matyt arba laiškais susirašyt. Kas 
žino apie jį, malonėkite pranešti arba 
pats, mylimas tėveli atsišauk. Už 
pranešimų busiu labai dėkinga. (2) 
MRS. A VAIČIKONAITĖ—Grabžtaa 

199 Ferrie St., E. Hamilton, Ont 
Canada.

Pajieškau Jono ir Povilo Stružo. 
Paeina iš Gajunų kaimo. Atvažiavo į 
Ameriką prieš karų. Prašau atfci- 
liepti. (2)

MATILDA DAGILIUTĖ 
10 Land Str., Hamilton, Ont

Canada.

APSIVED1MAI.
męrgtųoa

Iarba našlės be skirtumo pažiūrų m
36 iki 46 metų; esu pasiturintis 
amatninkas, duosiu atsakymų kiek

iu
Scottville, Mich.

kadangi tarp vagių yra la-
bai “didelių žmonių” iv: “ —-
visi vagys buvę paleisti.

AR NORI FARMOS?
Jeigu turite du šimtu dolerių, ra

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

JOHN BURNOTAS 
P. O. Box 44, Luzerne, Mich.

vienai. Adresas:
V. C. J. Rd 3,

Pajieškau apsivedimui sportiškos 
merginos nuo 18 iki 27 metų; aš mu 
vaikinas 27 metų, Kanados pilietis. 
Prašau laiškus rašyt angliškai ar lie
tuviškai.

M. Wišniauskas
322 Queen St, W. Toronto, Ont

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

ORGANIZUOJA PAGAL 
BĄ UŽDARYTIEMS

BANKAMS.
Washingtone dabar orga

nizuojama .nauja valdžios 
agentūra, kuri paims uždą 
rytų bankų nekilnojamąjį 
turtą ir užstatys už jį pini
gus, kuriuos bankai galės 
tuojaus išmokėti savo depo- 
zitoriams.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa

sigarsini mus, kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairias 
Šimus, pardavimus, plrld 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpini 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, karie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
"Keleivio” prenumeratoriams, ko
ne turi užsiprensmeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

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

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

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MAS8.
-

Pajieškau merginos ar našlės nuo 
25 iki 50 metų apsivedimui. Aš turiu 

Juodgalviai, rud- farmų 80 akerių, turiu gyvulių ir vi- 
galviai ir gelton- akų kas reikalinga ant farmos. Žiuo- 
galviai. Prisiun- na mano mirusi pusantrų metų, yra 
čiu į visas dalis J du vaikai, vienas 12, antras 9 
Suvienytų Valsti-1 tų. Reikia gaspadinės ir kai 
jų ir į Kanadą. pataisymų, todėl

GEO.
BENDORAIT1S
52* W ilso n St, 

Waterbary, Coaa.

VN10N LUNCH
lOt Union Street

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UtEIGA 
Skanus Alus—Gardus Užkandžiai. 
Parauki vieta smagiai praleisti

laitų
JONAS URBONAS, Savininkas.

Frank Ricickio 
MOSTIS

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

F. Ricicko gydodė nuo Vėžio ligos. 
•Ti suteikia didelę pagalbų iš vidaps ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimų. Gyduolės kaina % oz.—$300 ir 
% oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun-
timu.

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

FRANK RICICKAS 
1098 Capitol Avė- Hartford, Conn.

Lietuvis Blekorius
(TIN SBHTH)

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

Klimą* Česnulevičius
13 Whitney SL, Woreester, Mass.

SAUGIAUSI 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigam* 
rasit Ht

S - «
“apataisymų, 

turėtų nors 3 ųimtuk 
lonus gyvenimas. Malonėkite atrašyt 
laiškų, susipažinimui. (3)

CHAS LARKES, Fountain, Mich.

pageidautina 
įkus, tai butų

Jieškau apsivedimui n 
28 iki 35 metų amžiaus, sverianfioa 
160-175 svarus. Žinoma, kuri sutiks 
imti civilį šliubų. Turi būti švari ir 
nevartojanti svaiginančių gėrimų.

Aš esu gražios išvaizdos vaikinas, 
38 metų amžiaus. Sveriu 175 svarus 
iš švaraus budo, nevartoju svaiginan
čių gėrimų. Esu pasiturintis ir 
tintas. Dorai merginai gera 
Duosiu atsakymų toms, kurios pri
sius savo paveikslų su pirmu laišku. 
Paveikslų sugrųžinsiu. (2)

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

Pajieškau apsivedimui moteriškės, 
turiu 40 akerių žemės, gražus sodus, 
žemė išmokėta; esu 53 metų, tekio 
amžiaus yra pageidaujama ir mote
ris, gali būt našlė kad ir pora vai
kų. Butų pageidaujama kad galėtų 
nusipirkti nors porų arklių ir karvu
tę. Malonės atsišaukti, su pirmu lai
šku prašau ir paveikslų prisiųsti. (2)

GEORGE DEBEIKIS 
R. 4, Bainbridge, Ohio.

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

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

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

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

NAUJI KALENDORIAI
KttikMo 3 Kvto 

PasnduiteVitoldii
JONAS KERDIEJUS

652 East Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS.

c4»«
{jankį

Banka*
indėliu*,

sąskaita*, moka aukštu* procentus, 
pigiausiai partraukia i* Amerikos pinigu* ir 
atlieka
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Saitas Puslapis

ANTROJO SKRIDIMO Į LIETUVĄ 
REIKALAI CONN. VALSTIJOJE.

Kaip jau yra žinoma, SLA.'
4-to apskričio suvažiavime
24 rugsėjo buvo išrinkta ko
misija iš 5 asmenų rūpin
tis Aviacijos Diena Conn. 
valstijoj. Toji komisija—
T. Matas ir Dr. J. Stanislo
vaitis iš Waterburio, J. Se
kys iš Hartfordo, S. Buja- 
nauskas iš Ansonijos ir A.
Pilvelis New Haveno—susi
rinko pirmu kartu 9 spalių 
Waterburyje pas T. Matą, 
kur atvyko da ir vietos drau
gijų atstovai, ir visi kartu 
nutarė:

Surengti Amerikos Lietu
vių Aviacijos Dieną Conn. 
valstijoje 19 lapkričio die
ną. Skraidomo lauko apžiū
rėjimui įgaliotas S. Buja- 
nauskas, A. Pilvelis ir J. Se-' 
kys. Įžangos nutarta imti
25 c. suaugusiems ir 10 c. 
vaikams. Skraidyti ore kai
na palikta pačiam lakūnui 
James-Janušauskui nustaty
ti; taipgi ir visa programa 
palikta sutvarkyti pačiam 
lakūnui.

Jeigu lapkričio 19 lytų, 
taip kad . lauke nebegalima 
butų “štukas” rodyti bei 
skraidyti, tai nutarta gruo
džio 3 d. surengti Waterbu- 
ry masinį mitingą, prakal
bas ir pietus, dalyvaujant 
pačiam lakūnui James-Ja- 
nušauskui.

