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Kaip Sovietų f ripažuiimas 
Komunistams?Atsilieps

Darbai Kietose Ang
lyse Susilpnėjo.
šį rudenį darbai kietųjų 

anglių kasyklose ėjo daug 
geriau negu pernai. Spalių

S.L.A. Laimėjo Bylą
Prieš Komunistus.
Šią sąvaitę adv. Bagočius 

gavo pranešimą iš Su
preme Couęt of Massachu-

AR NEBUS JIE IŠ AME
RIKOS DEPORTUOTI? Mato Pavojų Rusijos 

Pripažinime.
Amerikos reakcininkai 

jau pradėjo agitaciją prieš 
Sovietų pripažinimą. Jie nu
rodo, kad tas pripažinimas 

bet Amerikai labai bran- 
tuoi nrinažins Anie tai iau «bi kainuoti- Pavyzdžiui,
nfetas Kibta Sovieto tulas Williams E. Rynne ra- 
mekas neaoejoja. sovietų jums teko kada nore
atstovas Lttvinoyas jau at- ,įerj su Įokiu ,d

kurta pasiskolino iš jus 
Taigi dabar savaimi kjla Por? doIeri’*’ išlošė iš

iš-

Wa*hingtono advokatas sa 
ko, kad Kominterno agen

tams dabar bus daug 
blogiau.

Nors Amerika rusų vai 
džios da nepripažino.

,, i-e . , t, jus visus pinigus ir nueitkbusimąs, kaip Sovietų Ru- L f A
eime nmno7inimoc! otei lizine* •/o .sijos pripažinimas atsilieps 
Amerik. komunistams? Kai 
kam gali išrodyt, kad jiems

rodo Rusijos pripažinimas. 
Mes turėsime paskolinti Ru
sijai pinigų, kad ji galėtųdabar bus daug didesne lai- įsi £.ktf * raus Jrek% o 

sve nes komunistine tvarka £ai £teis |aikas £ , 
jau bus stos valdžios ofieia- kžli „ nemok8s„. 
hai pripažinta. . | Matyt, šitas ponas Rynne
.. Betta.p Įsrodo t* P3"1" yra koks nors kunigas, j'eigu 
sium j dalykus ziunnt. Wa- ; nusi^an’0J %
shtngtono advokatas Ar- Jk F sRusijai jfe rie£n_ 
thur A Cook, kuns buvo J ek d į t J ka5 j; 
Darbo Departamento sekre- Įj neužmokėti skolų, Jkfek 
tariaus padėjėju ir tarėjo iy- da t bolšcvil^i „afej. 
stų su ateivių reikalais, sa-;na krikščiOnybę. Jis net ci- 
ko. kad jeigu Amerika pri- juoja Zinovjeva ir Lunaėar- 
pazins Sovietus, tai Amen- kurįedu aiškiai pasisa
ko j gyveną komunistai pa-lkę už bedievybę ir prieš 
jus ant savo galvų Damoklo krikščįonybę. Taigi remti ši- 
kardą . Einant dabartiniu įokįą Rusiją, reiškia remti 
imigracijos įstatymu, tuks- „„„sT sako tas poke-
tančiai komunistų tuojaus 
gali būt deportuota, sako 
Cook.

Dabar Amerikos valdžia 
nedeportavo rusų komunis
tų dėl to, kad neturėjo kur 
jų dėti. Kelias į Rusiją buvo 
uždarytas. Paskutinis Dar
bo Departamento mėgini
mas deportuoti komunistus 
buvęs 1921 metų 26 vasario, 
kuomet valdžios laivas“Buf- 
ford” išvežė jų kelis šimtus į 
šalį, už kurią jie taip karš
tai čia agitavo. Bet Sovietų 
Rusiją jų neįsileido, nes jie 
neturėjo jokių pasportų. Ir 
visi tie tremtiniai turėjo būt 
grąžinti atgal į Jungtines 
Valstijas valždios lėšomis, 
nors nuo viusomenės šitas 
faktas buvo slepiamas.

Nuo to laiko Amerikos 
valdžia daugiau jau nemė
gino komunistus deportuoti, 
sako Cook. Tačiau nužiū
rėtų deportavimui esą tūks
tančiai. Vieni jų dabar yra 
suimti ir laikomi koncentra
cijos punktuose, kiti vaikš
čioja liuosi, tačiau gali būt 
greitu laiku suimti.

Ar jie bus areštuojami ir 
tremiami, tai prigulėsią ne
tik nuo valdžios, bet ir nuo 
pačių komunistų, žiūrint 
kaip jie čia užsilaikys Rusi
ją pripažinus. Bet pavojus 
jiems dabar busiąs didesnis, 
negu pirma buvo.

STREIKAI ~ MIŠKŲ 
KEMPĖSE

Pereitą sąvaitę Vermonto 
miškuose sustreikavo staty
bos darbininkai, kurie stato 
šiltas triobas miškų armijai. 
Jie reikalauja daugiau al
gos. Bet karo vadovybė, ku
ri prižiūri bedarbių armiją 
miškuose, pareiškė, kad al
gos nebus keliamos. Daily- 
dės, švinoriai ir elektrotech
nikai gauna apie $28 į są
vaitę, o paprasti darbininkai 
apie $13 į sąvaitę

savo priešą, 
rio ekspertas.

Nutarė Pagerbti Re
voliucinį Rašytoją.
Penki metai atgal Francu

zijoj mirė garsus ispanų ra
šytojas Blasco Ibanez. Jisai 
buvo revoliucinės dvasios 
žmogus, aštriai smerkė pa- 
leistuvingą karaliaus Alfon
so valdžią, kurią kunigai 
vadino “Dievo skirtąją”, ir 
todėl negalėjo Ispanijoj gy
venti. Bet dabar revoliuci
nė Ispanijos valdžia nutarė 
parsigabent Ibanezo pelenus 
iš svetimo krašto ir garbiri- 
gai jį palaidoti Ispanijoje. 
O tuo tarpu karalius Alfon
sas, kuris buvo Ibanezą iš- 
trėmęs, pats yra žmonių iš
tremtas ir bastosi po užsienį 
kaip niekam nereikalinga 
visuomenės išmata.

mėnesiui prasidedant, ang- setts, kad byla, kurią Susi
vienijimas ■ buvo užvedęs 
prieš Worcesterio bolševi
kus, tapo išspręsta Susivie-

lių ši met buvo iškasta jau 
1,000,000 tonų daugiau, ne
gu pernai šiuom laiku. Bet 
dabartiniu laiku darbai ka
syklose vėl susilpnėjo. Kom
panijos sako, kad tai papra
sta reiškinys. Mat, žmonės, 
kurie turi pinigų, anglių jau 
prisipirko. Gi kurie pinigų 
neturi, laukia pakol pradės 
jau šalti, tik tada pradės rū
pintis apie kurą. Taigi, kai 
užeis šalčiai, darbai kabyk
lose vėl pagerėsią.

Apie Shenandoah’rį, Ma
hanoy City, Wilkes-Barrius 
ir Scrantus bedarbių maine- 
rių dabartiniu laiku yra ga
na daug-.

Chicagoj Banditai 
Apiplėšė Lietuvę.

Kaip praneša “Naujie 
nos”, pereitą sąvaitę Chica 
goję buvo užpulta ir apiplė
šta p. Butmanienė, kuri prie 
Irving Park bulvaro užlaiko 
aludę. Ji važiavusi nakties 
laiku namo. Prie 18-tos gat
vės ir Santa Fe gelžkelio 
stoties į jos automobilį įsi
gavo du vyrai, kurie tuojaus 
išsitraukė revolverius ir at
ėmė iš jos $2,000. Ji buvusi 
tą naktį svečiuose ir grįžusi 
namo jau apie rytmetį. Ko
kiu budu plėšikai į jos auto
mobilį įsigavo, nepasakyta.
PHILADELPHIJOJ ARE
ŠTUOTA 190 ŽMONIŲ.
Pereitą hedėldieno naktį 

Philadelphijos policija už
klupo tris “linksmybių” vie
tas Germantown’e ir arešta
vo 190 žmonių, iš kurių 70

7,400,000 Inteligentų 
Bedarbių.

Tai esanti puiki medžiaga
Amerikos “Hitleriui”.
Žumalizmo profesorius 

Walter B. Pitkin iš Colum
bijos universiteto sako, kad 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 7,400,000 in
teligentų, baigusių universi
tetus ir kolegijas, kurie ne- 
tu jokio darbo ir kuriais nie
kas nesirūpina. Tai esanti 
puiki medžiaga perversmui. 
Jeigu Amerikoj atsirastų 
koks Hitleris, sako prof. Pit
kin, kuris mokėtų jiems pri
žadėti darbo, tai ir be jokios 
organizacijos jis galėtų su 
tais žmonėmis paimti val
džią į savo rankas.

JAPONIJA IR NUSIGINK
LAVIMO KONFEREN

C1JA.
Ženevoj pasklydo gan

das, kad Japonija ruošiasi 
pasitraukti iš nusiginklavi
mo konferencijos taip kaip 
ir Vokietija. Todėl Ameri
kos ambasadorius Davis 
kreipėsi į Japonijos amba
sadorių Šato su paklausmu, 
ar tai tiesa. Šato atsakė, kad 
ne tiesa. Japonijos atstovas 
busiąs Ženevoj ir žiūrėsiąs 
iš šalies, ką Europos valsty
bės nutars daryti nusigink
lavimo klausime, kad Japo
nija žinotų kaip vesti savo 
ateities politiką. Vadinasi, 
prie nusiginklavimo Japoni
ja neketina dėtis.

nijimo naudai. Tos bylos is
torija tokia: 1930 metais, po 
Chicagos seimo, bolševikai 
suskaldė SLA. 57 kuopą 
Worcestery ir nusinešė jos 
knygyną, literatūrą, čarteri 
ir surinktas iš narių duokles, 
ir viską pefdavė Mizaros 
Darbininkų Susivienijimui. 
Adv. Bagočius buvo Susi
vienijimo įgaliotas užvesti 
prieš bolševikus bylą dėl pa
grobto turto, bet šie tuojaus 
pasisamdė advokatais Wor- 
cesterio kongresmaną ir vie
tos miesto teisėją, kurių pre
stižas ir Įtaka žemesniajame 
teisme nusvėrė bylą bolševi
kų naudai. Bagočius tuomet 
apskundė žemesniojo teis
mo sprendimą Supreme 
Court’ui, kuris rado žemes
niojo teismo pasielgimą 
klaidingu, ir grąžino bylą Į 
žemesnį teismą su įsakymu 
priversti bolševikus duoti 
pilną atsiskaitymą už Susi
vienijimo turtą.

Komunistų laikraščiai gy
rė teismų teisingumą, kuo
met žemesnis- teismas išneš
davo jiems prielankų nuos
prendį. Bet ką jie dabar pa 
sakys, kada vyriausis teis
mas pasakė: atiduokit Susi 
vienijimui užgriebta jo tur
tą?

Socialistų Laimėji
mas Kanadoje.

Šiomis dienomis Saskat- 
chewano provincijoj, Kana
doj, buvo papildomieji rin
kimai į parlamentą, kurie 
nugąsdino netik Kanados, 
bet ir Jungtinių Valstijų 
plutokratus. Šituose rinki
muose pelnagrobiai įžiūrėjo 
“raudonąjį pavojų”, nes so
cialistinė farmerių ir dar
bininkų organizacija, žino
ma tenai “Canadian Co- 
operative Commonwealth” 
arba “CCC” vardu, turėjo 
dideliu laimėjimų. Nors li
beralai išlaikė savo vietą 
parlamente, tačiau netoli jų 
dasivarė i r socialistinė 
“CCC”. Balsai pasidalijo 
taip:
Liberalai ................ 5,579
C. C. C........................ 4,168
Konservativai ........ 1,425
Suvienytas Frontą^.... 703
Konservativai gavo skau- 

džiausį smūgi. Tai partija, 
kuri susideda iš bankininkų, 
fabrikantų, stambių dvari
ninkų, kunigų ir kitokių re
akcininkų. Gavę į kailį, jie 
dabar rėkia, kad Kanadai 
gręsia “raudonas pavojus.” 
•Jiems broliškų simpatijų ro
do ir Amerikos žmonių iš
naudotojai.

TARP FORDO K NRA PRA
SIDĖJO ATVIRAS KARAS.

Chicagoj Apiplėšė i 
Katalikų Vyskupą. *

i

Pereitą nedėldienį Chi- 
eagoje 5 ginkluoti plėšikai• 
užpuolė Romos, katalikų vy- 
kupo D. P. O’Brieno kle

boniją, suėmė patį vyskupą, 
du jaunu kunigu ir jų dvi 
gaspadinės ir liepė visiems 
ugulti krūvoj ant žemės. 
Kuomet vieni banditai gu
linčius kunigus su mergo
mis-saugojo, kiti darė klebo
nijoj kratą ir jieškojo pini
gų. Krata tęsėsi apie valan
dą laiko. Plėšikai surinko 
iš įvairių stalčių apie 1,000 
dolerių ir prasišalino. Už
puolimas įvyko 2 valandą po 
pietų.

buvo moterų, 
buvo girti.

Beveik visi

Pennsylvanijos lai
nerių Suvažiavimas.

Šį panedėlį Wilkes-Bar- 
riuose įvyko Pennsylvanijos 
kietųjų anglių mainerių 
konferencija, kurios tikslas 
buvo užbaigti “insurgentų 
streiką, kuris tęsiasi jau ke
liatą' sąvaičių. Konferenci- 
jon buvo kviečiamas ir gu
bernatorius Pinchot. bet jis 
neatvyko. Ką konferencija 
nutarė, spausdindami šiuos 
žodžius da neturime žinių.

Alus ir Senvičiai Bus 
Dykai.

Chicagos majoras Kelly 
paskelbė, kad 8 lapkričio 
diena pasaulinėj parodoj a- 
lus ir senvičiai visimes bu
sią duodami nemokamai 
Už viską užmokėsiąs iis 
pats. Fanatikai pakėlė prieš 
tai protestą. Baigti progresą 

many-

NEW YORKE POLITIKIE
RIAI DAUŽO LANGUS.

New Yorke yra renkamas 
majoras. Kandidatų yra ke-; parodą su alum, jų 
liatas, jų tarpe ir kongres- mu, bus progreso įžeidimas, 
manas LaGuardia, radikali-'Bet majoras to nepaiso. Jis 
škas republikonas. Pereito .iau užsakė 1,000 bačkų a- 

nedėldienio naktį jo opo-daus ir 200,000 senvičių.
nentų gengė išdaužė ant ---------------
East Side apie 100 langų,1 NUSKANDINO BUTLE- 
kuriuose buvo įdėtos jo agi-! GĖRIŲ LAIVĄ, 
tacinės kortos. I Pereito nedėldienio nakti

--------------- Connecticut valstijos pakra-
2,500 STREIKIERIŲ DE- šty pajūrio sargai pasigavo 
TROITE IŠDAUŽĖ DIRB- butlegerių laivą su degtinės 

TUVIŲ LANGUS. šmugeliu. Butlegiai nenorė-
Apie 2,500 streikuojančių jo pasiduoti ir mėgino vie- 

mechanikų Detroite šį pane- ną sargų botą paskandinti, 
dėlį pervažiavo automobi- smarkiai suduodami jam į 
liais per tą distriką, kur šoną savo laivo priešakiu, 
randasi įrankių dirbtuvės, ir Tada sargai pradėjo šaudyt 
išdaužė kelis šimtus langų, ir butlegerių laivą nuskandi- 
Be to, skebų automobiliai no. Keturi butlegeriai buvo 
buvo išvartyti aukštyn ko- išgelbėti ir areštuoti, visi 
jom. ~ sužeisti.

Sudužo Greiciausis 
Franeuzų Traukinys

Apie 50 mylių nuo Pary
žiaus pereitą sąvaitę siidužo 
greiciausis Francuz. trauki 
nys “Rapide”, kuris kursavo 
tarpe Cherbourgo ir Pary
žiaus. Nelaimė įvyko dėl 
itsiliuosavusių bėgių. Trau
kinys nusirito 80 pėdų pa
kalnėn ir vagonai su žmonė 
mis sugriuvo į upę. Telegra
mos sako, kad 20 žmonių 
'uvo ir apie 50 buvo sužeis
ta.

§5,000ftM,0ffl Vie
šieji# Darbams.

Prezidentas Rooseveltas 
tariasi su savo patarėjais 
reikalauti iš Kongreso dau
giau pinigų viešiems dar
bams. Pereito pavasario 
Kongresas buvo paskyręs 
am tikslui $3,300,000,000. 

Iš tos sumos iki šiol buvo iš
dalyta visokiems projek
tams jau $2,105,216,525.' 
Taigi liko tik apie bilionas 
dolerių, o da nedaug kas 
oadaryta. Todėl norima rei
kalauti da 1,700 milionų do
lerių, kad išviso pasidarytų 
5 bilionai.

Socialistai siulo skirti 10 
bilionų — penkis bilionus 
tesioginei bedarbių pašal
pai. o kitus penkis bilionus 
viešiems darbams.

LINDBERGHAS PARY
ŽIUJE.

Pereitą sąvaitę Paryžiun 
atlėkė amerikiečių lakūnas 
Lindberghas su savo žmona, 
kurie nesenai viešėjo Mas
kvoje. Francuzai nustebo, 
nes jie tokio svečio visai ne
įtikėjo.
ŽUVO LAIVAS SU 28 

ŽMONĖMIS.
Netoli Singaporos, Azijoj, 

pereitą sąvaitę nuskendo 
prekių laivas “Tronoh”. 
Kartu su juo žuvo 28 juri
ninkai. Išsigelbėjo tik 9.

Šventoj Žemėj Tikra 
Velniava.

Žinios iš Jeruzalės sako, 
kad Palestinoj, kur kitą syk 
vaikščiojo Kristus, šį pane
dėlį vėl prasidėjo riaušės. 
Arabai ir kiti Mahometo 
garbintojai puola Maižiaus 
tautiečius ir muša. Jeruzalėj 
per tas riaušes 27 žydai bu
vę užmušti ir apie 200 sužei
sta. Muzulmonų judėjimas 

orieš žydus pasiekęs jau net 
Sirijos ir Užjordanės.

DETROITO STREIKO DE
RYBOS IŠIRO.

Centralinis Darbo Biuras 
(National Labor Board) 
Washingtone gavo žinių, 
kad derybos tarp Detroito 
automobilių fabrikantų ir 
streikuojančių mechanikų 
iširo, nes užsispyrę fabri
kantai nepripažįsta streikie
rių reikalavimų. Dabar 
streiko klausimas paliktas 
vietos darbo biurui.

