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WASHINGTONAN AT
VAŽIUOJA LITVINOVAS

Amerikos kapitalistai tikisi 
didelių užsakymų Rusiją 

pripažinus.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes rašėm, kad Rusi
jos pripažinimo klausimas 
yra jau pribrendęs ir greitu 
laiku turės būti galutinai iš
rištas. Ir mes neapsirikome. 
Prezidentas Rooseveltas jau 
nusiuntė Maskvai oficialų

Dar 10,089,000 Be-; 
darbių. Amerikoje.

Darbo Federacija riekalau- J 
ja trumpesnių darbo 

valandų.
Kalbėdamas per radio pe

reitą nedėldienį prezidentas 
Rooseveltas pasakė, kad 
praėjusi kovo mėnesį šioje 
šalyje buvo tarp 12 ir 13 
milionų bedarbių. Nuo to 
laiko jau 4 milionai bedar- 

savo pakvietimą pradėti ši- bių sugryžo darban. Tai rei
tuo klausimu derybas. Mas
kva pakvietimą priėmė di
džiausiu džiaugsmu ir So
vietų Respublikos preziden
tas Kalininas atsakė Roose- 
veltui telegrafu, kad dery
boms vesti į Washingtoną 
atvažiuosiąs Maksimas Lit
vino vas, liaudies komisaras 
užsienio reikalams.

Šitos žinios užtemdė vi
sus kitus pasaulio įvykius. 
Užmiršta net apie nusigin
klavimo konferencijos su
griuvimą ir apie gręsiantį 
karą. Amerikos spauda ant 
syk permainė sąvo pažiūras 
j Rusiją. Kaip pirma ji nie
kino ir smerkė Sovietų tvar
ką, taip dabar ją giria. Pir
ma tarybų respublikoj ne
buvo nieko gera, tik badas, 
vargas ir nelaisvė, o dabar 
staiga Rusija pasidarė tur
tinga, graži ir daug žadanti 
šalis.

Amerikos kapitalistai ti
kisi iš Rusijos pripažinimo 
daug biznio, nes Litvinovas 
yra nesenai Londone pasa
kęs, kad Rusija nori pirkti 
Amerikoje už $1,000,000,- 
000 visokių prekių, tik lau
kia pripažinimo.

Rusija tikisi da daugiau 
sau naudos iš santikių at
naujinimo, negu Amerikos 
biznieriai, nes ji mano gauti 
čia didelių kreditų. Tai 
yra, ji mano, kad galės gau
ti mašinų, bovelnos, duonos, 
mėsos ir kitokių reikmenų 
ant bargo, pasižadėdama 
užmokėti kada nors vėliau, 
už kelių ar keliolikos metų. 
Kad šios šalies kapitalistai 
nebijotų jai tokių kreditų 
duoti, Washingtono vyriau
sybė turės jiems garantuoti, 
kad Rusija tikrai užmokės, 
ir da su gerais procentais. Ir 
spauda jau rašo, kad Sovie
tų valdžia gerai savo žodį 
pildantį ir skolas rūpestin
gai užmokanti,— -ta pati 
spauda, kuri nesenai da ra
šė, kad bolševikais negali
ma esą pasitikėti, nes jie jo
kių skolų .nepripažįstą.

Kada Litvinovas Washin 
gtonan atvyks, tikrai d a ne
žinia, nes iš Maskvos prane
šama, kad jo kelionė bu
sianti “incognito”, reiškia, 
slapta. Nei Bimba nieko 
apie tai nežinos.

CALIFORNIJOJ 92 LAIP 
SNIAI KARŠČIO, KANA

DOJ SNIEGAS.
Albertas provincijos pie

tuose, Kanadoj, pereitą są
vaitę prisnigo 18 colių snie
go. Tuo tarpu Califomijoje 
buvo 9? laipsniai karščio

kštų, kad dabartiniu laiku 
bedarbių turi būt tarp 8 ir 9 
milionų. ,

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos pirminink. Green 
praneša, kad šiandien yra 
10,089,000 žmonių be dar
bo. Praėjusį kovo mėnesį 
bedarbių skaičius buvo pa
siekęs 13,689,000. Nuo to 
laiko iki dabar sugryžę dar
ban ne 4,000,000, kaip Roo
seveltas sako, bet apie 3,- 
600,000.

Daugiausia bedarbių bu
vo paimta darban rugpiučio 
ir rugsėjo mėnesiais, kuo
met NRA patvarkymu buvo 
sutrumpintos darbo valan
dos, sako Green. Ir todėl jis 
reikalauja, kad darbo va
landos butų da daugiau su
trumpintos. Būtinai turi būt 
Įvesta 30 valandų, 5 dienų 
darbo sąvaitė. Algos darbi
ninkams taipgi turi būt dau
giau pakeltos, negu dabar 
NRA patvarkymu yra nus
tatyta, nes pragyvenimas 
kas diena eina brangyn ir 
žmonėms reikia daugiau pi
nigų. Darbininkams turėtų 
būt mokama nemažiau kaip 
60 centų į valandą.

Sing Kalėjime
Mirs 4 Piktadariai.
Lapkričio 20 dieną Sing 

i Sing kalėjime, New Yorko 
i valstijoj, bus nužudyti 4 pi
ktadariai. Žinoma, pikta
darių žudymas elektros kė
dėj nėra naujiena. Bet įdo
mi ta piktadarybė, už kurią 
jie turės mirti. Jie susitarę 
buvo apdraudę savo naudai 
seno girtuoklio, Michaelo 
Molloy’o, gyvybę. Ir paskui 
girdė jį degtine, kad jis 
greičiau numirtų. Žiemos 
laiku jie išnešdavo jį nugir
dytą į kiemą, nuvilkdavo 
drapanas, suliedavo marš
kinius šaltu vandeniu ir taip 
ii palikdavo per naktį šalti. 
Bet Molloy nemirė nei nuo 
degtinės, nei nuo šalčio. Po
licija sako, kad sykį jie ban
dė jį ir automobilium perva
žiuoti, ir tai nieko negelbė
jo. Taigi jie paėmė jį ir už
mušė. Paskui išsikolektavo 
apdraudos pinigus ir pasi
dalijo. Bet piktadarybė išė
jo aikštėn ir dabar visi ke
turi šitie raketieriai turės 
užtai užmokėti savo galvo
mis.

Michigane Streikuo
ja 20ft00 Mechanikų.

Detroite ir kituose Michi- 
gano miestuose streikuoja 
mechanikai automobilių 
dirbtuvėse.Kapitalistų spau
da sako, kad streikuoja ne
daugiau kaip 5,000. Bet 
streiko vadas Jay G. Griffin 
sako, kad vienam tik Det
roite streikuoja apie 11,000 
ir 100 dirbtuvių stovi užda
ryta ; gi pridėjus Flintą, 
Pontiacą ir kitus miestus, 
streikuojančių skaičius bu
siąs nemažesnis kaip 20,- 
000.
RENKA NRA STATISTI- 

KĄ
Šiomis dienomis NRA 

centro ofisas išsiuntinėjo 
darbdaviams 3,000,000 pa
klausimų, kiek jie priėmė 
darbininkų įvedus NRA 
samdos patvarkymą ir kiek 
pakėlė algų. Darbdaviai tu
ri smulkiai į tuos klausimus 
atsakyti ir atsakymus sugrą
žinti valdžiai. Iš to valdžia 
spręs, kiek NRA turi pasi
sekimo.

GENERAL ELECTRIC 
KOMPANIJOS PELNAS.
Per devynius šių metų mė

nesius General Electric 
kompanija padarė $6,886,- 
000 gryno pelno. Pernai per 
tą patį laikotarpį ji pelnė 
$9 726.395

Karas Kasyklose Girtas Stos Prieš 
Nesiliauja.

15,000 progresyvių maine- 
rių užplūdo Illinojaus

S sostinę.

tas Stos Prieš IpD A ČIUPTA NAITIAC 
Dievo JfajcBfotą. * RAulUCJ v uAUJAu
irrlamJH Foram i < o ar a i W MMirdamas Egan išgėrė 
puspaintę degtinės.

Štai įdomi žinia. Tūlas
FARMERIŲ SUKILIMAS.

Pereitą sąvaitę į Spring- Dalias Egan uz žmogaus uz- A hipn/i PhLfieldo miestą atžygiavo 15,-, mušimą Califomijoj buvo AVIACIJOS Utena r M
000 angliakasių iš Illino- nuteistas mirti. Laukdamas ladelpiJOJ Pavyko. 

savo bausmės, jisai nusiuntė

DARYS SPAUDIMĄ 
PRIEŠ DIDELES DYKA

DUONIŲ ALGAS.
Washingtono valdžios 

sferose pradėta kalbėti, kad 
reikia pradėti kokį nors va
jų prieš nežmoniškai dideles 
algas, kokias ima visokių 
korporacijų ir bankų virsi 
ninkai. Teisingumo ministe
ris Cummings turėjo tuo rei
kalu pasitarimą su Roose- 
veltu ir paskui pareiškė, kad 
akciją prieš nepateisinamai 
dideles algas galima busią 
oradėti įstatymo keliu. Ši
tas pareiškimas iššaukė vi- 
trioliškai piktą atsišiepimą 
iš pluotokratų pusės. Vie
nas Bostono laikraštis, ku
ris visuomet gina stambųjį 
kapitalą, tiesai sako prezi
dentui: “Kas tau darbo, kiek 
mes imam algų?” (“None of 
your business”.)

Danai Ginsis Nuo 
Hitlerininkų.

Jeigu Hitlerio gaujos ban
dytų veržtis Šlezvigo pro- 
vincijon, tai danai ginsis vi
somis jėgomis. Taip pasakė 
oarlamento premjeras Stau- 
ning. Komunistų vadas tam 
pasipriešino. Tuomet Stau- 
ning jam pasakė: “Aš nesi
stebiu, kad jus, komunistai, 
nenorit ginti savo šalies. Bet 
aš jums pasakysiu, kad vis
gi geriau yra gyventi Dani
jos darbininko namuose, ne
gu svetimam kalėjime, kur 
jus tikrai atsidurtumet, jei
gu Hitleris užimtų Daniją.”

MOTERIS STORA—REIŠ
KIA, TURI GERĄ VYRĄ.

Montrealo mieste tūla 
madama Uellette apskundė 
savo vyrą, kad neduoda jai 
užlaikymo. Pašauktas teis
man vyras tarė: “kuomet 
aš ją vedžiau, ji svėrė 105 
svarus; dabar, po trijų me
tų, ji sveria jau 180. Kaip 
gi ji galėtų taip nutukti, jei
gu aš neduočiau jai užlai
kymo?” Teisėjas tam pati
kėjo ir pareiškė moteriškei, 
kad ji Juri gerą vyrą ir be 
reikalo jį skundžia. Byla 
panaikinta.

jaus kasyklų ir įtaisė de
monstraciją, reikalaudami, 
kad kasyklose butų pripa
žinta Progresyvė Unija. 
Valstijos rūmai ir guberna
toriaus butas buvo apstatyti 
policija ir kariumene. Ang
liakasių delegacijos prie 
gubernatoriaus neprileido. 
Susirėmimo su kariumene 
nebuvo, bet vieną demons
trantą nušovė United Mine 
Workers unijos viršininkas 
Haynes iš Kincaido, netoli 
Taylorvillės. Jis buvo užtai 
areštuotas.

Kova tarp šitų dviejų uni
jų eina jau 14 mėnesių. Apie 
20 žmonių jau buvo užmuš
ta ir daug sužeista. NRA at
stovas dabar pasiūlė abiem 
unijom planą susitaikyt, bet 
progresyviai maineriai ii at
metė. Kuo tas konfliktas 
baigsis, nežinia.

Pennsylvanijos pietuose 
irgi nieko gera nesimato. 
Plieno trusto kontroliuoja
mos kasyklos galutinai atsi- 
sakėųjripažfcti uniją ir ang
liakasių atstovai nutraukė 
su jais visas derybas. Ang
liakasiai streikuoja ir pasi
ryžę negrįžti darban kol ne
bus pilnai pripažinta unija. 
Rooseveltas žadėjo pats Įsi
kišti, jeigu plieno kompani
jos geruoju su savo anglia
kasiais nesusitars, bet kol 
kas jis da nieko joms nesa
ko.

gubernatoriui Rolph’ui pra- Philadelphijoj aviacijos 
šymą, kad prieš mirtį duotų diena su lakunu J. R. Janu- 
jam degtinės, nes jis norįs šausku pavyko labai pasek- 
išeiti iš šio pasaulio links- mingai. Buvo du orlaiviai 
mas. Amerikoje yra toks pa- žmonėms važioti, bet tiek 
protys, kad žudomiems pik- daug buvo norinčių paskrai- 
tadariams paskutinį sykį dyti, kad .prieš vakarą su 
duodama valgyt ko tik jie viršum 50 žmonių reikėjo 
nori. Todėl gubernatorius grąžinti pinigus už parduo- 
lieoė duoti šitam žmogžu- tus tikietus, nes nespėjo vi- 
džiui ir degtinės į valias, ir sus išvažioti. Buvo parašiu- 
pačois geriausios degtinės, to šokėjas iš debesų, ir kito- 

Kunigai, davatkos ir ki- ki0 pamarginimų. 
tokie fanatikai pakėlė triu- Subatoj lakūną Janušau- 
kšmą. Kaip, girdi, galima ską priėmė teisėjas W. Le- 
girdvt žmogų einant jam wis City Hali ir Amerikos 
mirti? Kaip jis galės girtas dienraščių reporteriai gra- 
stoti prieš Dievą? žiai viską aprašė. Radio sto-

Bet Egan vistiek gavo tis WCAM kelis kartus gar- 
degtinės ir pasigėrė. Bude- sino aviacijos dieną veltui, 
lis sako, kad “malonu” bu- Žmonių ūpas labai pakeltas 
ve ji karti, taip gerai jis ir visi pasiryžę remti antrą 
iautėsi nuo degtinės. Ne- skridimą — išpildyti Da- 
baisus jam buvęs nei Die- riaus-Girėno testamentą. Iš 
vas, nei Velnias. Einant jam aviacijos dienos bus pelno 
ant kartuvių, gramofonas keletas šimtų dol. skridimo

Jau 3 Metus Gyvena 
Su Kulipka Širdyje.
Kansas valstijoj treji me

tai atgal buvo priepuolamai 
peršautas farmerių Bennet- 
tų sūnūs Virgil. Jo brolis 
ėmė nuo sienos šautuvą ir 
tas iššovė. Kulipka pataikė 
jaunam Bennettui už kairio
sios ausies, atsimušus i kau
lą nukrypo į kaklą ir nuėjo 
žemyn iki širdies, kur įstrigo 
i širdies raumenis ir sustojo. 
Daktarai apžiurėjo ir nutarė 
operacijos nedaryti, nes ji 
išrodė pavojinga. Bet vai
kinas pasveiko ir dabar dir
ba prie tėvų ant farmos. vi
sai nejausdamas, kad turi 
širdy kulipką.

Lenkijoj Nušovė So
vietų Valdininką.
Lvove, Lenkijoj, pereitą 

sąvaitę ukrainietis studen
tas Lemyk nušovė Sovietų 
Rusijos konsulato valdinin
ką Mailovą ir sužeidė kitą 
konsulato tarnautoją. Su
imtas studentas nesigynė sa
vo darbo, bet sakė, kad Mai
lovą nušovęs per klaidą, pa- 
’aikęs jį už patį konsulą Ho- 
’ubą, kurį ukrainiečių tero
ristų organizacija pasmer
kusi mirti.

DOAK’AS MIRĖ
Šį panedėlį Washingtone 

mirė William N. Doak, bu
vusis Darbo Departamento 
sekretorius prie Hooverio. 
Jis daugiausia pasižymėjo 
ateivių persekiojimu

griežė džiazą.

Politinis Streikas 
Meksikoj.

žinios iš Meksikos sako, 
kad Moriterrey mieste tapo 
apskelbtas protesto streikas

fondui. Atskaita ir platesnis 
aprašymas bus vėliau.

J. V. Grinius.

Triukšmingas šilko 
Streikas.

East Patersone, N. J., kur 
prieš gubernatorių Cardeną. streikuoja šilko darbinin- 
Vidurnaktį metė savo darbą kai, pereitą sąvaitę streikie- 
visa policija, ugnagesiai ir nai atakavo dirbtuvę, ku- 
kiti valdžios tarnautojai, ną saugoja policija. Įvyko 
Kalėjimų sargai taipgi su- smarkus susirėmimas. Poli- 
streikavo ir paliko kalėji- cija pradėjo mėtyt gazines 
mus be jokios apsaugos. Gu- bombas, šaudyt ir mušti dar- 
bernatorius greitai pareika- bininkus buožėmis.Galų ga
lavo kariuomenės tvarkai le streikieriai buvo priversti 
palaikyt. trauktis* atgal, palikdami 3

Streiką apskelbė Tautos savo draugus mirtinai per 
Revoliucijos Partija dėlto, šautus, 18 sužeistų ir daug 
kad gubernatorius pradėjo apsvaigintų gazais. 
ją ignoruoti ir paskyrė poli-
ijos viršininku tūlą Artūrą

Melendezą, kuriam revolib- 
eijonierių partija buvo ir y- 
a priešinga.

Biznis Smunka.

“GRAFAS ZEPPELINAS”
ATLEKIA AMERIKON.
Šiaip ar taip, vokiečiai ge

ri mechanikai. Štai, jų se
nas, jau nudėvėtas baliunas 
“Graf Zeppelin” atlėkė tie 
šiai iš Vokietijos į Braziliją,Moody’s statistikos orga- ore ?2 va,andas

nizacija, kuri veda kapiteli- 40 m?nučių be nenusileidi.
-tinio biznio indeksą, pra- j- g^^Įjjog vokiečiai
nesą. kad pere^ sąvartą A- , R. chi Jn 0 Ameri. 
menkos biznis krito tolinus. Ra kRj uk sdar0 
Mažiau buvo prikrauta visoj „ jfc tuoj jr 
saly vagonų, mažiau suvar- nu^mba žemėn.
totą elektros jėgos ir ma- __________
žiau išleista plieno. Tai yra JApONIJA NEBEPANEŠA 
„rys vyriausi biznio barome- MILITARIZMO NAŠTOS.
trai, kurie visuomet parodo 
bendrą pramonės būklę. Japonai labai susirūpinę 

dėl $270,000,000 deficito 
valstybės biudžete. Valdžia 
nebegali sudurti galo su ga
lu dėl baisiai didelių išlai
dų militarizmo reikalams. 
Laivynas ir armija praryja

EUROPOS PINIGAI 
NUKRITO.

Pereitą sąvaitę smarkiai 
krito Europos valstybių pi
nigu kursas. Tai vis del karo daugiau kaip"Y,3W,000,000 
gandų. Spekuliantai par- jenų per metus. Tai reiškia 
duoda Francuzijos frankus apie $351,000,000 Ame-
ir Anglijos svarus, o perka rįĮ{Og pinigais. Ateinančiais 
Amerikos dolenus Todėl metais numatoma da dides- 
dolens pakilo iki 72 aukso ngg išlaidos karo reikalams
?entų. --------------

------------------ SIAMO PRINCAS SUIM-
MAINE’O BANKUOSE 
ŽLUGO $35,000,000.

JIE NIEKO NEPIRKS IR
NIEKO NEPARDUOS.

Taipgi nemokės valdžiai 
*, mokesčių nei skolų ir ne
duos savo farmų iš varžyti

nių pardavinėL

Amerikos farmeriai vėl 
sukilo prieš kapitalistus ir 
, ų kontroliuojamą šalies val
džią. Taip vadinamoji ‘Far
merių šventadienio Organi
zacija” pereitą sąvaitę pa
skelbė kitą “šventę”, tiks- 
iau sakant, streiką, kuris 

apėmė jau 24 valstijas su 
2,000,000 organizuotų far
merių.

Farmerius piauna žemos 
iroduktų kainos. Nors mais- 
o kainos buvo valdžios pa

stangomis šią vasarą pakel
tos, bet iš to pasinaudojo tik 
maisto trustas, o ne farme
riai. Todėl farmeriai ir su
kilo prieš valdžią ir prieš jos 
sudarytą NRA. Jie nutarė 
nieko iš miestų nepirkti ir 
nieko miestams neparduoti. 
Be to, nemokėti valdžiai mo
kesčių, nemokėti bankams 
procentų nei kitokių sk< 
o jeigu už tas skolas vs 
ar bankas norėtų parduoti 
jų farmas, tai visomis prie
monėmis savo namus ginti 
ir farmų neatiduoti.

‘ Šitam farmerių judėjimui 
vadovauja vyras vardu Milo 
Reno, jų “šventadienio or
ganizacijos” pirmininkas. 
Streiko centras yra Iowos 
valstija. Bruzdėjimas stip
riausia reiškiasi viduriniuo
se vakaruose. Rytinėse vals
tijose jis nejaučiamas, nes 
čia daug farmerių nėra, o 
kurie yra, tai jų būklė arti 
miestų nėra tokia sunki, 
kaip vakaruose, kur farme
riai negali nieko tiesiai mie
stams parduoti.

Išleista farmerių prokla- 
macia sako:

“Kuomet kitų gaminių 
sainos buvo keliamos viso
kiais NRA kodeksais, mes 
prašėm kodekso žemės ūkio 
produktams. Vietoj duoti 
mums kodeksą, mums buvo 
pasiūlytas planas kviečių, 
komų ir bovelnos gamybai 
sumažinti. Mums pataria 
naikinti maistą ir kitas bū
tinybes, kuomet aplinkui 
žmonės miršta nuo bado.

‘Mes pasmerkiame tokį 
turtų naikinimą kaip krimi
nalinį darbą”.

Farmeriai atsišaukė jau į 
darbininkų organizacijas, 
prašydami paremti jų kovų 
prieš bankininkus ir jų kon
troliuojamą valdžią. Šį 
panedėlį farmeriai jau pra
dėjo pikietuoti kelius, kad 
niekas nevežtų miestams 
pieno.