Nutarta kviest visas Conn. 
valstijos lietuvių draugijas, 
kliubus, kuopas ir parapijas 
prisidėti prie šios iškilmin
gos Aviacijos Dienos; kiek
viena draugija, kliubas, pa
rapija ir kuopa gali išrink
ti du atstovu ir prisiųsti Į 
sekantį suvažiavimą, kuris 
nutarta laikyti 5 lapkričio,
2 vai. po pietų, 48 Green st,
Waterbury, Conn. Iki to 
suvažiavimo išrinkta laiki
noji valdyba, kuri tvarkys 
pasirengimo darbus. Ton 
valdybon išrinkta: pirmi 
ninku Dr. J. Stanislovaitis; 
pagelbin. T. Matas; sek
retorium Olga Ažunariutė; 
kasininku M. Krugelis. Į 
spaudos komisiją išrinkta p.
Stanislovaitienė, p-lė Tarei- 
liutė ir Sekys; pirmosios dvi 
darbuosis amerikonų spau
doje, o antrasis—lietuvių.
Lapkričio 5 d. suvažiavime 
bus išrinkta pastovi valdy
ba, kuri jau rūpinsis ir tvar
kys Aviacijos dieną, ir bus 
laikoma pakol jau likviduo- 
sis Amerikos Lietuvių II 
Trans-Atlantinis Skridimas 
į Lietuvą.

Nutarta kviesti Aviacijos 
Dienoje dalyvauti ameriko
nus, ypač miestų viršinin- 
kus-majorus, Conn. valstijos 
gubernatorių ir kitus žymius 
svečius.

Tai tiek iš pirmutinio su
sirinkimo, kuris buvo pilnas 
energi jos ir ūpo.

J. Sekys.
♦ « »

P. S. Ant rytojaus, spalių 
10, Associated Press agen-i 
turą paskelbė po pasaulį šią 
žinią:

LITHUANIANS PLAN
AIR MEET.
“Waterbury, Conn. Oct 10 

(AP)-Plans for an air meet 
to aid another flight from 
the United States to Lithu- 
ania were made at a meet- 
ing of prominent Lithua- 
nians h ere lašt night.

“The flight will be attemp- 
ted by Joseph R. James, a 
Chicago man of Lithuanian 
extraction. į

z “He will plan the flight in 
the šame manner as Lieut- 
enants Darius and Girėnas, j 
who cracked up in Germany.
a few months ago. Repres- šita moteris, Nellie B. Dono- 
entatives of nearly every hoe, nuo 1920 metų dirbo demo- 
large city in the statė were kratų politikieriams, užtai Roo- 
present lašt night to plan seveltas dabar paskyrė pašto 
ways of assisting Mr. James viršininke Oaklando mieste. Si 
in preparing for the flight ”. «aus ?7,ooo į metus.

Norint susižinoti su laiki-i 
naja valdyba, prašoma krei-i 
ptis sekretorės adresu: Miss' 
Olga Ažiunariutė, 654 High- 
land avė., Waterburv, Conn.

J. S.

ĮVILKĖS BARE, PA.
Socialistų prakalbos padarė 

didelio Įspūdžio.
Rugsėjo 26 d. čia Įvyko 

socialistų prakalbos Work- 
men’s Girele HaIFėj. Publi
kos prisirinko daug. Kalbė
jo drg. Darlington Hoops iš 
Readingo. Jis yra Pennsyi
vanijos legislaturos narys, 
jau nuo 1930 metų. Be jo,* 
kalbėjo da vietiniai sociali-' 
stų kandidatai ateinantiems i 
rinkimams lapkričio mėne
sy, būtent: Paui Winter 
Amas Ayers, Rev. J. B. Dob- 
son ir Fred Gendral. Pra
kalbos padarė į klausytojus 
didelio įspūdžio.

Tą pačią dieną. 2 valandą 
po pietų, buvo suruoštas N- 
RA. paradas. Visos biznio į- 
staigos buvo uždarytos. 
Spaudos apskaičiavimu, ši
toj demonstracijoj dalyvavo 
apie 40,000 žmonių.

Nežiūrint tų NRA. iškil
mių ir paradų, kasyklų ko
mpanijos vis da nepasirašo 
NRA. kodekso. Pora sąvai- 
čių atgal Glen Alden Coai 
kompanijos prezidentas In- 
glis pareiškė spaudos atsto
vams, kad nėra ko skubintis 
su NRA. kodekso pasirašy
mu. Angliakasiai esą pa
sirašę su jo kompanija kon
traktą, dirbą 8 valandas ir 
uždirbą daugiau negu kitur.

Teisybė, angliakasiai turi 
pasirašę kontraktą, bet bė
da, kad kompanijos nepildo. 
Išdirbę 8 valandas, anglia
kasiai nepadaro nei dviejų 
dolerių.

Be to, yra kasyklų, kurios 
stovi uždarytos da nuo ge
gužės mėnesio ir jų vis nea
tidaro. Kaip sakoma, sotus 
alkano nejaučia.

Angliakasys.

f

KELEIVIS, SO. BOSTON

“Lai Gyvuoja Unija”
Šitas obalss skamba viso

se Pennsyivanijos kasyklų 
“pečėse.”

Pennsyivanijos vakaruose, 
kur driekiasi turtingos ang
lies kasyklų klonys, eina 
sunki kova už uniją. Nesu
skaitomuose angliakasių 
kaimeliuose, kuriuos jie va
dina “pečėmis” (patehes— 
lopai), net maži vaikai šia
ndien šaukia: “Lai gyvuoja 
unija!”

Ypač šitas obalsis sustip
rėjo paskutinėmis dienomis, 
kuomet 75,000 angliakasių 
Pennsyivanijos vakaruose 
buvo apskelbę generalį strei
ką, reikalaudami unijos pri
pažinimo.

Assaciated Press korespo
ndentas pasakoja apie šito
kį vaikų ginčą, kurį jam te
ko girdėti venoj “pečėj:”

“Aš tavęs nemyliu,” de
monstruoja vienas vaikai 
prieš kitą. žaizdami kažin 
kokį ten žaidimą vienam 
kieme.
“Kodėl tu manęs nemyli?” 

klausia užgautasis.
“Todėl, kad tu ėsi skebas, 

prie unijos nepriguli.”
“No, sir, aš ne skebas!” 

teisinasi apkaltintas vai
kas. “Mano tėvas priguli 
prie unijos, o kaip aš užau
gsiu, tai ir aš prigulėsiu!”
. Ir taip po visą Pennsylva- 
niją anglių kasyklose šian
dien skamba šūkis: “Lai 
gyvuoja uninja!

Žiemine Uniforma Miškų Armijai.

Jungtinių Valstijų kariumenėj buvo pagaminta specialė žie
minė uniforma bedarbių armijai miškuose. Ji susideda iš šiltų 
vilnonių marškinių ir neperpučiamo žakieto. kaip parodyta de
šinėj vaizdelio pusėj. Iš kaires parodytas skųrinis “windbrea- 
keris, skurinės ušmalos (pirštinės) su kailiniu pamušalu ir 
kepurė nuo “keturių vėjų.“ Šitaip aprėdyta bedarbių armija 
turės per žiema miškuose dirbti ir gyventi.

BOLŠEVIKAI NELEIDŽIA KUNIGAMS 
• KRITIKUOTI LAISVAMANIŲ.

UŽSIENIO ADVOKATŲ PROTESTAS 
LEIPCIGO BYLOJ.

Jau keturios sąvaitės kaip 
Leipcige eina komunistų by
la dėl Vokietijos parlamen
to rūmų padegimo pereitą 
žiemą. Patys ugnį pakišę, 
fašistai nori apkaltinti poli
tinius savo priešus. Šioj by
loj yra kaltinami penki ko
munistai, keli iš jų bulgarų 
tautos. Pereitą sąvaitę vie
nas iš bulgarų, būtent Geor- 
gi Dimitroff, buvo prašalin
tas iš teismo. Tai įvyko dėl 
šitokio incidento: kuomet 
teismo pirmininkas Buen- 
ger paskelbė dienos tvarką, 
Dimitroff tuoj atsistojo ir 
tarė:

“Jūsų mylista, ar aš galiu 
pastatyti vieną klausimą?” 
Teisėjas atsisakė duot jam 

balsą, paaiškindamas, kad 
kaltinamieji negali klausi
mų teismui statyti.