VANDUO UŽLIEJO CHI
CAGOS PARODĄ.

Didėlis vėjas pereitą są
vaitę pavertė Michigano e- 
žerą į audringą jurą ir pra
dėjo versti vandens kalnus 
ant to kranto, kur yra įtaisy
ta pasaulinė šimtmečio Pa
žangos Paroda, ir pridarė 
daug blėdies.

NUPIRKO 6,800,500 BU 
ŠELIŲ KVIEČIŲ BEDAR

BIAMS.
Iš Washingtono praneša 

ma, kad šiomis dienomis 
valdžia nupirkusi 6,800,500 
bušelių kviečių bedarbiams 
maitinti. Ji perkanti taip pat 
ir gatavus miltus iš malūnų. 
Duona reikalinga miškų ar
mijai ir miestų bedarbiams.

SUSIDARĖ LABAI OPI 
PADĖTIS.

Valdžia paskelbė automobi
lių fabrikantui boikotą. Da

lykas eis į Vyriausį Tribu
nolą.

Galų gale tarp Fordo ir 
NRA viršininko Johnsono 
parsidėjo atvira kova. Mat, 
Fordas yra labai užsispyręs 
sutvėrimas. Jisai atsisakė 
pasirašyti NRA kodeksą, 
kurį pasirašė visi kiti auto
mobilių fabrikantai. Jis 
priešingas tam kodeksui 
daugiausia dėl vieno punk
to, kuris reikalauja, kad 
darbdaviai tartųsi su savo 
darbininkų unijos atstovais. 
Unijos Fordas nekenčia ir 
griežtai pasakė, kad jisai 
nekuomet nesutiksiąs dary
ti su ja kokias nors sutartis.

Valdžia iki šiol vis vengė 
atviro susirėmimo su Fordu, 
bet jos padėtis buvo labai 
nejauki. Ji verčia visus rašy
tis NRA kodeksus, o tuo tar
pu Fordas, vienas iš stam
biausių šalies fabrikantų, tą 
kodeksą visai ignoruoja. Ig
noruoja ir sako, kad valdžia 
neturinti teisės tą kodeksą 
žmonėms brukti, nės nesą 
tokio įstatymo, kuris duotų 
jai tokią galią. Ji neturinti 
teisės kištis į biznierių rei
kalus ir jų santikius su dar
bininkais. Taigi dabar NRA 
viršininkas Johnsonas pa
skelbė, kad jis trauksiąs 
Fordą teisman ir tegul teis
mas pasako, ar valdžia turi 
teisę vykinti NRA progra
ma, ar ne.

Tuo tarpu Fordui paskel
btas boikotas. Valdžia nuta
rė nupirkti daug trokų miš
kų armijai ir paskelbė auto
mobilių fabrikantams var- 
žvtines tam užsakymui gau
ti. Fordo agentas pasiūlė 
trokus pigiausia kaina, bet 
valdžia jų neims, nes jis ne
pasirašė NRA kodekso.

Dėl šito boikoto kilo bai
sus triukšmas. Hearstas pa
skelbė savo laikraščiuose at
sišaukimą į Amerikos laik
raščių leidėjų sąjungą, ra
gindamas ją ginti “žmonių 
laisvę” nuo NRA “diktatū
ros”. Hearstas, žinoma, no
rėtų, kad viešpatautų fabri
kantų diktatūra.

Įdomu bus palaukti ir pa
žiūrėti, ką pasakys teismas 
apie NRA, nes išrodo, kad 
be jo dabar jau neapsieis.

26 ŽMONĖS SUŽEISTI 
BUŠO NELAIMĖJ.

New Jersey valstijoj, ne
toli Burlingtono, pereitą są
vaitę pilnas žmonių busas 
susikūlė su dideliu automo
bilium. Katastrofas pasek
mėj buvo sužeista 26 asme
nys, septyni iš jų labai sun
kiai.

LITVINOVAS JAU 
KELIONĖJ.

Šį panedėlį Sovietų komi
saras pasiekė jau Paryžių 
savo kelionėj į Amerika.

ORGANIZUOJAMAS
FARMERIŲ STREIKO 

LAUŽYMAS.
Kapitalistų spauda su 

džiaugsmu praneša, kad Io- 
wos valstijos pietuose far
meriai pradėjo organizuotis 
prieš farmerių streiką. Jų 
tikslas priešingas streikui, 
būtent, tiekti miestams mai
stą, kurio streikuojantys 
farmeriai nenori į miestus 
įleisti.

TROKŲ STREIKAS PLE- 
ČIAISI.

Trokų vežikų streikas ap
ėmė visą Connecticut valsti
ją ir suparaližiavo visą sun
kųjį trafiką

I
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Austrija Budriai Daboja Vokietijos Pasienį.

LIETUVA GYVUOJA TIK 
AČIŪ DEMOKRATIJAI.

Musų tautininkai, kurie 
dedasi dideliais patriotais 
ir Lietuvos mylėtojais, visai 
nežino, kad jie yra aršiausi 
jos neprieteliai. Kuomet jie 
niekina ir šmeižia demok
ratijų, tai jie ardo tų pagrin
dų, kuriuo laikosi nepriklau
somos Lietuvos valstybė. 
Nes jeigu pasauly išnyktų 
demokratija, jeigu jos vie
ton Įsivyrautų fašistiškas 
smurtas, koki garbina musų 
tautininkai, tai Lietuvos 
valstybė tuojaus butų nu
šluota nuo žemės paviršiaus.

“Lietuvos Žinios” nori iš
aiškinti šitų tiesų ir “Lietu
vos Aidui”, tautininkų or
ganui, kuris prie kiekvienos 
progos mėgsta paleisti saujų 
purvo demokratijos ir par
lamentarizmo adresu. Liau
dininkų dienraštis pabrėžia 
tų faktų, kad—

“demokratija ir parlamenta
rizmas iškėlė tautų laisvės o- 
halsius ir davė galimumų joms 
apsispręsti; demokratija ir 
parlamentarizmas išmokė nors 
ir mažiausias tautas norėti lai 
svės ir kurti savarankiškas 
valstybes; demokratinio, par
lamentarinio judėjimo dėka po 
karo atsistatė arba susikūrė ir 
Pabaltijo valstybės. Ir nė kiek 
neapsiriksime pasakę, kad de
mokratijos galios dėka ligšiol 
esame dar nepriklausomi.

“Kol Europoj politinę tvarką 
dar daro Francuzija. Anglija ir 
demokratinės Čekoslovakijos 
vedama grupė (Skandinavijos 
kraštų ir demokratinės Ameri
kos remiama), tcl mes dar ga
lime žaisti fašizmu ir kitokiais 
pavojais (kaip vaikai su degtu
kais), kurie pirmiausia yra su
daromi prieš mažąsias valsty
bes ir tautas, kad jas visai nu
brauktų nuo žemės veido.

“Todėl mums stačiai nuosta
bu klausyti, kaip kaikurie eks 
centriški elementai, pasidavę Į- 
takai užsienių eksperimentų— 
faktiškai prieš mus nukreiptų 
—patys agituoja už tą sant
varką, kuri turi tikslą jėga pa
glemžti mažąsias tautas. 

“Nesąmonę ‘Lietuvos Aidas
kalba, kai rašo, kad parlamen 
tarinė ir demokratinė santvar
ka jau atgyvenusi amžių. Ko 
kas ji dar pasauly tvirčiausia 
Parlamentrinės ir demokrati
nės vadovaujančiose valstybė
se santvarkos dėka ir Europa 
dar laikosi, o mažosios valsty
bės turi savarankiškumą.”

Bet istorijos Įvykiai paro
do, kad diktatoriai pamokų 
neklauso. Kuo daugiau jie 
kritikuojami ir mokinami 
tuo daugiau jie sauvaliauja 
ir trempia žmonių teises 
Taip buvo Rusijoj, taip bu
vo Ispanijoj, taip Kuboj ir 
kitur.

Nenori žmonių balso klau
syti ir mūsiškiai tautininkai 
Paskutiniais laikais jų “Lie 
tuvos Aidas” pradėjo jau 
niekinti net jų pačių 1928 
metais parašytų konstituci
ją.

Kažin, ar tai nebus tik 
prieš galų? Juk sakoma, kac 
prieš aušrų visuomet būna 
tamsiausia.

vė’

SAKO, RIESTA BUTŲ 
BIMBAI...

Oi, vargas, vargas butų 
limbai, sako Pruseika, jei-i 

gu ji nučiuptų už apykaklės 
kapsukas ar Angarietis.

O ar žinot dėl ko?
Dalykas štai kame. “Lais- 

’ir “Vilnis” nesenai da
.rašė, kad Darijus ir Girėnas, 
tai Smetonos agentai, kurie { 
mulkina žmones ir renka 
sau pinigus. Da tik šiomis 
dienomis, nes vos tik 19 
spalių, “Viipis” rašė, kad—

“Darijaus ir Girėno skridi
mas buvo dalis imperialistų 
misijos orlaivius padaryti pa
rankius naudoti ateinančiam 
kare... Darbininkas turi supra
sti, kad dabartiniai oro lakū
nų tie neva moksliniai bandy
mai yra prisirengimas prie 
naujo imperialistinio karo.”

ES

Vaizdelis parcdo du austrų sargybiniu, kurie saugoja gelžkelio stoti Vokietijos pasieny. 
Šitokia sargyba dabar stovi tenai visuose perėjimo punktuose.kad neįsileidus Hitlerio agitato
rių iš Vokietijos.
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YRA IR ROJUS IR 
PRAGARAS.

Kolumbas atrado Ameri
ką, o South Bostono “Darbi
ninkas” atrado pragarų. Ar 
žinot, kur jis yra? Ogi So
vietų Rusijoj.

Yes, tenai tikra pekla, sa
ko kunigų gazieta!

Bet “Naujoji Gadynė 
sako, kad yra netik pekla, 
bet yra ir rojus ant žemės— 
|ai klebonijose!

Taigi turime jau beveik 
pilnų katekizmų,

Tai matot, kokie biaurųs 
žmonės, tie lakūnai. Tai im
perializmo Įrankiai. Pana
šiai rašė ir “Laisvė”. Tai 
kasdieninė Bimbos, Abeko 
ir Andriulio malda.

Bet štai, staiga Įvyksta 
stebėtina fronto permaina. 
Laisvės” 248-tame nume

ry skelbiamas šitoks prane
šimas :

“Darius. Girėnas ir Šarkis 
Garsinėje Lietuvių Filmoje.

“Musų Didvyriai Lakūnai 
Darius ir Girėnas.

“Jų išskridimas iš Chicagos, 
Jų Gyvenimas New Yorke— 
Tragiškas žuvimas Soldine.

“žymiausias Pasaulio Boksi
ninkas Juozas Šarkis.

“Be to. yra daug gražių vai
zdų iš tautiško Amerikos lie
tuvių gyvenimo...”

Kodėl šitokia permaina?
Ogi todėl, kad už šitų 

skelbimų Bimbos kompani
jai buvo užmokėta. Vadina
si, už pinigų komunistai 
skelbia “didvyriais” tuos 
pačius lakūnus, kuriuos jie 
nesenai vadino “Smetonos 
agentais” ir “žmonių mul
kintojais”.

Todėl Pruseika “N. Ga
dynėj” ir rašo:

“Aš mislinu apie Bimbas ir 
Buknius ir Andriulius, kaip jie 
laimingi, kad juos nepasiekia 
ta koravojanti ranka, kuri pra
vėrė duris prieš kultūros ins
pektorių P. žalpį! Ans žmogus 
‘už supuvusi liberalizmą ir o- 
portunizmą’ nustumtas iš vir
šūnių beveik Į priepekli. Kokia 
rusti bausmė, o juk jfs nekal
tinamas nei principų išdavimu, 
nei buvus grašiagauda. Jeigu 
už mažą nieką žalpį nuvarė Į 
sutemas ir išbraukė iš vadovy
bės. tai kas atsitiktų su Bim
bom, Bukniais ir Andriuliais, 
jeigu juos nučiuptų už apykak
lės angarietiška disciplina! Ko
kia jiems laimė, kad ta kora
vojanti ranka jų nepasiekia... 
Amerikoje. Oi butų striošna 

’sudna diena, jeigu jiems rei
kėtų atsiskaityti už žvalgybi
nius poetus, už Chicagos tauti
škas kapines, už Girėną, už sa- 
liunų garsinimą ir už netesė 
jimą nubankrutyti skloką!”

Ištikro, toks nusižemini 
mas doleriui yra kompromi
tuojantis dalykas. Jeigu kas 
juokais paduotų “Laisvei” 
skelbimų, kad Bimbai ir jo 
kompanijai reikia duoti Į 
kaili, Bimba vargiai jį spau
sdintų. Bet jis spausdina 
skelbimus, kurie muša jo 
“principus”. Jeigu taip, tai 
ko tuomet vertos visos jo 
prakalbos ir rašymai?

Kuomet tas laikraštis su
stojo, jie džiaugėsi, nes pas
kutiniu laiku jie buvo jau 
išstumti iš jo vadovybės.

Bet pradėjus “Vienybei” 
eiti iš naujo, “tikrųjų tauti
ninkų” garde kilo sumiši
mas. Klinga jau šaukia savo 
vienminčius: “sudaryti pla
nų kaip savo teises Į bendro
vę ir laikrašti apginti”. O 
kaž koks Svyrunas gųsdina 
dabartinius “Vienybės” lei
dėjus, kad tautininkai “nu
svirs prie ‘Dirvos’ ir ‘Ameri
kos Lietuvio’, “jeigu negaus 
iš naujo “Vienybės” kontro
liuoti.

To paties Svyruno pasa
kojimu, “Vienybės” leidimu

FAŠISTAI SUSIRŪPINĘ 
DEL “VIENYBES”.

Fašistuojančių tautininkų 
liogery matosi didelio susi
rūpinimo dėl Brooklyno 
“Vienybes”.

keti valdžiai mokesčių nei 
bankams skolų, tai “revo
liucijos šmėkla” ištikrųjų 
jau nebe “už kalnų”.

NORI VELNIO BE RAGŲ
IR BE VUODEGOS.

Lietuvos klerikalų profe
sorius Dovydaitis aiškina te
ologams, kad laikas jau re
formuoti velnių ir pragarų.

Iki šiol kunigai piešdavo 
velnių savo parapijonams 
kaip kokių baidyklę: su il
ga vuodega, su ožio kojomis 
ir su jaučio ragais.

Pakol žmonės buvo tam
sus, toks velnias buvo geras.

, , . . -i Bet dabar jau ir davatkos
dabar rūpinasi_pp Vmikas. de<la sti kad tokio 
ir Vitaitis, abudu SLA. cen-^utvėrim0 ^kul. n5ra Ku. 
tro darbininkai. Jiems va- ; pasilicka 1u akvse me. 
dovaujat jau esanti sudary- nuo kenfia visas
ta nauja bendrove laikras- 4^;^ biznif 
ciui palaikyti. Jis sako:

“Nauja bendrovė steigiama 
sekančiais pamatais: išleidžia
ma tūkstantis (1000) akcijų 
pamatiniam kapitalui. Akcijos 
neturi nominalės vertės. Tris 
šimtus (300) akcijų paima

Vadinasi, atėjo reikalas 
keisti velnio išvaizdą. Kad 
katalikai neabejotų apie 
velnio buvimų, jis turi būti 
racionališkesnis. Vietoj ra
gų, prof. Dovydaitis pataria 
uždėti jam ant galvos aukš-

mortgičių savininkai. Du šim- tą §ilkini cninderi, 0 vietoje 
tai šešiasdesimts (260) akeijų
išduodama 13 asmenų, kuriuos 
nužiūri ir pasirenka inkorpo- 
ratoriai po 20 akcijų kiekvie
nam. Likusias 440 akcijų lei
džiama pirkti bile kam po 
SI 15.00 už akciją.”

Susispietusius apie “Vie
nybę” žmones jisai vadina 
“socialsandariečiais”. Jų ti
kslas esąs leisti laikraštį 
“pusiau tautine, pusiau so
cialistine kryptimi”.

Del to fašistų vuodegos 
ir nusigandę. Jie bijosi so
cialistinės dvasios, kaip a 
puokas saulės spindulių.

vuodegos, užvilkti gražų

MATO “REVOLIUCIJĄ 
UŽ LANGO”.