TAS SU MAIŠTININKAIS
Siamo valdžios kariuome-

Maine’o valstijos bankuo- nė pereitą sąvaitę suėmė bu- 
se, kurie buvo uždaiyti per rį sukilėlių, tarp kurių pasi- 
“bankų šventę” ir iki šiol rodė beesąs ir kunigaikštis 
reatsidarė, žlugo $35,000,- Sithiporu, karaliaus šeimy- 
000 žmonių pinigu nos narys

AMERIKA NEĮSILEIS
SVETIMOS DEGTINES.
Europos degtindariai la

bai susirūpino, kad Ameri
ka žada uždrausti įvežimą 
svaiginamų gėrimų iš užsie
nio. Francuzai turi jau at
vežę 1,000,000 dėžių šam
pano Bermudos salon, kad 
prohibicijai pasibaigus ga
lėtų tuojaus pristatyt jį A- 
merikon. Bet dabar išrodo, 
kad tai bus negalima.



—r

Antras Puslapis

J APŽVALGA J
“VIENYBĖ” VĖL EINA.

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėme, kad Brookly
no “Vienybė” jau sustojo ė- 
jusi.

Bet štai, šią s ąv a i t ę 
pasirodo da vienas “Vieny
bės” numeris ir praneša, kad 
“Vienybė” eisianti toliau.

Jos redaktorius p. Tyslia- 
va rašo:

“Na, o dabar? Dabar mes 
grįžtam į gyvenimą. Kaip seno
vės laikais, karaliui mirus, sa
kydavo: mirė karalius, tegy
vuoja karalius, taip pat mes 
dabar sakome: Mirė Vienybė, 
tegyvuoja Vienybė!

“Mes pradedame darbą iš 
naujo. Nei kliūtys nei priešai 
musų nenugąsdins. Seniausią 
lietuvišką laikraštį pasaulyje 
gelbėti—turi būti kiekvieno lie
tuvio pareiga. Turi būti nacio
nalinė pareiga.

“Kokia nauda iš to. kad mes 
buvome paskelbę Vienybės 
mirtį? Mes dar geriau pažino
me savo priešus ir draugus. 
Maža to, mes juos suskaitėme. 
Mes žinome, kiek mes turime 
draugų ir kiek turime priešų. 
Nuo šios dienos mes žinosime 
su kuo mums pakeliui ir kam 
mes turime skelbti kovą.

“Pirmiausia musų priešai tie. 
kurie skelbia diktatūras ir 
žmogaus teisių uzurpavimą. 
Toki musų priešai slepiasi 
Laisvėj, Vilny ir kituose laik
raščiuose. šitie šakalai (žvėrys, 
kurie matinasi lavonais) tuo
jau prapliupo džiaugsmu, iš
girdę apie musų nelaimę. Nors 
jie ir prilygsta žvėrims, kurie 
maitinasi lavonais, bet jie mu
sų laikraščio lavonu nesimai- 
tins. Mes neturime laiko mirti. 
Musų darbo ir kovos vidudie
nis dar neatėjo. Dar peranksti. 
Mes garsiai šaukiame: tegy
vuoja gyvenimas’”

Dabar ne prošalį bus pa
žiūrėti, kaip “Vienybės” su
stojimą aiškino įvairių musų 
srovių spauda.

Klerikalai, komunistai ir 
fašistuojantįs tautininkai 
nudžiugo, kad "Vienybė" 
“subankrutijo”. Bet kiek
vieni jų šitą “bankrutą” ki
taip suprato. Komunistų su
pratimu, “Vienybė” žlugo 
dėl to, kad negarbino Mas
kvos.

Klerikalų “Darbininkas” 
ir “Draugas” išaiškino, jog 
“Vienybė” turėjo mirti dėl 
to, kad rėmė “nezaležni- 
kus” ir ėjo prieš Romą.

Gi fašistuojantįs tautinin 
kai džiaudgamiesi nuspren
dė, jog “Vienybė” mirė dėl 
to, kad pradėjus ją p. Tys- 
liavai redaguoti, ji nukrypo 
nuo “tiesaus kelio”, tai yra, 
negarbino Smetonos ir lie
tuviško fašizmo.

Tikrąją “Vienybės” kri- 
zio priežastį nurodė tiktai 
socialistų spauda, štai 
“Naujienų” editorialas:

“ ‘Vienybė’ gyveno ilgai ir 
matė savo amžiuje daug viso
kių atmainų. Užgimusi Ply- 
mouthe'e. Pa., ir gavusi vardą 
‘Vienybė Lietuvninkų’, ji pra
džioje tarnavo kunigų intere
sams. vėliau virto laisvamanių 
(‘šliuptamių') laikraščiu, pas
kui—socialistišku. dar vėliau 
pusiau-anarchistišku, galų ga
le nukrypo į kraštutinį nacio
nalizmą ir fašizmą. Tik pereitą 
vasarą, pasikeitus jos leidėjų 
bendrovės valdybai ir redakci
jai, ji vėl patapo pažangiu, kul- 
turingu laikraščiu.

“Gal dar per anksti daryti 
galutinus sprendimus apie ‘Vie
nybes' vaidmenį Amerikos lie
tuvių visuomenės gyvenime 
bet mes manome, kad tas daug 
kartinis krypsnio keitimas bu
vo žymiausioji ‘Vienybės’ yda. 
Ji negalėjo išĮąikyti platesnio-

sios visuomenės pasitikėjimą, 
kas kelinti metai keisdama sa
vo gaires. Skaudžiausias smū
gis jai, nuo kurio ji, matyt, nie
kuomet neatsitaisė, buvo jes 
nukrypimas į fašizmą, po 1926 
m. gruodžio perversmo. Ji ban
dė irtis prieš Amerikos lietuvių 
masių sentimentą, ir juo jai 
blogiau sekėsi, juo ji darėsi 
piktesnė. Jono Valaičio (kuris 
persivertė iš liaudininko į sm'e- 
tonininką) redagavimo laiko
tarpiu ji tiesiog gyveno isteri
ką. visus plūsdama ir užgaulio
dama. kas tik nepritardavo jos 
'tikrai tautiškai idėjai’. Nauji 
‘Vienybės’ vedėjai paėmė ją, 
jau begulinčią mirties patale. 
Jie negalėjo jos išgelbėti. Jie 
tik suspėjo parodyti, koks tas 
laikraštis turėjo būti. jeigu ji
sai norėjo pasilikti naudingas 
visuomenei.”

Nei “Naujienos”, nei “Ke- 
leivis”nesidžiaugė dėl “Vie
nybės” sustojimo. Priešin
gai, abudu socialistiniai lai
kraščiai išreiškė didelį ap
gailestavimą, kad turėjo su
stoti seniausis lietuvių laik
raštis, ypač dabar, kuomet 
jo vedėjai, supratę savo 
klaidą, jau pradėjo jį valy
ti nuo fašistinio’ raugo. Ir 
dabar mums smagu praneš
ti, kad “Vienybė” žada lai
kytis toliau.

DARO JUOKUS IŠ PA
VARDŽIŲ “LIETUVI 

NIMO.”
Prasidėjus Lietuvoje “tau

tiškam” pavardėms lietu- 
vinti vajui, tūlas Viktoras 
Kamantauskas p a s k e 1 bė 
'Trimite”, kad tam vajui 
pritardamas jis pats pirmu
tinis“ sulietuvinęs” savo 'pa
vardę. ir pasirašo jau nebe
Kamantauskas", bet “Ko

mantas”.
Tačiau "Lietuvos Žinios” 

pastebi tam tautininkui, kad 
tuo budu jis nei kiek savo 
pavardės nepataisė. nes 
“Komantas" taip pat nelie
tuviškas žodis. Tai yra pa
darytas žargonas iš lenkų 
žodžio 'ckomąt”. Lietuviš
kai “ebomąt" vadinasi “pa
vaikai. ”

Taigi, sako “L. Žinios”, 
ponas Kamantauskas, norė
damas būti dideliu tautinin
ku. turėtų išversti visą savo 
pavardę lietuviškai ir turė
tų vadintis ne “Komantu”, 
bet “Pavalkiu”.

Pavalkis ar pavalkai, tai 
toks pakinktas. kurį užmau
na arkliui ant kaklo.

Ištikrųjų. tas pavardžių 
“lietuvinimas", tai tikra ko
medija.

ANGLŲ STUDENTAI NE
GINS NEI TĖVYNĖS, NEI 

KARALIAUS.
Oxf ordo universiteto (Ang

lijoj ) studentai pasisakė 
prieš visokį karą ir padarė 
nutarimą “neginti nei tėvy
nės, nei karaliaus.”

Tai buvo didelis moralis 
smūgis buržuaziniems pat
riotams.

Bet nespėjo “tėvynės” 
garbintojai atsipeikėti po ši
to studentų nutarimo, kaip 
galinga Darbo Partija nuėjo 
toliau da ir už Oxfordo stu 
dentus. Partijos centralinė 
(national) konferencija nu
tarė vienbalsiai neremti at
eity jokių karų ir d a pavar
toti generalinį streiką, kad 
kilusį karą suparaližiuoti.

Šitokie Anglijos studentų 
ir darbininkų nutarimai yra 
labai reikšmingi, nes Ang
lijos imperija, išsiplėtusi po 
visą žemės kamuolį, buvo 
sukurta militarinėmis jėgo
mis ir iki šiol tebėra milita 
rinėmis jėgomis palaikoma 
krūvoje.
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ARGENTINOS LIETU
VIAI PRIEŠ KONSULĄ 

GAUČĮ.

Kažin kodėl Lietuvos val
džia negali paskirti Argen
tinai tokio konsulo, kuris ga
lėtų bešališkai tarnauti vi
siems išeiviams. Pirma bu
vo p. J. Skinkis, ir Argenti
nos lietuviai kėlė prieš jį di
džiausius protestus. Dabar 
Lietuvos konsulate tenai dir
ba kažin koks Gaučys, prieš 
kurt kilo da didesnis triukš
mas. •

Štai ką šiuo klausimu ra
šo 37-tame “Argentinos Ži
nių” numery Rosario lietu
viai:

“Savo laiku. Argentinos lie
tuviai turėjom p. J. Skinkį, ko
ris mus visus perstatė vietos 
spaudai, kaipo armėnų pader
mės žmones ir ‘karštus’ krikš
čionių demokratų liderius- Bu
vo tai ir koktu ir liūdna, nes 
toki prezentacija ėjo iŠ musų 
valstybės lėšomis apmokamos 
įstaigos, ši klaida buvo patai
syta ir p. Skinkis gavo parvyk
ti Lietuvon prie savo tiesiogi
nio amato, ‘aptiekoriauti’.

“Jį pamainei Tamsta, p. 
Gaučy. Tamsta tik ką atvykęs 
irgi ėmėt informuoti vietos vi
suomenę apie lietuvius, tik jau 
nebe armeniniais, o komunis
tais. anarcihstais, nihilistais ir 
kitais. Tie kunigu sugalvoti ir 
parašyti lapeliai, ant kurių 
Tamsta padėjot konsulato var
dą. kolonijai kainavo tiek, kad 
buvo į porą Šimtų lietuvių su
kištų Vilią Devoto kalėjiman ir 
jų spaudai padarytas milžiniš
kas smugis.Kiek tas patarnavo 
Lietuvos garbei. Tamsta labai 
gerai žinote. Po šito, Tamstą 
taip kunigai pasiėmė į savo 
rankas, kad ir po šiai dienai 
mes Tamstos negalim atskirti 
nuo eilinio parapijono.”

Apie tai, kad Lietuvos val
džios įstaiga Argentinoje 
užsiima provokaciniais dar
bais ir daug savo piliečių j- 
skundė Argentinos vyriau
sybei “bolševikais” bei “a- 
narchistais”, buvo jau rašo
ma ir seniau.
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BETVARKĖ SOVIE
TUOSE.

Mes nadaug dedam svar
bos Amerikos laikraščių ko
respondentams, kuomet jie 
giria ar peikia Sovietų tvar
ką, nes mes žinom, kad sve
timšaliui korespondentui, 
kuris sėdi Leningrado ar 
Maskvos viešbuty, nelengva 
patirti tikrąjį dalykų stovį.

Bet mes negalim netikėti 
Sovietų spaudai, kuomet ji 
rašo apie didelę betvarkę ta
rybų respublikoj. Štai vie
na žinia iš šių metų “Izvie- 
stijų” 234-to numerio:

“Krasnodaras. (Kubanės sri
tis). EKzuvetino punkte guli po 
atviru dangum šimtai tonų 
miežių ir šimtai centnerių avi
žų. Petrovsko punkte suversta 
j krūvas ir į šulinius daugiau 
4,000 tonų duonos. Jo dalis at
virame laike. Urmės prieplau
koje krūvose—600 tonų grudų.

“Viso labo Kubanės pakran
tėje sudėta virš 15,000 tonų 
duonos ir kasdien šis kiekis au
gą- -

. “Grudų pakavimas visai blo
gai organizuotas. Baidokai, ku
riuos gai na pakrauti per ke
lias valar. laš. kraunami po 5-6 
paras.”

Na, tai ką gi dabar pasa
kys mūsiškiai komunistai?

Jeigu ir užauga Sovietuo
se duonos, tai dėl betvarkės 
ji suversta į krūvas po atvi
ru dangų ni supųva.

Ir netikėti tam negalima, 
nes apie tai rašo vyriausis 
Sovietų valdžios organas.

KUN. KAULAKIO TES
TAMENTAS.

Nelabai senai Pbiladel- 
phijoj mirė kun. Kaulakis, 
lietuvių Romos katalikų kle
bonas. Mirdamas jisai pali
ko $15,000.00 gatavų pini
gų, ir paliko testamentą, nu
rodydamas, kaip ir kam ši
ta stambi urna turėjo būt iš
dalinta. “Keleivio” redakci
jai jau teko matyti to testa
mento kopiją. Velionio pi
nigai paskirstyti šitaip:
Palaidojimui ........ $2,500
Paminklui ...............  5,000

$23,000,000

$60,000,000

$90,000,000

Arkivysk. Daugherty 1,000
Gaspadinei ................ 2,000
Bažnyčios “seserims” 1,000 
Marionų “tėvams” 1,000 
Jaunimo draugijai ....1,000
Agitacijos d-jai........1,000
Kun. Zimbliui ............. 500
Biedniems savo parapijo

nims, iš kurių kun. Kaulakis 
tuos pinigus susikrovė, jis 
nepaliko nei vieno nikelio. 
Giminės taipgi nieko negau
na. Bet airių arkivyskupui, 
kuris ir be to skęsta turtuo
se, palikta tūkstantis dole
rių. Gaspadinė, žinoma, ap
rūpina geriausia.

Tai ve, kur eina tikinčiųjų 
žmonelių doleriai!

1935 METAI BUSIĄ 
KARO METAI.

Balkanuose diplomatai sa
ko, kad 1935 metai esą nu
statyti kaipo “karo metai 
klausiami, kas juos “nusta
tė”, jie atsako, kad Musso- 
lini ir Hitleris. Italija su Vo
kietiją nusprendusios, kad 
iki to laiko jodvi suspėsian- 
čios jau tiek apsiginkluoti, 
kad galėtų karą laimėti.

žinios apie karą lekia iš
Europos kaip paukščiai. Y 
pač garsus karo trimitai pa 
sidarė po to, kaip Vokietija 
šiomis dienomis pasitraukė 
iš Tautų Lygos ir nusigink
lavimo konferencijos, kuri 
turėjo susirinkti šiomis die
nomis Šveicarijoj. Karo 
gandus daugiausia išpučia 
geltonoji buržuazijos spau
da, kuri iš sensacijų daro 
gerą biznį. Tačiau rimti 
dienraščiai netiki, kad Vo
kietija galėtų dabar kariau
ti. Visų pirma, ji neturi ka
ro mašinerijos. O antra, ir 
tai svarbiausia, ji iš visų pu
sių yra apsupta piktų priešų, 
kurie šiandien yra daug sti
presni, negu prieš Didi jį 
Karą buvo. Anglija, Belgi- 
ja, Francuzija, Čekoslovaki 
įa, Austrija, Lenkija ir net 
Danija sudaro aplink Vo
kietiją ištisą grandinį, ku 
ris netik neduoda jai pasi- 
iudint, bet gali ir pasmaugti. 
Taigi kalbos apie karą iš 
Vokietijos pusės ‘neišrodo 
pamatuotos.

Žmonės seniai nori suži
noti, ar yra gyvybė kitose 

■ planetose. Daug yra tyrinė- 
;ta, tačiau maža sužinota. 
Vieni įrodinėjo, kad plane
tose yra gyvių, kiti— kad 
nėra. Esama nuomonės, kad 
pirmoji gyvybė Į musų pla
netą galėjo būti atnešta iš 
kitų plaktų maželyčių bak
terijų pavidalu. Žinoma, 
kad žemėje esama bakteri
jų, kurtos gyvena visai kito
kiomis sąlygomis. Jos nėra 
irisitaikiusios prie musų že- 
nės sąlygų, todėl spėjama, 
tad tos bakterijos yra ne 
kas kita, kaip svečiai iš kitu 
planetų.

Prieš porą metų vienas 
vokiečių profesorius, bety
rinėdamas akmens anglį pro 
mikrospoką, rado joje ba
kterijų, kurios gyvena be 0- 
ro, šviesos ir vandens^ taigi 
)e žemės gyviams reikalin
giausių dalykų. Yra žinomos 
bakterijos (bacilos), kurios 
gyvena žemės gelmėse ir 
augaluose. Jos gyvos, kol 0- 
ras jų nepaliečia. Tos baci 
los yra labai veislios, sun 
kiai naikinamos, tačiau pa
kanka, kad jas paliestų oras, I * -P 
ir jos tuoj zuva. Tuo budu 
deguonis (oxygenas),be ku
rio žemėje negali gyventi, 
joks gyvis, toms baciloms y- 
ra nuodai.

Tokių, deguonies bijan
čių, bacilų yra daug. Yra 
bacilų, kurioms 
nuodai labai patinka

Taigi ir yra spėjama, kad

Gaidys deda kiaušinius.

šiomis dienomis Ameri
kos laikraščiuose pasirodė 
žinia, kad pas vieną farme- 

stipriausi j rį gaidys padėjo kiaušinį.
Ta prega atsiliepė kai kurie 
mokslininkai. Zoologijos 

šitos rųšies gyviai gali būti profesorius M. F. Guyer iš
svečiai" iš kitų pasaulių,at-; Wisconsino universiteto sa- 

keliavę Į musų planetą su ko, kad toks reiškinys nėra 
meteorais bei meteoritais ar naujiena. Zoologijos moks- 
kuriais kitais keliais

‘Elektronų mikroskopas” 
didins daiktus 5,000,000

kartų.

Šiomis dienomis Vircbur- 
ge, Vokietijoj, susirinko 
vokiečių fizikų ir matemati
kų kongiesas^kurio sensaci
ja buvo naujausios fizikalio
tyrinėjimo priemonės “elek-'jų motina ir kartu tėvas, 
tronų mikroskopo” demon- Tokie gaidžiai, žinoma, y
stravimas. Jau ilgą laiką 
mokslininkai užsiima atomų 
ir molekulų tyrimu, bet dar 
nė vieno žmogaus akis nėra 
jų mačiusi. Dabar technika 
ateina į pagalbą fizikams.

“Allgemeine Elektrische 
Gesellschaft” tyrinėjimų la
boratorijoj Berlyne kons
truotas instrumentas, kurs 
toli praneša geriausius lig
šiolinius mikroskopus. Nau
jasis instrumentas savo kon
strukcija žymiai skiriasi nuo 
senesnių mikroskopų: jis 
nesinaudoja ligšioliniais op
tikų pagelbiniais elementais 
—šviesa ir oru, bet operuo
ja tiktai elektronų spindu
liais. Paprastais mokyklų 
mikroskopas padidina 1,600 
kartų. Mokslininkai vartoja 
mikroskopą, kurs padidina 
daiktus, turinčius 6,000 mi
limetro dalį didumo. Bet 
naujasis “elektronų mikros
kopas” galėsiąs parodyti 
vandenilio molekulus, kurių 
didumas lygus 5 milijoninei 
milimetro daliai.

Kaip ateity bus apšviesti 
miestai?

Nesenai keletas prancūzų 
žurnalistų susipažino su Pa
ryžiaus inžinierių draugijos 
planais, su ateities šviesos ir 
apšvietimo naujenybėmis. 
Projektų įgyvendinimas pa
keis ne tik miestų naktinį 
veidą, bet ir bendrai Įneš 
net Į kaimo gyvenimą stai
gių netikėtumų.

Kalbėdamas p. Snay, in
žinierių draugijos pirminin
kas, pastebėjo:
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“Mes turime didelių vil
čių 1937 metų Paryžiaus pa
rodai. Vienas iš svarbiausių 
tos parodos taškų padarys 
franeuzų kaimiečio ir darbi
ninko gyvenime perversmą. 
Toliausi Francuzijos užkam
piai, kaimai, bus apšviesti 
skaidria elektros šviesa. Bus 
daroma viskas, kad ji pi
giau kainuotų už iki sol bu
vusias visas apšvietimo prie
mones. Tai bus nauja Fran
cuzijos revoliucija šiuo at
žvilgiu.

"Miestų išvaizda taipgi 
pasikeis. Daugelis pamink
lų. didelių namų, magazinų 
ir bulvarų bus apšviečiama 
iš jų fasadų, t. y. iš apačios. 
Šviesos pastatų jus nematy
site, jus nežinosite net, iš 
kur ta šviesa eina, o pamin
klai, rūmai skendės jaukios 
šviesos mariose. Šį rudenį 
mes žadam duoti tos rūšies 
bandymą su Notre Dame ka
tedra. Pamatysite, nakties 
metu ji bus kaip aukso silu
etas, ji degs ir spinduliuos.