Dimitroff užprotestavo.
“Jūsų mylista,”’ pradėjo ji

sai, “aš nesu vien kaltinama
sis; aš podraug esu ir savęs 
gynėjas, todėl aš turiu teisę 
statyti tamstai klausimus!”

Teismo pirmininkas su ki
tais teisėjais pakilo ir išėjo 
į kitą kambarį privačiai pa

sitarti. Sugrįžę jie įsakė Di- 
mitroffą prašalinti iš teismo.

Dėl šitokio teismo smur
to užsienio advokatai, tų 
tarpe ir du amerikiečiai, ant 
rytojaus paskelbė vokiečių 
spaudoje protestą, kuriame 
tarp kitko sakoma:

“Jeigu teismas kokiu nors 
budu pripažins teisiamuo
sius bulgarus kaltais, tai 
niekas pasauly netikės jo 
bešališkumui ir Vokietijos 
teisingumo objektingumui. 
Todėl mes protestuojame 
prieš teismą dėl pašalinimo 
Dimitroffo iš teismo salės.”

IR TURKIJA NORI DIDE
SNĖS ARMIJOS.

i Fraųcuzų spaudoje pasi
rodė žinių, kad Turkijos de- 

. legacija Tautų Sąjungoje 
, ketinanti prašyti leidimo 
Turkijai padidinti savo ka- 
riumenę. Turkai žada savo 
reikalavimą motyvuoti tuo, 
kad dabartinės turkų kariu

omenės nepakanka kovai su 
bolševizmu, kuris kas sykis 
vis smarkiau ima Turkijoj 
plėstis.

SADAUSKUI PRIKLAU
SO $10,000.

Juozui Sadauskui, kilu
siam iš Alovės valsčiaus, A- 
lytaus apskričio, priklauso 
iš tūlos Įstaigos $10,000. 
Pilnas žinias šiuo reikalu 
galima gaut Lietuvos Gene
raliniame Konsulate, 11 
Waverly Place, New vork 
City.

Pats Sadauskas arba jo 
draugai bei pažįstami pra
šomi atsiliepti sekančiu ad
resu:

Consulate General 
of Lithuania

11 Waverlv Place, 
New York, N. Y.

HITLERININKAI SUSI
SUKO SAU LIZDĄ

LATVIJOJ.
Sovietų laikraštis “Veče- 

rniaja Moskva” įdėjo dide
lį straipsnį apie hitlerininkų 
darbą Latvijoj.

Vokietijos nacionalsocia
listai pasirinkę Latviją savo 
veikimo Pabaltijy centru. 
Vokiečių fašistai vyksta La
tvijon kaipo sezoniniai dar
bininkai. studentai prakti- 
kantai, Įvairių firmų agen
tai, keliautojai, ekskursan
tai ir t. t. Jie organizuoją 
Bermonto gaujų likučius ii 
sudarą busimos okupacinės 
kariumenės kadrus. Juos 
remianti stambioji latvių ir 
vokiečių fašistiška buržua
zija.

Sulaco miestelio apylin-. 
kėj, Hondūro respublikoj, 
kilus potvyniui žuvo visi u- 
kininkų gyvuliai ganyklose. 
Vanduo nunešė daug namų 
ir sunaikino pasėlius laukuo 
se. Ar žmonių kiek žuvo, da 
tikrai nesužinota.

K°une gauta žinių iš Ka- 
menec-Podolsko, Sovietų 
Ukrainoj, kad ten bolševikų 
G. P. U. (politinė policija) 
suėmė šešis katalikų kuni
gus už tai, kad jie viešai pa
smerki bezbožninkų sąjun
gos veikimą. Suimtieji kuni
gai, kurių tarpe esą ir du lie
tuviai, busią ištremti Į Siby- 
rą-

Iš šio pranešimo reikia 
spręsti, kad Sovietų valdžia 
suteikė laisvamanių sąjun
gai dar platesnių teisių. Ka
da 1927 metais laisvamanių 
sąjunga (Sojuz bezbožni- 
kov) pradėjo griežtą kovą 
su tikyba Sovietų Rusijoj, 
valdžia juos visokeriopai 
rėmė ir vykdė jų pageidavi
mus. Jiems reikalaujant, į- 
vairių tikybų maldos na
mams buvo uždrausta skam
binti varpais, buvo paver
čiamos bažnyčios kliubais, 
teatrais, muzėiais arba net 
visai nugriaunami. Pavyz
džiui, prieš keletą metų Ma
skvoj buvo susprogdinta ir 
nugriauta viena turtingiau
sių Rusijos cerkvių—“Išga
nytojo Katedra” (Chram 
Christa Spasitelia).

. Dabar laisvamaniai So
vietų Rusijoj, matyt, jau

tiek įsigalėjo, kad kunigams 
nevalia juos kritikuoti. Gal 
tai ir nesuderinama su žo
džio ir kritikos laisvė, bet 
reikia neužmiršti ir to fak
to, kad kur tik kunigai turi 
laisvę, tenai yra lasvamaniai 
suvaržyti. O laisvamanybė 
juk kilnesnis idealas, -negu 
kunigų biznis su žmonių 
mulkinimu.

AUTOMOBILIS SUŽEIDĖ 
MOTERĮ VIRTUVĖJ.

Oregon City, Ore.—Šian
dien čia guli ligoninėj sužei
sta R. G. Bitner. Ji triūsė 
savo virtuvėje apie pečių, 
kaip staiga į jos namą tren
kė automobilis, išvertė sie
ną ir ją sužeidė. Automo
bilis buvo pastatytas ant kal
nelio prieš jos namelį ir pa
liktas be žmogaus. Matyt, 
jo stabdžiai kaip nors at
šoko ir mašina pasileido pa
kalnėn.

t»■»i -

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVFJE?

Knygoje aprašomi Dievai, 
garbintojų iki pat

nuo saulės
ių gadynes.

alit pamatyt visą 
Lietuvą aa#

Skaitydami Dr. Markerio knygą

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money orderfu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS, 
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

VISOKIUS
PAUZDINIUS

GAVO RIEBŲ POLITIŠKĄ 
DŽIABĄ.

Senovės Lietarią Įmyžto

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje 
perskaityt, nes tik tad* galė* aiikiai saf

APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS 
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

“Keleivio” Spaustuvė padaro ir kitokius 
spauzdinius pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus
padarome gražiai, greitai ir labai prieina
momis kainomis.

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

Per 25 metus “Keleivio”
nu savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas

kiekvienas turėtų i Dievo buvimą.
Knyga didelio formato, tari 271 gaatssj. Kaina pepieros apdarais

—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinigą* galim riųiti popierini doleri 
arba “Money Orderį”. Adresookit “

253 BROADWAY 30. BOSTON, MASS.

KELEIVIO SPAUSTUVE
253 Broaduray

SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Dollfussas Skelbia Fašistini- Austrų Valstybę.

ŠVENTO ROKO ATLAIDAI IR 
SARMALAKAS” 1S RUPUZES KOJŲ.