Lietuvos komunistai savi- Lietuvon. Paštų, korespon- 
ftoviai beveik nieko neda- dencijų ir visus kitus ryšius 
ro. Visas jų veikimas eina su Kominternu Lietuvos ko- 
pagal Įsakymus Iš Rusijos, munistai palaikydavo per 
Kaip vienų iš paskutinių Vokietijų. Visi besislepiu 
tenka čia suminėti Įsakymų nuo arešto ii- teismų Lietu- 
padidinti Lietuvoje komu- vos komunistai Vokietijoje 
nistų skaičių nors ligi dvie- rasdavo prieglauda. Užda- 
jų tūkstančių. Tuo tarpu rius Vokietijoj komunistų 
Lietuvoje yra komunistų tik partija, Lietuvos komunis- 
keli šimtai. Kominternas iš tai liko visai be literatūros. 
Lietuvos komunistų reika- Pačioje Lietuvoje komunis- 
lauja visais budais brau- tai spausdina tiktai nedide- 
tis Į legales organizacijas liūs kiekius agitacinių lape- 
bei profesines sąjungas (ko- lių ir informacinio turinio 
munistų partija Lietuvoj yra biuletenių, dažniausia lietu- 
uždrausta), stengtis paimti vių, žydų ir rusų kalba.
Į savo rankas organizacijų Lietuvos komunistai yra 
vadovybę ir jas išardyti. Be daugiausia žydai bedarbiai, 
to, ragina kelti darbininkų darbininkai ‘ amatininkai, 
nepasitikėjimų darbdaviais,! krautuvių tarnautojai ir ma- 
organizuoti streikus, kursty- žas nuošimtis fabrikų dar- 
;i bedarbius prieš vynausy- bininkų. Lietuvos komunis
tę t* Lt. tų sųstatas tautybės atžvil-

Lietuviškos Enciklo
pedijos Leidimo 

Reikalai.
Atgimus nepriklausomai

Lietuvos valstybei ir beug- 
dant savųjų lietuviška kultū
rų, iškilo reikalas sukuili ir 
savo enciklopedijų. Šio sun
kaus darbo ėmėsi kooperati
nė sųjunga “Spaudos Fon
das”. 1932 metais, buvo su
daryta enciklopedijai leisti 
komisija, Į kurių Įėjo visa 
eilė žymių Lietuvos univer
siteto profesorių, ir tų pačių 
metų pabaigoj darbas buvo 
pradėtas. Prie enciklopedi
jos leidimo dirba apie 30 Į- 
vairių sričių mokslininkų— 
profesorių ir daugiau kaip 
200 bendradarbiu.o *

Enciklopedija leidžiama 
sąsiuviniais, 72 puslapių kie
kvienas. 12 sųsiuvinių suda 
ro vienų tomų. Iki šiol jau 
išėjo pirmas tomas ir Įpusė
tas antrojo tomo leidimas.
Pirmas tomas ir dalis antro
jo apima raidę A, kuria pra-

daug lietuviškų zo- vertės pastovumo. Lietuvos standardų, yra ta, 
dzių. Kitos raides tiek daug 1 ’----- ’ • • ■ - ■ J
vietos neužims ir enciklope-

Anksčiau Lietuvos komu
nistai savo veikimui gauda
vo iš Maskkvos kas mėnesį 
>o 3,500—4,000 litų. Atski
riems darbams gaudavo da
žnai pašalpų po 10,000 litų 
ir daugiau. Veikimui neduo
dant rezultatų, šiemet Mas- 
cva subsidijas sumažino vi
sais 50 nuošimčių. Be šio ne
pasisekimo, Lietuvos komu
nistus ištiko dar ir kitas. Tai 
Vokietijos komunistų parti
jos likvidavimas. Anksčiau 
Lietuvos komunistai Vokie
tijoje turėjo antrų savo cen- 
;rą, ypač spaudos srityje. Jie 
Vokietijoje spausdino visus 
periodinius spausdinius ir 
tūkstančiais egzempliorių 
gabeno kontrabandos budu

tų sųstatas tautybės 
giu toks: apie 75% žydai ir 
25 nuoš. kitų tautybių. Žydų 
tautybės kompartijos nariai 
yra neramiausias elementas, 
nes iš sulaikytų skaičiaus 
demonstracijų metu jų būna 
apie 90 nuošimčių. Daugu
ma komunistų yra menko iš
silavinimo žmonės. Numa
tyti Į vadovybę asmens siun
čiami Į SSSR., kur praeina 
specialius 6—3 mėnesių a- 
gitacinius kursus. O iš ten 
grįžta daugumoje su sveti
momis pavardėmis bei pa
dirbtais pasais. Instrukto
riai ir vadovaujantieji as
mens gyvena be užsiėmimo 
ir yra išlaikomi Komintemo 
lėšomis. Jie gauna nuo 300 
iki 400 litų mėnesiui. T*b.

AR IŠSILAIKYS AUKSO YERTSS
LITAS?
Anglams numušus ster

lingų svaro ii- Amerikai sa-
verti litų.

Svarbiausia priežastis, dėl

frakų su vuodega, toki kaip 
aukšti ponai nešioja.

Be to, velnias turi būti ne 
vien tik vyriškos gimties, bet 
taip pat reikia turėti ir vel
nioniškų moterų. Jas reikia 
piešti madnųjų panelių arba 
“miss’ių” pavidalu.

Iš šito Dovydaičio suma
nymo “Lietuvos žinios” da
ro juokus.. Girdi:

“P. Dovydaiti 
.voliucion šerius 
srity.

“Juk jis drįso ‘pakelti ranką' 
prieš ilgus amžius viešpatavu
sį katalikų vaizduotėje velnią 
su jaučio ragais ir uodega. Juk 
jis ryžosi atlikti toki žygi, ku
rį kunigai visada kvalifikavo 
kaipo ‘bedievybę ir laisvama- 
nybę” ir už kuri viduramžių in
kvizicija sudegintų ant laužo 
musų garbingą profesorių. Tik 
atsiminkim kiek žmonių žuvo 
ant laužu už ‘netikėjimą Į vel
nią ir pragarą.’

“Dabar prašvito naujoji era. 
Katalikiška ranka nulaužė vel
niui ragus ir nutraukė jo uode-

Bet mes nemanom, kad

Winsconsino universiteto 
prezidentas Glenn Frank 
mano, kad Amerikai gręsia 
“socialės revoliucijos šmė 
kla.”

Kalbėdamas pereitų są-»^. 
vaitę Rhode Islando mokslo 
institute jisai pavadino “iš
davikais” tuos žmones, ku
rie siaurais partiniais sume
timais kritikuoja NRA.

Nežiūrint visų NRA ydų, 
visgi geriau esu turėti val-!
džios kontroliuojamų pra- Lietuvos liažnyčios vyriau- 
monę, negu niekeno nekont-' sybė norės tokį velnių Į- 
roliuojamų revoliucijų. O šventinti. Jis galėtų prida- 
“socialės revoliucijos šmė- ryti viešpataujančiai klasei 

kla jau stovi už musų lan- daugiau bėdos, negu nau- 
go”, sako Wisconsino uni- dos. Juk žmonės pamatę 
versiteto galva. “tautos vadų” su fraku ir

Reikia pasakyti, kad ir žvilgančiu cilinderiu, galė- 
Rooseveltas revoliucijos bi- tų paskaityti jį velniu ir ga- 
jodamas pradėjo versti lėtų kuolais sulaužyti jam 
darbdavius trumpinti darbo kaulus.
valandas ir kelti darbinin- 0 velnias dekoltuotos pa
kams atlyginimų. Kuomet neles pavidale butų da pa- 
miestuose milionai žmonių vojingesnis. Jis išvestų iš 
neturi darbo, o farmeriai doros kelio visus Lietuvos 
jau daro nutarimus nebemo- prabaščius.

dijos leidimas, tikimasi, eis 
sparčiau. Antrojo tcfrno jau 
išėjo 5 sųsiuviniai ir raidė A 
jau užbaigta.

Iš viso enciklopedjos išeis
10 tomų, apie 840 puslapių 
kiekvienas. Manoma, kad 
visa enciklopedija bus išlei 
sta per 6—7 metus.

Susidomėjimas Lietuviš
kąją Enciklopedija yra ga
na didelis. Jau yra apie 

yra tikras re- prenumeratorių. Tiki-
'eniaw)giJ0S Imasi, kad tas skaičius žy

miai padidės, nes enciklo
pedijos kaina ir išsimokėji- 
mo sųlygos labai patogios. 
Nemaža užsakymų “Lietu- 
višk. Enciklopedijai” gau
ta ir iš užjūrių kraštuose gy
venančių lietuvių inteligen
tų.

Enciklopedijos kaina, at
sižvelgiant Į spausdinimo 
sąlygas ir prenumeratorių 
skaičių, nėra aukšta. Pir
mas enciklopedijos tomas, 
spausdintas ant gero popie 
rio, kaštuoja Lietuvoje 54 
litai; ant paprastesnio po- 
pierio Lietuvoje — 44 lt., 
užsieniuose—70 lt Antras 
tomas kaštuos keliais litais 
pigiau. Tokiu budu visa en
ciklopedija (10 tomų) kaš
tuos apie 500 litų, užsieny— 
700 litų. Viršeliai paski
riems encikloped. tomams 
duodami trijų rusių: drobi
niai—po 4 lt., pusodiniai — 
8 lt. ir odiniai —15 Titų

Manoma, kad iš viso en
ciklopedijos bus išplatinta 
ne mažiaus 10,000 egzemp
liorių.

“Lietuviškoji Enciklope
dija” bus milžiniškas Įna
šas lietuvių tautos kultūrai

T*b.

vo dolerio vertę, kilo tuojau į kurios vyriausybė vra nusi- 
baimės ir dėl Lietuvos lito stačiusi laikyti lito aukso 
vertės pastovumo. Lietuvos standardų, yra ta, kad lito 
Bankas, kuris leidžia ir sau- nusmukimas Įneštų ermyde- 
go lito reikalus, anksčiau ir ri Į krašto ekonomini gyve- 
dabar pakartotinai pareiš- nimą ir galutinai pakirstų 
kė, kad laikys lito aukso žmonėse pasitikėjimų pini- 
vertę. Nors atviros agitaci-įgu. Mat, Lietuvos žmonės 
jos per spaudų už lito vertės tikėjo rusų rubliui, o štai
sumažinimų nevedama, bet 
yra ne mažai žmonių, kurie 
to norėtų. To laukia pir
miausia visi Įsiskolinusieji, 
nes jie tikisi atpigusiu litu 
lengviau iš skolų išbristi. O 
yra stipriai Įsiskolinę dau
gelis ūkininkų ir miestuose 
naujų namų savininkų. Ku
rie laiko savo sutaupąs pini
guose, tiems, žinoma, lito 
vertės nusmukimas butų 
nuostolingas. Taigi nuolat 
tenka girdėti žmones besi
ginčijant už ir prieš auksa-

ŠVILPIA, KAUKIA.

Švilpia, kaukia 
Rudens vėjas 
Po miškus ir po alėjas.
Renka lapus
Nuo medelių,
Skina gėles iš darželių.
Taip grožybes 
Sunaikina,
Šaltu miegu užmigdina.
Baltu sniegu
Žemę kloja, '
Žiema muru atsistoja.
Dingo gėlės
Iš darželių,
Žuvo lapai nuo medelių.
Medžių šakos 
Dar sviruoja,,
Bet paukšteliai 
nedainuoja.
Viskų dengia
Baltas sniegas,
Viskų migdo 
šaltas miegas.

Prisiuntė A. Stula*.

žlugo milžiniška carų Rusi
ja, ir jos rubliai neteko jo
kios vertės: paskiau vokie
čių markė galutinai nusmu
ko. Šitų dviejų valiutų žlu
gimas padarė Lietuvai ir jos 
gyventojam milžiniškų nuo
stolių, apskaitomų milijar
dais litų. Ir kai 1922 metais 
spalių mėn. 1 d. pasirodė 
mažutis kuklutis lietuviškas 
litas, jis buvo sutiktas su di
deliu nepasitikėjimu. Tada 
buvo graibomas ir gaudo
mas turtingosios bei galin
gosios. Amerikos doleris. Jis 
turėjo iki paskutinių laikų 
neribotą pasitikėjimą. Tik 
per dešimtmetį nei kiek ne
svyruodamas, litas Įsigijo 
pilnas teises. Vis tiktai, kai 
šiemet subraškėjo ir “pinigų 
karalius” doleris, žmonėse 
dar buvo laikoma apie 7-8 
milijonai dolerių. Pradėta 
skubintis jais nusikratyti, 
keičiant Į litus ar Įsigyjant 
koki turtą, tačiau vis dėl to 
dolerių laikytojai turėjo di
delių nuostolių.

Taigi jeigu dabar susmu
ktų da ir litas, tai jau pini
gui nebeliktų jokio pasitikė
jimo, o tas galėtų turėti blo
gų padarinių dar silpnai iš
bujojusiam jaunos Lietuvos 
valstybės ekonominiam gy
venimui. Todėl tai svarbiau
sia vyriausybė užsispyrusiai 
ir laiko litą aukso vertėje. 
Tačiau šiais laikais ką nors

ęranašauti yra neatsargu.
'aip ir apie lito tolimesnį li
kimą ką nors tikro sunku 

pasakyti. T*b.

f < • i> i'U.
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WATERBURY 12 LAPKRIČIO BUS
LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA.

Amerikiečių spauda daug 
rašo apie musų lakūnų 

James-Janužauskų.

“Wafcerbury Evening De- 
mocrat" 24 spaliu laidoje 
plačiai ir gražiai aprašė 
ruošiamų čia Lietuvių Avia
cijos Dieną. Per visų pusla
pį stambiomis raidėmis bu
vo padėtas antgalvis :'‘Boo«t 

T ran»-Atlantic
Flight at State Session 

Here”. Žemiau seka antra
eilis antgalvis: “Lithuanian 
Aviator Plans Daring ‘Hop’ 
To His Native Land.”

Toliau “Evening Demo- 
erat” rašo, kad Juozas Ja
nušauskas, plačiai žinomas 
lietuvių lakūnas,, kuris yra 
pasiryžęs ateinanti pavasarį 
baigti Dariaus-Girėno pra
dėtąjį žygį, 24 spalių vie
šėjo Waterbury ir darė pla
nus Lietuvių Aviacijos Die
nai, kuri įvyks čia šiomis 
dienomis.

Tai dienai rengti yra susi
daręs iš vietos lietuvių ko
mitetas, kurio laikinuoju 
pirmininku yra d-ras Stanis- 
lovaitis.

Lapkričio 4 dieną, tai yra 
šią subatą, Waterburyje yra 
šaukiama visų Connecticut 
valstijos lietuvių draugijų 
ątstovu konferencija, kuri 
galutinai nustatys Aviacijos 
Dienai planą. Aviacijos Die
na įvyks 12 lapkričio dieną, 
Meridano Airporte, netoli 
nuo Waterburio.

Aviacijos Dienoj daly
vaus pats lakūnas Janušaus^ 
kas ir daug kitų lakūnų.

Vietinis.

NAUGATUCK, CONN.
Darbai eina gerai.

Darbai Naugatuck’e eina 
labai gerai, net braška. Vy
rai dirba ant trijų šiftų, o 
moterys ant dviejų. Dirbam 
daugiausia 40 valandų į są- 
vaitę ir užmokestis neblo- 
giausis—nuo 40 ligi 84c. už 
valandą.

Spalių 21 d. visos gumos 
(ro$o) kompanijos buvo su
rengusios didelę NRA paro
dą.

Pusė Ansonijos ir pusė 
Waterburio dirba Naugatu- 
cke. Lietuviai čia turi kėlės 
daugijas ir nuosavą salę. 
Vienas lietuvis buvo atida
ręs ant Rubber avė. šaunų 
restoraną su gėrimais ir šo- 
kiais. Bet atėjus valstijos 
inspektoriui restoranas ne
turėjo jam nieko daugiau 
duot valgyt, kaip tik raugin
tų kiaulės kojų, todėl resto
ranas neteko laisnio.

J. W.

DETROIT, MICH.
Pranešimas Bendro Fronto 

reikaluose.
Šiuomi pranešu visoms 

Detroito lietuvių organiza
cijoms ir jų atstov ams, kurie 
buvo išrinkti bendro fronto 
konferencijon, sekantį:

1— Detroito lietuvių dar
bininkų bendro fronto kon
ferencija Įvyks penktadieni, 
3 lapkričio, Rusų svetainėje, 
ant Russell St.. prie West- 
minster. Pradžia 8 vai. va
kare. Visiems organizacijų 
atstovams bus pasiųsti spe
cialus laiškai-kvietimai.

2— Laiškai-kvietimai bus 
išsiuntinėti tų organizacijų 
atstovams, kurios tikrai pri
sidėjo prie bendro fronto, 
arba kurios dar nori prisi
dėti, ir kurie atstovauja ti
krai žinomas darb. organi
zacijas.

3— Visi tie, kurie tik dėl 
“fonių” buvo “atstovais” ir 
kurie tik patys save atsto
vauja, nebus priimti konfe
rencijon. Gana juokus daryt 
iš bendro fronto! Gana sa- 
botažavimo. Arba tikras 
bendras frontas, arba nie
ko!

4— Kurie atstovai gausite 
pakvietimus dalyvauti kon
ferencijoj, galit atvykti pa
tys arba galite įgalioti 
savo organizacijų narius būt 
atstovais.

6— Kiekviena organizaci
ja gali atsiųsti nedaugiau 
kaip tris atstovus.

7— Paskutiniame Bendro 
Fronto Pild. Komiteto susi
rinkime J. Baronas tapo 
prašalintas iš pirmininko 
vietos ir suspenduotas iš 
Pildomojo Komiteto, užtai, 
kad biauriai apšmeižė “Vil
nyje” Hamtramcko Lietu
vių Piliečių Kliubą, sociali
stų darbininkus, bendro 
fronto sekretorių, ir kitus 
atstovus, ir kad atsisakė tuos 
šmeižtus atšaukti.

8— Laikinu pirmininku 
tapo išrinktas drg. J. F. Ba
cevičius, ir eina pirmininko 
pareigas iki įvyks delegatų 
konferencija, ir išris tą 
klausimą.

Daug svarbių reikalų yra 
šiuo laiku, kuriuos bendro 
fronto konferencija turės 
apsvarstyt. M. J. Masys. 

Bendro Fronto Sekr.

DETROIT, MICH.

užleido bausmę ant 
iv. Petro ir Povilo baž

nytėlės.
Šiomis dienomis pas mus 

apdegė šv. Petro ir Povilo 
bažnytėlė, ši vietelė lietu
viams čia labai gerai žino
ma, nes keliatas metų atgal 
kun. Jonaitis tenai turėjo 
kariauti su savo parapijon- 
komis dėl vienos geltonka 
sės ir, mūšį pralaimėjęs, tu
rėjo pasitraukti.

Dabar čia klebonauja 
kun. Misevičius—tas pats 
Dievo tarnas, kuris anais 
metais neleido prie bažny
čios dalinti plakatų, kuriais 
buvo šaukiamas lietuvių su
sirinkimas prof. M. Biržiš
kai pasitikti.

Taigi dabar, kai šita baž
nytėlė apdegė, žmonės pra
dėjo kalbėti, kad pats Dię- 
vas bus užleidęs ant ios 
bausmę už lietuvybės naiki
nimą.

BURLINGTON, N. J.
Kunigėlis norėjo pakenkti 

draugijai
Laisvės Mylėtojų Draugi

ja čia buvo parengus balių 
21 spalių. Kunigėlis suruošė 
kitą balių savo svetainėj, 
norėdamas sutraukti pas sa
ve katalikus. Bet draugijai 
jis daug nepakenkė, nes jo 
salėj žmonių buvo visai ma
žai. Ten Buvęs.
________ ;__ _____________
Saugokitės, Kad Ko

sulys Ar Šaltis 
Neužsisenėtų

Nesileidžiantis kosuliai ir šalčiai 
priveda prie pavojingi} negerumų. Jus 
galite sulaikyt juos greitai su Creo
mulsion, tai švelninantis Kreosotas. 
kuris yra priimnus vartoti. Creomul- 
sion yra naujas medikališkas atra
dimas kuris veikia dvigubai: jis pa
lengvina ir gydo įdegusia plėvę ir su
laiko gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų. Kreosotas 
yra pripažintas aukštų medicinos au
toritetų kaipo vienas iš geriaas*i 
gydančių vaistų nuo neatleidžiančių 
kosulių ir kitokių gerklės skausmų. 
Creomulsiono sudėtinė priskaitant 
Kreosotą, turi ir kitų gydančių ele
mentų kurie palengvina ir gydo už
nuodytas plėves ir prašalina tų erzi
nimų ir įdegimų, kuomet Kreosotas 
nueina į vidurius, persigeria į krau
jų, atakuoja tas vietas kur liga su- 
sistovėjus ir sulaiko gemalų augimų.