“Pati Paryžiaus paroda 
1937 metais bus šviesos at
žvilgiu tikras “ugnies mies
tas”. Žmonės dar niekuomet 
nebus matę ką galima pada
lyti su elektra, kaip gali pa- 

nejaukios nakties 
gyvenimas į šviesią dieną”.

lui esą žinoma daug atsiti
kimų, kur gaidžiai dėjo 
kiaušinius — nelabai dide
lius, negerai išsivysčiusius ir 
negardžius—bet visgi kiau
šinius. Buvę daroma net 
bandymų tokius kiaušinius 
perėti. Iš jų išėję visai nor
malus viščiukai, nežiūrint 
kad tas pats paukštis buvo

ra retenybė, taip kaip kar
vės su penkiom kojom. Pa
viršium jie išrodo kaip visi 
kiti gaidžiai, bet jų vidu
riuose yra išsivysčiusios liau
kos, kurios gamina kiauši
nius. i i M

9 mylių aukštumoj šaltis 87 
laipsnių žemiau zero. •

Calgary mieste, Albertos 
provincijoj, Kanadoje, ka

riuomenės aviacijos kapito
nas Bromley darė bandymus 
su balionais, norėdamas pa
tirti oro sąlygas stratosfe
roj. Tuo tikslu jisai paleido 
aukštyn 22 balionu su in
strumentais. Iš vėliau sura
stų nukritusių balionų vieno 
instrumetai rodė jį pasiekus 
9 mylių aukštį, kur šaltis už- 
rekorduotas 87 laipsniais 
žemiau zero. Tai buvo rug
sėjo mėnesy, kuomet žemė
je buvo da šilta.

Sovietų Lakūnas Pa
bėgo Į Latviją.

Lakūnas nusileisdamas susi
žeidė.

“Leta” praneša, kad spa
lių 1 d. po piet Latgalijoje 
nusileido Sovietų Rusijos 
pašto lėktuvas. Lėktuvas 
prieš tai, aukštai skrisda
mas, perskrido Latvijos sie
ną. Nusileidžiant gerokai 
apdužo lėktuvo sparnai, o 
pilotas susižeidė. Pasienio 
apsaugos korpuso nariams 
lakūnas pareiškė, kad jis ty
čia perskridęs per sieną, no
rėdamas Latvijoje pasilikti.

!
Įi
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Ku nieko nereikia 
To niekai Bepeikia

DETROITO LIETUVIAI PIKTINASI 
KUNIGŲ POLITIKA.

Tampico Miestas Potvynio Metu.

Jie norėjo pakišti koją
Liet Aviacijos Dienai.

Spalių 15 dieną Detroite 
įvyko Lietuvių Aviacijos 
Diena. Tai buvo pirmutinė 
tokia didelė musų žmonių 
šventė šiame mieste. Oras 
pasitaikė labai gražus ir 
žmonių prisirinko labai 
daug. Susirinko lietuviai vi
sokių pažiūrų ir nuomonių, 
buvo daug ir katalikų, ir vi
si gėrėjosi žiūrėdami, kaip 
lakūnas Janušauskas daro 
ore vadinamas “mirties kil
pas” ir kitokius pavojingus 
manievrus. Bet jam tas se-’ 
kasi labai lengvai: jis nardo j 
ir vartosi ore su mašina kaip ‘ 
koks lengvaspamis paukš-t 
tis. Buvo taipgi šokimas iš į 
orlaivio su parašiutu. Be ga- Į 
lo įdomus reginys ir Detroi
to lietuviai šitokių “štukų” 
da nebuvo matę.

Reikia tačiau pasakyti, 
kad buvo ir tokių žmonių,' 
kurie norėjo šitai kulturin-Į 
gai musų šventei pakišti ko-' 
ją. Tas buvo mėginama iš, 
klerikalų pusės. Tačiau jų 
pastangos nuėjo niekais.

Ant rytojaus buvo pasita
rimas, kas daryti toliau, 
kad parėmus Janušauską, 
kuris ateinantį pavasari ruo
šiasi skristi Lietuvon, kad 
užbaigus Dariaus-Girėno i 
pradėtąjį žygį. Šitame pasi
tarime dalyvavo ir pats p. 
Janušauskas. Jis papasako
jo įdomių dalykų. Sako, 
pirma aš nežinojau, kad pas 
lietuvius butų tokių kerš
taujančių partijų. Girdi, kai 
mane pirmu kartu Chicago
je supažindino su “Draugo” 
reporteriais ir kai aš jiems 
pasakiau, kad aš nutariau 
baigti Dariaus-Girėno žygį, 
tai klerikališko laikraščio 
reporteriai tik nusijuokė ir. 
nieko neatsakė. Po to, aš su
žinojau, kad Chicagoje yra 
kitas dienraštis, “Naujie
nos”. Sako. nuvykau tenai ir 
radau p. Grigaitį. Jisai per
žiurėjo mano dokumentus, 
įsitikino, kad aš esu patyręs 
lakūnas, ir liepė man ateiti, 
už sąvaitės. Kai aš už sąvai- * 
tės nuėjau, gavau atsakymą,' 
kad “Naujienos” sutinka 
mano skridimo žygį parem-: 
ti. v 9Lakūnas sakosi negalįs iš-: 
siaiškinti, kodėl jį ignora-j 
vę, ar negalėję suprasti, ka
talikų laikraščio žmonės. Į 
Aš, sako, pats esu katalikas,1 
būdamas mažas berniukas 
Rygoje 5 metus tarnavau 
prie mišių, ir dabar da nuei- j 
nu bažnyčion, nors rečiau,' 
nes mano profesija, kaip la-' 
kūno, neleidžia nedėldie-j 
niais atsitraukti nuo darbo; 
taigi, sako, aš stačiai nesu-, 
prantu, kodėl lietuviški ku
nigai nori mano pasiryžimui 
kenkti. Juk čia nėra kokios 
nors srovės ar partijos' kėli
mas ; čia darbas visos tautos, 
nes tautos garbei vykdomos. 
Taigi kiekvienas apsišvie
tęs lietuvis turėtų prie jo 
prisidėti ir žiūrėti, kad jis 
butų garbingai užbaigtas.

Ištiesų, jeigu Janušauskas 
aukoja savo gyvybę, tai pra
sižengimas butų daryti jo 
žygiui kliūčių.

O betgi musų kunigėliai 
norėtų kliudyti, štai, vieti
nis musų kun. Čižauskas. Iš 
pradžių jis buvo įnėjęs į ko
misiją ir bažnyčioj užsakė, 
kad parapijonys Aviacijos 
Dieną remtų; bet kai pama
tė, kad Chicagos kunigų 
“Draugas” šitą kultūringą 
darbą niekina, tai per pas
kutinį savo pamokslą pra
nešė, kad jau atsiimąs savo 
žodį. Sako, daug nesakysiu,

bet nusipirkite “Draugą 
M patvs pamatysite, ar ver
ta katalikams Aviacijos 
Dieną remti, ar ne.O “Drau
gas” juk niekina tą dieną 
kaip įmanydamas.

Šitokia kunigų politika 
Detroito lietuviai labai pasi
piktinę. Žmonės užsidegę 
skridimo entuziazmu ir no
ri visomis išgalėmis Janu
šausko žygi remti. Tam tik
slui čia susidarė komitetas 
iš 11 asmenų ir visi pasi
šventę dirbti be jokio atly
ginimo. J. T. Kibartas.

i

Scranton, pa.
Lietuvių Aviacijos Diena 
bus spalio 29 d., Moscow 

Airporte.
Prieš kiek laiko šią apie- 

linkę aplankė lietuvis lakū
nas Juozas R. James-Janu- 
šauskas, kuris ateinantį pa
vasarį ruošiasi skristi į Lie
tuvą. Jis save labai gražiai 
užsirekomendavo. Tačiau 

jo apsilankymas buvo labai 
trumpas ir tik keliems teko 
su juo susipažinti.

Kad plačioji šios apielin- 
kės lietuvių visuomenė ga
lėtų geriau su šiuo lakunu 
susipažinti ir pamatyti jo 
gabumus ore, “Taurų” Kliu
bas nutarė surengti jam a- 
viaCijos dieną, kur visi galė
sime su juo arčiau susipa
žinti ir pamatyti jį skrai
dant ore, bei patys galėsime 
su juo paskraidyti padangė
se, taipgi paremsime antrą 
lietuvių tranzatlantinį skri
dimą.

Lietuvių Aviacijos Diena 
Scrantono apielinkėje įvyks 
šį sekmadienį, spalių 29 d., 
Moscow Airport, Moscow. 
Pa., 10 mylių nuo Scranto
no. Pradžia 1 vai. po piet.

Kadangi tokie įvykiai mu
sų apielinkėje yra nepapras
ti ir kadangi tai gal bus vie
natinė mums proga pama
tyti lakūną James-Janušau
ską ore, visi privalėtumėm 
būti šį sekmadienį Moscow 
Airporte.

Be paties James-Janušau- 
sko, aviacijos dienoje daly
vaus ir daugiau lakūnų—jo 
draugų, taipgi bus ir para
šiutų šokėjas. Tai bus nepa
prasta diena, į kurią kvie
čiami yra atvažiuoti ir kitų 
apielinkių lietuviai, nes ši 
aviacijos diena yra ne vien 
Scrantono, bet ir visos šios 
didelės apielinkės, kadangi 
kitos tokios aviacijos dienos 
šioje apielinkėje nebus.

Tad visi šį sekmadienį, 
spalių 29 d. į Moscow, Pa., 
Airportą! Vietinis.

DETROIT, MICH. 
Paikus parengimas. 

Spalių 29, ateinančios ne
dėlios vakare bus puikus va
karas I. A. S. Svetainėje, ant 
24-tos ir Michigan gatvių, 
Detroite.

Bus perstatoma? juokin
gas veikalas “O. S. S. arba 
Šliubinė Iškilmė.” Po per
statymo prasidės šokiai ir 
tęsis iki vėlumos nakties. 
Muzika bus gera ir visi atsi
lankiusieji galės puikiai pa
silinksminti. Įžanga 25c., 
vaikams 10c. Durys atsida
rys nuo 6 vakare. Rengia S. 
L. A. Seimo rengimo komi
sija.

DR. J. HARCUS
» MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slapty ir kronišky ūgy 
motery ir vyry, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston
Tel. Capitol 2267 Highlands 3316 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

šis vaizdelis parcdo Tampico miestą Meksikoje tuoj po audros, kuri pagimdė didžiausi po 
tvini. Miesto beveik nesimatė, tik kur-ne-kur kyšojo iš po vandens namų stogai.

KAS MUMS RAŠOMA
Iš Cleveland, Ohio.—Spa

lių 8 buvo surengtas pami
nėjimas 13 metų nuo lenkų

Jonas Vainauskas, xylofono 
artistas iš North Side. Jo vi
krumas ant šio retai matomo 
instrumento yra ytin įdo-

skaitvtojas ir manau būti jo 
skaitytojum ant visados,
jeigu jis laikysis tų pačių! ...................

užgrobimo* Vilniaus. Antrą ; principų ir gins darbininkų mus- Jauniausia iš visų pro- 
valandą po pietų apie 500 į reikalus kaip kad iki šiolei: gramoje dalyvių yra Valen- 
lietuvių susirinko į miesto j jis tvirtai laikosi. Aš linkiu tina Vaišnoraitė, kuri tarpe 
pai ką, kur randasi Lietuvių mano visiems draugams už- svetimtaučių yra nemažai

siprenumeruoti Keleivį., pasjžvmėjusi savo pianistiš- 
kuriame jie ras teisingas zi-!kais ‘ abumais. j; išpildys 
mas is viso pasaulio ir daug keIe^įdomi ian0 dalykž. 
visokių pamokinančių ras- Vai_

Darželis, sudėjo vainiką Ba 
sanavičiaus biustui ir adv. 
Česnulis pasakė kalbą. An
glų spaudos atstovai viską 
nufotografavo ir aprašė sa
vo laikraščiuose. Vakare į- 
vyko bankietas, kur dalyva
vo apie 200 žmonių. Kalbėjo 
Ona Michelichienė, d-ras 
Kamesis, d-ras Tamošaitis ir 
kiti. - P—lės Kavaliauskaitė, 
Alvina ir Domicėlė. Salasevi- 
čiutės, A. Miliauskiutė, Al
dona Vilkelytė ir Norbert 
Skirbunt palinksmino vaka
rą dainomis ir muzika. Au
kų darželiui pagražinti su
linkta $93.45.

Jonas Jarus.

Iš Winnipego, Kanados----
Duodu atsakymą V. Žinai- 
čiui, kuris 25-tame “Kelei
vio” numery pripasakojo, 
buk aš esąs ‘ komunistas ir 
norėjęs pasipinigauti iš pa- 
šalpinės draugijos— nesir
gęs norėjęs gauti pašalpą, 
bet ačiū jam, Žinaičiui, toji 
pašalpa nebuvusi man išmo
kėta. Bet visas šitas Žinai- 
čio pasigyrimas nuėjo
kais. Kaip tik aš parvažia 
vau į Winnipegą ir nuvykau 
draugijos susirinkiman, tuoj 
ąsirinkimas nutarė man Il

gios pašalpą išmokėti,
drg. Novogrodskas ir kiti 
draugai, kurie dirbo su ma
nim vienoj kempėj, paliudi
jo, kad aš tikrai sirgau. Tai
gi p. Žinaitis be reikalo no
rėjo apskelbti mane apgavi
ku. Su komunistais aš taipgi 
nieko bendra neturiu ir jų 
spaudos neskaitau. Kaip Ži- 
naičio, taip ir Žaiginio ko
respondencijas prieš mano 
asmenį skaitau nepamatuo
tais prasimanymais.

Jonas M artinoms.

tų.
Linkiu “Keleivio” leidė

jams ir ant toliau nenuil
stančiai kovot su visokiomis 
neteisybėmis ir gint darbo 
žmonių reikalus nuo visokių! 
išnaudotojų.

A. Kataržis.

lių. Tad išrodo, kad Vaiz 
bos Buto pažadėjimas, jog 
šis vakaras bus tokis, kokio 
Pittsburgas dar nėra matęs, 
bus tikrai išpildytas. Rp.

Iš PitUburgho — Vietos
vaizbininkai čia rengia ne- 
oaprastą vakarą 5 lapkričio, 
kur busiančios dvi “žvaigž
dės” dainininkės. Apie p-lę 
Mickunaitę aš negaliu nie-

BINGHAMTON, N. Y.
Rengiama aviacijos diena 

lapkričio S d.

Kai tik pasklido žinia,

kad yra ruošiamas antras 
tranzatlantinis skridimas į 
Lietuvą ir kad per daugelį 
metų dirbąs aviacijai lietu
vis lakūnas Juozas R. James 

ko sakyti, nes jos nepažįstu Janušauskas yra pasiryžęs 
(ji yra labai gera daininin- leistis pavojingon kelionėn, 
kė, dainavo Lietuvos ope- kad baigti garbingą Da- 
roj.—Red.), bet aš nesutin- riaus-Girėno žygį, vietos 
ku su tuo, kad rengėjai va- lietuviai giliai susidomėjo 
dina “žvaigžde” vieną mu- šiuo skridimu ir panorėjo 
?ų vietinių dainininkių, ku- arčiau susipažinti su šiuo 
rią aš pažįstu ir žinau, kad drąsiu lakunu.

A "
Tų antrojo skridimo en- 

tuziastų-darbuotojų pastan
gomis yra ruošiama Lietu
vių Aviacijos Diena Bing- 

žinomame

ji nėra jokia “žvaigždė."
Korespondentas.

ANTANAS BIMBA KANDIDATUOJA 
Į NEW YORKO TEISĖJUS.

Jeigu jis bus išrinktas, tai kad tame kongrese buvę 11,- 
Pruseika sėdėsiąs džėloj. 200 delegatų. Buvęs atėjęs 

Brooklyn, N. Y. - Kas Pėsčias vienas komunis- 
gaus pirmutini blyną iš Ru- ta& .u kauno. (Traukiniui 
sijos, kas ne, o Brooklynas P!n.«? Paryžiuje
visuomet gaus. Štai, ir da- vm mos laba! prielankia) 
lar: parvažiavo iš Rusijos Paskikę. Taksi vežikai visus 
musų komisaras Milleris - delegatus nemokamai nuve-
ir tuojaus mus brooklynie- z? * baio laukus. Daug zmo- 

- _ nių esą da nepalaidota. Uz-cius
um

nės”

pavaisino šviežiu pa- . , , . , . . ,,

iš 'Martininku teyy- fc* ,lat’ai ^“Pykusi socialde- 
J mokratų Paryžiaus valdžia. 

-Kai komunistai iš karo ka- 
Tiesa, Milleris nemoka pinių sugryžę, tai socialde- 

aip meluot, kaip Mizara, mokratų valdžia juo§ pasiti- 
Carosienė ar Baronas, bet kusi, 60 jų areštavusi, o ki- 

vistiek sako, kad pajai Rusi- tiems davusi bizūnų ir laz- 
oj esą daug gardesnį, negu dų. (Tas delegatas turbut 

Amerikoj. Maisto Rusijoje sapnavo tokį prajovą. Pa- 
esą gana, bet tik pas lietu- ryžiuje nėra jokios socialde- 
vius Minsko gubernijoj, mokratų valdžios.—Red.)
"X°pn“Zo&! Tai.‘»^ .""T

da net ir lašiniai įer smak-'Pa"fza 18 anaPus ko* 
rą tenai varvą. Rusijoj betgi > '.
daug ko trūkstą. Jis buvęs 31 Dabai; ?r Brooklyno ko- 
sąvaites Peterburke ir viską munistai jau sukruto. Neuz- 
tenai patyręs. Maskvą ap-. f ia bus rinkimai, tai ko-
žiurėjęs ir viską tenai suži- ’®un,sk1 išstatė lietuvį An- 
nojęs i kelias dienas. Tvar-i!an? Bimbą savo kandidatu 
ka esanti nebloga, tik Mins- i teisėjus Dabar jie pakam
šo gubernijoj jis užėjęs vie-|E^n¥®' <Įrau£as
ną tokį kaimą, kur visos kar- Bimba bus išrinktas į teise- 
vės bergždžios. Turbut buo- 
žiškos veislės, tai sabotažuo- 
a padlos. Bet tas kaimas e- 

sąs apgyventas pačių rusų, 
rudų,- • taigi lietuviai dar- 
lininkai dėl tų karvių berg- 
ždumo esą nekalti.

Rusijoj prie krautuvių

i
jus, tai Pruseika ir visi 
sklokininkai turės atsisėsti 
džėlon.

Tas pastatė sklokininkus 
gana keblion padėtim Jie 
nori dalyvauti politikoj. Bet 
už ką dabar balsuoti? Savo 
kandidatų netiri, už sociali-

darbininkai stovį ilgomis ei- 'stus agituoti nenori, už kapi- 
ėmis. Bet darbininkiškoje Į talistus stoti neišpuola, o jei 
varkoje taip ir turi būt, sa-, balsuosi už komunistų tikė
to Milleris, nes valdžia už-,tą, tai jie paskui gali tave į 
aiko tik vieną duonos kėpy- belangę uždaryt. 
tlą ir vieną mėsinyčią.

Darbininkų Rusijoj labai 
rūksta, sako Milleris, tačiau 

juoda lenta esanti labai ma
doje. Kaip tik katras darbi
ninkas padaro mažiau pro-
dukcijos, tuojaus tokį ir už- 19_ k Brooklyne ren- 
tepa ant juodos lentos. (Bet djd Ulj
kaip Amerikos kapitalistai P . - t , T;

BROOKLYN, N. Y. 
LSS. 19-tos kuopos balius.

Subatoje, spalių 28 d., Lie
tuvių Socialistų Sąjungos

Columbus, Ohio.— Tegul __  __
nle' bus pagarbintas Maikio tė- hamione,"gerai 

vas. Aš sįunčiujam du do- Bennett' 
leriu ant ***»£ dieny/'I: 
xad jis atvažmB^g  ̂n.a- {]a]yvaus pats 
ne ekspresnu tremfrir pa- mes-Janušauskas 
kalbėtų su mano vyru. Ma- pagįj-yžęs atlikti 
no senis pradėjo bedievis- pavasar| tą pavojingą ke- 
kas knygas skaityt, tai gal jįonę jr apvainikuoti Lietu- 
Maikio tėvas su savo sven- nauja garbe. Tai ir mums, 
tablyvais pnklodais atvestų binghamtoniečiam, bus pro- 
jį pne dvasios šventos. gos susipažinti su šiuo drą Mn. J. Vienes. suojju jr pamatyti jį nar

dant ore, taipgi ir patiems 
su juo paskraidyti.

Nereikia ir sakyti, kad vi-

New York.— Aš jau per 
daugelį metų siųsdavau 
Maikio tėvui ant batų, bet 
senis ateina vis su tais pa
čiais nuplyšusiais batais. 
Manau, kad jis tuos pinigus 
išleidžia kokiems zbifc- 
kams. Todėl šį sykį aš siun
čiu pora dolerių Maiklui ant 
mokslo. Manau, kad iš to 
bus daugiau naudos.

Yours truly,
John Marcin.

Detroit, Mich.— Gerbia- 
Keleivio” leidėjai! Aš 

prisiunčiu $2 Maikio tėvui 
ant batų. Jus žinot, kad aš 
gyvenau 1910, 1911 ir 1912 
m. Bostone. Į Detroitą per
sikėliau gyvent 1912 m. ir 
visuomet aš esu “Keleivio”

mi

kma- 
Joje 

nas Ja- 
kuris yra 
ateinantį

Sykesville, Pa. —Siunčiu
vyčių generolui porą rublių
ant batų, nes jau, matvt, . . , . . . .
nuplyšę. Dėkoju seniui, kad ■'? vietos ir visos apylinkes
taip ilgai mane lankė. Xo- IetuYlal laPk"c!° 5 kaiP 

1 po piet, bus Bennettriu, kad ir toliau lankytųsi. 
Kai padnackai nupįvš. tai 
vėl nusiųsiu kokią rublinę 

Petras Navickas.

kuris įvyks Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo svetai
nėje, 80 Union avė., Brook
lyne, N. Y.