Gruzdžių miestely kas me
tai įvyksta švento Roko BUTŲ STOKOS KAUNE 
slaunųs atlaidai. Mat, šven- JAU NĖRA. 
tas Roka3 yra skaitomas vi- Vietoj t dlb„ 2,000 , 
šokių lozonų ir kolieky pat- tttieiu buhl
ronas, todėl į jo atlaidus . „ __
Gruzdžiuose visuomet su- Pries karą Kaunas buvo 
plaukdavo tūkstančiai žmo- mažas, nuskuręs rusų valdo
nių sveikatos jieškoti. Susi- ma® mies.tas. Čia, kaip tvir- 
rinko ir šįmet galybė svieto, mieste, buvo drau-
tik jau kitokiais tikslais — dziama statyti didesnius, 
ne tiek sveikatos jieškoti, kaip dviejų aukštų namus; 
kiek “šarmalako” paragau- ^e,ei.f.° ^atyti y didesnių 
U fabrikų, kūne karo metu,

“Šarmalakas,” tai gruzdie- ml_iestui Patekus į priešų ra- .

KELEIVIS SO BOSTON

fašistišką brudą laukan.

Vaizdelis parodo pasilipusį ant bačkos Austrijos diktatorei! Dollfussą skelbiant fašistinę 
Čių"aius *Jis tiek iėjo^madon nkas, galėtų jam patarnaut.' Austrijos valstybę pagal itališką kurpalį. Socialistų spauda, platinama nelegaliai, šaukia 
kad galima sakyti, jog nu- Tokiu budu rusai jau anais darbininkus keiti revoliuciją ir šluoti fašii
šalčio natf stphnklinp'aii•;laikais tikėjo, kad Kaunas
šventą Roką. švento Rokošali Patekti vokiečiams. NUOGAS ŽMOGUS 1ŠBA- 
atlaidai pasidarė jau ne ' Po karo atstatant Lietuvai DAVO KETURIAS 
švento Roko atlaidai, bet nepriklausomą valstybę,
“šarmalako” Šventė. į Kaunui teko garbė tapti tos

Septinta* Poslapi*

LIETUVOJE BUSIĄS UŽDRAUSTAS 
ŽODIS “BEDARBIS”.

Tečiau* bedarbių šių žiemų Latviai ir Estai. Ten inteli- 
numatoma daugiau negu įgentams bedarbiams darbo 

pernai. įduodama įvairiose archi-
Rugsėjo 17 d. Lietuvos vi- vu^e’ kur garbiai daro 

daus reikalų ministerijoj j- 7ert™us, sudaro arch.vų ka- 
vyko pasitarimas apie kovų tahc«us lr “• .
su nedarbu. Pirmininkavo Manoma, kad maždaug to
pais Rusteika, vidaus reika- kio darbo butų galima paru- 
lų ministeris. -Miestų bur- pinti ir musų inteligentams 
mistrai (majorai) raportavo bedarbiams.
S-i.ZbSSe vie- Kadangi reikia ir mote- 
suosius darbus įvairiose vie- rimfe sufirupįn_

. ose‘ ti, tai ir šiuo reikalu nurodo-
j Iš burmistrų pranešimų pa- ma> pavyzdžiui į Latviją, 
sirodė, kad šią žiemą bedar- fcur moterys gauną daug 
bių Lietuvoje bus daugiau, darbo kareiviams lopyda- 
negu iki šiol būdavo. mos rubus, siudamos ką ir tt.

į • Tečiaus Rusteikai reika- ------ ---------
Jaujant, susirinkimas nutarė KIEK ŠIEMET NEMUNE 
(Oficialiai žodžio “bedarbis”, MAUDĖSI ŽMONIŲ, 
nevartoti. Vietoj “bedar- šią vasarą Nemune ir Ne- 
bių,” bus sakoma :“darbo ry ties Kaunu, savivaldybės

DIENAS.
„ , Pil. Oželis Kazlauskas iš

Mažiausiai dviem sąvai-' valstybės laikinąja sostine. ! Panevėžio atvažiavo Kau- 
tėm prieš atlaidus kiekvie- tuojau buvo susidurta su nan su 8 It. kišenėje. Ties Į- 
na, kad ir mažiausia Gruz- i labai aštriu butų stoka. Tru- gulos bažnyčia Kazlauskas 
džių miestelio bakūžėlė, iko Patalpų valdiškoms įstai- ‘ vieną pilietį paklausė, kur 
virsta nedideliu bravorėliu J g°ms, nemažiau jų truko pa- galima nemokamai pemak- 
Iš kiekvieno kamino rūksta daugėjusiems miesto gyven-,voti. Pilietis Kazlauską nu-
} dangų ilgas melsvas dū
mas, skleizdamas po apylin-

tojams. 1920—1924 metais vedė į LFLS aikštę ir paro- 
už geresnius butus ėjo sta-'dė šieno kupetį. Kazlauskas

kę ypatingą kvapą. Tai ver- čiai kova. Namų savininkai buvo pavargęs ir nusivilkęs
ta proga naudojosi ir kėlė švarką įlindo į kupetį ir už- 
butų kainas. Prie Kauno migo. Tuo pasinaudodamas,

tas naminis alus__“šarmala- miesto valdybos buvo įsteg- Kazlausko vadovas pavogė
kas ” i tas butų skyrius, kuris spre- miegančio drabužus ir din-

, . ...... ndė tarp butų nuomininkų go. Kazlauskas marškinių
J^al?bus^ m nl?1”*ir namų savininkų kylančius neturėjo; nubudo visai nuo- 

nesusipratimus: butų sky- gas. Nuogas nedrįso eiti prie 
rius turėjo teisę nustatyti žmonių, tai keturias dienas 
butams kainas, jeigu geruo- kupety įsilindęs badavo ir 
ju. nesusitariama. Tas butų šalo. Vienas studentas užė- 
skyrius ir dabar tebeveikia, jo Kazlauską ir pranešė po- 
bet jau beveik neteko darbo, licijai.
ir todėl ruošiamasi likvi-' ---------------
duoti. Mat, Kaune jau ne SILPNAPROTIS UŽKASĖ 
tiktai nėra butų stokos, o. ŽEMĖN GYVĄ VAIKĄ.

da gruzdiečių “garbė ir pa
sididžiavimas” —nepapras

pavadinimas. Bet dalykas 
ne alaus pavadinime, o jo 
stiprume. Gruzdietis neži
nia ką padarys iš nusimini
mo, jei jo alum pavaišintas 
svečias po antros stiklinės 
neišvirs iš kojų! Ir gruzdie
čiai stengiasi išvirti savo alų 
taip, kad jis butų ne tiktai 
“prijemnas dusiai”, bet ir 
“macnus”.

Šarmalako receptas toks: 
pūras miežių arba kitokio 
javo, glėbys apinių, sauja 
vamakių (tokios miške au
gančios uogos), žiupsnys 
stipraus tabako, machorkos, 
ir rupūžės koja. Visų šių 
“priprovų” rezultate jus 
gausite “Dievo dovaną”,ku
rios jau tik vieną stiklinę iš
movę, jus kibsite Į sieną.
O gruzdiečiai vaišingi. Mir
tinai juos įžeistumėt, jei jų 
šamarlako nors neparagau- 
tumėt O paragavę, norint— 
nenorint, turite gerti toliau 
kol neatsigulsite po stalu.

Taip baigiasi šv. Roko at
laidai tiems, kurie ant pečių 
nešioja silpnas galvas. Bet 
tie, kurie su stipriom gal
vom, o dabar stipresniais 
kūno raumenimis, baigia a- 
tlaidusne taip “prozaiškai.” 
Tokie atsigėrę “šarmalako” 
eina negyvėlių daryti. Šį
met papiovė jauną Laduką 
iš Ražų kaimo. V. Baekys 
iš Mažeikių kaimo buvo už
tai “apdovanotas” geleži
niais pančiais ir dabar sėdi 
Šiauliuose ant “skarbavos 
duonos.”