Creomulsion yra garantuotas užga
nėdinantis gydymas neatleidžiančių 
kosulių ir šalčių, bronchitinio dusu
lio, bronchitie, ir yra labai geras at- 
budavojimui sistemos po šalčio ar flu. 
Jūsų pačių aptiekorius yra autori
zuotų* sugrųžint jums pinigus tuo
jaus, jeigu kosulį ar šaltį nepagydy- 
site su Creomulsion. (Adv.)

lietuviu gyvenimas
Įdomesni Siu Dienų ĮvyKiai Ir Žmones.

Vaizdelio viršuje parodyta Alcatrazo sala San Franciscos Įlankoj, kur Jungtinių Valstijų 
valdžia nutarė tremti pavojingas savo prasikaltėlius. Apačioje parodyti gen. Hindenburgas ir 
Hitleris, kurie ištraukė Vokietiją iŠ Tautų Lygos ir nusiginklavimo konferencijos. Iš šono paro
dyta Mrs. Greenway, pirmutinė moteris išrinkta iš Arizonos valstijos i Kongresų.

SHENANDOAH’RIO LIETUVIŲ 
PARAPIJOJ BUVO “REVOLIUCIJA

Kas nieko nereikia 
To niekas nepeikia

POLEMIKA IR KRITIKA.
Pašalinio žodis dėl Pitts- ' 
burgho tautininkų vienybės 

su lenkais.

Pašaliniui parašius į “Ke
leivį” apie Pittsburgho tau-! 
tininkų talkininkavimą len
kams politikoj, pirmiausia 
p. J. Virbickas parašė atsa
kymą, kuris tilpo “Keleivio” 
No. 41. Jis paaiškino ir tas 
priežastis, dėl kurių Pitts
burgho tautininkai sudarė 
politinę vienybę su lenkais.

Reiškia, p. Virbickas be 
jokio išsisukinėjimo ir atvi
rai patvirtino Pašalinio ko
respondenciją. Taigi išrodė, 
kad tuo ir pasibaigs šis klau
simas.

Bet “Keleivio” No. 42 til
po ir antras Pašaliniui atsa
kymas, po kuriuo yra pasi
rašę Balsuotojų Lygos Ko
miteto nariai: J. A. Rimkus 
(turėtų būti J. A. Rūkas; 
turbut klaida padaryta), 
Franas Šimkus, Peter Piva- 
ronas ir kiti. Pirmiausiai jie 
pareiškia: “Jeigu ‘Keleivis’ 
butų skaitomas vien tik 
Pittsburgho lietuvių, tai ne
reikėtų daiyti jokios pasta
bos dėl p. Pašalinio rašinio, 
nes Pittsburgho lietuviai ge
rai žino, kad nieko, pana
šaus čia nėra.” Bet kadangi 
“Keleivis” yra labai plačiai 
skaitomas, tai Balsuotojų 
Lygos komitetas mato rei
kalo paaiškinti, kad Pašali
nio speliavimai apie palioko 
indorsaviraą esąs “melas”. 
Komiteto manymu, Pašali
nis turėjęs parašyti taip: 
“Slavic and Allied Civic 

persigrupavimas. ‘Vienybė, League, kuriai priklauso ir
daba’- kpr pll va •.ir Amerikos Lietu-. Hetuviai, indorsavo lenką 
oaia. Ker- V1C T -o,™ p A piekarskį> kuris kan.

didatuoja į teisėjus”. Jei 
taip butų buvę parašyta, tai 
nebūtų buvęs “melas.”

Na, tai pasakykit gerbia
mieji,’ koks yra skirtumas, 
ar Lietuvių Lyga indorsavo, 
ar ta Lyga, kuriai ir Lietu
vių Lyga priklauso? Man ro
dos, kad tai yra vienas ir tas 
pats dalykas, ir faktų esmės 
dėl indorsavimo nei kiek ne
pakeičia.

Pašalinis turbut sutiks su 
LBL. Komiteto pareiškimu, 
kad Pittsburgho lietuviai 
“gerai žino”, bet žino taip 
kaip Pašalinis yra rašęs ir

VEIDMAINIAI.
Po įvykusio Lietuvoj per

Kunigai ,u mergomis gavo je. Klebonas Karalius ir vi- ^“klerikaVa“ “tetfS 
mu.L karas Laumatas pradėjo pa-,kaj) k|erikalai

Shenadoah’rio lietuvių šv. rapijonus koliot. Bet zmo- ]aikraš^ius negalėjo atsi-
Juro parapijoj senai ėjo ne- n€S buv0 UlP *mrs*’ kadsutikimai tarp kunigų k pa- pradėjo šventinti abudu du-, BostJ;o “Darbininkai” dėl 
rapijonų. Pastaruoju laiku S1^ į»oma’i Amerikos tautininkų “persri-
tie nesutikimai da paaštrė- dvi meX' grl,Pavimo” rašė: “Po gėlo
jo, nes klebonas visai Igno- -®*08 “!ei ’ džio 17 perversmo musų

— -ko

giasi kaip koks caras. vo
Šitoks despotizmas žmo- Karalius, uauai ser- vjg» atsistojo Lietuvos pusė-

nes labai erzina. Jie pastatė sija savo parapijonims tei- je ‘Tėvynė’ ir ‘Sandara’ nu- 
savo pinigais bažnyčią ir smu. Jisai išėmė vaiantus a- g^ raudonaisiais pro- 
kleboniją, moka kunigams reštuoti šiuos paiapijos glo- teduoti prieš Lietuvą (prieš 
algas, o neturi jokio balso bėjus: Franą Daugirdą, Ka- gmurtininkug^ 0 ne prjeg 
parapijos tvarkyme. Ypač zimierą Levą, Petrą kuokai- Lietuvą.—Z.) ir ją dergti, 
parapijonims skaudu žiūrė- 0 w Juozą btepsi. Be to da Linkėtina, kad ‘Vienybė’, 
ti, kad jų vaikus parapijos kunigas išėmė varantus are- ‘Dirva’ ir ‘Amerikos Lietu- 
mokykloj mokina lenkų da- štuoti šiuos, parapijomis: vjg’ jr toįjau išlaikytų dabar 
vatkos iš lenkų parapijos. Andrių Kupčiūną. Andrių užimamą tautišką ir

Taigi už pereitą nedėldie- Barkauską, Vladą Draugeli, džentelmonišką aukštumą 
bį, kaip rašo “Shenandoah Jurgį Subačių ii Benediktą jr išsivystytų į nepropagan- 
Herald”, atėjo prie bažny- Petfcauskį. i diskus tautiškai nusistačiu-
čios apie 75 parapijonys, iš- Pereitos pėtnycios vakare gjug jgeivjjog gyvenimo ir i-, 
mušė skiepo duris ir įsiver- Pottsvillėj,buvo dėl tos "re- dealų reiškėjus, panašius į 
žė į vidų, kur lenkės davat- voliucijos” byla. Apie jos geresniuosius Amerik. dien

raščius.”kos mokino jų vaikus kate- pasekmes parašysime kitu 
kizmu. Kilo triukšmas vidų- kartu.

S.L.A. Rinkimams 
Besiartinant.

Ką reikėtų rinkti į Pildomą
ją Tarybą.

Besiartinant SLA. Pildo
mosios Tarybos rinkimams, 
Vakarų Komitetas teiriavo- 
si apie SLA. narių ir veikėjų 
nuomones, kaip šį kartą elg
tis ir kokius kandidatus sta
tyti. Pranešimai, kurie bu
vo gauti iš Įvairių kolonijų,

IS SOCIALISTŲ stambioms..

AMERIKOS KOMUNIS
TAI IR SOVIETŲ RUSIJA

Amerikos komunistų va
dai dedasi esą didžiausi So
vietų Rusijos draugai, gy
nėjai nuo priešų, kovotojai 
už ekonominę ir kultūrinę 
būklę Sovietų darbininki
jos. Spaudoje ir kiekviena
me savo susirinkime komu
nistai šaukia, agituoja stoti 
į jų partiją ir gint Sovietų 
Sąjungą—nes priešai tyko
ja Sunaikint darbininkų tė
vynę. Jie pasakoja, kaip 
Sovietijoj darbininkams yra 
smagu gyventi. Laisvė, ly
gybė... Visi turtai priklauso 
darbininkams. Darbininkų 
valdžia!

Ką visa tai reiškia? Ką 
reiškia skleidimas tos pro
pagandos?

Kaip visiems žinoma, A- 
merikos komunistų egzista
vimas priklauso nuo Sovietų 
Rusijos malonės. Reiškia, 
kol komunistai valdys tą 
šalį, tol jie egzistuos kitose 
šalyse. Nes Sovietų valdžia 
palaiko užsienio komunistų 
gyvybę idėjiniu ir materia
liu atžvilgiu.

Tad per metų metus jie ir 
“kovojo”, darė puolimus per 
savo spaudą, niekino ir 
šmeižė kiekvieną, kuris rim
tai tyrinėjo Sovietijos dar
bininkų gyvenimo padėtį ir 
netikėjo komunistų prasi
manymams. Bet ką tuo at
siekia? Nieko. Juk tuos 
žmones, kurie bešališkai aiš
kina Rusijos gyventojų bū
klę, gali vadinti “kapitalis
tais”, “social-fašistais”, gali 
jiems rodyt špygą ar liežuvį, 
Rusijos darbininkų būklė 
nuo to nepagerės, skriaudų 
jiems daromų nepateisinsi 
ir neįtikinsi blaivai protau
jančio žmogaus, kad ten vi
skas tvarkoj.

Visiems yra aiškiai žino
ma, kad Sovietų Rusijoje 
panaikinta spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvė. Panai
kinta net teisė žmogui gy
vent. Jis gali gaut užtai ka
lėjimą, ištrėmimą ir jeigu 
jis gali būt net sušaudytas.

Žinant tuos dalykus, ro
dos, kiekvienas sąžiningas 
žrtiogus turėtų protestuoti 
prieš tokį žiaurų režimą, o 
ne džiaugtis, kaip komunis
tai daro. Siūlyt tokią tvarką 
šios šalies gyventojams vien 
dėlto, kad pasidaryti sau 
bolševikišką gyvenimą, yra 
negražu ir nedora.

F. Bulaw.

PARSIDUODA LIETUVIŠ- 
K1 BALANDŽIAI.

Dabar tas pats “Darbinin
kas” ant pirmo- puslapieįkaip p. Virbickas patvirtino 

savo atsakyme Pašaliniui, 
kad tautininkai susidėjo su 
lenkais politikoj.

Ta vadinamoji “Slavic 
and Allied Civic Leagues” 
buvo suorganizuota tik prieš 
pat rinkimus. Jos suorgani
zavimu ir Lietuvių Bolsuoto- 
jų Lygos prie jos prirašymu 
darbavosi daugiausia advo
katas Gregory Zatkovich, 
kuris yra Piekarskio rinki
mų kampanijos menedžeris. 
Reiškia, tos visos lygos 
buvo tik ir sudarytos, kad 
pagelbėjus lenkų kandida
tui Piekarskiui rinkinių me
tu.

Tai kuriems galams čia 
tas pėdų mėtymas? Pasisa- 
kykit atvirai, taip kaip Vir
bickas, ir bus užbaigtas da
lykas su tuo nelaiminguoju 
lenkų kandidato indorsavi- 
mu.

Bukit, vyrai, atviri ir ne
laikyki nieko rankovėj, tai 
bus viskas gerai ir nereikės 
per laikraščius ginčytis.

Pašalinis.

idėms rašo a- 
fymą: 
metus 

rėmė tautinin- 
irneza-

Įkįmą
‘ F13’

nvmu, ‘Vi^^^^cliugiau- 
“Scientific Sociąlism . _Ad- sįa jr pakenkė. Tįk per pas- 
resas: Raai School. 7 E. Rūtinius kelis mėnesius ‘Vie

nybė’ buvo sudemokratėjus.
Bet, matyt, pervėlai susipra-

• pie
... _ “ ‘Vieny

Socialistų u£Q^£gįgSb»'vi- labai uoliai 
suomenės mokslųKand’o kų režimą Li 
mokykla New Yorke duoda ležninkų 
du kursu per paštą. “Ele- Amerikoje; 
ments of Econortdc" įr

15th st., New York, X. Y.

Renkant Arizonoj kong- sta, kad išgelbėtų ‘Vienybę’ 
rodo, kad daugelis veikėjų resmaną, socialistas D. E. nuo bankroto, 
nelabai entuziastiškai žiuri i Sumter buvo antras kandi-
į rinkimus, nes narių baisa-da^as_dau^iaHi‘ia. ?a'   ,
vimą gali paniekinti seimas,: sl2' Tuo paskatinti. Anzo-kajg) valdė Lietuvą, tai 
kaip kad atsitiko Pittsbur- ??s socialistai ėmė smar- “Vienybės” pozicija buvo 

1 kiau organizuotis. klerikalams garbinga, “tau-
tiška ir džentelmoniško auk- 

Tuoj išeis iš spaudos žur- štumo.” Bet kai taūtininkai 
nalas “American Socialist išspyrė klerikalus iš val- 
Quarterly”, kur tilps straip- džios, tai jau ir “Darbinin- 
sniai: “Roosevelto ekono- kas” ėmė garbint demokra-

Mat, kai abeji smurtiniu 
kai (klerikalai su tautinin-

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

GEO.
BENDORAITIS
52» Wilson SU 

Waterbury, Coan.ghe
Į kandidatus kolonijos 

pageidauja statyti šiuos as
menis:

Į prezidentus—F. J. Ba- 
gočių iš Bostono.

Į vice-prezidentas—J. K. 
Mažukna iš Pittsburgho ar
ba Tarnas Matas iš Water- 
bury, Conn.

Sekretorių ir iždininką 
siūloma palikti tuos pačius, 
t y. Dr. M. J. Viniką (sek
retorium) ir adv. K. Gugj 
(iždininku).

į iždo globėjus— P. Bu
činskas iš Binghamtono, N. 
Y.; p-lė E. Mikužiutė ii Chi
cagos, arba St. Mockus (da
bartinis) ii Bostono.

I daktarus-kvotėjus —Dr. 
Ip. Bronušas iš Baltimore, 
Md.

minė politika”, “Internacio
nalo kongresas”,, "Ispani
jos revoliucija” ir daug kitu. 
Numerio kaina 25c. Galima 
užsisakyti pas: Ann ; Bcr- 
kovitz, 7 E. 15th St., Xew 
York, N. Y.

tiją. Ar tai ne veidmainio 
politika? Zanavykas.

Los Angeles mieste pra-

DAVE DARBININKAMS 
PO $5 DOVANŲ.

Berland Shoe Stores fir
ma, kuri vakarinėse valsti
jose turi visą eilę avalinės

dėjo eiti naujas sočia::-inės krautuvių ir užlaiko 400 
minties laikraštis, “Tu Li- darbininkų, pereitą sąvaitę 
berator”. Adresas: 1453 išdalijo visiems po $5 dova- 
North Vine st. Hollvvood. nų, patardama tuojaus tuos 
Cal. pinigus išleist reikalingiems

---------  pirkiniams. Tuo budu ji sa-
Clevelando nuėsto rinki- kosi norinti paremti Roose- 

muose socialistai paskleidė velto skelbiamą Šukį: “Pir- 
70,000 įvairių lapeliu. k it Dabar”.

Nuo Redakcijos: Šį atsa
kymą redakcija per pusę su
trumpino ir skaito ginčus 
šiuo klausimu užbaigtus, nes 
iš to, kas jau tilpo, viskas y- 
ra aišku ir nėra jokio reika
lo polemizuoti.

Labvamanybė paliuosuos dar- 
bhiinkuR nuo pragaro baimės, 
o socializmas — iš kapitalizmo 
vergijos.

Kalėdoms į Lietuvą
Gruodžio 16 d. populiarišku Lloyd 

greituoju laivu Europa, iš New Yorico 
išvažiuoja grupė linksmų keliauninkų, 
kurie džiaugiasi, kad Kalėdų Šven
tėms jie bus su savais artymais žmo
nėmis.

North German IJoyd pasirūpino, 
kad jų kelionė butų linksma, smagi, 
nes Askursantai turės kompetentišką 
vadovą M r. John Wohlmuth asmeny
je Mr Wohlmuth yra New Yorke 
skyriuje trečios klasės vedėjas, ir ži
noma, jis teiks visokią keleiviams pa
galbą ir patarnavimą

Be to, ekskursijos dalyviai galės 
naudotis visais Europa laivo patogu
mais ir labai kompetentišku tarnau
toją patamavimk.

Maistas laive geras, įvairus ir svei
kas. Be to, jo bus užtektinai.

Po smagios kelionės per juras 
Bremenhavene keleivių lauks specia
li* traukinys, kuris užtikrina greitą 
nuvažiavimą į IJetuvą .

Visi, kurie nori šiais metais pra
leisti Kalėdas Lietuvoje su savo gi
minėms ir pažįstamais, gali tą pa
daryti labai lengvai, užsirezervuoda. 
mi šiai ekskursijai vietas iš anksto 
per vietinius agentus arba tiesiog per 
North German Lloyd skyrius.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

MASKVOJ TEBEGULI DIDELI 
CARŲ TURTAI

džiają pilį. čia bolševikai 
jau revoliucijos pirmomis 
dienomis brangenybe

Sovietų banko požemy sau
gojami deimantai, smarag

dai ir rubinai 
Visi žino. kad Sovietų vy- do-ivyk° caro bran- 

riausvbė jau žymia dalį Ro- 11
manovu dinastijai plikiau- fa^^S^ • " T ?- 
Šančių brangenybių parda- J*"**?,es« 
vč užsieny. Sačiau pašino;

i dar “?"ės‘K 7,000. karatų
ko skiepuose Maskvoj. Da- £&n?“b2?'1 ca'a‘ 
bar “Neue Freie Presse” Parginamai, nedaug, nes 
Dai Neue neie ne^ būdami labai prietaringi, jie
specialis korespondentas pa-
tiekia apie juos įdomių ap 
rašvmu.

sura-

nemėgę tų “mirties akme
nų”. Nustatyti daugelio 
brangenybių tikrąją vertę 

Lobiai įvertinami 250 milio- nepaprstai sunku nes čia
nų dolerių.

Korespondento praneši-
svarbu ir kiekvieno akmens

—Maike, aš ir vėl ateinu 
tave klapatyt su savo klau
simais.

—O kas tau, tėve, dabar 
neaišku?

—Yra daug dalykų, Mai
ke, kuriuos tu turėtum man 
išvirozyt, ale visų pirma no
rėčiau žinoti, kaip tu misli- 
ni apie karalius.

—Tai jau senas klausi
mas, tėve. Mes jį užbaigėm 
jau pereitų sąvaitę.