Atėjus rudens sezonui, į- 
vairios draugijos ir kuopos 
daro visokių parengimų; 
vieni jų būva pasekmingi, 
kiti- netaip. Tačiau, LSS. 
19-tos kuopos draugai pil
niausiai yra įsitikinę, kad jų 
rengiamas balius turi paaug
ti šimtu nuošimčių, nes ti- 
kietų jau yra daug parduo
tų ir šiaip girdėt, kad daug 
žmonių rengiasi dalyvauti. 
Linksma tai girdėti. Ir pa
tartina brooklyniečiams at
eiti kuo skaitlingiausia, nes 
tai dar tik pirmutinis socia
listų parengimas šį rudenį. 
O reikia žinoti, kad sociali
stai moka svečius priimti ir 
draugiškai pavaišinti. Ku
rie buvo pereitą žiemą so
cialistų vakarienėj, visi pil
niausiai buvo patenkinti. 
Šiame baliuje, kiek teko gir
dėti, taip pat žada duoti ge
rų užkandžių.

Balius bus šios subatos 
vakare, prasidės apie 7:30 
vai. Gros nuolatinės lietuvių 
radio valandos V. Berenio 
orkestrą. Įžanga tik 40 c. 
Tad, “let’s go, every body, 
and have a good time”.

A. Dancer.

reikalauja daugiau produk
cijos, tai komunistai kelia 
demonstracijas. —F. L.)

Milleris buvo ir Lietuvoj. 
Sako, Kaune yra gražių ho- 
telių ir maistas nebrangus, 
yra į valias duonos, kopūstų 
ir lašinių plenti; tik bėda, 
kad valdžia pardavinėja 
žmonių ukius. Jeigu per var
žytines niekas ūkio nenu- 
perka, tai valdžia atsiveža 
žydus ir jiems parduoda u- 
kininko gyvenimą. Dėl to 
žmonės ant žydų esą labai į- 
pykę ir kalbą, kad anksčiau 
ar vėliau Lietuvoje prasidė- 
sią žydų pogromai.

Kitas dalykas, kuris Mil- 
leriui Lietuvoje nepatikęs, 
tai tas, kad tenai gimnazis
tės perdaug įkirios. Rusijoj 
jam niekas su meile nepasi- 
siulęs, o Kaune nuo gimna
zisčių jis negalėjęs atsigin
ti. Kad kiek, gimnazistės 
butų tą nekaltą vaikiną iš- 
gvoltavojusios.žinoma, Mil
leris gimnazisčių užtai ne
kaltina. Kalta užtai esanti 
buržuazinė Lietuvos tvarka. 
Jaunos merginos nori mo
kintis, o pinigų neturi už 
mokslą užsimokėti, todėl ei
na ant gatvių uždarbiauti. 
Kai kurios gyvenančios su 
buožėmis sutartinai ir gau
nančios po 500 litų į mėne
sį. Kaip Milleris tokias pa
slaptis patyrė, jis nepasakė, 
bet pagyrė gimnazistes, kad 
jos geros mergaitės ir gal 
busiančios geros motinos. 
Brooklyno komunistai už tai 
jam karštai paplojo.

Už sąvaitės mes brookly- 
niečiai gavome da vieną mi
si jonierių. Tai delegatas iš 
prieškarinio komunistų kon
greso Paryžiuje. Jis sako,

1 vai
aerodrome pasitikti atskren
dant} James-Janušauską ir 
tinkamai jį pasveikinti.

Lakūnas James-Janušau
skas jau ne pirmą sykį bus 
Binghamtone, Ši vieta jam 
yra atmintina. Tik jis pir
miau skraidė ne lietuviams, 
o su svetimtaučiais. Karti į 
lenktynėse šiame pačiame 
aerodrome, į James-Janu- 
šauko lėktuvą įlėkė kitas lė
ktuvas. Ištiko smarki koli
zija ore. Abu lėktuvai sudu
žo. Kita? lakūnas užsimušė 
bet James-Janušauskas kac

P-l

Kuri

Kart

PITSBURGH, PA
i Mkkunaitės koncerto 

margumynai.
P—lės Mickunaitė> kon

certui artėjant, vis daugiau 
ir daugiau išeina aikštėn, 
kad šio vakaro programa 
bus pilna įvairenybių. Prie 
artistės Mickunaitės 
šiame koncerte pa 
Pittsburghe tik pirm
yra jau nemažai vietinių Į ir sudaužytu lėktuvu, dėka 
muzikalių jėgų pasiža iė i savo gabumui ir patyrimui 
šių dalyvauti. Pirmutinis y i Įstengė nutūpti sveikas. A 
ra Aleksandras Sadau>xa<. j pie šitokį nepaprastą James- 
stambus baritonas, kuris ke-! Janušausko sugebėjimą vai 
tina susirinkusius nustebinti j dytis ore labai plačiai rašė 

(keliomis nepaprastai gražio- Į anglų laikraščiai.
Į mis dainomis. Toliaus yra ‘ Busiąs.

Nuo Sustingusią Sąnarių
• Niekas taip nrp«darys lanksčiais jn- 
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ASh’HOR Pain Kxpclleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Patn-EjMetterio ir apnikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atiutikšmais ištrinkite Pain F.xpe!leriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti *u 
kokiu greitumu varomas skausmas_!auk. 
Vijose vaiatinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

—Tegul bus pagarbintas,! —Kunigai, tėve, Kristų
Maike!

—Labas rytas, tėve!
—Ar žinai, vaike, kad dėl 

tavęs aš tik per plauką mušt 
negavau pereitą nedėldienį.

—O kaip tai atsitiko?
—Ogi tai vis dėl to, Mai

ke, kad aš tavęs paklausiau. 
Tu man sakei, kad musų tau
ta karaliaus neturi, tai aš tau 
pavierijau ir taip Įsišokau, 
kad be mažko nepriėjo prie 
faito.

—Kalbėk aiškiau, tėve. 
Aš nesuprantu, ką tu nori 
pasakyt.

—Olrait. Maike, aš galiu 
tau pasakyt visą istoriją. Pe
reitą nedėldienį musų Šče- 
slyvos Smerties Susaidė tu
rėjo savo metinį mitingą. 
Mitingas užsibaigė labai 
gražiai, todėl musų prezi
dentas padavė įnešimą ant 
pabaigos sukalbėt rožančių 
už musų karalių. Aš atsisto
jau ir sakau, prezidentas e- 
si, o vistiek durnas; nežinai, 
sakau, kad mes neturime 
karaliaus. 0 jis sako, kad aš 
pats esąs durnas, ba neži
nau. kad karalių mes turim. 
Ir išsitraukęs iš užpakalinio 
kišeniaus “Darbininką” pa
rodė. kur didelėmis litaro- 
mis parašyta, kad mes tu
rim savo karalių pagerbti, j 
Kiti jam pritarė, kad teisy 
bė, ba taip yra parašyta. Ta-
da jis priėjo prie manęs ir liauti. Ruskių caras il gi taip
sako. ar nori dabar į snukį 
užtai, kad durnas būdamas 
mane ant visos publikos is- 
durninai? Aš jam už kruti
nės, o jis man už plaukų ir 
taip susirokavom, kad be 
mažko ne priėjo prie mušty
nių. Gerai, kad maršalka 
buvo da trezvas, tai per
skyrė mudu.

—Tai nemalonus inciden
tas, tėve, bet aš nesijaučiu, 
kad dėl šito įvykio aš bučiau 
kaltas. Tokie susikirtimai 
lietuvių susirinkimuose yra 
paprastas dalykas. Dėl men
kniekio dideli vyrai šoka 
vienas prieš kitą su kumš
čiotais.

—Tai kas čia kaltas, Mai
ke?

—Kaltas žmonių tamsu
mas. Apsišvietę žmonės su
sirinkimuose nesimuša.

—Olrait, Maike, bet aš 
noriu šiur žinoti, ar mes tu
rim karalių, ar ne?

—Man rodos, tėve, kad aš 
jau pereitą sykį šį klausimą 
aiškiai tau nušviečiau. Aš 
tau aiškiai pasakiau, kad 
karaliaus mes neturim.

—Na, tai kodėl “Darbi
ninkas” liepia mums už ka- 
ralių melstis?

dažnai vadinam karalium. 
Taigi gali būti, kad jus te
nai nesupratot, apie kokį 
karalių buvo rašoma.

—Na, o negali Smetona 
būt karalius?

—Gal ir galėtų, jeigu jį 
kas ant karaliaus sosto pa
sodintų. Bet kol kas da nie
kas jo taip aukštai neužkė- 
lė.

—Na. o kaip tu rokuoji, 
Maike. ar jo razumas nesu
simaišė?

—O kodėl tu, tėve, tokį 
klausimą keli?

—Aš taip mislinu veluk 
to. Maike, kad Lietuvos val
džia dvarponiams atiduoda 
dvarus ir ežerus, o kunigam 
nieko neduoda.

—Tiesa, tėve, kad Lietu
vos valdžia negerai elgiasi 
atiduodama dvarponiams 
žemes, kurias Steigiamas 
Seimas buvo iš jų atėmęs: 
bet tai da nereiškia, kad ji 
turėtų kunigams dvarus da
linti.

—Kodėl?
—Todėl, tėve, kad kuni

gams turtai nereikalingi. Jie 
turi sekti Kristaus pavyz
džiu. O Kristus juk dvarų 
nevaldė.

—O man rodos, Maike 
kad Dievas vistiek nukoros 
Smetoną, kad nemoka kara

vyksta taip daug tragedijų 
‘dėl meilės, kodėl išira taip 
; daug šeimynų. Paimsiu ke

liatą pavyzdžių iš tikrų į- 
vykių.

Susipažino Petras su Elz
bieta ir abudu įsimylėjo 
taip, kad, rodos, vienas be 
kito nebegali ilgiaus gyven
ti. Na, ima ir apsiveda. Pet
ras turi gerą ir pelningą už
siėmimą. Pinigų jiems ne
trūksta. Abudu da jauni, 
sveiki, rodos, kad daugiaus 
nieko jiems ir netrūksta. 
Kaimynai sakydavo, kad ši
ta pora, tai tikrai laiminga.

Pagyveno keletą metų. 
Susilaukė porą kūdikių. Įsi- 
gyjo nuosavus namus, gra
žų automobilį.

Tačiau jų šeimyniška 
meilė po truputį jau prade
da atvėsti ir apleidžia jų na
mus. Elzbieta pasidarė visi
škai kitokia negu ji buvo 
pirmiau. Petras nori tankiai 
išeiti su savo žmona į teat
rus, šokius ir kitas pramo
gas. Bet Elzbieta dabar nei 
kojos iš namų nekelia. Sėdi 
namieje per dienas. Petras 
pasijunta, kad jo šeimyniš
kas gyvenimas pakrypo į 
blogąją pusę. Jis dabar ėmė 
vaikščiot vienas, kaip dary
davo dar nevedęs.

Dabar klausimas, kodėl 
Petro moteris pasidarė to
kia tinginė? Gal ji serga? 
Visai ne. Priežastis yra ta
me, kad Elzbieta yra daug 
senesnė už Petrą. Petras 
dar 38 metų. o Elzbieta jau 
48. Dešimts metų ji senesnė 
už Petrą. Be to, ji dabar 
daug sunkesnė pasidarė. Ji 
mėgsta geriau pagulėti lo
voje, arba ant minkštos so
fos, negu lankytis po tokias 
vietas. Tat kitokio išėjimo 
Petrui nėra, kaip tiktai susi
rasti sau kitą draugę, su ku
ria jis galėtų draugauti, 
kartu galėtų gėrėtis ir 
džiaugtis bei linksmintis 
gyvenimu. Ir ilgai nelaukęs 
Petras jau vedžiojos! kitą 
meilužę.

Dabar Elzbieta pamatė, 
kad jų šeimyniško gyvenimo 
ryšiai pradeda jau liuosuo- 
tis. Ir. pagaliau, pairo. Kiek 
turėjo susitaupę pinigų, da
bar atiduoda advokatams. 
Vaikai liko nei šiokioj nei 
tokioj padėtyje.

Kame priežastis to? Di
delis skirtumas amžiuje. 
Moteris buvo daug senesnė 
negu vyras. Vyriškis visa
dos turi būti keliais metais 
senesnis už savo moterį.

Dabar paimsime kitą pa
vyzdį. Apsiveda kita pora. 
Maž-daug lygaus amžiaus 
abudu. Vyras pypkutę įsi
kandęs, pas pečių atsisėdęs 
dumia durnus diena iš die
nos. Jeigu kartais kur ir iš
eina su motere, tai visi juo
kiasi iš jo. Nes jis nemoka 
švariai apsirengti. Barzda 
neskusta, plaukai nešukuoti, 
ilgi, pirštų nagų niekad ne
karpo, bet tankiausiai dan
timis nukramto—nučiulpia 

visus nešvarumus. Maudy
nės irgi jam nereikia. Moti
na nuprausė, kaip užgimė, 
o graborius nupraus kaip 
numirs. Kojos nuo prakaito 
dvokia. Kelnes dėvi plačias, 
o trumpas. Švarkas ilgas ir 
platus. Žemutinį knypkį į- 
segęs į viršutinę knypskylę, 
atrodo tikras Charlie Chap- 
lin. Čeverykai purvini, be 
kurkų, nušleivoti. Gatve 
eidamas spiaudo į šalis. No
sį pirštais krapšto ir labai 
garsiai ją valo. Nuėjęs į sve
timą namą kepurės nenusi
ima, bet dar tvirčiaus už
mauna ant ausų. Pelenus iš

platavojos su dvarais ir vi
sokiais skarbais. Vieniems 
duodavo perdaug, o kitiems 
nieko. Be to, da vokietk? 
buvo apsiženijęs. Užtai ir 
patrotiio viską, kaip kilo 
varvai i uci ja.

—Man patinka, tėve, kad 
tu pradedi indomauti politi
ka. Nors tavo supratimas a- 
nie ją dar labai miglotas, bet 
jeigu tu pradėsi daugiau 
skaityti laikraščius, tai grei
tu laiku galėsi prasilavinti.

—Olrait, Maike, aš patra- 
jysiu.

CHICAGOS PARODA TĘ
SIS GAL PER 1934 

METUS.
Šimtmečio pažangos pa

roda Chicagoje turėjo užsi
daryti 31 spalių, bet jos ve
dėjai nutarė pratęsti ją dar 
iki 12 lapkričio. Dabar kal
bama, kad ji galės būt tę
siama ir per 1934 metus.

KAS DIENA SUVARTO
JAMA 910,000,000 DEG 

TUKŲ.
Spaudos pranešimu, Jung

tinėse Valstijose kas diena 
suvartojama 910,000,000 
degtukų. _ ____

REALIO GYVENIMO NUOTIKIAI
PASAKAITĖ. Sveikatos Skyrius

Si skyrių veda
AMERIKOS UETLVIV UAKTAKV DKAl'GUA.

Kur nėra meilės, ten nėra pypkės iškrato ant kilimo.
nei laimės. I O jo moteris moka apsi-

Aš čia noriu pagvildenti į1 en£$i švariai. Su žmonėmis 
klausimą, kodėl gyvenime i- fT32131 apseina Myli nueiti 

į teatrą, ant judžių. Namus 
užlaiko švariai. Turi daug 
meilės savo vyrui. Ji trokšta 
būti mylima ir nori paro- 
mansuoti su juo. Bet jos 
vyras tikras lepšė. Nors a- 
budu yra vienmečiu, bet ne
sutinka nei papročiais, nei 
meilėje.

Na, ir ve, kaltais ima ir 
pasitaiko jai susidurti su ki
tu vyriškiu. Šitas manda
giai moka apseiti. švarus, 
negeria, nerūko, maloniai 
jai nusišypso. Kartais man
dagiai patarnauja jai. Mo
teris ima ir užsidega meile 
prie jo. Mano sau: “Ot. kad 
mano tas diedas butų tokis, 
kaip šitas vaikinas, tai kas 
kita butų gyventi!”

Ir iš jos vaidentuvės ne
išnyksta tas jų pasimaty
mas... Meilės ryšiai užsime
zga dar tampriaus tarpe jų 
ir vienas be kito jau nebega
li nurimti.

Vieną gražią dieną parei
na jos vyras iš darbo —tuš
čia stuba: nei pačios, nei 
vaikų. Pagaliau apsižiūri, 
kad ir pinigėliai kartu išė
jo. Taigi, šios'poros gyveni
mas irgi pairo.

Kas čia kaltas? Vyras. Jis 
šitai moteriškei netiko. Jam 
su ana Elzbieta butų buvę 
daug geriau, nes abudu to
kio pat charakterio. Abudu 
neturi romantiškos meilės, 
be kurios šeimyniškas gy 
venimas yra tuščias. Tai na
mas be pamato, kuris vėje
liui papūtus sugrius. Ro
mantiška meilė, kuri randa
si tarpe vedusių, palaiko 
tampriai surišus vedusių gy
venimo ryšius. Meilė visas 
kliūtis,nepasisekimus ir ker
štą akies mirksny prašalina. 
Ne kartą pasitaiko, kad vy- 
įas su motere taip smarkiai 
susibara, susipyksta, kad 
rodos, ims ir įvyks tragedi
ja. Bet, ve. tos romantiškos 
meilės kibirkštėlė ima ir už
sidega tarpe juodviejų: puo
la vienas antram į glėbius, 
lupos abiejų sulimpta į dai
ktą, ir tuo momentu sutirp
sta visas pragaras, kuris 
gręsė jų gyvenimui. Meilė 
nugalėjo nelaimę!

Reikia atminti, kad šva
rumas ir mandagus yra da
lis inteligentiškumo pas 
žmogų. Švarus ir mandagus 
asmuo yra visur ir visų my
limas. Tačiau daugelis ma
no sau, kad, ve, aš jau ve
dęs, tai kam dabar man rei
kia dabintis? Prieš ką? Tos 
nemesiu, o kitos nevesiu. 
Taip sau mano. Tačiau pa
mato, kad ne jis pametė ją, 
bet jinai palieka jį vieną sau 
pypkutę berūkant. Na, ir 
kas iš to atsitinka? Dažnai

SUDRUMSTOS P A DANGĖS.
Sudrumstas padangės.
Užeina audra.
Tarp tautu pasauly 
Kerštas ir kova.

Jau rengia jaunuolius 
Į eiles, kovos.
Nors jie nepažįsta 
Dar y tos gamtos.

Rustus jų likimas
Karui pana idos,
O dujos, kar.uolės
Be grabų laidos.

Skin> ten milijonus 
Tų jaunų žiedų,
Tarp kalnų ir griovių

r Ir plačių laukų.
Neraudos ją niekas.
Nieks nedės gėlių;
Nebus prie jų žvakės, , 
Kryžiaus ant kapų.

Vien melsva padangė 
Už juos atgiedos,
O skaisti žvaigždutė 
Mirštantiems blinksnos.
Prisiuntė Antanas Stulas.

Metėjas.
seka žmogžudystės ir sau- 
žudystės. Tai kasdieniniai 
gyvenimo nuotikiat a 

Trečias pavyzdis. Gyvena 
Jonas su Magdalena labai 
gražiai keletą metų. Abudu 
dar jauni—vos po 25 metus 
turi. Jonas turi gerą darbą 
—profesionalas. Bet jo už
siėmimo ilgos valandos. 
Pinigų jiems netrūksta. Bet 
ve, Magdalenai nubosta 
vienai būti namieje per 
dienas. O Jonas negali, ar
ba nenori laiko gaišinti vel
tui. Magdalena nori nueiti į 
teatrą. Bet Jonas, vietoje 
savęs, duoda savo automo
bilį ir artimiausį savo drau
gą Čalį. Išperka abiems po 
tikietą ir išleidžia abudu te
atram..

Magdalenai tas labai pa
tiko. Ir pradėjo tai kartotis 
labai tankiai. Žinoma, Ča
lis mokėjo savo draugo mo
terį gerai pavaišinti ir pa
mylėti. Magdalena pasijuto 
esanti kaip ant “kito svie
te”. Čalis jau kas vakaras 
pradėjo “užvaduoti” Joną, 
“patarnaudamas” jam kaip 
savo geriausiam draugui, iš- 
sivežant jo moterį ant 
“good time”.

Vieną tamsią naktį pabu
dęs Jonas graibo po lovą: 
“Magdute, Magdute, ar tu 
jau namie?” Niekas neatsi
liepė: Pasirodė, kad jo my
limos Magdalenos jau nebė
ra.... “A, tai tas velnias Ča
lis man taip padarė?”

Pasiėmęs šautuvą, Jonas 
nueina į Čalio namus ir nu
šauna jį. Bet kas gi iš to? 
Čalio jau nebėra. Taipgi ir 
Jono nėra; šitas uždarytas 
visam amžiui kalėjiman. 
Magdalena liko viena. Nei 
Jonelio, nei Čaliuko, gyveni
mas suiro ir jų.

Kas kaltas dėl šios jaunos 
poros suardymo šeimyniško 
gyvenimo? Jonas buvo kal
tas. Jis apleido savo moterį. 
Vietoje pats nueiti su ja ant 
judžių, jis pavedė kitam...

Amerika Kontroliuos
Pasaulio Auksą.

Pereito nedėldeinio vaka
re prezidentas Rooseveltas 
pasakė Amerikos žmonėms 
didelę prakalbą per radio. 
Jisai išdėstė'kaip galima ai 
škiais žodžiais, ką jo vai 
džia iki šiol yra padariusi 
kryzės sumažinimui, ir ką ji 
mano daiyti toliau, kad de
presiją visai nugalėjus. Di- 
džiausis valdžios uždavinys 
dabartiniu laiku esąs pakel
ti kainas ir nustatyti dole
riui pastovų kursą. Tuo tik
slu valdžia kontroliuosianti 
aukso rinką. Tas bus daro
ma perkant arba parduo
dant Amerikoj gaminamą 
auksą. Kaina auksui bus nu
statoma laikas nuo laiko 
Dabar uncijai aukso moka
ma apie $30, arba apie $480 
svarui. Kokia aukso vertė 
bus nustatyta doleriui, Roo
seveltas nepasakė, bet yra 
spėjama, kad doleris bus 
garantuotas auksu iki 50 
eentų. Tada, žinoma, turės 
pabrangti -netik farmerių 
produktai, bet ir namai mie
stuose, ir visi kiti dalykai. 
Pradėjus iš naujo kainoms 
kilti (dabar jų kilimas bu
vo jau apsistojęs), prasidės 
didesnis pirkimas ir gal pa
gyvės visa pramonė.