Pasitaiko čia muštynių ir 
be atlaidų. Begerdami “šar- 
malaką” bernai pritrūksta 
argumentų ir tuoj griebiasi 
už “šerdečnikų” ir šveičia 
vieni kitiems per galvas

Seniau būdavę da dau
giau muštynių. Per šv. Roko 
atlaidus užmuštų būdavę ne 
vienas, bet keliatas. Dabar 
jau mažiau mušasi ir atlai
dai menkesni. Kunigas 
skundžiasi, kad aukų jau 
kur kas mažiau sudeda.Mat, 
ta nelemtoji kultūra ir be
dievybė jau pasiekė ir Gru
zdžius. Žmonės jau laikraš
čius išsirašo, į bažnyčią ma
žiau vaikščioja. Praeis da 
keli metai, o išnyks ir gar
susis “šarmalakas,” kuris 
buvo taip susigyvenęs su šv. 
Roku.

yra net didokas jų pertek-, Paviečių kaime, Vilkijos 
liūs. Sakoma, esą apie 2,- valsčiuje, buvo toks atsitiki- 
900 tuščių butų. Tiesa, nau- mas. Rugsėjo 1 dieną uki- 
juose gražiuose namuose, ninko Stasio Giraičio žmona 
gerai įrengtu butų nėra dar išėjo miškan grybauti. Li- 
perdaug, nes į juos veržiasi kęs namie vienas pats Girai- 
daugiau pasiturintieji gy-, tis iškasė žemėje duobę ir 
ventojai, kurie ankščiau jo^’ užkasė 7 mėn. amžiaus 
tenkinosi menkučiais pra-! savo sūnų. Kūdikis iš duo- 
stuose prieškariniuose na- bes iškastas jau nebegyvas, 
muose buteliais. Tokių bu- Giraitis gi buvęs ne viso 
telių ir yra perteklius.

Bendrai galima pasakyti, 
kad per 15 nepriklausomy
bės metų iš nuskurusio prie
škarinio Kauno išaugo gra
žus moderniškas lietuviškas 
Kaunas, su padvigubėjusių 
gyventojų skaičium, su pui
kiais rūmais, meksfaltuoto- 
mis gatvėmis, vandentekiu, 
gelžbetoniniais tiltais, kar
tu ir su lietuviška išvaizda 
bei dvasia, nors svetimtau
čių, ypač žydų, gyventojų y- 
ra beveik pusė visų gyven
tojų. T»b.

-KLA

ri » • • > oj •> n v i n i u į reikalingi” ar kaip nors pa- nurodytose vietose, maudėsi
Darbininkų Streikas Baldų Fabrikuose.-našiai. apie 300,000 žmonių. (Bos-

Bedarbiams nutarta už tone į vieną dieną daugiau 
darbą mokėti ne pinigais, ™a.ud°a'-Į Valtininkai isgel- 
ber bonais arba čekiais, už "eJ° skęstančius žmones, 
kuriuos krautuvės galėtų Per vasarą ties Kaunu nus- 
duot jiems valgomųjų daig- ken<’° 6 žmones. Skęstan- 
tų ir kitokių reikmenų. Ga- tiems gelbėti išleista 13,674 
tavais pinigais mokėjimas į? arba kiekvienas nuo mi- 
esąs nepraktiškas, nes kai išgelbėtas kainuoja
kurie bedarbiai gautus pini-į 8 btus.
gus pragerią.

Buvo taip pat kalbama, ■ 
kas daryti su inteligentais, 
bedarbiais.

Kaune, Vilįampolės Sle- 
bados priemiesty, ir .Jonavo
je (apie 30 kilometrų nuo

PEERPIOVĖ MIEGAN 
ČIAM VYRUI GERKLĘ.

Kauno) yra įsikurusi nema-į Vieną naktį kaunietis A. 
ža baldų bei rakandų pra- š. pabudo, jausdamas per-
monė. Baldams geros miš
ko medžiagos yra daug, dar
bininkas pigus, o per karą 
gyventojai nuo baldų buvo

piautą gerklę. Jis tuoj šoko 
iš lovos ir suspaudęs gerklę 
nubėgo prie budinčio g-vėj 
policininko. Sužeistas tuo-

aptuštinti, todėl šiai pramo- jau nugabentas miesto ligo-
KAUNE IŠDAUŽĖ VO 

KIEČIŲ ATSTOVYBĖS 
LANGUS.

Šiomis dienomis Kaune
nei yra gana geros sąlygos 
tarpti. Keliuose didesniuo
se baldų fabrikuose dirba 
apie 1000 darbinikų. Už
stojus aštrėsniai ekonomi
niai krizei bei bepinigei, šie 
fabrikai yra priverstti už 
baldus žeminti kainas. Tuo 
pasiteisindami jie ėmė vis 
labiau spausti darbininkus: 
mažinti jiems užmokestį, 
versti ilgiau dirbti ir neleisti 
poilsiui. Darbininkai ilgai 
kentė, bet jų kantrybė tru
ko. Nesenai didesnių Kauno 
ir Jonavos baldų fabrikų 
darbininkai, apie 950 žmo
nių, sustreikavo išstatyda- 
mi grynai ekonomiškus rei
kalavimus: padidinti atlygi
nimą, dirbt tik 8 valandas 
per dieną ir gauti per me
tus dvi savaites atostogų 
(su atlyginimu). Kauno bai
dų fabrikų darbininkus su 
darbdaviais sutaikė darbo 
inspektorius. Susitaila iki 
Naujų Metų nemažinti esa
mo atlyginimo ir dirt tik 3 
valandas per dieną. Bet jo
naviškiai, 450 darbininkų, 
dar tebeštreikuoja.

Reikia pastebėti, kad ma-i 
žesnių streikų pastaraisiais i 
aikais vis dažniau ir daž

niau pasitaiko. Streikamsį 
priežasčių duoda daugiau
sia darbdaviai, kurie dėl pa
sunkėjusių laikų vis labiau 
spaudžia darbininkus. Tsb.

ninėn ir suteikta jam medi
cinos pagalba, tačiau gyvy
bė dideliame pavojuje. Su
žeistasis sako,kad tai esąs jo 
žmonos darbas—piovusi su j 
skustuvu arba gerai išgaląs-’ 
tu peiliu. Policija dalyką ti
ria.

“TAUTOS BALSO” RE
DAKTORIUS ATSISĖDO 

KALĖJIMAN.
Voldemarininkų “Tautos

Balso” vyriausis redakto
rius Kalvaitis buvo karo ko
mendanto nubaustas pinigi
ne pabauda. Jis tos pabau
dos tačiau paskirtu laiku ne
sumokėjo, todėl tapo paso
dintas kalėjiman vienam 
mėnesiui.

Ta proga inžin. Novickas žydai išdaužė akmenimis 
painformavo susirinkusius vokiečių atstovybės langus, 
apie tai, kaip suteikia darbo Du jauni žydukai suimti.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA %
Kalėdinė Ekskursija 
n I LIETUVĄ

Išplauk* i* New Yorko populiariais
Lloyd Garlaiviai*

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

EUROPA

Greičiausia 
Kelionė į 
Senąją Tėvynę

SPECIALIAI 
TRAUKINIAI 
stovi nti šaliatais 
garlaivio B r emer- 
havene užtikrina la
bai patogią kelionę 
į Lietavą.

Į LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai 

Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

GRUODŽIO 16 D.