—Jes, Maike, tu man 
daug apie tai kalbėjai ir aš 
mislinau, kad mums kara
lių jau nebereikia. Ale ve, 
“Darbininkas” vėl subala- 
rflutijo man galvą. Nuėjau 
vakar vakare pas zakristijo
ną ant karasinkos, ogi žiū
riu, ant stalo guli švento 
Juozapo gazieta, kur dide
lėm litarom ant pirmo pus
lapio išdrukavota, kad Sau- 
bostone bus musų karaliaus 
diena. Taigi dabar mano 
'galva negali jokiu spasabu 
išfigeriuot, kaip čia tas ka
rališkas biznis išeina. Tu 
sakai, kad karalių mes ne
turim ir jų visai mums ne
reikia, o “Darbininkas” ren
gia net tam tikras iškilmes, 
kad karaliaus dvasią palai
kyti. Dalibuk, Maike, čia 
žmogus gali iš razumo išei
ti.

—Aš tau patarčiau, tėve 
savo senos galvos dėl to ne
kvaršinti. Kunigai nenori, 
kad žmonės butų laisvi ii 
gyventų savo protu. Todė’ 
jie rengia visokius jomar- 
kus ir vadina juos “kara 
liaus dienomis”. Tuo budu 
jie nori palaikyti savo para- 
pijonuose minti, kad yra ka
žin koks karalius, kuri rei
kia garbinti. Jeigu nėra jc 
gyvo. tai kunigai prasima
no negyva ir nematom? 
“karalių.” Jie Kristų vadin? 
“karalium”. Visas tas biznis 
yra tik tam, tėve, kad žmo
nės bijotųsi protauti ir pa
klusniai aukotų kunigams 
savo pinigus. Bet tau, tėve. 
čia nėra jokio reikalo rūpin
tis. Jeigu yra tokių tamsuo
lių, kurie kunigams tiki, te
gul jie neša jiems savo dole
rius, o tu. tėve, verčiau laik
raštį užsirašyk.

—Na, tai denkiū, Maike, 
kad tu man šitą reikalą iš- 
klumočijai. O aš mislinau. 
kad i Saubostoną šiur atva
žiuoja koks ciesorius. Jau 
nusišveičiau ir šoblę, kad 
šauniau išrodytų. Sakau, gal 
gausiu kokį medalį nuo jo 
didybės. Tfu!...

—Tavo susirūpinimas bu
vo visai nereikalingas, tė- 
ye, r ._____

—Olrait, Maike, dabar 
tu man išrokuok, ką reiškia 
tas mėlynas vanagas su 

NRA litaromis, ką biznie
riai deda ant savo advertai- 
zinų. Aną vakarą mes turė
jome pilnų blaivininkų mi
tingą prie pilnos bačkutės, 

ir besikalbant apie sudną 
dieną iškilo didelis sporas 
dėl klausimo, ką ženklina 
tos trys litaros. Musų susai- 
dės prezidentas aiškino, kad 
NRA reiškia: “Nebus Rai- 
vyskės Amerikoj.” Bet pro- 
tekolų sekretorius sako, kad 
tos litaros ženklina žodžius: 
“Nėra Ramybės Ant svie
to”. Prasidėjo didelės kriti
kos ir mes negalėjom prieiti 
prie jokio tolko.

—Išrodo, tėve, kad jus 
ginčijotės patys nežinodami 
dėl ko. NRA raidės anglų 
kalboje reiškia: “National 
Recovery Administration.”

—O kaip tas bus, Maike, 
ant lietuviško?

—Lietuviškai tas reiškia 
administraciją krašto ūkio 
atstatymui.

—Na, gerai, Maike,
kam tas vanagas prie tų Ii 
tarų?

—Tai ne vanagas, tėve, 
bet aras. Tai yra Amerikos 
valstybės ženklas. Matai, 
kiekviena valstybė turi pa
brinkusi sau kokią nors žy
mę. Lietuva turi raiteli, ku
rį žmonės vadina “žirgvai- 
kiu”; - Rusija turi piautuvą 
su kuju. 6 Amerika turi lai
svą paukšti.

—Gerai, Maike, dabar aš 
noriu tavęs da vieno daikto 
paklausti.

—Nagi?
—Kada tu eisi i spavied

nį?
—Aš nežinau, tėve, kam 

ii man galėtų būt reikalinga. 
Bet kodėl tau užėjo toks 
klausimas?

—Matai, vaike, aš norė
čiau tave prirašyti prie 
švento Jurgio kavalierių su- 
saidės, ale musų konstituci 
ja reikalauja, kad kožnas 
memberis nors sykį ?iit me
tų atliktų spaviednį.

—Aš, tėve, prie tokios or
ganizacijos, kuri kišasi į-pri- 
vačiūs žmogaus reikalus, ne
norėčiau prigulėt.

—Na, tai šiam kartui gud- 
bai, Maike.

—Gerai, tėve, pasimatysi
me kitą sykį.

mu, tų lobių vertė esanti ap
skaitoma i $250,000,000. 
Tiktai viena karūna, kuri 
buvo padalyta carienei Ko
trynai ir paskui buvo varto
jama kitiems carams vaini
kuoti, žinovų esanti Įkainuo
jama virš $50,000,000.

Karūna sveria arti 5 sva
rų ir joj yra išviso 5,000 dei
mantų ir milžiniškas rubi
nas. Caro valdžios ženklas, 
auksinė lazda, kurią puošia 
garsusis Orlovo deimantas, 
Įkainuotas 30 su viršum 
milijonų dl. Seniau tos bran
genybės buvo laikomos Pe
trapily, Žiemos pilies “dei
mantų salėj”.
Devynios dėžės brangeny

bių slapta išgabentos ii
Petrogrado.

Karo pradžioje devynios 
skrynios šitų brangenybių iš 
Petrapilio buvo slapta išga
bentos i Maskvą, nes Petra
pilis buvo laikomas esančiu 
pavojaus zonoj. Maskvoje 
brangenybės buvo patalpin
tos pirmiausia generalinio 
štabo rūmuose, bet paskui 
pergabentos Į Kremlio di-

“Orlovas” esąs brangiausis 
pasauly briliantas.

Šis deimantas buvęs atra
stas septynioliktam šimtme
ty Golkonde, Indijoj. Viena 
legenda pasakoja, kad tas 
briliantas pubšęs kažkokio 
dievaičio statulą, bet tik
riau esą, kad jis priklausęs 
Delhi šachui. Vėliau akmuo 
perėjęs į Persijos šacho Na- 
diro nuosavybę. Aiškiai ži
noma, kad 1770 m. vienas 
armėnų pirklys jį padėjęs j 
Amsterdamo banką. 1772 
m. rusų kunigaikštis Orlo
vas jį nupirkęs už 400,000 
aukso rublių, kad ji pado
vanotų Kotrynai varduvių 
proga. Del to jis ir vadina
mas “Orlovu”. Be to, esąs 
da nepaprastai gražus ir 
braškės didumo rubinas, ku
rį Švedijos karalius padova
nojęs Kotrynai Didžiajai. 
Taip pat didelė retenybė yra 
turkų sultono dovanotasis 
žiūronas, šv. Andriejaus or- 
deno retežis su 20 brangių
jų akmenų ir vieni stebėtini 
karoliai, kuriuose mirga 26 
vyšnių didumo perlai.

Rusų Didžiūnų Prieglauda Francuzijoj.
250 caro laikų aristokratų , pinamasi triobesių remontu 

susispietę vienoj pily. I ir net dirbami karstai tiem 
Senženevjevo? pily, pj an- P^eglaudos įnamiam, kurie 

cuzijoj gyvena 250 žmonių.; Einasi su S1UO pasauliu, 
kurie jaučiasHen kaip yie-į Kunigaikščių dukterys
na šeimyna. Tai rusų politi
niai emigrantai, kadaise bu
vę Rusijos aristokratai. Tą 
aristokratų prieglaudą su 
vienos anglų labdarės pa
galba Įkūrė kunigaikštienė 

0 Meščerskaja. kuriai pasise
kė išgelbėti iš bolševikų sa
vo turtus. Čia gali apsigyve
nti kiekvienas buvusios Ru
sijos aristokratas, jei jis dėl 
senatvės, ligos ar kitos prie
žasties pateko i skurdą. Ži
noma, čia glaudžiasi tik ne
didelė dalis tremtinių, nes 
kiekvienas stengiasi kaip 
nors susitvarkyti ir užsidib- 
ti sau duoną. Bet krizas iš
metė Į gatvę ir daugelį tų, 
kurie jau buvo kur nors ra
dę uždarbį.

Visi gyvena aštrioj 
disciplinoj.

Prieglaudoj viešpatauja 
griežta tvarka ir disciplina. 
Visi turi tai tvarkai pasiduo-

bulves skuta.

Virtuvėj pirmininkauja 
vieno buvusių Rusijos prem
jerų žmona. Jos padėjėjo
mis yra kunigaikščių dukte
rys, kunigaikštienės ir gra
fienės. Jos skuta bulves, ga
utina valgius, paruošia sta
lus dr plauna indus. Prieg
lauda turi ir ligoninę, kurioj 
visos slaugytojos ir gailes
tingosios sesutės yra aukš
čiausio laipsnio aristokra
tės.
Kazokų pulkininkas skaldo 

malkas.

Buvęs kazokų pulkininkas 
Širokij skaldo malkas, kū
rena krosnis ir nešioja sun
kias naštas. Būdamas tikras 
milžinas, jis daro tai lyg žai
sdamas. Ir kiti prieglaudos 
gyventojai stengiasi nenu- 
grimsti į pesimizmą. Kiek
vienas turi savo darbą ir kas 

. _ . , . . nesugeba dirbti, praleidžia
ti. Tarnų ir s.augytojų nėraj^j^ pasikalbėjimuose su 
(r visi pneglaudos gyvento-' v0 likim0 draugais. Bet 
jai viską turi patys padary- letai kada prieglaudoj pa- 

sigirsta kalbant apie tai, kad 
x gali kada nors pasikeisti 

Pilies laukus apdirba patys Iaikaį. Matyt, viltis tapti iš 
aristokratai. Į naujo Rusijos šeimyninkais

Tos prieglaudos direkto-(pas tuos žmones jau išnyku
sius yra buvęs caro rūmų si.
kanceliarijos šefas, kniazius 
Gagarinas. Jo vietininkas 
yra buvęs caro adjutantas 
Of rosimo vas. Gagarinas
kartu yra ir prieglaudos ka
sininkas ir buhalteris.

a. Prie prieglaudos yra sta- 
'iu ię šaltkalvių dirbtuvės

Massachusetts- valstijoje 
truputį pagerėjo darbai. 
Taip bent sako kapitalistinė 
spauda^

M0KSL0 21N10S.
Pavalgiu* vakarienės, gali* 

ma bus užsiauginti 
pusryčius.

Harvardo Universitete a- 
nądien General Electric 
kompanijos inžinierius Oli- 
ver Ajer skaitė paskaitą ir 
demonstravo audijencijai 
daug įdomių dalykų, pavyz
džiui, kaip šviesos spindu
lys pagimdo garsą, kaip ele
ktriškoj lempoj vyksta vul- 
kaniški išsiveržimai, kaip 
sprogsta atomai ii* daug ki
tokių naujenybių.

Taip pat įdomus dalykas 
buvo pagreitintas augmenų 
augimas. Prelegentas nuro
dė. kad radio-aktivumo pa
galba grape-fruito medį ga
lima užauginti ir privesti 
prie žydėjimo į 5 sąvaites, 
tuo tarpu kaip paprastose 
sąlygose augant jam reikia 
5 metų kol jis užauga ir 
pražydi.

Galima esą tikėtis, kad 
ateis toks laikas, jog po va
karienės eidama gulti šei- 
myninkė pasodins sėklų, o 
ant rytojaus turės jau švie
sių vaisių pusryčiams.

Žinoma, kol kas tai yra 
tik fantazija. Šiandien to 
padaryti da negalima. Bet 
nereikia užmiršti, kad musų 
mokslas šiandien tebėra da 
ik kūdikystėj.

Įdomiausis tačiau daly
kas buvo demonstracija, 
kaip galima sukoncentruoti 
šilimą kambary. Prelegen
tas pastatė ant stalo kelis 
stiklus su šaltu vandeniu, o 
vieną stiklą tarp jų tuščia. į 
*ą tuščią stiklą jis įdėjo ke
letą grudų komų. Ir jam be 
aiškinant kaip ore veikia ra 
dio-aktivumas, komai stikk 
pradėjo pūstis ir spraginėt" 
nuo karščio, tuo tarpu kaip 
aplinkui sustatyti stiklai sv 
vandeniu buvo visai šalti 
Reiškia, šilima susirinko tik 
i vieną stiklą, kitus visai 
aplenkdama.

Gerai, sakysite, kokia iŠ 
to nauda? Naudos kol kas 
?al ir nėra. bet gali būti vė
liau. Šita demonstracija pa- 
odo, kad žiemos laiku žmo

gus gali apšildyti vien tik 
save, visai nešildydamas vi 
so kambario. Tai yra atei
ties dalykas, bet moksliniai 
bandymai parodo, kad daly 
kas galimas.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUA.

Įvairios Žinios.
===================^=s9

Suomiu Generalinio apsiginklavusį šautuvu ir u. laįpogį turė-
Stabo Karininkas jusį foto aparatą ir binoklį. 
Pabėgo Rusijon. Manoffia’ kad Penktikeihe-

Massachusetts legislatu- 
ron tapo įneštas bilius, ku
riuo reikalaujama legali
zuoti šioj valstijoj loteriją,
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SUKAKUS VIENIEMS MUSŲ 
DARBUOTES METAMS.

Šią sąvaitę sukanka lygiai vie
ni metai kaip Amerikos Lietu
vių Daktarų draugija kolekty
viai rašinėja į Amerikos lietu
vių laikraščius kas sąvaitę Įvai
riais sveikatos reikalais. Nors 
aikas palyginamai neilgas, vis- 

manome bus pravartu pasi
tarti apie šios darbuotės reikš
mę bei jos ideologiją.

Musų vyriausias tikslas šio 
sąvaitinio rašinėjimo yra teikti 
ietuviams tik doru budu ži
nių sveikatos klausimais. Kiek 
tai mums pasisekė, šiuo tarpu 
dar sunkoka tikrai nustatyti, 
lat, laikas dar buvo trumpo
kas ir tokį didelį uždavinį nebu
vo galimybės tinkamai išplėtoti.

'ačiau iš. daugelio gautų laiškų 
bei asmeniniai pareikštų nuo
monių gauname įspūdžio, jog šie 
musų raštai noriai skaitomi ir 
iš jų Įgijama daug reikalingų 
pasimokinimų.šis reiškinys mus 
abai džiugina, nes darbas nėra 
be sėkmių. Esame pasiryžę jį 
ir toliau tęsti.

Prie šios progos noriu paste
bėti šį faktą, kad musų laikraš
čiai su labai maža išimtimi pil
nai pritaria šiam darbui ir la
bai draugingai kooperuoja, už 
cą Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugija reiškia visiems tų lai 

kraščių leidėjams ir jų redakto
riams nuoširdžią padėką. Be jų 
pritarimo, musų darbas niekuo
met neįvykinamas.

Gyvendami šiame spartaus 
progreso amžiuje negalime būti 
atsilikėliais, nes tai reikštų ne
abejotiną žuvimą. Mes visi turi
me sykiu keliauti su progresu 
cad tai atlikti, reikia nors ben
drai pažinti jo eigą. Kitokios iš
eities nenumatome.

Medicinos mokslas pastaruoju 
poros desėtkų metų laikotarpiu 
padarė milžiniškos pažangos ir 
kasdien žengia pirmyn milžino 
žingsniais. Dėka tam. šiandien 
jau pilnai nugalėta daug baisių 
igų, kurios prieš keliolika me 
tų į mus žiūrėdavo tarsi bai
siausios šmėklos, kurios prie 
pirmos progos išpjaudavo tuks-

Ar Žinote, Kad—
Spalgenos geriausia auga 

rūgščioj dirvoj, kurioj kiti 
javai visai neauga.

Paukščiai turi labai plo
nus galvų kiaušelius, kas esą 
reikalinga skraidymui.

Čekiai buvo vartojami da 
senovės Babiiionijoj. Juos 
tuomet rašydavo ant moli
nių plokštelių.

Alaskoje vasaros metu 
maineriai dažnai negali 
dirbti, nes nėra vandens.

Floridoj šį rudenį pradėjo 
dygti nuodingi grybai, ku 
rių negalima atskirti nuo ge
rų. Todėl daug žmonių apsi
nuodijo nuo jų ir vienas mi
rė.

Jūrių vandeny yra aukso 
bet jo išskyrimas komerci
jos žvilgsniu neapsimoka.

RUSAI TURI PUIKIĄ 
AMBASADĄ WASHING 

TONE.
Pradėjus kalbėti apie Ru- 

Ge-Jsijoš pripažinimą, Amerikos 
nerolas Ofcrsimovas dau-: laikraščių korespondentai 
giau rūpinasi žemės ukiu ir pastebi faktą, kad rusai turi 
darbo jėgų paskirstymu.Bu- puikiausią ambasadą Wa- 
vęs politechnikumo direkto- shingtone, kurioj dabar nie- 
rius Grekovas vadovauja kas negyvena. Ambasados 
stalių dirbtuvei, kur gami- rūmai buvo pastatyti da ca- 
nami ir taisomi baldai, ru- ro valdžios pinigais.
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Australijoj ateinančiais 
metais bus švenčiamos 100 
metų sukaktuvės nuo Vik 
torijos valstijos įkūrimo, ir 
atvykstantjs svečiai turės at
sivežti su savim tam tikrą 
kiekį žemės, iš kurios bus 
supiltas dirbtinis kalnas.

Apie 80 nuošimčių savo 
žinojimo mes įgijame regė
jimu. Todėl laikraštis ar 
knyga su paveikslėliais yra 
daug svarbesnis negu be ji.

Kodėl Amerikos Ban
kai Bankrutuoja?
Senato bankinė komisija 

Washingtone dabar tyrinė
ja šios šalies bankininkų ir 
kitų piniguočių suktybes. 
Pereitą sąvaitę buvo tardo
mas buvusis Chase National 
Banko galva Wiggin. Pasi
rodo, kad per 5 metus šitas 
“patriotas” gavo $1,500,000 
algą ir kitokių atlyginimų. 
Štai kokias jis ėmė algas:

$175,000
218,750
250,000
220,300

vedamas

1929 metais
1930 metais ....
1931 metais ....
1932 metais ....
Tuo tarpu jo

bankas kas metai nešė nuo
stolius ir lindo “į skylę”.