Teorijoj visa tai išrodo 
galima. Bet kaip visa tai 
seksis praktikoj, tai parodys 
ateitis.

Pereitą subatą Rumunijoj 
susikūlė keleivinis trauki
nys su kitu traukiniu, kuris 
vežė žibalą. Devyni asme
nys buvo užmušti ir kelioli
ka sužeista.

SALDAINIAI. 
Rašo Dr. G. I. Bložis

Amerikos žmonės yra labai 
pripratę prie saldainių valgymo. 
Statistika parodo, kad kiekvie
no asmens yra suvartojama 
daugiau šimto svaru per metus. 
Prieš šimtą metų, kaip statisti
ka parodo, tik po dešimti svaru 
suvartodavo per metus kiekvie
nas asmuo. Tas padidėjimas cu
kraus vartojimo pareina nuo 
gaminimo įvairių saldainių ir 
perdidelis jų vartojimas.

Saldainių valgymas yra Ame
rikos žmonių įprotis ir tą įprotį 
jie įgauna iš mažų dienų. Bile 
kokiame viešame susirinkime 
arba pasilinksminimo vietoje, 
kur vaikų yra, pamatysi, kad 
vaikai turi saldainių rankose.

Pažvelgkime į krautuves ar 
bučemes bei grosernes— visur 
pamatysime užtektinai saldai
nių. O tas įrodo mums, kad yra 
pakankamai pirkėjų, nes kitaip 
jos nebūtų laikomos. Saldainiu 
pirkėjų didžiuma yra vaikai.

Cukrus priduoda energijos.

Saldainiai yra padaryti iš la
bai stipraus cukraus skiedinio 
(solution). Cukrus yra savotiš
kas koncentruotas maistas. Cuk
rus yra labai lengvai suvirški
namas ir duoda energijos kunui. 
Bet sykiu cukrus, kaipo toks, y- 
ra nenaudingas kūno augimui, 
nes jis neturi savyj vitaminu, 
kalkių, fosforo ir geležies drus
kų. Tik rudas cukrus turi biskį 
mineralinės medžiagos.

Cukrus gadina apetitą.

Cukrus sumažina apetitą ki
tiems valgiams, o padidina ape
titą saldumynams. Saldainiu 
valgytojai daugiau jų nori, o 
kartais visai praranda apetitą 
reikalingam maistui, pavyz
džiui, duonai, mėsai, sviestui 
pienui ir daržovėms. Daržovės 
yra reikalingos dėl vitaminų ga
vimo,. o kiti valgiai dėl energi 
jos ir augimo. Tokiu budu pasi 
daro nebalansuotas maistas ir 
trukumas vitaminų ir minera- 
liškos medžiagos padaro silpnus 
kantis ir kaulus.

Pirmiau buvo sukurta teorija, 
kad per didelis cukraus arba sal
dainių vartojimas daro blėdį. 
Cukrus rūgsta ir dėl to pūna 
dantys. Bet dabar surandama, 
kad ne vien dantys pūna nuo tos 
chemiškos rūgšties, bet perdaug 
cukraus vartojant pasidaro ne
balansuotas maistas, o tas su
silpnina dantis ir jie greit gen
da.

Perdidelio cukraus vartojimo 
pasekmės.

Cukrus arba saldainiai paak- 
stina prie veikimo gleivių liau
kų ir sudaro gleivinę, minkštą 
skiedinį, kuriuo apsivelia dan
tys ir paskui net sunku tai nu
valyti. Normališkai cukrus arba 
saldainiai eina į vidurius arba Į

SKURDŽIUI ŽMOGELIUI.
Oi, skurdžiau žmogeli,
Ką manai daryti,
Kai fašizmas girtas 
Ims tautas valdyti?

Pažvelki į Rytus—
Budeliai dainuoja.
Jiems darbų netrūksta.
Vis kirviu švytuoja.

Vis moksleiviam broliam 
Jie galvas kapoja,
Už teisybės žodį 
Be laiko šarvuoja.

Kaip keista sakyti.
Pats gali matyti,
Artinasi laikas 
Tą šalį valyti.

Oi, skurdžiau žmogeli.
Tu save vaduoki,
Užauginęs sūnų 
Budeliams neduoki!

u > u . Prisiuntė Ant. Stulas.

žarnas be atmainos,—tai reiš
kia, be chemiškos reakcijos. Sal
dainių perdidelis vartojimas yra 
nesveika dėl virškinimo aparato. 
Jeigu saldainių yra valgoma, 
kuomet pilvas tuščias, tai sal
dainiai arba cukrus suerzina 
plonas pilvo liaukas, nuo kurių 
priklauso virškinimo skysčiai. 
Cukrus rūgsta labai greitai, ir 
daug ant sykio vartojant, suda
ro minėtą erzinimą arba iritaci- 
ją žarnose. Ta iritaeija sulaiko 
susigėrimą minerališkų elemen
tų į kūną. nors jų butų ir užte
ktinai arba perdaug.

Taigi, vartojant cukrų, reikia 
vartoti po mažai, tik ant pabai
gos valgio dėl užsigardžiavimo. 
Bet vengti cukraus vartojimo 
butų dar geriau, nes kūno apa
ratas pats cukru pasigamina iš 
duonos, grūdinio maisto, fruktų 
ir daržovių. Tokiu budu cukraus 
nereikėtų vartoti. Bet jei kas 
negali be jo apsieiti, tai tegul 
vartoja bent labai atskiestą ir 
ne perdaug.

Saldainiai naturališkame 
maiste.

Vaikus galima geriausia pa
tenkinti tekiais saldumais, ku
rie randasi naturališkame mais
te, pavyzdžiui, meduje, džiovin
tose slyvose, dates (Amerikos 
paimu vaisiai), razinkose bei 
džiovintose figose, šitie dalykai 
turi tinkamo saldumo ir yra len
gvai virškinami.

Sekantys dalykai yra palygi
namos vertės su dviem arbati
niai šaukštukais cukraus: pusė 
didelio obuolio, pusė didelio ba
nano, vienas vidutinio didžio a- 
pelsinas. viena figa ir dvi dates.

Geras dalykas, vietoj saldai
nių, vaikams paduoti fruktų mi
šinio. Paimk sumaltų sekančių 
dalykų: pusę puoduko razinkų, 
pusę puoduko dates, pusę puo
duko figų, pusę puoduko riešutų 
ir biskį lemono skonio pagerini
mui. Viskas turi būti gerai su
maišyta. o kaip sukietės, reikia 
sukapoti į šmotukus ir vartoti 
kaipo saldainius.

Mokyklose paprastai yra mo
kinami vaikai, kad jie saldainių 
nevalgytų, o jeigu jau valgo, tai 
kad valgytų tik po valgių. Tūlo
se mokyklose visai nevalia par
davinėti saldainių, kad vaikas ✓ 
atpratinti nuo blogų papročių. 
Kitose mokyklose parduoda sal
dainius su pasiteisinimu, kad 
vaikams nori suteikti gerų sal
dainių ir juos išmokinti, kuomet 
juos valgyti.— tai reiškia, po 
valgio. Dar kitose mokyklose y- 
ra pardavinėjama fruktai vie
toje saldainių, kad nupratinti 
nuo saldainių.

Be abejonės, mokyklos sten
giasi suteikti vaikams kuo dau
giausia naudos iš sveikatos at
žvilgio. Bet tos visos mokyklų 
pastangos yra bergždios, nes 
vaikai nueina i mokyklas su ne
geistinais papročiais, o tų papro
čių kaltininkė yra motina. Aš 
tikiu, kad gerbiamam skaityto
jui teko ne kartą patėmyti(kaip 
ir aš esu matęs) motiną vežant 
vežimėly vaiką, kuris neturi nei 
mažiausio supratimo apie sal
dainius. Vienok motina turi pa
davus vaikui kokį nors šmotelį 
saldainio ir nuodina vaiko kūno 
sistemą, o dantims tai daugiau
sia nuo to prisieina nukentėti. 
Na. o vaikui paaugus motina 
dejuoja, kad jos vaikas nuo sal
dainių yra neatginamas. Ji tuo
met tariasi su kaimynkomis, ką 
reikia daryti, kad vaiką nuo jų 
atpratinti. Suprantamas daly
kas, tą įprotį reikia sunaikinti.

Taigi, motinos, vietoj kokių 
saldainių, duokite vaikams 
kramtyti kietą duonos plutelę,— 
tuo vaikui nesuteiksite blogo 
papročio ir jis bus sveikesnis, 
turės gerus dantis arba bent 
geresnius, negu saldainius vaL 
gydnmns.
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Kanados Bedarbių Demonstracija.

Vokietijos Biednuo- Vokietija Uoliai Ruo-
menė Reikalauja 

Duonos.
siusi Karui.

“Adolf Hitler, gib uns Crot, 
sonst werden wir wieder 

rot”.

Apie tai. kaip Vokietija 
slapta ruošiasi karui, austro- 
vengrų publicistas Paul Ke- 
ry parašė net knygą. Savo 
veikale jisai vartoja labai 

Pragos laikraštis “Pra*er aiškius faktus. Jisai nurodo,
Presse” patiekia labai Įdo- pavyzdžiui, kad 1933 metu 
mą pranešima apie dabartį- vokiečiu biuždete “tautiškai 
nę nuotaiką Vokietijoj.Prieš apsaugai” paskirta 1900 mi- 
kelias savaites daugely vie- lijpnų markių, ši suma iš- 
tų Dortmunde atrasti užra- skirstyta po visai nekaltus
sai:

“Adolf Hitler, gib uns 
Brot, sonst werden wir wie- 
der rct.”

Tai reiškia:

paragrafus kaip antai: "in
dustrijai remti”, “žemės u- 
kiui remti” ir tt. Tuo tarpu 
beveik visos Vokietijos gin
klų dirbtuvės gavo karo mi-

“Adolfe Hitlerį, duok "isterijos užsakymus, 
mums duonos, kitaip mes Lidkes-Hoffmano vago-
vėl busime raudoni. 

Vokiečių kalboj tie žo
džiai skamba “poetiškai” ir 
jie dabar kartojami po visą 
Vokietiją. Jie virto dienos 
obalsiu.

nų dirbtuvės Breslau mieste 
ir Benzo automobilių dirb
tuvės Ofenbache dieną ir 
naktĮ dirba tankus. Simso- 
no dirbutvės Zule gamina 
patrankas. Spižio liejimo

KELEIVIS, SO. BOSTON

Į Stratfcrdo miestą, Ontario provincijoj, Kanadoje, šiomis dienomis buvo pašaukta ka
riuomenė prieš streikuojančius darbininkus. Protestuodami prieš šitą valdžios smurtą, streikuo
jantis darbininkai ir bedarbiai įtaisė didelę protestą demonstraciją, apie mylią ilgio. Demons
trantai nešė priešaky didel. plakatą su užrašu: “Kareiviai nebadauja. Kodėl mes turėtume ba
dauti?” Toliau matyt kitas plakatas su užrašu: "Vienykitės prieš badą.”

Nori Nukapoti Akto
rių Algas.

KAUNE PASIKORĖ DU 
ŽMONES.

šiomis dienomis Kaune
Washingtone pradėta kai- pasikorė ant tvoros kirpyk- 

bėti, kad NRA reikalaus f ii-pos savininkas Jonas Krik- 
mų gamintojus nukapoti lys, 62 m. amžiaus.

m dirbtuvės Obemdorfe, plie-
, 7al kaip į Hitlerį no dirbtuvės Magdeburge ir

dabar ziun Vokietijos dar- motorų dirbtuvės Eisena- 
bmrnkai, kurie dėjo tokių cbe gamina šautuvus. Latviai Neduoda Fa-

o“ Galint.
E^nacVfSo“: vė»eKčre^°tninku 

riestai: darbo algos sumazi- „ -j-- veje, voKiecių amatmnKų
vtam/ta Irninste svaidžius. Šautuvų ir patran- sa-junfiroi ir dano-elvie kitunamo*, bet produktu kaino* sąjungoj ir daugelyje kitųkyla.’ , ką šovinius dirba metalurgi- ^tų^ko “peTkonskrusti

Skirtumas tarp paiamu ir t°S Dortmunde n njnky“ susirinkimai, Į ku-
i < pajamų ir gpan(jau. Krupo dirbtuves, •. atsjo ir darhinininkiš-

įslaidų kas sąvaitė darosi vis kurine Daffai Versalės sutar- Puos atej-° lr.aarD1I}lnl.nKls^didesnis Darbininkus Dikti- r-Uri0T- 5a?ali v SUU1 kų organizacijų narių ir so-aiaesms. uarominKtr pigu t b fabnkuoti tik garve- cijabUmokratiško SDorto 
na ir tas reiškinys, kad ne- ž;u~ rašomąsias mašinėles socia/aemoKrausK° sporto
žiūrint almi sumažinimo |Z1Uf’ r . m.^\ias ,masJn„.;’ jaunimo. Kuznecovo gatve- ziunnt algų sumažinimo, metahmus indus ir tt. Hit- į nradėius “nerkonskrusti 
tenka sistematiskai aukoti ipr;n; nasmus valdžia c-ami- Je. P133^1*5,. Pel?5°n?KrustĮmina žvmias sumas ivai-’ * v g c ninkams” fašistiškai svei-
gana žymus suma. jvai na Su„k,as patrankas. Be ktotis-sveiki kovoje!”, dar-

lo.KrupasBolen gavo uz- bįnįnkaį ėmė šaukti “sveiki 
sakymą pagaminti kelis mi- ,aisvi!„ j darbininkų re 
lljonus plieninių šalmų. -pefkonskrustininkai”

Reino Akcinės Bendrovėm ėmė reaguoti grąsinimais. 
dirbtuvės Diuseldorfe paga-. Darbininkai choru ėmė kliu- 
mmo milžinišką patranką, Į fašistų kalbėtojams, kol 
prieš kurią garsi vokiečių pagaliaU policija susirinki- 
“Berta esanti tik vaikų zai- m ® išskirstė.
s^as- • • - • Vokiečių amatininkų są-

Į vairiose dirbtuvėse garnį- jung0S patalpoj kalbėdama; 
narnos nepaprastos jėgos prof piakis pareiškė, kad 
nuodingos dujos. kalčiausi esą masonai ir vi

riems fašistų fondams ir or
ganizacijoms.

Nežiūrint visų žygių, ku
rie daromi ūkininkų padė
čiai pagerinti, nepasitenki
nimas ir juos apėmęs, nes 
griežtų kainų grūdams nu
statymas ir privatinės grudų 
prekybos uždraudimas su
kelia juose abejonių,Sunkųs 
materialiniai rūpesčiai sle
gia ir pramonininkus. Tik
tai tie, kas dalyvauja auto
mobilių pramonėj ar armi
jos aprūpinime, gali būti pa
tenkinti, bet kiti nežino kaip 
išeiti iš sunkios padėties, tuo 
labiau, kad jie neturi teisės 
atleisti priimtųjų darbinin
kų. Bet labiausiai kenčia 
dvasiniai tie, kas nėra karš
ti Hitlerio pritarėjai.

Jadvyga Busianti 
'Šventoji99(h

Musų kunigai ture* garbinti 
Lietuvos išdaviko moterį.
Lenkų laikraščiai prane

ša, kad rugsėjo 24 d. Čens
takave prasidėjo didelės iš-

sokie “internacionalistai” 
tai socialdemokratų sporto 
sąjungos nariai ėmė balsu 
reaguoti. Vėliau susirinki
mui besitęsiant, salėje ėmė 
sprogti dvokiančios bom
bos.

‘Perkonskrustininkai” ir
jų politiniai priešai iš salės

kilmės lenkų karalienės Ja-‘turėjo išsikraustyti. Kitose
IR KAUNE KAIP VENG

RIJOJ.

Laikraščiai rašo, kad Ven
grijos sostinėj Budapešte 3 
moteris kovojo kardais dėl 
vieno vyro. Panašiai dabar 
atsitiko ir Kauno priemiesty 
Šančiuose. Čia irgi trys mer
ginos Įsimylėjo vieną vyrą 
ir viena kitai labai pavydu
liavo. Aną vakarą dvi Įsi
mylėjusios ėjo tarp savęs 
ginčydamošios, o trečioji 
prišokus peiliu pradėjo kon
kurentes badyti. Vienai 
smarkiai sužalota galva, o 
antrai veidas. Įvykis tiria
mas.

dvygos garbei. Iškilmėse į 9 se vietose, kur buvo susi- 
dalyvauja visas lenkų epis-'rinkę “perkonskrustinin- 
kopatas. Tą dieną kataliki-|kai”, pasikartojo tokie pat 
škų organizacijų atstovai iš incidentai. Keliose vietose, 
visų lenkų vyskupysčių vys- kur latvių fašistams buvo 
kupams Įteikė prašymą per- duotos patalpos susirinkti,
duoti" popiežiui, kad pa
skelbtų Jadvygą šventąja. 
Prašyme nurodomas Jadvy
gos nuopelnas, kad ji “did-

buvo išmušti langai. “Per 
konskrustininkų’’ susirinki

muose žmonių skaičiumi 
daugiau atsilankė kairiųjų,

vyriška auka” atvertė savo negu pačių fašistų. Policija
___ T • i    • I Jonrrion rlo4nvyrą Jogailą ir kartu su iuo! "tvarkė” daugiau darbinin-
visą lietuvių tautą. Esą, jau kus. negu fašistus 
500 metų, kaip ji džiaugiasi 
“visoje Lenkijoje ir Lietu
voje išimtinės šventybės o-• • • Mpinija.

ŠĮ prašymą lenkų primas

PASIKORĖ GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS.

Šiomis dienomis Telšiuo
se pasikorė žydų mokytojų 
seminarijos direktorius Šo- 
lomas Šochotas, 30 metų 
amžiaus. Nusižudymo prie
žastis dar neišaiškinta. Ve
lionis buvo vedęs ir pasitu
rįs žmogus.

CHEVROLETŲ DIRBTU 
VEJ SPROGO PRAGARO 

MASINA.

Flint, Mich.—Pereitą są
vaitę Chevroleto automobi
lių dirbtuvėje čia sprogo 
pragaro mašina, sugadinda 
ma elektros skyrių. Ryšium 
su tuo sprogimu buvo areš
tuoti 4 vyrai ir viena mote
ris.

Lenkai Plukdysią 1™ sąlygų yra tai, kad len-
»j o • * i kų piliečiai negali miško
Nemunu Mišką. plukdyti per Lietuvos terito-
Kaip žinoma, tarp Lietu- FU3- Darbas turi būti atlie- 

vos ir Lenkijos nėra nei dip- karnas tik Lietuvos piliečių, 
1 o'"natinių santykių, nei re- ,^uF?e Pri.® administracijos 
guliaraus susisiekimo. Lie- Unijos priims mišką iš lenkų 
tuva kietai laikosi savo nu- plukdytojų. Kadangi ^F. 
sistatymo neiti i santikius su tai PFasi<^e(]a ruduo, tai siais 
Lenkija, kol Vilnius nebus metais ™isko plukdymas 
grąžintas Lietuvai. Lenkai ar Pradetas. Grei- 
nuolat daro pastangų pri- c*13^13 Jį31 bus pradėta tik 
versti Lietuvą leisti per savo ateinan^i pav asarj. T»b. 
teritorija bent tranzitini pre-1
kių judėjimą iš Lenkijos. UGNIS SUNAIKINO KA- 
Tuo tikslu Lenkija buvo iš-1. TALI K U UNIVERSITETĄ 
kėlusi Lietuvai bylą Tarp-’ §t. Joseph mieste, New 
tautiniam Teisme Hagoje. Brunswick provincijoj, Ka-

Hollywoodo “žvaigždėms” 
ir “mėnuliams” algas. Vi
suomenė gal nežino, kiek 
filmų aktoriai gauna atlygi
nimo, taigi paminėsime čia 
nors keliatą vardų: 

i Maurice Chevalier gauna 
$150,000 už filmą ir daly
vauja nedaugiau kaip dvie
jose filmose per metus.

Greta Garbo $150,000 už 
filmą, 2 fiimos per metus.

Leslie Howard $60,000 už 
kiekvieną filmą.

Ann Harding $90,000 už 
filmą, 4 fiimos per metus.

Constance Bennett $100,- 
000 už filmą, 3 fiimos per 
metus.

Bendrai imant, visi šitie 
aktoriai dirba labai mažai, 
o gauna apie 1,000 dolerių 
Į dieną. Tuo tarpu darbinin
kai, kurie visus maitina ir 
aprėdo, dažnai nepadaro 
$1,000 per visus metus. Juk 
tai didžiausia neteisybė.

Tačiau aktoriai nenori sa
vo riebių algų išsižadėti. Jie

Šeimyna gyvena Šiauliuo
se. Kiek girdėti, pasikorėlis 
buvęs nerviškas ir kortų nie
kuomet neišleisdavęs iš ran
kų, vis burdavęs.

Šančiuose pasikorė siau
rųjų geležinkelių dirbtuvių 
darbininkas —kaminkrėtys 
pil. Bagdonas. Pasikorė pa
rėjęs namo diržu prie galo 
lovos. Dirbtuvių darbinin
kai pasakoja, kad pasikoręs 
dėl skolų.

PAGADINO KELIUS.
Biržai. Biržų valsčiuje ke

lius dabar aria su keliams 
lyginti mašina. Bet taip su
taisyti keliai, vietoje kad 
pagerėtų, pasidaro neišva
žiuojami, nes lietui palijus, 
suarti keliai lengvai prisi
geria drėgmės ir pasidaro 
purvynas. Tuo tarpu nearti 
keliai yra kieti ir jokio pur
vyno nėra.

sako, jeigu valdžia nenusta-
to daktarams ir advokatams 
altyginimo, tai ji negalinti ir 
aktoriams algų mažinti.