»as vietinius agentus arba

f j W 
^Amerikoj 

Linija

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI:

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

Informaeiftų klauskite

ŠVEDŲ LAIVYNAS*
Greita kelionė į Lietuvą per Švediją. 

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

Išplaukimų surašą 1934 metam, 
kainas ir kitas informacijas su- 

tiekia agentai arba ofisas

Scandinavian- 
American Line
248’ Washington Street 

Boston. Mass.

NORIM GUMAI LLOYD a
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

^jimniiiiinMimi m n  imu—mmniaTa
ne

M. 1^ Kungsholm Spalią 24
S. S. Drottningholm Spalią 31,
*)S. S. Prettningholm Lapkričio 29 
*)M. L. Gripsholm Gruodžio 9

») KALĖDŲ EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ.

Dideli, balti it gulbės laivai Erdvus 
į ir gerai ventiliuoti kambariai. Kėlio

jo <r-vp vaviavn P Vnteilrn inėje: judomi paveikslai, koncertai ir QO g-ve važiavo r. VaieiKa šokiai. Keliaujant “Baltuoju Švedą 
ir Kvietkauskas. Važiuoda- Laivynu” kelionė būna pertrumpa. 
mi parbloškė Marę Purany-J
tę ir ją taip sužalojo, kad 
Puranytė nuvežta ligoninėn 10 statė st., 
mirė.

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 
MERGINĄ

Kaune anądien Grunval-

Kreipkis j vietinį agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 

BOSTON, MASS

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

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

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

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $140.

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mas*.

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

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

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

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina 54.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS i5d kaladėje), su lietuvišku ir 
angliška aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.'A

3. LIETUVIŠKAS ORAKULAS — delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina............................................. 53.06

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

262. Kaina ........................................................................................ $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
7. IŠGYVENIMO LIETI VIŠKV VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi.

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

Kaina ...................................................................................................... 5.75
9. DftDCS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina ........................................................   575
1*. MJSLIŲ KNYGA. Vi š 1^00 mįslių. Pusi. 162. Kaina 51.00 

* 11. LAIMft IR PLANETOS Pusi. 44. Kaina ..........................5.30
12. SEKRETAI BURTININKU- Pust 40. Kaina .............. 5-W
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.20S. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina <udaro S18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už s?. bet perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurion knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proza užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už 59.00. Lauksime Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA
j 3653 SO. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL.
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LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES’ 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOJ” turi savo korespondentų Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.

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

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ f SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas ii viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitu valstybių. įvairiu apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Vietinės Žinios
Paminklas Gompersui.Uždarytame banke neapsa* 

komo* suktybė*.
Uždarytojo Federal Na

tional Banko depozitoriai j 
pradėjo labai nerimauti, nes

SKAITLINGAS NAMŲ kcnų partijos žmogus, kilęs'ka; sykL? Pasirodo vis dide-[ 
SAVININKŲ MITINGAS, iš senųjų Bostono aristokra- snis Pimš¥ grobimas. Ne-.

---------  tų. Vadinasi, ne musų klasės gana, kad buvo didžiausių
Dideli* žmonių protestas dėl atstovas, bet ir ne airišių po- suktybių
nepakeliamų taksų ir vagy

sčių miesto valdžioje.

Pereito penktadienio va
karą Lietuvių Salėj įvyko

ir vagysčių tame 
litikieris. Jis kalba ramiai, banke prieš jo uždarymą, 
nesiblaško, nesigiria ir de- dafc ie aždam, dl:ru.
magogiskų prižadų nedaro. . . , ,Jis sako, aš negaliu daryti “>’* daromas neleistinas biz- 

----- ---  siomis die-karą Lietuvių balej įvyko . -ž ”, k • į* Efc. Pavyzdžiui, šiom
skaitlingas lietuvių protesto ti kan(jidatai paprastai da- nomis išėjo aikštėn, kad gen.

,SU”,klvU ™ fr niekad nieko neišpil- E. I ranas, kuris buvo pa-
Nes ištikrųjų tos taksos (mo get a- prį£acĮu iššluoti siskolines iš to banko $139.- 
kesciai) pasidarė jau nebe- graft~ įr SU(jaryti švaria 000, dabar ta skolą atmokė- 
pakeliamos. Daugelis jau miesto administraciją. Be to, damas atskaitė sau $69,000 
neteko savo namelių, j ku- a- prižadu palengvinti na- “natarnavima”. Kitais 

mų savininkų naštą. Dabar
namų savininkai moka per
daug, o kiti nieko nemoka.
Tuos mokesčius reikia pa-

riuos buvo sudėtas jų viso 
gyvenimo uždarbis, o ki
tiems da gręsia pavojus pa
silikti be savo pastogės.

Klausimas, kodėl tos tek- skirstyt teisingiaUi taip

uz "patarnavimą”. Kitaip 
sakant, vietoj $139,000, su
grąžino tik $70.000. ir val
džios atstovas pilnai jį pa
kvitavo.

Sis paminklas buvo pastatytas ir šiomis dienomis atideng
tas Washingtone buvusiam Amerikos Darbo Federacijos pirmi
ninkui Samueliui Gompersui, kuris mirė keliatą metų atgal. 
Gompersas buvo Anglijoj gimęs žydas.

Motiejus Martinaiti* 
užsimuiė.

Motiejus Martinaitis, 67 
metų amžiaus lietuvis, kuris, 
gyveno adresu 75 Silver st, 
aną dieną nupuolė nuo pia- 
zos ir taip prisimušė, kad 
vežamas miesto ligoninėn 
mirė. Velionis buvo kilęs 
nuo Jurbarko, bet jau 33 me
tus gyveno South Bostone. 
Pastaruoju laiku jisai sirgo 
vandens liga. Liko trys sū
nus, duktė ir žmona.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tat Parter 2789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJA8 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedšliomis ir šventadieniais 
aso 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
lamas st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

flr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

sos tokios didelės? Da didesnis i 
ėjo su Dolano

kandalas iš-1 
skola. Ed-lygiai turėtų mokėti ir tie,

- gvali ir tur®tųų mokėti’ mundasL^Dolan^ yra tur
sviete Kelemo redakto- bet dabar nemoka. tingas žmogus ir Stambus
nūs Michelsonas. Taksos Bendrai, Parkmanas daro ai,.fši politikieris. Nelabai 
aukuos del to, jis sako, kad dzentelmano ĮspudĮ. kaip jis senai ’ da jis buvo Bostono 
miesto administracijoj da- valdytų miestą, žinoma, miest0 iždininkas. visi sako, 
• T, į*?zla^‘?s funku pasakyti. Bet vienas kad tai mįiionierius. Jis tu-
įr suktybes. Pinigai vagia- dalykas vis gi aiškus, tai rėj pvi5jpirkęs Federal Na 
m; m miesto iždo milionais. tas, kad is visų dabar esą-, ti'na', BaPnko- ir a4. 
Vieno Bostono miesto įslai- mų kandidatų jisai išrodo nemaža
dos yra didesnes, negu visos svariausis. Kitas svarus ti- ritib^r ik tnrėio
M«sachusetts. valstijos. Po- pas išrodo Mansfield, teip^Sii bankui J $78 Jo6° 
litikienai vagia miesto pini-pat senas jankis. 06. Bet banko resvveris
gus visokiais budais. Pavyz-, Visi kiti yra stačiai slyk- ’ Pearson Ieido jį į5 gg6 
dziui, superka kurioj nors stųs politikieriai. Įsu centais.