Bet tai da ne viskas. Šį
met ponas Wiggin pasi
traukė iš biznio ir jo frentai 
direktoriai nutarė mokėti 
jam, kaip “užsitarnavu
siam” vyrui. $150,000 meti
nės algos iš banko, pakol jis 
bus gyvas.

Ar galima stebėtis, kad 
prie šitokios tvarkos ban
kuose žųva žmonių sudėti 
pinigai?

Tai yra tipingas kapitali
zmas!

tančiais žmonių, daugiausia jau
nų. Dabar, ačiū medicinai, tos 
šmėklos yra bejėgės ir nei kiek 
nebepavojingos. Pa v., difterija, 
škarletina. šiltinė, raupai, apen
dicitai ir net vėžys prie tinkamų 
aplinkybių veik pilnai medici
nos mokslo yra nugalimi. Bet 
praktiškame gyvenime matome 
visai ką kitą. Tik nuo vien a- 
pendicito kas metai šioje šalyje 
miršta 25,000 asmenų, daugiau
sia jaunuolių. Nuo vėžio mirtin
gumas siekia net iki 150,000! 
škarletinai ir difterijai dar per
daug aukų duodame. Kiek dar 
matome raupuotais veidais vai
kščiojant, o kiek žmonių jau se
nai ilsisi žemėje nuo raupų li
gos, kas begali suskaityti? Ap
sisaugojimas nuo šios ligos jau 
senai žinomas. Kiek žmonių 
dirbtinus dantis dėvi, kuomet 
dentisterijos mokslas žino kaip 
apsaugoti gamtos duotus?

Iš paviršiaus tai atrodo para
doksas, pilniausia beprasmė. 
Čia sakome, kad medicinos 
mokslas nugali ligas, o čia ap- 
sigryžę matome net šimtais 
tūkstančių mirčių kasmet nuo- 
tų ligų. Tikroji teisybė štai 
kame: Yra tikrai žinoma, kad 
tinkamai įskiepijus vaikus, ga
lima apsaugoti nuo: raupų, šil
tinės, difterijos. škarletinos ir 
net kitų ligų. Ankstyva opera
cija apendicito atsitikime veik 
neteikia mirtingumo. Taipgi vė
žio liga. kuomet anksti tinka
mai gydoma, duoda labai gerų 
sėkmių. Tinkamai prižiūrimi 
dantys nereikalingi traukimo, 
bei dėjimo dirbtinių. Medicinos 
mokslas nėra patentuotas, neigi 
monopolizuojamas, o visgi pla
čioji visuomenė pakankamai ne
pasinaudoja tuomi. Pamatinė 
priežastis, manau neklysiu pa
sakęs, gludi liaudies nežinystė- 
je. Jei ji turėtų tinkamą žino
jimą, kaip apsisaugoti nuo ligų. 
kaip sveikai ir ilgai gyventi, tai 
aiškus dalykas pilniausiai tuomi 
naudotųsi.

šitokį žinojimą, informavimą 
apie naujus Įvykius, žodžiu, 
skleidimą atatinkamų žinių iš 
medicinos ir dentisterijos^Ame- 
rikos Lietuvių Daktarų Draugi
ja jau tęsė per paskutinius me
tus, kad liaudis turėtų progos 
sekti medicinos progresą, šie 
raštai tarnauja tarsi tiltu tarpe 
medicinos mokslo iš vienos pu
sės ir visuomenės iš kitos, kad 
pastaroji nors bendrais ruožais 
galėtų praktiškai naudotis me
dicinos patyrimais.

Kadangi minimi raštai išimti
nai skiriami liaudžiai, tai mes 
bandome juos gaminti tokio po
būdžio, kad daugiausia naudos 
neštų. Ar tai mums daug pavyk
sta. kol kas negalime tiksliai nu
statyti. Taigi, šia proga kreipia
mės Į musų gerbiamųjų laikraš
čių redaktorius prašydami jų iš
reikšti savo nuomones bei suge
stijas ateities darbuotei. Tuo 
pačiu sykiu atsikreipiame ir į 
musų gerbiamus skaitytojus 
prašydami jų pareikšti savo pa
geidavimus. Laiškus malonėkite 
siųsti komisijos sekretoriui Dr. 
J. Bložiui. 2201 W. Cermak Rd., 
Chicago. III.

Dr. S. Biežis. 
Komisijos Pirmininkas.

AUSTRIJA UŽDRAUDĖ 
18 VOKIEČIŲ LAIKRA

ŠČIŲ.
Austrijos valdžia pereitą 

sąvaitę uždraudė įvežti iš 
Vokietijos 16 laikraščių, ku
rie smarkiai agituoja už 
Hitlerį. Uždraudimas nusta
tyta vieniems metams.

Nuo Redakcijos: “Keleivis’* 
šitą gerbiamųjų musų daktarų 
švietimo darbą vertina labai 
aukštai. Tai yra didelė auka iš 
jų pusės musų visuomehėi. Svei
kata yra didžiausis žmogaus 
turtas. Bet nežinodamas kaip ją 
užlaikyti ir saugoti, žmogus da
žnai ją sunaikina. Vadinasi, 
reikia visuomenę informuoti ir 
mokinti, kaip sveikatą saugoti. 
Musų daktarų draugija atlieka 
šitą darbą nemokamai. Jos tei
kiamos žinios prieeinamos 
siems, kas tik skaito laikraščius. 
Tai yra labai gražus darbas.

■ n mulki

WOODO “ŽVAIGŽDĘ.” Į
Darant Paramount kom- 

filmą judo-
ELZBIETA KATILIENĖ 

kiu į visus mano draugas ir pažy*- 
tanaus, pranešdama mano didelę Be
lą."mę. Rugpiučio 19 dieną miri ma
no vyras, mirė staiga parėjęs U dar
bo. Dabar nusilaužė ranką mer
gaitė, o aš pati nulaužiau kėlę. Ger
biami mano draugai malonėkite atsi
liepti. (8>

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

Pajieškau brolio Jono Krisitmo, ii 
Lietuvos paeina Panevėžio apskričio, 
Surdegio miestelio; pirmiaus 
Vancaver, B. C. Trįs metai 
jokios žinios, prašau atsišaukti
žinot malonėkit pranešti jo adresą. 
Turiu svarbių reikalų. * (5)

PAUL KRISI UNAS 
Box 41, Weston, Ont.

‘r” pamjai naują
nes dabni žmones k&smet mĮgmc D2.veksla.ms bars- išsiunčia $5,000,000 Kana- mlems PaveKslank> sare' 
dos ir Airijos loterijoms.

nas esąs perėjęs rusų sieną
Kaip latvių spauda pran^- ir dabar jau esąs sovietuo- 

ša, slaptingomis apystovo- Suomių generaliniame 
mis dingo kažkoks suomių stabe dirbo kaipo fotogra- 
generalinio štabo karinin- u* fdmuotojas.M 1 • 1 A • • • ' -

Pabėgęs Sovietų La
kūnas Buvo Balta-

gvardeiCūS. | Kapitalistų spauda pra- , , . , . . .
Pereitame “Kpleivin” nu $įsdinti žmones, kad kas, kuris paskutiniuoju mo- ...
pereitame Kdeivio nu- Drezidentas Rooseveltas isa- mentu buvo pastebėtas šuo- Jurgtimų Valstijų val-}da;ktu jxvežimas

mery buvo rašyta, kad Lat- Prezįaenvas nooseveiuas jsa __ nasienvie Tai e- fžia pasiūlė <avo nae-albal-iTu ,.e ,ma\ .viini nnrileiHn nnbė<re«: bausti penkiais šimtais «nų—rusų pasienyje.. 1 ai e- ežia .a\ G paganią Į)aijar ,g aukso daromi da-
vijoj nusileido pabėgęs bo- , , . . . ». . pj- sąs karininkas Pentikeihe- įautų Lygai rūpintis pabe- ivufl; hn<< eksnnrtim-
vietų lakūnas. Dabar latvių ?°.ler?^ “• sės1818 menesiais viename Kareiiios kai- msiais Vokieti o< žvdais y • g 1 b eksportuo-, laikytis “Jaunakas Žinąs* mZ mTbuv " ’a“L

^“kta^inTjo^arardFv 'nąjį arą su NRA raidėmis, o “įmoMIis. kuriame buvę a- Wpshingtone gasa žinių, 
smulkių žinių. Jo pavarde oatvarkvmu. Pie 680 Dairių šovinių. Pa- kad Sovietų atstovas Litvi-i

tXija“ m. Grigori- Johnsonas paaiškino, kad su t>es rusų srnna ma..ę karmrn- kneio.

Žada Bausti NRA 
Laužytojus.

Kapitalistų spauda
Prezidentas Rooseveltas 

atšaukė patvarkymą, kurio 
i buvo uždrausta auksinių 

užsienin.

kuole gyvatė įgylė aktorką 
Anną Dvožak, kuri lošė in- 
dijonės rolę. Greita medici
nos pagalba tačiau išgelbė
jo jos gyvybę.

VISUOMENIŠKAS — MĖNESINIS

Žuriudm IŠMINTIS
NAUJAS. DIDELIS. GRAŽUS 

įdomus, naudingi raštai, iliustruotas.
valstiini norei 'Su “Blusa“ ir angly skyriais.„UlSSlSSippi valstijoj perei-; Kopija 15c Metams $1.50. Kanad. $2

tą sąvaitę ant kryžkelės i Taipgi Sieniniai Kalendoriai 1934 
tenai 6 lap- i traukinys sudaužė automo-' — Typewnteriai — Pigiai,

i bili ir užmušė 5 žmones. IŠMINTIS Pl'BLISHING CO. 
315 E SU SO. BOSTON. MASS.

kas

jus Kravičas turėjo 12 metų 
amžiaus ir mokinosi kadetų 
korpuse. Jis buvo gimęs ru
sų aristokratų šeimoj. Jo tė
vas prieš didįjį karą tarna
vo rusų armijoj atsakomin- 
goj vietoj, o did. karo metu 
jau turėjo generolo laipsnį. 
Jo motina buvo išsilavinusi 
moteris ir nuolat gyvendavo 
Vokietijoj ir Šveicarijoj. 
Todėl,suprantama, kad ir jų 
sūnūs Grigorijus užaugo to
kiose apystovose, kurių ne
galėjo pamiršti ir tada, kai 
Rusijoj įsigalėjo sovietų 
tvarka. Šeimai teko prisi
taikinti prie naujų apystovu. 
Tėvas tapo mokytoju. O 
Grigorijus užsimaną būti 
lakunu. Jis įstojo raudono
sios aviacijos mokyklon Le
ningrade, kurią sėkmingai 
baigė.' Jis buvo priskirtas 
prie karo lakūnų ir ten tu
rėjo gerą pasisekimą. Po ke
turių metų Kravičui buvo 
patikėta svarbi pareiga. Jį 
pakėlė svarbiausiu oro paš
to susisiekimo reguliuotoju 
tarp Leningrado ir Mask
vos. Nors šis susisiekimas 
yra civilinis, bet lėktuvais 
laksto karo lakūnai todėl, 
kad reikalui esant butų ga
lima pritaikinti tuos pačius 
lėktuvus ir tas pačias linijas 
karo reikalams.

Grigorijus Kravičas buvo 
atsižymėjęs lakūnas ir savo 
pareigas atlikdavo gerai. 
Bet su juo lakstydavo me- 
chanikas-komisaras, ir turė
davo vis dėlto Kravičą “pri
daboti”. Ir tas suprantama, 
nes Leningrado-Maskvos li
nijoj tenka vežti svarbius 
daiktus: pinigų siuntinius, 
auksą, brangenybes, slaptus 
ir vertingus pranešimus ir 
dokumentus. Kravičas jau
tęsis labai nelaisvai ir pra
dėjęs kasdien galvoti, kaip 
pabėgti iš SSSR. Esą dabar 
SSSR einąs “valymas” ir 
Kravičui, kaip aristokratų 
kilimo, galėjo tekti atsisvei
kinti su tokia tarnyba. Todėl 
jis pats geriau sumanė pa
bėgti.

ta bausme nėra taip jau bai- š 
su. Žmogus gali vartot1' 
NRA emblemą savo rėkia 
mai pakol tik jis pildo pre
zidento nustatytą samdos 
patvarkymą. Jis privalo su
grąžinti ją valdžiai tik tada, 
kada valdžia atras, jog jis 
laužo NRA patvarkymus, ir 
kada pareikalaus jį tą emb
lemą grąžinti. Jeigu jis to 
neklausys ir vartos mėlyną
jį arą toliau, tai tik tuomet 
valdžia galės taikyt jam 
bausmę.

Pašaukė Kariuome
nę Kovai Sv

Indianos vaisrtjoj susior
ganizavo gauja plėšikų ban
kams plėšti ir Drisiekė gyva 
policijai nepasiduoti. Ji už
puolė jau dviejų miestelių 
policijos nuovadas ir išplė
šė ginklus ir amuniciją, tai 
gi dabar ji gerai apsigink
lavusi. Policijos apskaičia
vimu, gaujoj yra 14 plėši
kų, penki jų paleisti iš kalė
jimų “pasitaisymui”, o kiti 
išsilaužę iš kalėjimo Ohio 
valstijoj. Per 60 dienų šita 
gauja padarė 18 jau žinomų 
plėšimų, per kuriuos buvo iš- 
Dlėšta $100,000 iš bankų ir 
kitokių biznio įstaigų.

Valstijos valdžia dabar 
nutarė šitą piktadarių gau
ją sutriuškinti. Tam tikslui 
Dereitą sąvaitę buvo pašau
kta 600 milicininkų, Ame
rikos Legijono šauliai ir a- 
pih 5,000 policmanų. Šitos 
ginkluotos spėkos buvo pa
dalytos į nedidelius burius 
ir sustatytos ant visų kelių.

'L

Už 2 LITU SUMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Mažeikiuose Danis Leo
nas kartą paskolino Ignata
vičiui Antanui 2 litu ir 60c. 
Praėjus, kuriam laikui pa
prašė Ignatavičiaus skolą 
grąžinti. Pastarasis paprašė 
Danį užeiti pas jį butan, kur 
jis jam skolą grąžinsiąs, bet 
užėjus į butą, Danis vieton 
skolos, iš Ignatavičiaus ga
vo keletą stiprių antausių. 
Prasidėjo smarkios mušty 
nės ir po viso to Daniui net 
teko atsigulti į ligoninę: 
jis esąs silpnas ir jo gyvybė 
esanti pavojuje. O Ignata
vičius už sumušimą ir sunkų 
asmens sužalojimą patalpin
tas į arešto namus.

$18,500,000 UŽ $875,000.

Penki metai atgal Fox’o 
teatrų kompanija atpirko iš 
Sylvesterio Z. Poli visus 
teatrus Massachusetts ir 
Connecticut valstijose, už
mokėdama už ^uos $18,500.- 
000. Dabar Fox’o kompani
ja nuėjo bankrutan ir visi 
tie teatrai tapo parduoti iš 
varžytinių už $875,000*. Per 
5 metus žuvo beveik 18 mi 
lionų dolerių. Ot, ką reiškia 
depresija.

Sieniniai Kalendoria
1934 METAMS.

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

Z. G1LEVIČIUS 
189 Hartford Areaae 

New Pritain, Conn.

PAGIMDĖ 7 KŪDIKIUS.
Tikėsit ar ne, bet tai yra 

faktas: Britų Guianoj tūlo 
Luiso Perezo žmona ant syk 
pagimdė 7 sūnelius. Visi gy
vi-ir sveiki. Daktarai apžiū
rėję ligonę ir jos vaikus tik 
patraukė pečiais ir pareiškė, 
kad tai pirmutinis toks atsi
tikimas istorijoj. Valdžia 
žada duot nelaimingam tė-' 
vui pašalpą.

NUO VISOKIŲ U-|
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVft IRI 
MD1RBYSTR lietovijkų vokiškų gy-l 
dtioiių nuo Vidurių Užkietėjimo, Skil
vio Neoal'oo. Nenoro Vaisyti, Strė-Į 
nų ir Pečių Skaudėjimo. Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma). Peršalimo, Skau
smo po Krutitie, Reumatizmo, Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Slapinimo 
Ix>voje, Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
mieėio. Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

Čionai jus galite gauti ir tokių gy
duolių, kokių kitur negaunate. Žolės ] 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvos 
kitų šalių, visados šviežios ir pigiai l 
parduodamos. Esu vienintelis lietuvis į 
žolių specialistas Amerikoje. Esu su- j 
teikęs daugeliui sveikatą. Klauskite | 
laiškais arba ypatiškai. Pasiunčiam 
per paštą visur.

KAZELL'S BOTANICAL CO. 
W'holesale Botanic Druggists 

198 W. BROADWAY 
SOIiTn BOSTON. MASS.

Jo». ltticlrilt, Ino.
virš 20 metų yra žinoma Chicagoje

"Dykai
Per

$4.00 vertės lietuviškų knygų
kiekvienu pirkiniu 6 rekordųsu

PAVEIKSLUOTAS REKORDAS DARIAUS IR 
GIRĖNO ATMINČIAI.

ii pirmas ir nepaprastas rekordas su paveikslais. \ ienoj pusėj atvaiz- 
loja Lakūnus ir “Lituanicą”. Antroj pusėj—Dariaus ir Girėno laid >-

Tai
duoja----------------u -
tu vės Kaune. Kiekvienas lietuvis turėti) šį rekordą įsigyt!, nėr ant įo 
yra du paminėtini paveikslai ir dvi gražios dainelės.

Naujausi Lietuviški Rekordai.
6S92—DARIAUS-GIRĖNO ATMINČIAI—Dainuoja S. Rimkus. Bariton. 

Ant antrosios pusės: KAREIVĖLIAI—S. Rimkus ir Elena 
Sadauskaitė—duetas.

3000ę—Varpelis Valcas, ir 21 Metų Kalėjime.—S. Rimkus ir Budriko 
Radio Akordionistai.

3001— Daktaro Daina ir Septynios Pačios.—S. Rimkus ir Budriko Radio 
Akordionistai.

3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai.—K. Pažerskis ir Budriko 
Akordionistai.

3003— Liet. Radio Meliodijos ir Dzūkų Polka—Budriko Radio Akordion. 
16282 Pamylėjau, Polka ir Oi, Tu Bernužėli—Mahanoyaas Mainerių

Orkestrą.