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

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

Z. GILEVlčIUS 
189 Hartford Avenee 
Ncw Britain, Conn.

PARSIDUODA LIETUVIŠ
KI BALANDŽIAI.

I LIETUVĄ ANT KALĖDŲ
Nepaisant kurioj pasaulio dalyje

prisimenam savo gimtinę ir ten li
kusius gentis. Mes geidžiame nuvyk
ti ten, kad praleidus Kalėdas su jais. 
Ir tas išaiškina dėl ko tūkstančiai ir 
tūkstančiai kiekvienų metų vyksta į 

.' užjurį praleidimui Kalėdų namie. 
Amerikos lietuvimas dabar kelionė 

pilna patogumų: laivakortės piges
nės ir augšta kaina Amerikos dole
rio padaro pragyvenimų Lietuvoje 
pigiu Keliaujant su Skandinavų- 
Amerikos Linijos kalėddine ekskūriu- 
ia garlaiviu “United States” ii New 
Yorko lapkričio 25, arba “Frederik 
VIII” gruodžio 9, jus turėsite sma
gių, greitų ir malonių kelionę. Tuo 
pačiu laivu per abu vandenynus, At- 
lantikų ir šiaurės Jurų.

Del pilnų žinių ir vietos galima 
greičiausiai kreipkitės prie arciuasio 
vietinio agento arba tiesiai prie pa
čios Linijos raštinės.

Tačiau ta byla pasibaigę vi- nadoj, pereitą subatą ugnis 
si?ku lenkų pralaimėjimu, nušlavė katalikų universi- 
Teismas pripažino, kad esą- tetą,padarydama $1,500,000 
momis aplinkybėmis Lietu- nuostolių. Mokiniai ir mo
va elgiasi teisėtai, neleisda- ktojai išsigelbėjo. Jeigu gai- 
ma jokio susisiekimo su grąs butų kilęs valanda vė- 
Lenkija. j liau, mokiniai ir jų mokyto-

Prieš keletą metų Lietuva jai kunigai butų buvę jau 
yra paskelbusi taisykles mi- sugulę ir gal visi butų sude 
škui plukdyti Nemunu. Mat, gę.
lenkai skundžiasi, kad jie-----------------------------------
negali varyti miško preky
bos, nes vandens kelias Ne
munu Į Baltijos jurą esąs 
uždarytas. O tuo tarpu štam
uos užsienio miškų firmos, 
daugiausia anglų, yra suin
teresuotos miško plukdymu 
Nemunu, nes turi nupirkę 
daug miško Nemuno aukš- 
upio srityse, kurio negali 

išgabenti. Tada Lietuva 
sutiko mišką Nemunu leisti 
ir paskelbė plukdymo taisy
kles. Bet tos atisyklės len
kams pasirodė nepriimtinos 
ir jie jomis nesinaudojo. 
Dabar, kiek tenka girdėti, 
lenkai su minėtomis taisyk
lėmis nori sutikti. Viena iš 
svarbiausių miško plukdy-

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkias pa- 

sigarsinimps, kaip tai: pajieške- 
jimus apsivedimų. įvairias prane
šimus. pardavimus, pirkimas, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tų patį apgarsinimų patalpint 
kelis sykius, nž sekančius sykius
skaitome 2c už žodį už sykį.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun
čia į visas dalis 
Suvienytų Valsti
ją ir į Kanadų.

GEO.
BENDOR AITIS
520 Wilsoa St,

Cbm.

UNION LUNUH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
ŠVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Skapas Alus—Gardus Užkandžiai. 
Paranki vieta smagiai praleisti

laikų.
JONAS URBONAS, Savininkas.

Frank Ricickio 
KOSTIS

PAJIEŠKOJIMAI.
ELZBIETA KATILIENĖ 

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.

APSIVED1MAL

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be skirtumo pažiūrų nuo 
36 iki 46 metų; esu pasiturintis ir 
amatninkas, duosiu atsakymų kiek
vienai. Adresas: <«>

V. C. J. Rd 3, Scottville, Mich.

AUTOBUSO KATA
STROFA TIES JONIŠ

KIU.
Ties Joniškiu buvo toks 

persiųs popiežiui, kuris, pa- atsitikimas. Važiavo girtas 
sak lenkų laikraščių, neabe-' pilietis, kuris prasilenkiant 
jotinai palankiai išklausys su autobusu, pasuko arklį 
lenkų “katalikiškos” tautos autobuso pusėn. Stengda- 
prašymą. Esą, būdamas masis išvengti katastrofos, 
Lenkijoje kaipo apaštališ- šoferis pasuko autobusą į 
kas nuncijus, jis turėjęs pro- šalį ir autobusas ant plen- 
gos įsitikinti, kaip giliai ir to parvirto. Rezultate 4 
nuoširdžiai lenkų tauta my- žmonės sužeisti, daugiausia 
linti šviesiąją “vaveliškę stiklais, arkliui nulaužta ko* 
ponią.” į ja ir padaryta apie 500 litų

Jadvyga buvo Lietuvos iš- nuostolių. Autobusas Zator- 
daviko kunigaikščio Jogai- skio iš Joniškio, valdė jį šo- 
los pati. Jeigu dabar popie- feįis Budrys.
žius apskelbs ją “šventąja” 1 ------

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

Žurnalas IŠMINTIS
NAUJAS. DIDELIS. GRAŽUS 

įdomus, naudingi raštai, iliustruota*. 
Su satyros “Blusa” ir ancrlu skyriais. 
Kopija 15c. Metams $1.5 >. Kanad. $2 
Taipgi Sieniniai Kalendoriai 1934 m. 
Spauda — Typeuriteriai — Pigiai.

IŠMINTIS PUBUSHING CO 
313 E St.. SO. BOSTON. MASS.

“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmų sykį skaitome pe 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi pe 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimum 
kaina 50c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir dran
gų skaitome tik po 1c nž žodį.

Pajieškojimai sn 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 pajieškoįimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių ir 
naujų; kurios 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 patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos.
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimų. Kaina mosties 1% oz.—$3.00 ir 
% oz. į vidų gerti—$3.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina $5. Money orderius ar 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (.)
FRANK RIC1CKAS

3 Rose Street, Hartford.. Conn.

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

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

Canada

Pajieškau merginos ar našlės nuo 
25 iki 50 metų apsivedimui. Aš turiu 
farma 80 akerių, turiu gyvulių ir vi
skų kas reikalinga ant farmos. Žmo
na mano mirusi pusantrų metų, yra 
du vaikai, vienas 12, antras 9 me
tų. Reikia gaspadinės ir kai kuriu 
pataisymų, todėl pageidautina kad 

turėtų nors 3 šimtukus, tai butų ma
lonus gyvenimas. Malonėkite atrašyt 
laiškų, susipažinimui. ' (3)

i, MichCHAS LARKES, Eountain, Mich.

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.

Lietuvis Blekorius
CnN SMITH)

tai ir Lietuvos katalikų ku
nigai turės atsiklaupę prie 
jos melstis.

GRĮŽTA POLITINIAI 
EMIGRANTAI.

Pablogėjus politinių emi
grantų gyvenimo sąlygomis 

Charles užsieny, daugelis jų noriAnglų lakūnas 
Kingsford šiomis dienomis grįžti atgal į Lietuvą. Keli 
nulėkė iš Londono į Austrą- jau sugrįžo ir pasidavė teis- 
liją į 7 dienas ir 4 valandas, mo organams. Daugumas 
Prieš tai greičiausis rekor- politinių emigrantų gyvena 
das buvo 8 dienos ir 20 vai. Lenkijoj ir Čekijoj.

PAJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

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.

PUIKI FARMA!
104 akeriai žemės, budinkai visi ge

ri; visi farmos įrankiai ir mašinos; 
20 raguočių, 2 arkliai, 2 kiaulės. 270 
vištų, elektriką, viskas parsiduoda 
sykiu už labai pigių kainų. Priežas
tis pardavimo—vyras serga du me
tai Kas norėtų puikių farmų, klaus
kite: (5)

MRS M. YESKINEVICH 
R. D. 1, Edmeston, N. Y.

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

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

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

šitą knygą savo- namuose. Ją galima* gauti 
"Keleivio” knygyne. Kaina $1J>O.

KELEIVIS
2S3 Bro«dway So. Boston, Ma**.

468

Klimą* Česnulevičius
13 Whitney St, Worcester, Mass.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jum| sunkiai 
sutaupytiems
pinigam* 
rasit

NAUJI KALENDORIAI
DraaitebtabnBbb

PasvMmt*
JONAS KERDIEJUS

652 East Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS.

1

Bankas
priima indėlius, 

atidaro papr.
sąskaitas, moka aukštu* procentus, 

pigiausiai partraukia ii Amerikos pinigu* ir 
atlieka visas Inta* bankine* operacija*.
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LIETUVIU MOKY
KLOS BRAZILIJOJ.

Prieš septynetą—aštuo- jkaiais. Tais pat metais jau 
netą metų, kai imigracija Į į buvo sudarytas komitetas 
Jungtines Valstijas buvo su-į lietuviškai mokyklai steig- 
varžyta, prasidėjo gausi Lie- ti. Komiteto pastangomis 
tuvos piliečių emigracija į mokykla buvo Įsteigta Sao

KOKIA BUS KLAIPĖDOS
UOSTO DIREKCIJA.

Legijonininkų Paradas Chicagoj.

Pietų Ameriką, ypač j 
Braziliją, Argentiną ir Uru
gvajų. Kasmet ten vykdavo 
tūkstančiai laimės jieškoto- 
jų, ir šiandien tuose kraš
tuose jau turime gausingas 
lietuvių kolonijas. Daugiau
sia lietuviai emigrantai yra 
susitelkę miestuose: Sao 
Paulo, Buenos Aires, Mon- 
tevideo, bet nemažai jų yra 
tolimose Brazilijos bei Ar
gentinos provincijose. Yra

Paulo mieste ir 1929 metų 
rugpiučio mėn. pradėjo dar
au.

Pradžioj mokyklą lanke 
apie 90 vaikučių. Vėliau jų 
-kaičius dar padidėjo. Nors 
iėšos mokyklai išlaikyti bu
vo nedidelės, bet kultūrinia
me Brazilijos lietuvių gy
venime ji suvaidino dideli 
vaidmenį. Joje buvo moksli
nami ne tik vaikai, bet ir 
suaugusieji. Ši mokykla bu-

lietuvių nusidanginusių net ve pavadinta dr. V. Kudir- 
i Ugnies Žemę (pačiam pie-jkos vardu 
tiniam Pietų Amerikos gale j Šių metų liepos mėn. Sao
sala, ispaniškai: Tierra dėl
Fuego).

Pirmaisiais gyvenimo me-

Paulo mieste buvo atidaryta 
ii- antra, dr. J. Basanavi
čiaus vardo, mokykla. Bet ir

tais emigracijoj musų lietu-1 šių dviejų mokyklų Sao Pau- 
viai gyveno išsisklaidę, ne-ilo lietuviams nepakanka, 
turėjo jokių organizacijų ir nes lietuvių kolonija tenai

yra labai didelė.
Kitose lietuv. gyvenamose

vietose lietuvišku mokvklu

niekas jais nesirūpino. Tik 
kai 1928 metais Sao Paulo 
mieste buvo įsteigtas Lietu
vos konsulatas, Brazilijos, o dar nėra. 
kartu ir visos Pietų Ameri-j Panašiai yra su lietuvių 
kos lietuviai atkiuto. Kon- emigrantų švietimo reikalais 
sulatui padedant, Lietuvos Argentinoje ir Urugvajuje, 
išeiviai pradėjo daugiau ra- Gana skaitlingos lietuvių 
pintis savo kultūriniais, kolonijos tenai dar neturi 
švietimo ir ekonominiais rei- savo mokyklų. Tsb. *

MIEGAMOJI
LIGA.

Jau keletą kartų pasaulyj 
(Vokietijoj 1712, pietinėje 
Europoj 1890, Austrijoje 
1917, Anglijoj ir Jungtinėse 
Valstybėse 1918) pasirodė 
nauja ir keista liga. Ligoniui 
ima skaudėti galvą, kaklą ir 
strėnas, suima snaudulys, 
svaigulys, o paskui ir mie
gas. Raumenys, ypač akių, 
pradeda silpnėti. Gana daž
nai sykiu eina gerklės ir 
tonslių Įdegimas. Taip ligo
nis pasirgęs nuo dviejų iki 
dvylikos sąvaičių, pasveiks
ta arba miršta. Miršta, ro
dos, apie 30 nuošimčių. Ir 
kurie pasveiksta, tai toli gra
žu ne visi pilnai pasveiksta.

Šiemet šita liga daugiau
sia pasireiškė St. Louis mie
ste. Net keli šimtai žmonių 
jau susirgo ir kelios dešim
tys mirė. Ir ji dabar pasiro
dė šiek tiek kitokesnė, negu 
pirmiau. Pavyzdžiui, pir
miau ji puldavo daugiausia 
jau 20 metų sugyvenusia 
žmones, o dabar puola viso
kius. Ir simptomai truputi 
pakitėję. Visų pirmiausia 
pradeda galvą ligoniui 
skaudėti, vemti verčia, karš
tis pila, kaklas styra ir ryk
lę skauda. Menkai, bet vis 
dėlto ima drebėti rankos ir 
liežuvis. Gana dažnai ligoni 
aštrios konvulsijos kamuoja, 
o po tam Įpuola jis Į toki gi
lų miegą, kad atrodo, lyg 
jau butų miręs (koma). Bet 
kai kuriuos, tai vietoj snau
dulio arba miego apsėda 
manija ir jie daužosi, tar
tum pamišę. Iš 283 šitų ligo
nių 41 mirė.

Kokie mikrobai šitą keis
tą ligą sukelia, pakol kas 
mokslininkai dar nežino. 
Tik tiek jau tėra žinoma, 
kad jie (mikrobai) puola
galvos smegenas ir ten iš-' 
šaukia žymų Įdegimą.

Apie šitos ligos gydymą 
irgi pakol kas labai mažai 
težinoma. Gydoma, taip sa
kant, su vėju pasitarus: 
simptomatiškai.

Šita miegamosios ligos e- 
pidemija vis dėlto moksli
ninkus ant kojų sukėlė ir ge
rai paakstino jieškoti tikrų 
jos priežasčių ir vaistų jai 
gydyti. Dr. Margerie.

Leit. Nakrošius Atsi
sveikina Su Ameri

kiečiais.
Daugumas lietuvių mano, 

kad Amerika niekuomet ne
pasiekiama, moderniškų pa
sakų šalis. Todėl man la
biausiai ir norėjosi ją pama
tyti, bet tuojau visos svajo
nės dingdavo kai ranką atsi
durdavo kiauroj kišenėj. Il
gus metus taupęs centą po 
cento, pasijutau jog jau pil
nai užtenka netik nuvažiuo
ti Amerikon, bet galiu ir 
grįžti. Ir štai šių metų liepos 
mėnesio 6 dieną apleidžiau 
Kauną. Visą savo kelionę 
negalėjau susigyventi su 
tuo, kad aš važiuoju Į Ame
riką. Bet štai liepos mėnesio 
19 dieną jau išvydau New 
Yorko dangoraižius. Ir nei 
nepastebėjau, kaip trys mė
nesiai praėjo Amerikoje. Į 
Ameriką važiavau norėda
mas pamatyti savo brolių, 
seserų, giminių, pažįstamų 
ir šiaip susipažinti su visų 
Amerikos lietuvių gyveni
mu, kaip čia kas gyvena, 
kas verkia, dejuoja, ar link
sminasi, dainuoja. Per tą 
laiką daugiausiai gyvenau 
New Jersey pas savo broli 
Kazį Nakrošį. Be to dar te
ko matyti: Montrealą, Nia
garos Krioklį, Čikagą, Wa- 
shingtoną, Nevv Haveną. 
Nev Yorką su daugeliu jo 
apylinkių. Visur teko susi
pažint su daug lietuviškos 
visuomenės. Žmonės man
dagus, meilus, nuoširdus, at
virus ir vaišingi. Neapsako
mai linksma ir malonu buvo 
man praleisti su jais laiką, 
pasidalinant visokiais Įspū
džiais. Aš grįžtu su visu mai
šu geriausių Įspūdžių.

Visiems Amerikos lietu- 
, viams, suteikusiems man 
;tiek daug malonumo, tariu 
širdingiausi dėkų.

Aviacijos Įeit. Nakrošius.

PAAUKAVO $25,000
KAUNO ŽYDŲ MO

KYKLAI.
Edvard M. Chase, gimęs 

Lietuvoje žydas, kuris dabar 
Manchestery, N. H., turi ra
kandų biznį, paaukavo Kau
no žydų realinei gimnazijai 
$25,000 ir prie to da įstei
gė fondą, iš kurio kasmet 
keliolikai mokinių yra ap
mokamas mokslas.

Pagal Klaipėdos konven- mas V**^ Ubai opus reikalas 
ciją, pasirašytą Lietuvos ir ir artimiausiu laiku pama- 
keturių didžiųjų valstybių tysime, kaip jis bus išspręs- 
(Anglijos, Francuzijos, Ita- tas. Tsb.
Ii jos ir Japonijos), Klaipė- ----------------
dos uostą valdo trijų narių ZocharoVUS
direkcija: pirmininkas, skir
tas Lietuvos vyriausybės,1 Kilęs Ii Lietuvos?
vienas narys skirtas Klaipė-, ----
dos krašto direktorijos ir; Ji 
vienas narys skirtas Tautų 
Sąjungos susisiekimo komi
ai ios.Iki šiol uosto direkcijoj 
nuo Klaipėdos buvo geras, 
uolus, darbštus lietuvis p.
Borchertas. Jo paskyrimo 
laikas baigėsi šių metų spa
lių mėn. 1 d. Dabartinė Klai
pėdos krašto vokiška direk
torija nenorinti toliau p.
Borcheitą uosto direkcijoje 
nariu: ji norinti jo vieton 
skirti vokietį. Iš to gali kilti 
rimtų nesusipratimų, ypač 
jeigu tas vokietis bandytų 
uoste tarnauti ne tiek uosto, 
kiek vokiškumo interesams.
O taip gali atsitikti, nes 
klaipėdiškiai vokietininkai 
bendrai nesirūpina to kraš
to reikalais, o daugiausia 
žiuri ir klauso, kokie vėjai 
pučia Vokietijoj ir prie jų 
stengiasi prisitaikyti. Klai
pėdos uostą išugdė ir išto
bulino Lietuvos Respublika.
Ir pati Klaipėda Lietuvos 
kaina yra išaugusi ir atgiju
si. Prieš karą Klaipėdoj bu
vo tiktai apie 25,000 gyven
tojų, o dabar yra apie 45,
000. Kai Į Klaipėdos uostą 
prieš karą Įplaukdavo 2000 
tonų talpos laivas (didesni 
ir negalėjo Įplaukti dėl uos
to seklumoj, tai visi klai
pėdiškiai bėgdadvo pamaty
ti toki laivą, kaip kokį dv- 
vą. O dabar, kai Lietuva uo
sto ištobulinimui Įdėjo virš 
25 milijonų litų. i uostą jau 
Įplaukia laivai su 15-20,000 
tonų talpos. Be to, tų laivų 
judėjimas yra padvigubė- 
jes.

Taigi kai uostas yra Lie
tuvos lėšomis ir turtų per
vežimą ištobulintas ir pa
keltas, Lietuva negali leisti, 
kad kas nors bandytų to 
uosto reikalus kreipti sveti
mais sumetimais. Taigi Į uo
sto direkciją nario paskyri-

žydas. •

Angių laikraštis "Daily 
HeraH” praneša, kad tūlas 
Hairaas Bemetąs Zacharo
vas, gyvenąs Anglijoj, vadi- j 
na save paslaptingojo mi- 
lijoaieriaus Baziliaus Za- 
charovo sunumi.Baziliaus Z. 
turtai įvertinami Į 50 mili
jonų svarų sterlingu i»- jis 
laikomas turtingiausiu žmo
gumi pasauly. Savo turtus 
jis įgijo prekiaudamas gin
klais ir karo medžiaga, y- 
pač per pasaulinį karą. Kai
mas Zacharovas pasakoja, 
kad jis jau nuo 1911 m. ke
letą kartų kreipėsi i seną Ba- 
zilių prašydamas pripažinti 
jj savo sunumi, bet į visus 
laiškus jis gaudavęs forma
lų atsakymą, kad jo laiškai 
gauti. Haimas bandęs ii- as
meniškai seną Bazilių su-

REDAKCIJA
i ATSAKYMAI.
■

Bobos vaikui.— Jeigu A. 
apdraudė B. šiam visai neži
nant ir tokio apdraudimo 
visai nenorint, tai nėra rei
kalo dėl to eiti Į teismą. Te
gul B. praneša apie tokį 
šmugeli tai apdraudos kom
panijai, kurioj A. jį apdrau
dė, c kompanija pati sutvar
kys ši dalyką kaip reikia.

A. Štului. — Pinigus ga
vom ir “Keleivį” siuntinėsi- 
me. Ačiū už raštus. Prašome 
rašinėti ir toliau.

“Keleivio” skaitytojui iš 
Shenandoah, Pa.— Už pri
siųstas iškarpas ačiū. Ištiesų, 
istorija apie tą “pedlioriaus 
kapą” yra labai įdomi, bet 
gaila, kad mes neturime lai
ko ją išversti lietuvių kai-

Ūkti ĮO namuose bet vis ne- R j£imas Zacha.
siseke nes atsakymas būda-, pavedės savo bylą j
vo arba, kad mil.jome- d o Maįc0 rankas; Ad.kad
rius išėjęs, arba jis užimtas 
Haimas Zacharavos tvirti

šiomis dienomis Chicagoje Įvyko Amerikos Legijono suvažia- bon. 
vimas. šis vaizdelis parodo delegatų paradą. Jų suvažiaviman
buvo nuvykęs net prezidentas Rooseveltas ir pasakė didelę . ... ..
prakalbą. Legionininkai po to priėmė rezoliuciją, kad Ameri- ^Pie įteigimą įetuvių
ka nepripažintų Rusijos ir išvytų visus komunistus nepiliečius. kolonijos Jungtinėse Valstl- 
Bet Rooseveltas sugryžęs į Washingtoną tuoj parašė §0^^^ jose yra gana nmtasirsyar 
valdžiai laišką, kviesdamas ją Į derybas dėl santikių atnaujini- stytmas. Straipsnį ldesime 
mo. Legijono rezoliucija neturėjo jokios reikšmės. sekančiame numery.