Vadinasi, generolui Loga- 
nui skola buvo sumažinta 
beveik per pusę, o politikie- 
riui Dolanui nustatyta tik 7 
centai nuo kožno dolerio.

Taip “atsilygina” bankui 
milionieriai. O biedni žmo
nės. kurie buvo bankui sko
lingi už šėrus ar morgičius, 
turėjo užmokėti po 100 cen
tų už kiekvieną dolerį!

Tai juk baisus skandalas. 
Žmonės tuo taip pasipiktino, 
kad pradėjo reikalauti tuo- 
jaus prašalinti dabartinį re- 
syverį Pearsoną, kurį yra-at- 
siuntusi Hooverio valdžia 
iš Washingtono. Mes tačiau 
netikim, kad žmonės galėtų 
surasti teisingumą. Jeigu re- 
syveris ir bus prašalintas, tai 
išeikvoti biednų žmonių pi
nigai jau nebesugrįš. Juk su
kti ir išnaudoti biednus žmo
nes—tai svarbiausis kapita
listinės sistemos principas.

gatvėj pasenusius namus už 
pusdykį, paskui nutaria tą 
gatvę platinti ir tuos namus 
griauti. Ir už tuos nugriau
tus laužus užmoka patys sau 
iš miesto iždo dešimtį kartų 
daugiau, negu tie laužai 
jiems kaštavo. Arba sutve
ria kokį nors nereikalingą 
departamentą, padarydami 
tuo budu “tarnybų” savo 
sėbrams, kuriems paskui 
moka iš miesto iždo dideles 
algas. Todėl miesto išlaidos 
kas metai darosi vis dides
nės ir didesnės. Ir todėl po
litikieriai vis kelia ir kelia 
mokesčius ant namų. Tak- 
suojamas ne gaunamas pel
nas iš namų, bet įdėtas į na
mus kapitalas. Ir taksuoja- 
mas net tas kapitalas, kurio 
žmogus neturi. Jeigu žmo
gus nusiperka $10,000 ver
tės namą ir įneša $2,000, tai 
jis turi mokėti taksas už vi
są $10,000. Vadinasi, jis tu
ri mokėti ir už tuos $8,000, 
kuriuos jis yra pasiskolinęs 
iš banko ar kitur. Bet ban
kas, kuris ima už tuos savo 
pinigus procentus, jokių ta
ksų nemoka už juos. Viskas 
sukrauta ant namų savinin
ko.

Šitaip yra dėl to, kad na
mų savininkai neorganizuo
ti ir negali šitam banditiz
mui atsispirti. Taigi išvada 
aiški: reikia organizuotis.

Visų kaimynas.

Atsisakė gelbėt skęstančius 
žuvininkus.

Pereitos pėtnyčios naktį 
ties Beverly jūrėse prigėrė 
du jauni vyrai, Andersonas 
ir Brisbois, o trečias, Le- 
toumeau, buvo išgelbėtas. 
Jis sako, kad visi trįs jie pėt
nyčios vakarą išsiirė iš Sa- 
lemo žuvauti jūrėse. Kei- 
čianties jiems vietomis, val
tis apvirto ir visi trįs atsi
dūrė vandeny. Patamsy 
sunku buvo surasti apvirtu
si valtis, nes vėjas buvo 
smarkus ir vilnys didelės. 
Pagaliau jie pasivijo savo 
valtį; kurią vėjas nešė tolyn, 
bet ji buvo apvirtusi dugnu 
aukštyn, jos šonai šlapi ir 
slydųs, nebuvo už ko nusi
tverti. Kanbindamiesi na
gais už slydžių jos šonų. jie 
pradėjo šauktis pagalbos. 
Prie jų priplaukė motorinis 
botas, kuris nežinomais tik
slais nakties tamsoj manev
ravo po Beverly įlanką: jis 
apšvietė juos, pažiurėjo, pa
skui užgesino savo žiburius 
ir greitai nuplaukė tolyn. O 
jie vis šaukėsi pagalbos. Pa
galiau jie pradėjo netekti 
spėkų. Vienas jų nuėjo dug
nan apie 3 valandą nakties. 
Antras nuskendo valanda 
vėliau. Bet nuo jų šauksmo

Reikia baigti Dariaus* 
Girėno žygį.

Amerikos lietuviai rengia 
transatlantinei kelionei kitą 
patyrusį, gabų Amerikos lie
tuvį, Juozą Janušauską, kad 
ateinantį pavasarį baigtų 
Dariaus-Girėne pradėtą ke
lionę iš Amerikos i Lietuvą. 
Kadangi lakūnas .Janušaus
kas bus Mass. valstijoj šių 
metų lapkričio pradžioje, 
tad šiuomi yra kviečiami ri
si Mass. valstijos Dariaus- 
Girėno komitetų nariai, y- 
pač Bostono ir Worcesterio, 
pasitarimui Lietuvių Svetai
nėj, Silver ir E gatvių ker
tėj, So. Bostone, šį ketvirta
dienį, spalių 19, kaip 8 vaka
re. •

Bostono Dariaus-Girėno 
Komitetas:

Dr. A. J. West, pirm., 
Dr. A. L. Kapočius, ižd. 
Adv. F. J. Bagočius,
Irena Yurenaitė, sekr.

Mirė Olga Landino.

So. Bostone, Mass. spalių 
14 d. mirė mylima žmona 
Filipo Landino ir duktė Sta
sio Kurausko. Laidotuvės 
įvyko iš jos tėvų namų 190 
W. Sixth st.’ So. Bostone. 
Palydėta į kapus iš Šv. Au
gustino bažnyčios. Velionė 
pusanttrų metų išgulėjo li
goninėje, paliko varge ma
žus 3 kūdikius, savo vyrą ir 
mylimus tėvus. Lai būna 
amžina jei atmintis.

St Kurauskas.

buvo jau pabudę kai kurie 
Ir šiame susirinkime pa-J gyventojai ant kranto ir at

daryta jau gera pradžia to
kiai organizacijai. Susirašė 
apie 56 lietuvių namų savi
ninkų. Nariai moka $1 me
tams.

Reikia pasakyti, kad šitas 
judėjimas eina ne tarp vie
nų tik lietuvių. Ją pradėjo 
patys amerikiečiai ir dabar 
jis yra apėmęs jau visą Mas
sachusetts valstiją. Jų orga
nizacija vadinasi Massachu
setts Namų Savininkų Lyga 
ir turi jau daug narių. Lie
tuvių namų savininkų orga
nizacija skaitosi tos Lygos 
skyrius. Pereitą penktadienį 
buvo jau antras toks lietuvių 
susiririkimas. Pirmininkavo ! 
Ch. Pratapas, kalbėjo M.' 
Venys, “Keleivio” redakto
rius Michelsonas ir visa eilė 
amerikonų. Amerikonai aiš
kino, kokį žmogų reikėtų 
rinkti į miesto majorus. Visi 
jie agitavo už Parkmaną. Jų 
kalbos žmonėms tačiau ne 
labai patiko, nes kvepėjo 
paprasta politikierių dema
gogija : daug riksmo ir blaš
kymosi, o maža turinio. Ant 
pabaigos pasirodė ir pats 
Parkmanas Jis yra republi-

sikėlę iš lovų atplaukė val
timi į pagalbą. Tuo budu 
trečias žuvininkas buvo iš
gelbėtas.

Policija mano, kad tas 
motorinis botas, kuris atsi
sakė gelbėt skęstančius žu
vininkus, buvo butlegerių.