16281 Tarpe Kutų, Polka ir Kuomet Šoksi, Polka— ’
Mahanojaus Orkestrą su Daina.

16280 Veskie Mane Šokt, Polka ir Storo Jono Polka —
Shenandorio Orkestrą.

16279 Ateik pas Mane ir Einu per Kiemą—Mahanojaus Mainerių Ork. 
16278 Noriu Miego ir Karininkų Fokstrotas —

Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
16276 Palangos Juroj ir Aš Myliu Vasaros Rugiagėles—

Lietuvos Viešbučio Orkestrą. įdainavo D. Dolskis.
16274 Kriaučiukas ir Aš Mergelė—V. Niekus, Tenoras.
16271 Kur Lygus Laukai ir Sutems Tamsi Naktužėlė—

Karo Mokyklos Choras.
16259 Toks Vaikinas Polka ir Plikių Polka—

Mahanojaus Mainerių Orkestrą. Su Daina.
15251 Rinki Man Bernelį ir Adomo ir Jievos Polka—

Mahanojaus Orkestrą su Daina.
16255 Sudiev, Sudiev ir Kariškas Vaizdelis—

Lietuvos Viešbučio Orkestrą. įdainavo D. Dolskis.
16275 Žirgelis ir Daili Teta—Vincas Niekus su Orkestrą.
16222 Svajonių Naktys ir Artojaus Daina—Stasys Pąuras

ir Juozas Antanėlis
16202 Meilingas Bernelis ir Nelaimingos Dienos—Mahanojaus 

Orkestia ir A. Saukevičius.
16196 Mahanojaus Moterėlės ir Mergytės Išėjimas—

Pennsylvanijos Angliakasiai ir Jurgis Aranskas.
16185 Mergų Polka ir Laukiu Tavęs—Mahanojaus Orkestrą ir

A. Saukevičius.
16184 Užburta Pylis ir Moderniškus Klumpakojis —

Budriko Radio Orkestrą.
16173 čigonai ir Vakar Vakarėlį. Budriko Radio Orkestrą su Daina. 
16152 Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodosi—Antanas Vanagaitis, Barit. 
16250 I^isk Man ir Lietuvaitė — Lietuvos Viešbučio Orkestrą ir

D. Dolskis.
16188 Vyras Pijokėlis ir Pasakykie Panaitėle—A. Saukevičius ir 

M Urbas.
16183 Po Močiutės Vartais ir Visi iš Vien—Stasys Pauras ir 

Juozas Antanėlis.
16193 Žemaitėlių Polka ir Marytės ir Jonuko Daina —

Mahanojaus Orkestrą su Daina.
16159 Lietuviško Kliubo Polka ir Linksmybės Polka—

Worcesterio Orkestrą.
16208 Aitvarų Polka ir Patarimai Ūkininkams, Monologas— 

Petrauskas ir Dineika.
16197 Merginų Bėdos ir Vaikinų Bėdos—Ant. Vanagaitis ir

Juozas Olšauskas.
16224 Kur Nemunas ir Dauguva ir Smuklėj Vainikėlis—J. Olšauskas
16284 Kam šeri žirgeli ir Kai Aš Turėjau—Ant. Vanagaitis ir 

‘J. Olšauskas.
16285 Už Vilnių ir Jonukas ir Marytė. Jos. Olšauskas.
Viršminėtų Rekordų kaina yra 65c kiekvienas. Perkant 6 rekordus ant 
syk, perisuntimo kaštus apmoka Budrikas. Dar prie to: perkant 6 
rekordus, gausite DYKAI $4.00 vertės lietuviškų knygų—kaip tai: 
Orakulas, Pasakos (Basanavičiaus), Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei 
Velnių. Geografija, Etnologija, Sidabrinis Kryželis ir kitų, taipgi Lie
tuvos Kunigaikščių paveikslų. Viršminėti rekordai yra padaryti nau
ju Electric Recording budu; groja ir dainuoju lygiai kaip gyvi artis
tai.

Pajieškau Jurgio Skiebuno, paeina 
iš Anykščių valsčiaus, Skapiškiu kai
mo; į Ameriką atvažiavo prieš karą. 
Kas žino kur jis randasi, piašau pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (5)

JOE SL1Z1S
12921—70th St., Edmonton, Altą, 

Canada

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui sportiškos 

merginos nuo 18 iki 27 metų; aš esu 
vaikinas 27 metų, Kanados pilietis. 
Prašau laiškus rašyt angliškai ar lie
tuviškai. M. Wišaiauskas.

322 Queen SL, W. Toronto, Ont 
Canada

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba tikro našlio be vaikų ir bent kiek 
pasiturinčio, gero gaspadefriaus ir 
tinkančio prie biznio, negeriančio 
svaigalų, amžiaus tarpe 55—60 metų; 
aš esu tikra našlė, turiu gražų namą, 
vertas $20,000. Esu katalikė mote
ris ir gera gaspadinė. Norėčiau ir 
gero draugo, kuris supranta visą na
mų tvarką. Su pirmu laišką malonė
kite prisiųsti paveikslą, kurį parei
kalavus, sugrąžinsiu. Plačiau apie sa
ve paaiškinsiu per laišką. (5)

MRS MARY BĖ—ZIS
General Delivery, Boston, Mase.

REIKALINGAS DARBININKAM 
Ant mažos ūkės ir prie mažos šei

mynos. Žiema duodasi drabužiai, jui- 
laikymas ir tabakas; vasarą moSasi 

inigais. Pageidaujama kad atsišsų- 
tų pažystamas ir nelabai senas. (5) 
K. MATEWIA, R l, lroom Mieh.

PARSIDUODA PIRMOS~KLESOS 
BATŲ TAISYMO SAPUTt.

[Č

Jau 4 metai kai Budriko Krautuvė oro bangomis leidžia lietuviškus radio programus iš stoties W. C. F. L., 970 k., ir tiumpųjų bangų sto- 
ties W9XAA 8060 k. kiekvieną nedėldienį 1:<H> ya|. po pjęt Central Time. z

Budriko Krautuvė Chicagoj yra žinoma per virš 20 metų, kaipo sąžiningi ir 
tobulus (retail) pardavėjai Refrigiratorių, Muzikalių Instrumentų ir Jeivelry.

Naujas Nešamas 
ORTHOPONIC

FONOGRAFAS

Tikroji vertė $20.00

Parduodam tik už $9.50

“HOOVER”

Vacium Cleaner
DULKIŲ VALYTOJAS

X
Padarytas ir gvarantuotas Hoover 
kompanijos vieniems metams.

KAINA

5-kių šmotų “dusting to. '. S3.(M»

NAUJAS RADIO ARMONIKAI

AKORDUONAl
Armonikas 10 balsų ------ $8.90
Armonikas 21 bals. ------  $16.00

PIANO AKORDIJONAI 
Hohner-Rosatti-Soprani

12 bosų ------------------ $28.00
24 bosai ----------------- $48.96

120 bosų ----------------  $199.99

SU POLICE CALLS >
1934 modelis,

4 '.ubų. SI2.09; 5 tūbų $19.00
7 tūbų $29.00; 10 tūbų $49.00
Šies kainos yra su tūbomis, su pri- 
siur.timu ir su vienų metų gvaiantija

SKALBIAMOSIOS
MAŠINOS

WASHING MACHINE
WHOLESALE

KAINOMIS

$37 - $49 - $75
PERSIUNTIMO KAŠTUS SUV. VALSTIJOSE Budrika, apmoka. Kanados pirkėjai persiuntimo kaštus turi apmokėti patys.

JOS. F.
3417 SO. HALST

TT ata

)

BUDRI K, I»c.
STREET, CHICAGO, ILL

Mašinos vėliausio modelio, vista 
[tarp dviejų didelių dirbtuvių, randa 
pigi, galima padaryt lig 60.00 dole
rių svaitėje. Kuris kiek nusimano a. 
pie taisymą arba mokant*, galėtų 
pasidaryti lengvą pragyvenimą. Ne
praleiskit progos, ateina senatvė, o 

[čia darbas amžinas, boso nereikės bi
jot, bet busi sau bosu. Pavienis gali 
gyventi ant vietos užpakaliniame ori
me, yra viskas įrengta. (6)

A. GULBEN
52 Greeavrood SL, Worcester,

DVI PUIKIOS FARMOS.
175 akerių žemės, 40 skėrių mii 

[kita dirbama, 5 kambarių stabą, 
dėlė Bamė, du dideli vištiniakdl ir 
kiti budinkai, 2 mulai, 1 arklys, 2 
karvės, 3 telyčios, 19 avių, 69 vištų, 
5 antys, 4 žąsys, 3 kiaulės didelės, 6 
priaugantys, traktoriai, 2 plūgai, dis- 
kos, vežimas, akėčios, 2 kalaiveite- 
riai, daug šieno ir kornų; parduodu
už $3,500—įmokėti $2p00, kiti ant 

[lengvų išmokėjimų.
Antra Fanus Fountain, Midi.
40 akerių—3 skėriai miško, kita 

[dirbama. 3 kambarių -stabą,- didelė 
barnė, vištininkai, didelė klėtis Ja
vams, gražus sodas, visas ūkis j^- 

[ tvertas, kaina $3,000 — įmokėti $800 
kiti ant lengvų išmokėjimų. Vieną Iš 

[tų dviejų būtinai turiu parduoti. Bes 
[vyras mirė, negaliu apžiūrėtu Ktėa- 
I skite: (5)

ZUZANA ADAMS,
R. 3, Box 58A,

PUIKI FARMA!
104 skėriai žemės, budinkai visi ge- 

ln; visi farmos įrankiai ir mašinos; 
20 raguočių, 2 arkliai, 2 kiaulėm 2TO 

| vištų, elektriką, viskas parsiduoda 
sykiu už labai pigią kainą. Priežas

tys pardavimo—vyras serga du mė
liai Kas norėtų puikią farmą, klaus- 
|kite: (5)

MRS M. YESKINEV1CH
R. D. 1, Edmeston, N. T.

I SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS |GYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ.
NUGA-TONE sustiprina nervus, 

pataiso apetity, stimuliuoja prie msr- 
mališko veikimo virškinimo organas, 
užtikrina ramų miegą, ir pataiso 
abelną sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą Ibikotarpį jis 
įrodė esąs labai pagelbingas silp
niems ir liguistiems vyrams ir mo
terims. Ne praleiskite ne pamėginę 
NUGA-TONE. Parsiduoda visose 
vaistinyčiose. Gaukite tikrą NUGA- 
TONE, nes joks kitas vaistas ne at
neš tokių pasekmių.

NAUJI KALENDORIAI
DMaialB Kdabga, B Kate 

PasirialniteViądmi 
JONAS KERDIEJUS

652 East Broadtrajr
SOUTH BOSTON, MASS.

lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whituey SL, Woreester,
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“Lituanicos” Kata
strofos Priežastys

TRAGIŠKAI ŽUVUSIŲ MUSŲ LAKŪNŲ IŠKILMINGOS LAIDOTUVES.

13

griuvėsiuose palaidodama J 
lietuvių tautos didvyrius j 
Darių ir Girėną, pakėlusius! 
visame pasauly Lietuvos ir 
lietuvių vardą.

“Lituanicai” benzino ne
truko. Ji jo turėjo 44 valan
doms, o iki katastrofos skri
do tiktai apie 37 valandas. 
Motore techniškų trukumų 
nebuvo. Tiktai buvo kiek 
užteršti benzino filtrai ir 
korbiuratorius; nuo to ga
lėjo motoras veikti ne pil
nais apsisukimais.

Soldino apylinkėse, kur 
Įvyko katastrofa, naktį i lie- Į 
pos 17 d. audros nebuvo. Bet 
lakūnai, matydami Dancigo 
rajone' audrą ir atsiminda
mi motoro silpnėjanti vei
kimą, tur būti norėjo audros 
išvengti, pasuko pietų vaka
rų kryptimi, Berlyno linkui 
ir jieškojo vietos nusileisti 
lietingam, rukuotame ore ir 
tamsoj. Apsisukimas apie 
kaimą Kuhdam, žemai le
kiant “Lituanicai” buvo tra
giškas.

Komisija daro išvadą, kad 
“Lituanicos” katastrofa Įvy
ko dėl sunkių atmosferinių 
(oro) sąlygų, prie kurių pri
sidėjo motoro veikimo de
fektai. Komisija atmeta 
nuomonę, kad lakūnai buvo 

■ pašauti, nes nė lakūnų ku- 
i nuošė, nė lėktuve ir jo daly- 
jse jokio pašovimo žymių 
nerasta.

Tokia valdžios komisijos 
nuomonė. Priežasčių tyrinė
jimai ir tų tyrinėjimų davi
niai atrodo gana migloti, ne
aiškus. Todėl ir komisijos 
tvirtinimai, kad “Lituaniea” 
žuvo dėl blogo oro, visuo
menėj, ir po komisijos pra
nešimo, dar yra nemaža a- 
bejojančių dėl tikrosios “Li
tuanicos” žuvimo priežas
ties. “Lituanicos” tragedija 
tebėra pusėtinai tamsi bei 
paslaptinga. Visai aiškaus 
žodžio dar niekas netarė ir 
gal būti niekados netars. A. 
a. Darius ir Girėnas* užmer
kę tėvynės pasiilgusias akis 
ir Vokietijos Kuhdamo mi
škely paliovusios plakti jų 
kilnios širdys tą paslaptį te
žino, bet jos jau Į mus nie 
kada neprabils. Tsb.

Pagaliau Lietuvos val
džios skirtoji ‘"Lituanicos” 
žuvinio priežastims tirti ko
misija paskelbė savo tyrinė
jimų davinius ir iš tų davi
nių išvadas. Komisija rado, 
kad- “Lituaniea” buvo ge
rai paruošta skristi per At
lantą. Lėktuvas, jau varto
tas, įgytas a.a. Dariaus ir 
Girėno lėšoms, buvo pagrin
dinai pertaisytas. Jis gavo 
naujus sparnus, vairus, va
žiuoklę, benzinui bakus, 
svarbiausia — naują moto
rą Wright firmos, 365 jėgų. 
Lėktuvas tuščias svėrė 1210 
kilogramų. Su lakūnais, 
benzino, paštu ir kitu visu 
kroviniu svėrė 3690 klgr. 
Lėktuvo didžiausias greitis 
220, o vidutinis 180 kilome
trų per valandą. Lėktuve 
buvo visi reikalingi instru
mentai ji valdyti, lėkti aklu 
skridimu naktį, ruku ir pan. 
Radi o neturėjo, nes radio a- 
paratas butų labai apsunki
nęs lėktuvą.

Puikus lakūnai Darius ir 
Girėnas didelei kelionei per 
Atlantą buvo puikiai pasi
ruošę.

Lakūnai buvo numatę 
skristi: New Yorkas—New- 
foundlandas— Londonas— 
Amsterdamas—Svinemunde 
—Karaliaučius—Kaunas. Iš 
viso 7186 klm. Pradžioj taip 
išskrido, bet paskui pasuko 
tiesesniu ir trumpesniu keliu 
per šiaurės Škotiją, Vokieti
jos jurą, Kiel miesto linkme. 
“Lituaniea”, po išskridimo 
iš New Yorko liepos 15 d. 
11 vai. 25 min. (Europos 
laiku) pirmą kartą buvo pa
stebėta tiktai Vokietijoj, ant 
Štargardo mieeto, liepos 16 
dr 23 valandą (11 vai. vaka
re), taigi jau skridusi 35 
vai. ir 35 minutes ir perskri
dusi 6403 kilometrus. Ne
laimė jvyko liepos 17 d. 0 
vai. 36 min., apie 33 kilome
trai nuo vokiečių darbo sto
vyklos Berlincheno, kurį 
“Lituaniea” du kartus aps
krido. Ties Kufcdam kaimu 
lakūnai taip pat padarė ap
link ratą, ir čia pat kalnely, 

•užkliudžiusi miškelio me
džių viršūnes, gražioji oran
žinė “Lituaniea” nuleido 
galinguosius sparnus, savo

PAMINKLAS VARGO DAINIUI
KUNIGUI A. STRAZDELIUI.

f'.

Prieš šimtą su viršum me
tų, šiaurės rytų Lietuvoje 
pradėjo kunigauti Antanas 
Strazdas—Strazdelis. Besi
mokindamas jis nesulenkė
jo, kaip dauguma anų dienų 
Lietuvos inteligentų ir neiš- 
ponėjo. Kilęs iš baudžiau
ninkų šeimos, jis matė kaip 
tie prastuoliai skursta. Pra
siveržęs aukščiau, jis nenu
sigręžė nuo jų, o visą laiką 
sunkią jų būklę stengėsi pa
lengvinti.

Turtų Strazdelis neturėjo. 
Kiek bekunigaudamas už
dirbdavo, dalindavosi su 
vargą vargstančiais žmonė
mis. Pats vilkėjo prastais 
rūbais, valgė kartu su dar
bininkais, laiką praleisdavo 
su žmonėmis, dainuodamas 
jiems savo sudėtas dainas. 
Žmonės jį už jo paprastu
mą, gerumą, nuoširdumą ir 
teisngumą tebemini dar ir 
dabar.

Strazdeli* yra laikomas 
pilkojo vargo dainiumi. Jis
savo dainose išpasakojo vi-j 
sus baudžiauninkų vargus 
ir rūpesčius. Dailiomis jis, 
norėjo Į tamsą, kuri globė 
tada Lietuvą, Įnešti šviesos. 
Ir tai jam pavyko. i

Mirė kun. A. Strazdelis 
varge ir palaidotas Kamajų 
(Rokiškio aps.) kapinėse, 
kuriose anksčiau laidodavo 
savižudžius. Vėliau pasida
rė nepatogu, kad tos gra
žios giesmės “Pulkim ant 
kelių” autorius ilsis nešvęs
tose kapinėse. Kapinės buvo 
pašventintos. Ant' jo kapo 
kažkas užrito akmeni, ku
riame iškalė lenkų kalba pa
rašą, kad čia ilsis “Ks. An- 
toni Drazdowski, autor pie- 
sni Pulkim ant kelių”. Ta
sai paminklas jo kapą puo
šė visą šimtą metų, o pats 
kapas buvo apleistas, apau
gęs žolėmis. Tinkamiau pa
gerbti jo niekas nesumanė 
ligi šių dienų. Paskutiniu 
laiku vienok inteligentai, at
simindami kun. Strazdelio 
nuopelnus, pasiryžo pasta
tyti jam tinkamą paminklą.

Čia reikia pažymėti, kad 
dvasiškija kun. Strazdo la
bai nekęsdavo, kam jis 
smerkdavo ponus ir išlepu
sius kunigus. Vyskupas už
tai atėmė Strazdui kunigys
tę ir jam mirus kunigai ne
įsileido jo kūną Į šventintas 
kapines.