------------------------------------------ i A. N.—Daug yra žodžių,
Prie liudijimo pridėta jr vai- DĖL TOILETŲ “KVAPO” kurių kilmė šiandien neži- 

SUSIGINČUO RIMTI noma. Taip pat niekas tik-

J. T. Kibartui.— Klausi-

ŽMONĖS. rai nežino, kaip pas lietuvius
Zarasuose apie komerci- atsirado “Lenkija” ir “Vo- 

vokatas dabar vyksiąs kar- jos mokyklą žmonės ėmė kietija”. Mes nežinom tik
tu su Haimu i Paryžių, kur skųstis d ė 1 nemalonaus raį net kaip atsirado pačios

S c- ____  •____•_»__.________T . ■»

,, , iivu, pripažintų savo sūnų. komisija
„ , . . i Haimas Zacharovas turi da- padarė apžiūrėjimą. Patik-
Zachar. Apie 1870 m. jis bar 63 metus
tikras vardas

Lietuvos mieste Ukmergėje 
vedęs žmoną Hają Elką Ka- 
ralinskaitę. Ir Haimas esąs 
vienintelis sūnūs, kurs gi
męs iš šių vedybų.

Sprendžiant pagal asme-'—taip pareiškė Haimas an-

reikalauti ir kraujo analizo. 
“Ištisus 22 metus aš sten
giausi Įrodyti savo tėvui, 
kad esu jo sūnūs. Tikiuosi, 
kad dabar tai man pasiseks”

rinus, prieita išvados, kad 
nemalonus kvapas atsiran-

(Kitai) yra rasų 
nijai.

Z. Jankauskui.- Dėl pa-
da nuo to, kad gal nevalomi ^Įdariusių spaustuvėj techni-
mokyklos toiletai. Tokia ko
misijos nuomone pasipikti-

škų kliūčių, daug raštų pe
reitą sąvaitę negalėjo tilp-

nų vardus, išeina, kad tai vis glų laikraščio 
Lietuvos žydai. Haimas Za-jbiui.' 
charovas toliau tikrina, kad 
jo tėvas su motina persisky- 
rę, kai jis turėjo 7 metus, jo 
motina paskui ištekėjusi an
trą kartą. Haimas savo žo
džius paremia Ukmergės 
miesto valdybos išduotu liu
dijimu, kad kareivis Mane
lis Zacharas susituokęs su 
Haja Elka Karalinskaite ir 
kad jie turėjo sūnų Kaimą.

bendradar-

JAPONAI STIPRINĄS 
APIE MUKDENĄ.

Žinios iš Tolimųjų Rytų 
sako, kad paskutinėmis die
nomis apie Mukdeną ir 
Charbiną japonai pradėjo 
koncentraot savo kariuome
nę. Turbut tikisi kiniečių su
kilimo.

no mokyklos direktorius ir. Jj: tos pat priežasties at-
komisijos nariui pradėjo sa- P^° lr koresponden-
kyti savotiškus “aforizmus” c’la aPle aviacijos dieną.
Nežinia dar, kuo tas origi
nališkas ginčas baigsis.

NUPIRKS BEDARBIAMS 
1,000 VAGONŲ OBUOLIŲ

Bedarbių šelpimo admini
stratorius Hopkins paskelbė 
Washingtone, kad jis nuta
ręs nupirkti 1,000 vagonų o- 
buolių, kurie šią žiemą bus 
dalinami bedarbiams.

Montrealietei. —Ačiū už 
prisiųstą eilėraštį, tačiau lai
kraštin jo nedėsime, nes rei
kia daug taisymo, o redak
cija šiuo tarpu neturi laiko.

B. Šidiskiui. — Išskyrus 
“Tikrai tave myliu”, visi ki
ti eilrėščiai bus geri. Ačiū.

A. Belgui.— Įdėsime vė
liau.

VISOKIUS

PAUZDINIUS
APGARSINIMUS 
PRANEŠIMUS %
LAIŠKUS 
KONVERTUS 
BIZNIO KORTAS 
VIZIT KORTELES

Spaustuvė padaro ir kitokius 
mins pigiau ir gražiai.

Taipgi visokius spaudos darbus Draugijoms 
padarome gražiai, greitai ir labai prieina-

ka irtomis.

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

Per 25 metus “Keleivio” Spaustuvė pasižy
mi savo gražia technika. Kuriems reikalin
ga ką nors atspausdint, kreipkitės pas mus.

KELEIVIO SPAUSTUVĖ 
253 Broadvray

SOUTH BOSTON, MASS.

Sveikata
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jos, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapiu, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mas*.

I

j

Galit pamatyt visą 
Lietuva a*/!

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit 
arba registruotauM

Adresuokite:

OR. MARGERIS, "" «
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos Laikrsiiių.)

Sudaužytu Brangi Jachta.

ĮDOMI BYLA ZARASUOSE.
Arba kaip kun. Kripaitis ty-;

nnejo mergaičių 
slaptis”.

Plėsikai Nužudė Ša
kynos Kleboną.

žakynos kunigui Juoza
pui Dalgiui su savo gaspa- 

^idine vakarieniaujant, įėjo 
jklebonijon 2 ginkluoti plė
šikai ; vienas turėjo- revolve- 

Irį, kitas kirvį. Plėšikai pa-
' AR TIESA, KAD LIETU- reikalavo, kad klebonas ati- 
i'VOJE VOKIEČIAI TURI duotų pinigus. Klebonas, iš- 

Šiomis dienomis Zarasuo-i* KARO FABRIKŲ? sigandęs, šoko į kitų kam
šė buvo labai įdomi ir labai Anglų laikraštis “Sunday barį, bet tuo tarpu vienas 
“romantiška” byla dėl kun. Referee” prieš kurį laikų plėšikų paleido iš revolverio 
Kripaičio smalsumo. • paskelbė žinią, kad ryšium i kleboną šūvį ir klebonas

Būdamas gimnazijos ka-bu slaptu Vokietijos ginklą- vietoje krito ir mirė. Tada 
pelionu, jegamastis Kripai- vimusi, Lietuvos teritorijoje plėšikai pradėjo jieškot gro- 
tis užsimanė ištirti gimnazi-1 Vokietijai veikia dideli fa-
sčiu “paslaptis”. Jis prade-! brikai. Esą, viename iš tų 
jo vogti jų laiškus ir skaity- fabrikų gaminami lėktuvai 
ti juos, kad patyrus, ką jau-ir patrankos, o antrame, 
nos mergaitės rašinėja savo chemikui Buchleriui vado- 
vaikinams ir ką joms raši
nėja vaikinai.
' Bet kišdamas savo 
mergaičių reikalus šitas “dū
šių ganytojas” įkliuvo. Mat, 
jis pavogė gimnazistės Rep
šytės laišką, kuris buvo jai 
rašytas policijos valdininko 
Braziukaičio, su kuriuo ji 
vedė slaptą romansą.

pa-

vaujant,—nuodingos dujos. 
Tą žinią vėliau pakartojo 

nosį į savo vedamajame franeuzų 
“ ' ' ‘Temps” ir lenkų spauda.

“Elta” todėl praneša, kad 
Lietuvoje ne tik nėra jokių 
vokiškų lėktuvų, patrankų ir 
nuodingųjų dujų fabrikų, 
betLietuva net ir savo rei
kalams tokių fabrikų netu-

bio: išeidami pagrobė 100 
aukso rublių, vyno, šampa
no ir du revolverius. Išeida
mi įsakė gaspadinei butą 
sutvarkyti ir apie jų atsilan
kymą niekam nepasakoti.

Matydamas, kad mergai- rt Anglų paskelbta ir kitų 
tė myli policijos valdininką, * pakartota žinia esanti nuo 
o ne jį, “tėvelis” Kripaitis pradžios iki galo prasima- 
užsidegė kerštu ir nutarė uyta. Pažymėtina, kad “El- 
padaryti jai ir jos meilužiui -a” jau J>aftą panašaus po- 
sarmatą. Jisai pasikvietė budžio žinią dementavo.
gimnazijos direktorių Ste- ---------------
ponavičių ir kitus mokyklos UŽ 2,000 LITŲ PRISIĖMĖ 
viršininkus, ir viešai prie jų ŽMOGŽUDYSTĖS KALTĘ 
tą laišką perskaitė. Paskui Tūlas laikas atgal ant Rin- 
perskaitė jj visi iš eilės. 'gu^ tilto, tįes šauliais, bu-

Kai kilo skandalas, įvel- vo užmuštas Mažeikių kai
tas policijos valdininkas mo ūkininkas Kivickis. 
Braziukaitis tuoj prikibo Kaip dabar paaiškėjo, jį už- 
prie kunigo už laiškų vogi- mušė jo kaimynas Jonas Ge
mą, už ką gręsia kalėjimas, džius, kuris buvo supvkęs 
Ir kun. Kripaitis tuoj buvo užtai, kad Kivickis nedavė 
patrauktas teisman. Kartu jam kelio.

su juo atsisėdo kriminalistų ' Tačiau užmušęs žmogų 
suole ir gimnazijos direkto-į Gėdžius nusigando ir pri- 
rius Steponavičius. _ kalbino savo tarnautoją 

Byla buvo nagrinėjama ’ pusbernį Antaną Balčiūną 
21 rugsėjo. Teismo salė pri- prisiimti kaltę ant savęs, už 
sigrudo žmonių sausakim-,ką pažadėjo jam 2,000 litų. 
šai. Teisėjas paklausė d irę-, Balčiunas, Gėdžiaus itikin- 
ktorių Steponavičių: . tas, kad jam teksią sėdėti

—Ar tamsta skaitei tą kalėjime ne daugiau vieno 
laišką? mėnesio, sutiko, ir teismo

—O kaipgi! Skaitant net tardytojui pasisakę Kivicką 
plaukai atsistojo! primušęs. Tačiau, kai pasė-

Salė suužė juokais^ nes di- dėjo kalėjime ne vieną, 
rektorius Steponavičius yra penkis su viršum mėnesius, 
plikas ir plaukų visai neturi, tai rugsėjo 26 d., kada šią 

Laiške buvo įdėta Repšy- bylą ėmė spręsti Šiaulių a- 
tei 20 litų nuo policijos vai- pygardos teismas, Balčiunas 
dininko ir liepiama apie tai prisipažino teisme simulia- 
nieko nesakyti “velnio mo- Vęs kaltininką, bet daugiau 
čiai”. ... nenorįs juo būti. Teismas

Bet kadangi nei pati Rep- bylą atidėjo, nutardamas iš- 
šytė, nei kaltinamasai kun. aiškinti, kas yra tikras Ki- 
Kripaitis teisman neatvyko, vieko nužudymo kaltinin- 
tai byla buvo atidėta kitam kas.
kartui. Kunigui teisėjas pri- __________
taikė 581-mą baudžiamojo APIPLĖŠĖ AMERIKIETĘ.

« i 14 d.
, , J? , R _.. ** - nakties liaku trys ginkluoti^bvla Z?™ Tvenais pilika? įsive,

' daug zarasiškių “2*? lan« P38 Braoz!’

KARINGOS TAURAGĖS 
MOTERYS.

Rugsėjo 24 d. Tauragės 
evangelikų kapinėse per lai
dotuves pil. Giedraitienė 
peiliu puolė savo kaimynę 
Aliksiunę ir lengvai sužeidė 
jai ranką. A-nei suteikta 
medicinos pagalba, G-nė už 
savo “drąsų žygį”gavo patu
pėti “šaltoje”. Priežastis šio 
įvykio kažin koks G-nės 
kerštas. z

Tą pačią dieną netoli
Atlantiko” kino pil. Natec- 

kis, girtas būdamas, iš Pau- 
lauskienės-Petrauskaitės ir 
Janulovičaitės gavo akme

niu į pakaušį. Nukentėjusio 
galva lengvai sužeista.

PEILIU NUDURĖ 
ŽMOGŲ.

Panevėžio mieste, ties Til
to gatve girtas pilietis A. 
Lukšys (iš Kulbių kaimo) 
susitiko Panevėžio miesto 
gyv. J. Ardiškevičių ir dėl 
menkų ginčų perdūrė jam 
krutinę. Sužeistasis dar įbė- 
go pas daktarą Mačiulį, ku
ris jam padarė pirmąją pa
galbą, bet nuvežtas ligoni
nėn tuojau mirė.

Lukšys nesenai grįžęs iš 
Amerikos, pasak giminių, 
turįs 50 metų amžiaus ir nuo 
senų laikų buvęs narsus pe- 
štyniautojas.

sensaciją: 
jos klausėsi, daug joje paai- Bartninkų kaimo gyvento- 
škėjo “intymiu" dalvku, * T apiplėš i°

—ir dėl “velnio močių” ir f,.raPany- riesikai nesugau 
dėl “zuikių” bėginėjimo na- h 
ktimis.

Zarasiškiai su nekantru
mu laukia bylos tęsimo ir jos 
išrišimo.

IŠNIEKINO ROŽANČIUS
IR KITAS BROSTVAS.
Kybartuose yra trys laik

raščiams kioskai. Naktį pik
tadariai kioskui priklausan
čiam K. V. C. išmušė langus, 
suplėšė laikraščius, knygas, 
brostvas, kaip antai kryžius, 
rožąnčius ir k. išmetė po 
gatvę. Keista, kad daiktų vi
sai nepavogta. Tabakas, pa
pirosai likę tvarkoj. Šitai 
duoda pagrindo spėti, kad 
plėšimas buvo padarytas tik 
dėl noro išniekinti.

VAGIA BULVES.
Del anksčiau siautusių 

Kybartų apylinkėj liūčių 
smarkiai nukentėjo bulvės. 
Dabar dėl pakilusių bulvių 
kainų kažkas apylinkės ūki
ninkų pradėjo smarkiai vo
gti bulves.

I LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai 

Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI;

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

LIETUVOJ 430 BANKŲ.
Paskutiniu metu Lietuvoj 

veikiančių bankų skaitoma 
430. Jie valdo apie 515 mil. 
litų ir yra išdavę paskolų už

Išplaukimų surašą 1984 metam, 
kainas ir kitas informacijas su

trekia agentai arba ofisas

Scandinavian- 
American line
248 Waskington Street

čia parodyta milionieriau? W. J. \Valkerio jachta, kurią Įsi
smaginę ponai užvarė anądien ant akmenų Californijos pa
krašty ir sudaužė. Girtus buržujus išgelbėjo žvejai. Jachta kaš
tavo $40.000.

’S^ĮPAsV.NKSMb' Lietuvoj.

NIMĄ.
Žalioji. Rementiškių k. 

gyventojo pil. Joiauto vie
nintelis sūnūs 21 m. am-

Sunkios bausmės už ragini
mą streikuoti.

Kauno komendantas už 
raginimą streikuoti nubau- 

žiaus, su kitu 19 metų vy- dė: Leibą Salominą, Ruviną
raku išėjo į pasilinksmini- į Judelevičių, Gitą Aronzo- 
mą, kuris buvo kitoj pusėje naitę, Šeinę Sintockaitę 
Šešupės. Kadangi jie neno- Merą Lanaitę po 1000 lt.

' arba 1 mėn. kalėjimo; Alek-

ŽEMAIČIUOSĖ DAU
GIAUSIA MIRŠTA 

VAIKŲ.
Lietuva turi 2,392,000 gy

ventojų, iš kurių į metus 
gimsta apie 65,000 kūdikių, 
ir kasmet apie 37,000 jų nu
miršta. Statistika parodo, 
kad didžiausis vaikų mirtin
gumas yra Žemaičiuose, o 
mažiausis — Aukštaičiuose. 
Veislingiausis “narodas” y- 
ra dzūkai.

ŠIAULIUOSE 700 ŽI
LINSKŲ.

Registruojant Šiaulių mie
sto gyventojų pavardės lie- 
tuvininmui, konstatuota, 
kad Šiaulių gyventojai ne
šioja 3,000 pavardžių, ku
rių dažniausia yra Žilins
kas (apie 700 visų pavar
džių).

Greita kelionė j Lietuvą per Švediją.etvn
Laivai išplaukia iš Nisp

Pier 97, gale W.
ew 

57 th itorko

NELEISTINAS LIETUVIŠKŲ
PONŲ PASIPUTIMAS.

‘Snarglėti valdininkėliai ne- 
UKININKAMS REIKA- tigėdi kišti savo rankas sc-

LING! GINKLAI. Į niems žmonėms bučiuoti.
Valstybės saugumo de-,

oartamento direktorius Jo- Butėnas Lietuvos ži
las Statkus parašė vidaus niose” kritikuoja lietuviškų- 
eikalų ministeriui Rustei- jų “ponų” pasiputimą. Kas 

kai raštą, kuriame iškelia tik užsideda kokį “katilio- 
ilausimą, ar nevertėtų ūki- (skrybėlę), ar juodą ži- 
lunkams palengvinti gauti jau nebenori ka,_
leidimus ginklus laikyti įspėti su kitu tokiu pat žmo- 
itatistikos duomeny matyti, jei šis «Į£tilioko"
kad ten, kur ūkininkai turi neturi
namų apsaugai ginklus, bū
na daug mažiau piktadary- Žmonės, daugiau matę 
sčių, ypač didelių — apiplė- svieto, ypačiai buvę Ameri- 
šimų, užpuolimų. Be to, kai koj, stebėte stebisi, kad Lie- 
ukininkas turi ginklą, tai tuvoj inteligentija, taigi val- 
piktadarystės dažniausiai dininkija esanti per daug iš- 

nepasiseka. Ūkininkas, pa- didi, mandra. Sako, Ameri-
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rėjo eiti kelis kilom, aplink 
per tiltą, tai sėdo Į mažą val
telę ir įrėši į kitą pusę Še
šupės.

Jiems prisiartinus netoli 
kranto, valtelė, būdama pil
na vandens, pradėjo grimz
ti į dugną.

Jaunesnysis vyrukas tuoj 
šoko į vandenį ir išplaukė Į 
krantą, o pil. Jotąutą srovė 
pagavo ir nunešė toliau Į vi
durį.

Nelaimingas pradėjo šau
kti pagelbos, bet nors ir ant 
kranto stovėjo pulkas vyru
kų, bet niekas neišdrįso jį 
gelbėti. Taip nelaimingasis 
dar galiuką paplaukęs ir 
dingo.

Iki šiol lavono surasti dar 
nepavyko.

PRIDUODA NAUJOS
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS.
Žmonės, kurie dėl senatvės arba 

kitokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas. sve; 
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas 
vaistas dėl moterų ir vyrų. kurie su
silaukė senatvės. Jis padaro juos 
sveikesniais. tvirtesniais ir priduoda 
jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, pamėginki
te NUGA-TONE. Po keletą dienų jus 
pastebėsite dideli pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Ne priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas jums nepagel
bės taip kaip NUGA-TONE.

sandrą šimaną, Kazį Sta- 
nionį, P. Velonskytę ir Gir- 
šą Melomedą po 2,000 lt. 
arba 2 mėn. kalėjimo; Bo
leslovą Pakalnį, Žigratą Ve- 
tlovą ir Iciką Bikovskį po 
3,000 lt. arba 3 mėn. kalėji 
mo. Be to, “Lapas” nubaus
tas 100 lt. arba 7 parom ka
lėjimo, o “Evangelikų Ai
do” 1 nr. konfiskuotas.

jutęs neprašytą svečią, jį pa
gąsdina ir tas svečias bėga, 
metęs viską. Kaimų pikta
dariai paprastai žino, kur 
jie gali vogti, o kur ne. To
dėl ir nurodomas reikalas 
ūkininkams duoti ginklams 

11 laikyti leidimus lengvesnė
mis sąlygomis. Tačiau šį 
klausimą galutinai išspręs 
vidaus reikalų ministeris.

Valdžia bijosi, matyt, kad 
apsiginklavę ūkininkai ne
pakeltų prieš ją revoliuci
jos.

VOLDEMARAS RENGIAS 
BYLINĖTIS SU “LIETU

VOS AIDU”.
Kaip žinoma, p. Navakas 

"Liet. Aide” kritikavo Vol 
demaro “Lietuvos proble
mų” knygą. Voldemaras pa 
rašė “Liet. Aidui” atsaky
mą ir reikalauja, kad ne vė 
liau kaip per 3 dienas jo ra
štas butų į “LietAidą” Įdė
tas, o jei ne, tai per teismą 
reikalausiąs, kad Įdėtų.

Už SKOLAS PARDUO
DAMOS ŽMONIŲ

ŽEMĖS.
Rūgs. 26 d. Rotušės salėje 

Žemės bankas pardavė iš 
varžytynių 9 ukius; 13 ūkių 
perėmė savo nuosavybėn 
Žemės bankas ir pardavinės 
bankas laisvu susitarimu.

NUBAUSTAS “ŽIBINTO” 
REDAKTORIUS.

Klaipėdos krašto karo ko
mendantas už koresponden
ciją “Tai garbina” nubaudė 
atsakomąjį “Žibinto” reda
ktorių Vaclovą Gedvilą 300 
litų pabaudos arba vieną 
mėnesį kalėjimo.