Crawfordo nakvynių na
muose pereitą nedėldienį 
rasta lovoje negyvas juri
ninkas Martin Connolly. Jo 
krūtinėj buvo žaizda nuo šū
vio ir šalia gulėjo tarnybos 
revolveris ’

P-lė Sabina Baušiutė prii 
ta advokatų Iuoman.

Lawrence'o lietuviai susi
laukė pirmutinės lietuvaitės 
advokatės iš savo tarpo. Tai 
p-lė Savina Viktorija Bau
šiutė (Bush), kurios tėvai, 
Franas ir Liudvika Baušai, 
gyvena po numeriu 34 Ber- 
keley st., Lavvrence, Mass.

Vidurinę mokyklą (high 
'Chool) p-lė Baušiutė bai- 
gė savo mieste. Mokyklą 
pabaigusi ji pradėjo dirbti 
orie Industrial Accident 
Boardo ir čia susidomėjo 
Workmen’s Compensation 
Act'u. Tas susidomėjimas 
oriėjo prie to. kad ji įstojo

Pertai Law School ir pra-. 
riejo mokytis teisės. Šią va-' 
sąrą ji tą mokyklą baigė ir 
Išlaikė Massachusetts advo
katų kvotimus. Dabar ji ža-. 
4a praktikuoti advokatūrą 
Lavvrence ir Bostone.

Linkime jai geros kloties.

D. A. ZALETSKO
Graborystės Įstaiga-Funeral Home

564 E. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
TeL So. Boston 0815

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes musų 
įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kambariai šerme
nims DYKAI. Patarnavimas dienų ir rakti. Pilnas pasirinkimas 
metalinių ir kieto medžio grabų. Musų kainos: Metalinis grabas 
(Steel Casketj ir visos šermenys (be kapų) $300.00 ir aukščiau. 
Kieto medžio grabas ir visos šermenys $115.00 ir aukščiau. Dra
bužiu apdengtas grabas (Cloth Covered) ir visos šermenys 75.00 ir 
aukščiau

D. A. ZALETSKAS F. E. ZALETSKIENE

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

Laikrodėlius ir Budintojus.
Reikale galiu ateit i namus. (8) 

433a BROABWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 

Telefonas, So. Boston 2023-W

.CHELSEA—ANT CRESENT AVĖ.
Storas ir 7 ruimų gyvenimas, ran- 

dos *33 j mėnesį, nėra buvęs tuščias. 
Tur būt parduotas virš $1000. Savi
ninkas :
220 Woad Avė., Mattapan.

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

iš senų laikrodžių į naujus. 
TURIU GERIAUSIOS RŲŠIES

OI L BURNERIUS. PATYS 
ĮTAISOME.

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

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

JOS. MARTIN

/špentykit
s*" Namus

MOORES PENTV

Vienintelė Krautuvė So.
Kuri Parduodi*. Geriausia*

Pentus, Sienom* Popierą, 
įvairiu* geležiniu* daiktu*
žemiausiomis

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

užeikite pas mus.

Flood Squak 
Bardiare Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY.
SOUTH BOSTON
T e L Šou. Boston 47S3-M

Nuo 1 iki 3 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
69 Scollay Sųnare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

TeL So. Beoton 26*9. 
DAKTARASA L. KAPOČIUS

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

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

tik susitarus.
Šaradomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna 

*1 BROADWAY, tarp C ir D at. 
80. BOSTON, MASS.

GREITAM PARDAVIMUI
FARMA 27 AKRŲ ŽEMĖS, nau

jas 6 kambarių namas su maudyne, 
elektros šviesoms, šiltu ir šaltu van
deniu ir telefonu, didelė barnė. gram
džius, ir vištininkai, gera žemė ir la
bai paranki vieta, tik 11 į mylios į 
centru miestuko: 25 mylios nuo Bos- 
otno. *4500. Lengvoms išlygoms.

PUIKUS VASARNAMIS, arba ir 
apskritiems metams “country home", 
tik 17 mylių nuo Bostono, prie viešojo 
kelio, 5 kambarių namas su visais 
įrengimais ir pianu, didelė su skiepu 
daržinė, 2 akrai žemės, loO vaisme
džių sodnas. Tik *20On.

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 *500<»—$1000 įmo
kėti, likusieji lengvoms išlygoms.-

Platesnes Informacijas suteiks
JOSEPH BALUSZAITIS 

Boston Realty Trust 
317 “E” Street, prie Broadway 

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

Karpentėris ir Pentorius 5
Taisau Namus ir Pentinu,

I Darbas gvarantuojamas.
• Reikale pašaukite pasitarimui.(3) {

A. J. NAMAKSY
Real Estate A Ii

366 W. BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Telepbone Res. Telephone 
So. Boston 3337 Jamaica 29*1-11 

Residence: 251 Chestnnt A'
Jamaica Plaia,

<4

-i

I

405 THIRD STREET 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. So. Boston 4051

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS

Tet Uriversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUV* DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Ave^ 
(PBIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Telefonas So. Boston 448*

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadvay 
SO. BOSTON. MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS

TeL Broekton 411*

Daro
Veda

317 E STREET,

SOUTH BOSTON, 
Telefonas: South Boston 2722

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

LIETUVYS

\0PT0METRISTAS

akis, priskiria

ir amblyopiikoee (aklose) aky
se sogrųžina šviesų

J. L PASAKARNIS, O. D.
447 Braadnay, Sa.

GRAŽIOS EILES, DAINOS S
IR BALADOS 1

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvnotų puiki? paveikslę, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairi? eilię,

deklamuot viešuose susirinkistuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rtjiių eilės:
TAUTIŠKOS. SEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiasda eilių knyga betariu kalboje.
KAINA TIK 31.00.

Audimo apdarais 11.25.
Kiekvienas turėtų papuošti saro knygynų minėta knyga, 
riejas nusipirkęs tų knvfų pasidžiaugs. Pinigas geriausia J 

Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- § i 
konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- g į 

ir nepamiršt prilipint už 2c. markų. Ji

“ K E L EI V I S ”
289 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS

Mes užlaikome visokių Vatotų iv 
Gyduolių. Nuo Patrakime, KosaHo, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų ap$ie> 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas aa- 
siunčiam ir per paštų. Atadaktte 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptlekeriaa) 
ISO DORCHESTER STBER 

Kampas Broadiray 
SOUTH BOSTON, MAS&

TeL So. BosUm 2029, 2172 ir S7W

SO. BOSTON
1068

-BAYVIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Ageatara.

Taisome visokių išdirkyočių aato- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Jae

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Bes. 158 West 7th Street

Tel. 1437-M

\PARKWAY AUTO
SERVICE

ud FILUNG STATIOK
Mm> Gaisui, TM,a. TtaU. 
Jeigu norite, kad Jūsų šutomo- 

ffias ilgai laikytų, dookit patai-
Darbas geras, kaina 

am* . Jeigu norite, kad jūsų
----- gerai trauktų, imUto gano-

Bau paėmus
VIKTOR V AITAITIS

415 OM Colony AveM 
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: Sa. Boston 9777.

DR. J. LANDŽIUS^EYMOUR
LIETUVIS GYDYTOMS Bt CBRUBGA8 

Gydą aitrias ir ironiškas Hgs* vyrų, mašavuir vaikų. Vartoj* X-Ray-----a - i* •*-  -- —•- • ' —ApATBl^ įAhJVUBu ▼MMTIB Ir pi 
mų, ir spiaudalu* sąra lakavai 
gyvuantistnu. 16 malu piaktlM t«■»-»-
OfiM vaUadoa: 2—4 a. p.'7—649 vak TeL S. B. 2712.

6*4 EAST B*OADWAY SOUTH BOSTON, MASS.