ROKIŠK1ETĖS PONIU
TĖS BĖGA NUO VYRŲ.
Šiomis dienomis vieno žy 

maus piliečio žmona pabėgo 
i Kauną, kuris jau senai ją 
viliojęs. Be to, žada dar dvi 
poniutės palikti savo vyrus.

koj milijonierius lengviau 
sukalbamas, kaip pas mus 
koksai sekretorius. Ypač vi
siems krinta akin skirsty
mas iš laukinės išvaizdos, iš 
apsirengimo. Ne vienas a- 
merikonas parvažiavęs pasi- 
švečiuoti, kai kur Valsčių 
kanceliarijose skandalų pa
kėlė, matydamas, kai, val
sčiaus “ponams” asmeniš
kais reikalais kalbantis, so
džiaus senutė turi stovėti ir 
laukti, kada “ponas” viršai
tis bus neužimtas.

Pučiasi Lietuvoj visi. Pu
čiasi privilegijuoti, pučiasi 
ordenuoti, daugiau algos 
gauną, pučiasi kiekvienas 
snarglėtas valdininkėlis.Kai 
pamatom “Sovkino” filme 
pasiputusio caro žandaro ti
pą, sako Butėnas, visi pri
pažįstame, kad taip, tie žan
darai ir buvo pasipūtę. Juk, 
sakome, tasai tuščias pasi
putimas tai ir yra rusicizmo 
pavyzdys. O kai senesni 
žmoneliai, atėję įstaigon, 
siekia jaunam valdininkė
liui rankos bučiuot, taip pat 
sakom, jog tai dar vergijos, 
baudžiavos laikų liekana.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
POPULIARIAIS, GREITAIS LAIVAIS

ai

a
ą

*)Kalėdų Ekskursija | 
Lietuvą.

*)S. s. Drottningholm Lapkričio i 
*)M. L Gripsholm Gruodžio 

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

Kreipkis j vietinį agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE

10 STATE ST., BOSTON, MASS

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PISI. NEW YORKAS- <170.50
KALNAS, TREČIA KLASE <IIO---
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

Į vietinius agentus arba

E T U V O

HAMBURG-AMERICAN LINE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

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 pasi raudoti proga.

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento.

Jusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun.
iockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 

klausimo. Kaina $4.00.
2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS (53 kaladėje), su lietuvišku ir 

anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

3. LIETUVIŠKAS ORAKII.AS —delnažinystės, monai, burtai
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina............................................ $3.00

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

262. Kaina ......................................................................................... $1.00
S. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1.50 
7. IŠ GYVENIMO LIETI VIŠKŲ VEI.1Ų IR VELNIU- Pusi

470. Kaiua ..................................................................................... $1.50
8. ŽMONIŲ PLANETi PRANAŠAS. Pusi. 72, paveiksluota.

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

padaryti. Kaina ........................................................................... $.75
19. MĮSLIŲ KNYGA. Virs 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
IĮ. LĄIM* IR PLANETOS Pus’. 44. Kaina ...........................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40 Kaina ...............$.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.208. Kaina $1 
Šitų visų knygų kait a sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas 

visas sykiu parduodam už >'•.'."0, bet perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. Lauksime Pinigus siųskite šituo adresu:

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

bavene užtikrina labai patogią kelionę į LIETUVĄ.
Greičiausia* Kelias į Tėvynę.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, ar&a

NORTH GERMAN UOTO
252 BOYLSTON ST. BOSTON MM

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” 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 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidų) arba Bankos čekį.

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

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ l SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas ii viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių 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.

“AUŠRA
3653 SU HĄLSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Alhmtas Pu*l*ftb KELEIVIS, SO. BOSTON

BANDITAI UŽMUŠĖ SE
NĄ IŠRADĖJĄ.

Padegėjų raketa*. ’
Raketų yra visokių. Yra 

net padegėjų raketas. Tai v-

No. 43, Spalių 25 d., 1933 m.

Pavogė banko automobilį 
revolverį.

Quincy mieste, netoli Bo-

Užpuolimas įvyko pereitą 
pėtnyčią Cambridge’uje.

Padarė 50 kratų, tik 7 
“pasekmingos.”

Pereitą nedėldienį Bos
tone ir jo priemiesčiuose po
licija iškrėtė 50 kliubų ir 

Penki ginkluoti plėšikai nužiūrėtų “spykyzių”, jieš-
pereitą pėtnyčią Camb- kodama svaiginamų gėrimų 
ridge’uje užpuolė Adolphą pardavinėjant. Bet iš viso 
Sommerį, kuris vežėsi iš tik 7 kratos davė “pasek- 
banko pinigų savo darbinin- mių”. Daugiausia triukšmo 
kų algoms, užmušė jį ir pa- policija sukėlė įsilauždama 
globę $1,006 pabėgo, sau- j naktini “Majestic” kliubą, 
dydami į visas puses. kuris tik šiomis dienomis

Užmuštasis Sommer buvo buvo atidarytas prie Stuan 
82 metų senukas ir plačiai gatvės, teatrų distrikte. Su 
žinomas išradėjas. Kaip che- kūjais ir štangomis būrys 
mikas, jis išrado daug nau- vyrų nusileido nuo stogo 
dingų dalykų gumos (robo) gaisro kopėčiomis, išmušė 
srity. i langą su visais rėmais ir įsi-

Velionis buvo gimęs Vo- veržė i vidų. Bet iš viso rado 
kietijoj ir baigęs garsųjį tik keliatą' svečių ramiai 
Hiedelbergo universitetą. (prie stalų sėdinčių ir vieną 
Atvykęs Amerikon dirbo galioną degtinės. Savininkas 
nekurį laiką Bostono vais- buvo suimtas už degtinės 
tinėse, paskui išvažiavo Ca- pardavinėjimą, o svečiai pa- 
lifomijon, baigė Califomi- leisti namo. Išmušto lango 
jos universitetą ir pasiliko stiklų skambėjimas ir dau- 
tenai instruktorium. VienaĮgybė policijos automobilių 
vakarą, išbuvus jam ilgai sutraukė didelę žmonių mi- 
prie eksperimentų, užėjo nia, nes tai buvo kaip tik tuo 
smarkus lietus, o jis neturė- laiku, kuomet žmonės ėjo iš 
jo kaliošų. Todėl jis ant teatrų.
greitųjų sumaišė mišinį savo) Pora kratų buvo ir South 
čeverykams ištepti, kad jie .Bostone. Po numeriu 12

Rooseveltuko Advokatai paperka teisėju*, 
automobili. j Trumpu laiku Bostone

Prezidento Roosevelto su- svarstoma jau trečio advo-
ra tokia gengė, kuri už pini- nur Theodoras lanko Har- kato byla dėl prisaikintųjų, stono, pereitą sąvaitę vagys 
gus sudegins jūsų namą, kad vardo universitetą. Bostono teisėjų papirkinėjimo. Ne-'pavogė Granite Trust Co. 
gautumėt apdraudą. Bet pa- vagys pereitą sąvaitę pavo- labai senai buvo teisiamas banko automobilį, kuriame 
skui ji grūmos jums išdavi- gė jo automobili. Policija ?Pl'ai lietuviams žinomas buvo ir revolveris nuo vagių 
mu, jeigu neduosit jai ky-^vėliau pavogtais mašiną su- adv. Keenan, o dabar yra gintis.
šių. Ir taip ji melš jus be rado, bet joje buvo belikę kaltinamas žvdas Abram J. J ----- *----------
galo. Taip atsitiko su Wal- tik šonai ir motoras. šiain Beraritz, iš Broektono. Šį J. G. PETRAUSKAS 
thamo turtuoliu H. B. Pe- visos dalys nulupinėtos, net panedėlj teisme buvo para-
tersonu, kuris pasamdė tuos lempos pavogtos, ragas iš- dyta. kad vienoj jo vedamoj 
gengsterius. kad sudegintų imtas, išluptas laikrodis, nu- byloj, buvo “pafiksyti” net 
apdrausta jo ledaunę. Jie imtas užpakalinis baksas — penki “džiurimanai”, vie- 

. laibą atliko, bet jis paskui vienu žodžiu, nuimta viskas, nas iš jų dagi demokratų 
negalėjo tiems raketieriams kas tik galima nuimti. kandidatas i miesto valdy-
išsimokėti. Jie vis grąsino -------------- bos narius Da neišrinktas, o
iam ir grąsino išdavimu. Bu* bendras namu savinin- iau paėmė $30 kyšį. Šis fa- 
Kada jam jau nusibodo kų susirinkimas. ktas parodo, kad teismuose 
iiems mokėti jis nuėjo poli- Ateinantį nedėldienį, va- laimi ne teisinSumas> bet
di< n ir pasakė visą teisybe. kare, Tremont Temple bil- 
i/abar ir jis pats yra aies- dnige, prie Tremont gatvės, 
tuotas, kad darė sąmokslą netoli sodo, bus bendras na

mų savininkų susirinkimas,’edaunę deginti

ir
Laikrodėlius ir Budintojas. 

Reikale galiu ateit į namus. 
433a BROADWAY

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

(8)

suktumas.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tei. Porter 3780

Dr. John Repshis
(REPĖYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

ir Šventadieniais 
10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
bau st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nepermirktų. Tas mišinys 
pasirodė tiek geras, kad 
paskui paplito po visą šalį ir 
šiandien yra žinomas kaip 
“Viscol”.

Sommer tuomet metė daly
bą universitete, atvažiavo į 
Cambridge’ų ir čia užsidėjo 
dirbtuvėlę prie First streeto.

Vėliau jis išrado vadina
mą “art-gumą”, kurią var
toja visi paišjrtojai. Iš to iš
radimo jis padarė daug pi
nigų. Kada kilo karas, jis 
paaukavo Vokietijai milio- 
ną dolerių.

Jis dirbo ir gyveno savo 
dirbtuvėj. Po dirbtuve jis 
turėjo 3 skiepus, vieną po 
kitu, ir pačiam giliausiam 
rūsy buvo įtaisyta jo labo
ratorija, kur užsidaręs gra
binėj tyloje jis naktimis da
rydavo savo eksperimentus. 
Pas jį dirbo apie 60 žmonių.

Policija mano, kad užpuo
limą antėjo bus suorganiza
vęs galvažudys Chas. Hoff- 
manas, kuris yra pabėgęs iš 
kelių kalėjimų.

Woodward st. čia buvo are
štuotas tūlas John J. Wal- 
kcwski, pas kurį policijos 
šnipas gavo nusipirkti pain- 
tę munšaino.

Ant Kneeland gatvės po
licijos šnipas Bell buvo 
skaudžiai sumuštas. Jisai 
norėjo įneiti tenai į vieną 
kliubą ir nusipirkti degtinės, 
bet jį tenai pažino ir davė į 
kaili.

Neponset upėj prigėrė jau 
antras vaikas.

Vienos sąvaitės laikotarpy 
Neponseto upėj prigėrė du 
vaikai. Patys susikalę iš len- 
tagalių mažutį botelį, porą 
vaikų šį panedėlį išsiirė ant 
vandens. Jų laivelis avpirto 
r abudu atsidūrė šaltame, 
vandeny. Vienas mokėjo 
kaukti ir išplaukė į krantą, 
) antras plauk nemokėjo ir 
nuskendo. Prigėręs vaikas 
vadinosi John Cox, 16 metų 
imžiaus.

Tokiu budu kelios dienos 
atgal prigėrė 12 metų am
žiaus John Papas iš Dor- 
thesterio.

Padarė 200 plėšimų.
Bostono policija suėmė 

amerikiečių ir kitų tautui tul3 Edvardą Scanlaną, 42 
Kalbės kandidatas i majo- me^ų amžiaus vyrą, kuris 
rus Henry Parkman ir kiti. prisipažino apiplėšęs 200

___ ______  i moterų ir merginų. Jis už-
Prasidės Gabijos choro į puldavo jas tamsiose vieto- 

repeticijos. atimdavo pinigus ir pa-
Spalių 27, ateinančios pė-į bėgdavo. /

tnyeios vakare prasidės re
peticijos. Visi prašomi ateit 
prisirašyt prie pirmo šiame 
sezone veikimo. Pirmiausiai 
pradės lavintis prie juokų 
vakaro—Minstrel Show. Vė
liau Gabija žada perstatyti 
kurį nors žymų veikalą 
peretę. Todėl jaunuoliai 
Drisidėkite tuojaus prie Ga
bijos choro ir ant greitųjų, 
parengsime puikų juokų va
karą.

Tūlas Dradbury iš Brook
lyno skundžia Mass. valsti
jos senatorių Walshą ir rei
kalauja $10,000 atlyginimo 
už sužeidimą. Jį ir jo žmo
ną sužeidęs Walsho auto- 

‘ mobilis.

Lynne suimti 6 vaikėzai, 
kurie vogdavo automobilius 
nuo gatvių. Beveik visi pik
tadariai būna jauno am
žiaus.

/špentykit
Namas
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Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienom* Popierų, 
įvairiu* geležiniu* daiktu* 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Souare
Hardware Co.

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

Nuo 1 iki ; 
Nuo 6 iki

po pietų 
8 vakare

214 Cbestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1IO5

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1S7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
SS Seollay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

Transatlantinio skridimo 
reikalu.

Komitetas turės susirinki
mą Lietuvių Svetainėje pen
ktadienio vakare, 27 spalių. 
Visi veikėjai iš Bostono ir 
apielinkės būtinai bukit, nes 
bus perrinktas visas komi
tetas.

Norwoodo-Canotn Metro
politan Airport (kur Da
riaus-Girėno diena buvo) 
jau paimtas 12-tai lapkričio 
dienai. Beabejo, visi Mass. 
lietuviai pasistengs ten tą 
dieną būti.

Subatoj, laprk. 11, Muni- 
cipal Buildinge, South Bos
tone, vakare bus balius Da
riaus-Girėno paminklo rei
kalams. Dalyvaus ir Janu
šauskas.

Visi tenai bukit be kitų 
specialių pakvietimų.

Komitetą*.

Policmanai turi greitas ko
jas, kada bulius užpuola.
Laikraščiai juokiasi, kad 

pereitą nedėldienį Water- 
towne buvo sumuštas pasau
linis greito bėgimo rekor
das. kuomet 3 policmanai 
leidosi bėgti nuo buliaus. 
Mat, diena buvo graži, todėl 
bulius Schick’o farmoj nu
tarė išeiti pasivaikščiot: jis 
nutraukė retežį ir išmakle- 
no sau iš tvarto. Kažin kas 
pašaukė policiją, kad šven
tadienio publikai pavojus 
gręsia. Tuoj nurodyton vie
ton buvo nusiųsti 3 policma- 
nai.kurie ir patys išrodė kaip 
jaučiai. Pamatęs nepapras
tus sutvėrimus,bulius pakėlė 
vuodegą ir piktai raumoda- 
mas puolė juos. Ir čia pasi
rodė nepaprastas policma- 
nų greitumas. Jie nešėsi per 
daržus ir tvoras kaip brie
džiai. Kada sumišimas pasi
baigė ir sukeltos dulkės išsi
sklaidė, pasirodė, kad vie
nas “mėlynsiulis” tupi ant 
automobiliaus stogo, o du 
kiti sulipę ant vištininko.

Visi stebėjosi iš policma- 
nų greitumo. Jie negali pa
bėgti tik tada, kada reikia 
gengsterius gaudyt.

Prieš užsidariusį Federal 
National Banką yra užvesta 
jau 30 bylų. Esą išeikvota a- 
pie 2 milionai dolerių.

Onos Vietienės byla dėl 
vyro sudeginimo.

Kriminaliniame teisme E. 
Cambridge’uje šią sąvaitę 
vra svarstoma Onos Vietie- 
nės byla dėl sudeginimo 
Antano Vietos. Policija ir 
kiti valdžios liudininkai, tų 
tarpe keli daktarai ir slau
gės. liudija, kad atvežtas li
goninėn apdegęs Antanas 
Vieta prieš mirdamas aiškiai 
oasakęs, kad gulint jam lo
voje pati apliejusi .Jį gazo
linu ir metusi uždegtą deg
tuką. Gazolinas tuoj užsi
degęs ir velionis išbėgęs vi
sas liepsnose į kiemą, šauk
damasis žmonių pagalbos. 
Io šauksmą išgirdo ėjęs pro 
šalį policmanas. bet Vieta 
buvęs jau tiek apdegęs, kad 
•nuvežtas ligoninėn tuoj mi- 
•ė. Tai buvo 10 rugsėjo. Bet 
Vietienė neprisipažįsta kal
ta. Ji sako, kad tą dieną jos 
vyras su burdingierium 
daug gėręs. Paskui burdin- 
gieris išėjęs, ji užlipusi ant 
antro aukšto, o jos vyras 
oasilikęs virtuvėj. Staiga ji 
išgirdusi, kad jis rėkia. Ji 
nubėgusi žemyn, bet jis bu
vęs jau kieme ir visas lieps
nojęs. Kaip tai atsitiko, jie 
nieko nežinanti. Ji tik žinan
ti, kad jis turėjęs skiepe bra
vorėlį ir varęs munšainą. 
Taigi gal nuo munšaino ir 
užsidegęs.

Šį utaminką byla žada 
baigtis ir prisaikintųjų suo
las turės pasakyti, ar Ona 
Vietienė kalta, ar ne.

Maskaradų šokiai ir balius.
Subatoj, Spalių-Oct. 28 d. 

1933 m., 7:45 vai. vak. Lie
tuvių M. Žinyčios svetainėj, 
įvyks puikus šokiai. Tie, 
kurie ateis apsidabinę ma- 
skomis ir turės geriausius 
maskaradų kostiumus, gaus 
gražias dovanas. Tikrai bus 
“vėlių bei velnių naktis”, 
nes kiekvienas prie geros 
muzikos galės šokti iki vė
lumos. Kviečia visus ateiti.

Moterų Ratelis.

Bostono miesto užlaiky
mas kaštuoja po §81.19 kie
kvienai galvai.

GERAS INVESTMENTAS!
Daktarui ar Dentistui. Graboriui.

Ant Dorchester Street, So. Bostone, 
švarioj apielinkėj, kampinis 9 kam
barių namas — vandeniu apšildomas, 
jrazas ir elektriką. Geram stovy. 
Klauskite telefonu. Liberty 2016.

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

iš senų laikrodžių į naujos.
TURIU GERIAUSIOS RUSIES 

OIL BURNERIUS, PATYS
ĮTAISOME.

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

326 BROADUAY
TeL 4618-W SO. BOSTON, MASS.

TtL So. Boston 26SS. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

ii BROADNAY. tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.A. J. NAMAKSY

Real Estate &

* t 
l 
i ♦♦ i
{ 366 W. BROADVVAY,

SOUTH BOSTON, MASS.
S Office Telephone Res. Telephone 
• So. Boston 3337 Jamaica 2831-M 
{ Residendk: 231 Chestnut Avenne

Jamaica Plain,
L--.-

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVE’S REPAI R SHOP 
565 Eighth st. So.Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 2351-R
Stove Janeliunas, savininkas,

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidot nvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-
* 258 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Broektono ofisas:

16 Intervale Street 
MONTELLO. MASS
Tel. Brockton 4110

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Daro

317 B STREET,

SOUTH BOSTON, MASĖ 
Telefonas: South Boston 2722 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
i

TeL Umvacsity 946*

. Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST! 
VALANDOS: 9-6 ir 7-0.

678 Massachusett* AveJ
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE. MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Beveik visi pakėlė rankas.
Bažnytiniame skiepe aną 

vakarą buvo parapijonų su
sirinkimas. Kunigėlis sakė 
pamokslišką prakalbą ir la
bai barė tuos vyrus, kurie 
svetimoteriauja. Aš žinau, 
girdi, kad ir šitame susirin
kime yra ne vienas tokių 
griesninkų. Ir visiems grieš- 
ninkams liepė pakelti ran-1 
kas. Pakėlė beveik visi.

Rep.

Somervillėj numestas ne
užgesintas degtukas sukėlė 
gaisrų ir padarė $2,500 nuo
stolių. ____ .

Pereitą sąvaitę iš Romos 
sugryžo kardinolas O’Con- 
nell.

Bostono policija suėmė 
lenką Johną Gorchą su mer 
gina Klimaševska. Jis nu
žiūrimas Lindbergho vaiką 
pavogęs, o ji kaltinama už
tai, kad nevedusi gyveno su 
vyru.

D. A. ZALETSKO
Graborystės Įstaiga-Funeral Home

564 E. BROADVVAY 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 dieną ir nakti. Pilnas pasirinkimas 
metalinių ir kieto medžio grabų. Musų kainos: Metalinis grabas 
(Steel Casket) ir visos šermenys (be kaput $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. Z AL ET S KIENĖ

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų 
perskaityt, nes tik tada galėa aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierini doleri 
"*a “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

š^itonattos

J

Mes užlaikėme visokių Vširtų ir
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus Bu
siančiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Beg. Aptiefcoriae) 
1SS DORCHESTER STREET 

Kampas Broadiray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boaton 2*29, 2172 ir 27M

»ju akis, priskiria 
kreivas akis atitiesinu 

ir ambiyopiškose (aklose) sky
st sugrąžinu šviesą tinkamo* 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D.
447 Broadiray, Su.

Joseph TF. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

Tel. S. B. 1437J 
Bes. 138 West 7th Street 

So. Boaton TeL 1437-M
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE
| Automobilių ir Trukų Agentam.
• Taisome visokių išdirbysėių aoto- 

mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST. 4 
SO. BOSTON, MASS. —

! Peter Trečiokas ir Jos

IPARKIFAK AUTO 
SERVICE

FILL1NC STATION
Taisymo Vieta, 

norite, kad Jūsų automo-
oS 0

[syt
[ bilius ilgai laikytų, duokit patai- Į 

Darbas geras, kainai 
. Jeigu norite, kad jūsų [ 

gūrai trauktų, imkite

VIKTOR VAITAITIS
415 OM Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 0777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
UETUVIS GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Gydo aitrias ir kroniškas ligas Vyrų. Mtorųjr vaikų, 
aparatų ištyrinai vidurių a |T
mą, ir spiaudalus savo lahatt^,^. .

IK mato nealdlMiL *
TeL S. R 2712. 

BOSTON, MASS.
Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—Tik,

524 EA8T BBOADEAY SOUTH