Musų didvyrių lakūnų. Dariam 
Yietor Company. per Joa. F.

ir Girėno laidcitivių paveikslas, Kaune. Aitas paveikslas randasi ant fonografinio rekordo kuri tik ką padare R.C.A. 
ko inicijatyvą. Tas rekordas dabar parsiduoda Budriko Krautuvėje. 3417 S. Halsted St. Chicago.

LAIŠKAS IS SOVIETŲ RUSIJOS.
WINNIPEG, KANADA. mus, kolektyve, valdži;
Kanadoj kelios dešimtys dė P^erstiną darbą. Dirba- 

tuksunčiu darbininkų dirba >ne’, bet Pragyvenimas .r 
kempėse ' prie TraiJcana- ^bo sąlygos sunkios. Tu- 
dian kelio, kuris vra tiesia- rime dirbti nuo ank.-tyvo iy-
mas valdžios per visą šąli. ? velyvo

r ti visvien nieko neturime.
Vasaros laiku mokėjo Dar ir nevalia prašyti, nei

darbininkams po 5 dolerius pasipriešinti 
į mėnesi; tačiau nuo 1 die
nos rugsėjo pakėlė iki 89.50 
mėnesiui. ’

įve-

Bet mokėdama tokias 
žemas algas valdžia darbi
ninkams duoda užlaikymą. 
Dirbti tenka 8 valandas die
noj ir dar gali keturias ar 
penkias dienas per mėnesį 
neiti Į darbą, jeigu nesijauti 
gerai. Žinoma, kempėj su
teikia ir medicinos pagalbą, 
ir už tai neišskaito iš algos.

Aišku tačiau, kad dėlei to
kio menko atlyginimo, mes 
darbininkai, negalime būti 
patenkinti ir kai dirbame 
didesniu buriu, tai visuomet 
musų tarpe kįla didelės dis
kusijos ir ginčai. Mes, socia
listai, žinoma, savo nuomo
nes aiškinam, o komunistai 
vis perša Rusiją. Bet ve 
jums, komunistai, nuorašas 
laiško, kuri gavau iš brolio 
gyvenančio Kaukazo kolek
tyve. Jis rašo:

“Gdvau tavo laišką su 
brangiais linkėjimais. Dė
koju, kad manęs neužmirš
ti. Dabar, brangus mano 
brolau, kaip manės prašei 
aprašyti savo gyvenimą Ru
sijoj ir Kaukazo kolektyve, 
tai tą padarysiu, žinoma, aš 
tau, broli, visko negaliu su
rašyti, nes mums negalima 
nei kalbėti, nei rašyti apie 
tai, ko mums trūksta kolek
tyve. Jeigu sugautų mane ra
šant visą teisybę, tai butų 
man blogai. Tuojau sušau
dytų mane, o mano šeimyną 
ištremtų Į miškus, kur yra 
vergų kempės. Daug tokių 
Įvykių yra buvę. Kaip tik su
gauna rašant laišką, o ypač į 
užsienį, ir nusiskundžiant, 
kad Rusijoj bloga gyventi, 
tai jau tokį šaudo arba iš
tremia. Visgi aš rizikuosiu 
tau šį tą pranešti.

“Dabar nekurį laiką pas

Jeigu kada išbadėjusiam 
žmogui suskausta viduriai, 
ar galva, arba jis šiaip su
serga, o gydytojas yra vie
nas keliems kolektyvams— 
ir tas pats gyvuliams ir žmo
nėms—tai gyvulių labiau 
jam gaila, nes gyvulių ma
žai yra. Tai toks žiaurus gy
dytojas parašo kolektyv. ve
dėjui, kad ligonis esąs svei
kas, tik nenorįs dirbti. Tuo
met jau žmogus susilaukia 
bausmės, kad girdi sveikas, 
o eina pas gydytoją. Žino
ma, pasitaiko, kad ir svei
kas žmogus eina pas gydy
toją, kada jis yra visai iš- 
marėjęs badu. Mes todėl ir 
sergam ir negalime dirbti, 
kad esame išbadėję. Bet jei
gu kurią dieną neini dirbti, 
tuojaus uždeda pabaudą. O 
jei neturi kuo ją sumokėti, 
tai atima maisto kortelę.

“Matai, brangus mano 
broli, koks yra musų gyve-

spiauk tiesiai tokiems agen
tams Į akis, kad jie daugiau 
nepasakotų melagysčių. Aš 
tau sakau, brolau, iš tikros 
širdies, kad daug geriau bu
tų man, jeigu aš bučiau pas 
ūkininką Lietuvoje kiaules 
ganęs, negu Kaukazo ko
lektyve.

“Rašai, kad ir Kanadoje 
darbų nėra dabar. Pas mus 
kolektyvas turi labai daug 
darbo, ale prasimaitinti yra 
labai, labai sunku. Apart 
bulvių, kitokio maisto kaip 
ir nėra. Duonos visai retai 
kada gauname.

“Ir negalima nieko kalbė
ti, anie bėdavoti, arba kam 
pasiskųsti, ba tuojaus bau
džia ir sako: jeigu nori būti 
sabotažninku, tai mes tuo
jau surasime tau vietą, kur 
pipirai auga... Tai mat, 
brangus brolau, nei nema
nyk, kad pas mus Rusijoj y- 
ra rojus darbininkams. Gal 
būt rojus komisarams, GPU 
agentams ir visokiems val
dininkams, kolektyvų pri
žiūrėtojams ir šnipams; bet 
mes nežinome kas bus su 
mumis, ir ko sulauksime.

“Į Lietuvą neleidžia va
žiuoti. O antra gi vertus, tai 
ir pinigų neturime važiavi
mui. Daugiau kitą kartą pa
rašysiu, jeigu dar gyvafe bu-

nimas kolektyve j Rusijoj. ..
“Kas pas ius Kanadoje? Tai tokį laišką gavau iš 

Jeigu kas kalba, kad gerai brolio gyvenančio Rusijoje, 
yra gyventi darbininkams darbininkų tėvynėj.. 
Kuakazo kolekvtve, tai Kempė* Proletaras.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
ISTORINIS ROMANCAS

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

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

šitą kaygą savo namuose. Ją galima gauti
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

2S3 Broadway
KELEIVIS

So. Boston, Mas*.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

J. ElijiošiuL—Pinigus ga
vome, ačiū. O kai klausiat, 
kodėl aviacijos dienoj nebu
vo Lietuvos vėliavos, tai mes 
to negalim pasakyti, nes nie
ko bendra su ta diena netu
rėjom. O kad ženkleliai bu
vo raudoni, tai, mums ro
dos, protestuoti dėl to nėra 
jokio reikalo. Tiesa, kad bol
ševikų vėliava raudona; bet 
tarptautinė darbininkų spal
va taip pat raudona; ji reiš
kia visų žmonių lygybę ir 
brolybę, nes visų gyslose te
ka raudonas kraujas.

FRANCUZAI SEKSIĄ
AMERIKOS PAVYZ

DŽIU.
Pereitą sąvaitę Paryžiuje 

atsidarė parlamento sesija, 
kuriai premjeras Daiajier 
patiekė planą kovai* su de
presija. Jisai pataria imtis 
panašių priemonių, kokių 
Amerikoje imasi NRA. Tuo 
tikslu jisai reikalavo paskir
ti 13,736,500,000 frankų vie
šiems darbams.

13 GARSIŲ KNYGŲ-U2 $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI 

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
IR JAS SKAITO

Čia yra knygų rinklus, kurias žmones daugiausia skaito ir jomis 
įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintų kainų—esate kviečiami pasinaudoti proga.

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

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

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

4. SAPNŲ KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 206. Kaina $1.50
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Pareiksluota, pusi.

202. Kaina ........................................................................................... $1.00
«. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1.50
7. Iš GYVENIMO LlEfUYIŠKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi

470. Kaina ...................................................................................... $1JO
8. ŽMONIŲ PLANETŲ PRANAŠAS. PusL 72, paveiksluota.

Kaina ................................  $.78
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. $4 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kama ............................................................    $.78
10. MĮSLIŲ KNYGA. Virt 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $L00
11. LAIME IR PLANETOS. Pusi. 44. Kaina ..........................$-30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. PusL 40. Kaina.............. $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietoviua. Pal.208. Kaina $1 
šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perieant ii mus jas

visas sykiu parduodam už $9.00, bet perkant atskirai po vienų ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina— nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-kų 
knygų už 90.00. Lauksime. Pinigas siųskite šituo adresų:

“AUŠRA"
3663 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

BULVĖS SUPUVO.
Merkinės apylinkėje,, e- 

sant gražiam orui, bulvia
kasis eina visu smarkumu. 
Bulvių derlius menkas, nes 
lietingi orai bulvėms pa
kenkė.

Smėlėtoj dirvoj supuvusių 
bulvių nuošimtis siekia 50%, 
o žemumose prie slapesnių 
vietų, bulvės visiškai supu
vo.

Frank Ricickio 
MOSTIS

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, uleerio, 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. 
Ricieko Mostį ir jo patarimas, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricieko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
-Ii 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 oz.—$3.00 ir
% oz. į vidų gerti—$3.00- su prisiun- 

Itimu. Taipgi atstatom Failas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo,išpiau- 

{styta. Kaina $5. Money orderius ar 
| pinigas siųskit registruotam laiške, 
t Kreipkitės šiuo antrašu: 1 (.)

FRANK R1CICKAS į .
3 Rose Street. Hartford,. Conn.

gpoipąfaįggųj

f
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo BMiaų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

APLINK PASKENDUSĮ OŠTI KO
DVARĄ.

Jauni Indijonai žaidžia Savotišką Žaismę

Kaip pergyvena krizi Sėtos Pavyzdžiui, Antanas. Ga- 
ukininkai. bus, sumanus ūkininkas ku-

Kam teko skaityti vysk. £«>■ Wiruuja, nerūko.
Valančiaus Antani “Treti- H*0 S??1? “ mę-
ninko pasakojimus", tas ii- ^ms Prieš kelis metus prie 
no, kad Sėtos apylinkėje ne- ?av® 4 ha Prls.1Plrko dar tris 
toli Stagių, Stageliu. San- .ka; To,maza: ls"uomoJa dar 
gailių, Papuiviu ir k. kai- ah.a j Gjyul,y: Ple.no s°- 
mų, prie pat piliakalnio, vra 'atžvilgiu pavyz- 
nuskendęs dvaras su nedo- ?.lrjPs “įminkas visoj apy
nį ponu Ostiku. hnkeJ: Bet banke ir kitur

anksčiau padarytos pasko- Dabar praslinko daugel lof. Su pakelti ūkio našu- 
metų, žemės reforma “nūs- šiandien jau visai bai- 
kandmo ’ beveik visus dva- gia kamuoti. Kad galėtų 
rus, palikdama tik centrus, grąžinti skolas, pats parduo- 
vaitojancius naujakurius ir (ja pirkta žemę už pusę kai- 
sklypininkus. Dvarai išny
ko, “Tretininko pasakoji
mai” užmiršti, bet “skendi
mas” liko tradicija, nūdie
nis paprastas įvykis—ne-

Cherckee padermės indijonai North Cąrolino: žaidžia bolę, kuri turi panašumo Į Lietuvos 
piemenų lošiamą “kiaulę”. Indijonai varo ją į skyię tam tikrais sietūkais.

BAISUS PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS 
LIETUVOJE.

Spalių mėn. 6 dieną pik
tadariai padarė užpuolimą, 
kuris sukėlė visoje Lietuvoj 
nepaprasto sąjūdžio.

Užpuolimas buvo pada* 
rytas Raseinių apskr., Rau
donės valsč. Kybartų kaime. 
To kaimo gyventojas Jonas 
Bakutis, kelių hektarų že-

>usę ks
nos. Pirkėjų nėra. Gelbėda
mas padėtj, vaikus išvaikė

Kaip Mažėja Cuk
raus Įvežimas 

Lietuvon.
Jau senai, agronomų ir in- (bulvių kasimo taika. Ta pro 

zinieriu buvo apskaičiuota ,ga vakare jie suruošė pasi-

KRUViNOS MUŠTYNĖS 
PASlUNKSMiNiME.

Žalioji — Pas pilietį 
ilaitį, Gustaičių kaime

šaudyti. Trys kulkos patai
kė Bakučui į ranką. Sūnūs 
vuo tarpu puolė antrą plėši
ką, bet sužeistas plėšiko šū
viais į vidurius, parkrito.

Kova ėjo visu smarkumu. 
Bakutis vieną piktadarį bai
gė užsmaugti, kurį išvadavo 
tik jo draugas. Jaunasis Ba- 

mės savininkas, prieš keletą Į kutis tuo tarpu išslinko pro 
metų išleido Amerikon savo • duris, manydamas pasišau
ti ukterį. Jo duktė šiomis die- kti kaimynų pagalbos. Už 
nomis mirė. Apylinkės gy- durų jis susidūrė su trečiu 
ventojai pradėjo kalbėti, plėšiku, kuris stovėjo saigy- 

i kad mirdama duktė paliko boj. Šis Bakutį norėjo grą- 
. tėvui gerokai dolerių ir kad žinti į vidų, bet Bakučiui, 
dolerius Bakutis jau ga- nors ir sužeistam, pavyko 
vo. Šios kalbos, matyt, pažą- pabėgti. Už valandėlės toli 

šeika tapo areštuotas ir pa- <Įin° piktadarius ir 5 spalių pasklido pagalbos šauks- 
talpintas Žaliosios valsčiaus (* Bakutį atsilankė, mas, kuris pažadino kaimy-
daboklėje. ’■ dieną Bakučių seimą nūs. Kaimynai, išbėgę is sa-

Kalbama kad ir tėvą are-' ruošės vakarieniauti. Senis vo trobų, rado Bakutį apal- 
buvo štuos, mat jis pirmas prade-; Bakutis sėdėjo už stalo ir pušį. Nusiskubinę pas Ba- 
nrn" jo muštynes pasakojo, kad sekančią die- kučius, plėšikų jau nebera-

~ ______ .ną vyksiąs į miestą parduoti į do—jie buvo pabėgę.
J. PRONSKUS PERSIKE- pavU, kurie “šiemet gerai už- Plėšikai iš Bakučių pa- 

LĖ 1 KLAIPĖDA. i derėjo. Jo žmona triūsė apie grobė tik 10 litų. Jaunasis 
i ------------g,Bakutis atvežtas į Kauno li

goninę mirė.

» a-

Z S uraauf Ma* ir *™<iyta. kad Lietuves že-! linksminimą, į kuri atėjo ir 
vis uždirbs. O padėtis vte "*> cukriniai runkeliai ga-; Žūklių kaimo neprašyti ke- 
negerėja. Ir lieto vienas iš- "aA?.rai iStL . .. x . - • i krosni, sūnūs sėdėjo aut lo-

žurnalistas ir rašytojas įvog_ Trobeje viešpatava ga- 
iuozas Pronskus (Aklasma-.na jauki „uotaika Tuo Ur
tei pakviestas bendradar- _u sbajga atsidarė durys ir 
biauti Klaipėdos Lietuvos :įžj0 vidun wpai>Umi 
Keleli io redakciioie. Sio-'^^į Nepažįstami, nei ne-

naujiena. Tik dabar skęsta §Uma?~’žiurėti T vieškeli m fahHko pastatymas mums i jie pradėjo keiti triukšmą, 
visai moderniškai ir ne tik lankti kada atvažiuos ants- apsimokėtų. Bet fabriko; Šeimininkas, matydamas, 
nedoras buvęs dvarininkas, tolis ’ statymas vis buvo atideda-i kad jie apsiginklavę gerom
bet ir doras darbo ūkininkas “Liet Darbo Balsas” !mas *r tiktai prieš keletą lazdom, o vienas is jų ran-
ir gritelninkas, būtent: sko-' _____l ’ ši uiP naudinga kraš-įkoven net peili buvo įsikisęs ,,,— w
lose. i JONAVOS DARBININKAI tui imonė buvo įkurta, dąu-; pasakė bernams pasisalinti.! jus dienomis jk išvyko 1! pasisveikinę, nei kito kokio

šeimininko nepa- Klaipėdą ir jau pradėjo dar-, žodžio netarę, išsitraukė re-
‘Ko bereiktų, jei taip gra-' LAIMĖJO STREIKĄ.

<1 te.n^ - ai tamsią naktį Mėnesį ir kelias dienas 
skiadziai žeme nueitum su užsitęsęs baldų darbin. strei- 
nepriimtu Maistan beko- b^. apygardos
nu, su neišpirktais vekse- arbį inspebktoriui pifeekč 
bais, su žemesį bankan pra- darbinink^ su darbdaviais 
skolintu ūkia Užsibaigtų vi- sutaikinti
si vargai, kaip anoj paša-; . .
koj”—skundžias penkių ha- Darbdaviai sutiko pakel- 
ukininkas, belaukdams ant-' ti darbininkams atlyginimą 
stolio. “Musų žemė— ne padirbtus baldus (susi- 
musų žemė. Ne šiandien, tai tarta dėl 36 vienetų), pasi- 
rytoj atvažiuos antstolis,, žadėjo neduoti darbų į kai- 
kaip antikristas, be arklių,,mus> dėl streiko neatleidžia- 
su pečium ir sulikviduos. Ti- mas nė vienas darbininkas, 
krai, kaip prieš sudna die- Pasirašyta ligi metų galo 
ną, kur “peklos knyga” ap-' sutartis. Sutarties terminui 
rašo: “Jiems bus valna pir-' pasibaigus, norėdama ją 
kti ir parduoti”. Nevožni čė-1 keisti šalis turi pranešti 
sai. Tokiu čėsų nuo badme- pneš dvi sąvaites; apie sū
rio dar nebuvo —atvirai, tarties nutraukimą neprane- 
skundžiasi ūkininkas. Iš tik-J šus, automatiškai ji veikia 
ro yra ko dejuoti. i toliau.

Šėtos valsčius—beveik iš-! sutartis nutraukiama, 
tisai darbo ūkininkai. Vie-1 bet uz užsakymus kūne pn- 
ni jau iš kaimų išėję į vien- sutarčiai veikiant, at- 
kiemius, kiti pradeda, treti lyginama pagal nutarties 
laukia matininko. Pinigų taksą.
reikia statybai, reikia mokė-į Streikas buvo pavyzdm- 
čiams, reikia nuošimčius ; gauramus ir tarp darbdavių 
mokėti už skolas, reikia sėk-į11; darbininkų nebuvo jokių 
los, reikia ir vėklos. Skir-1 nmtesnių incidentų, 
stant vienkiemiais, ne visi
ūkininkai gauna dirbamą

,giausia vyriausybės lėšomis.; Bernai seimininko nepa
klausė ir pradėjo dar dau- ^ąPer pirmąjį Nepriklauso

mybės dešimtmetį Lietuva 
įveždavo iš užsienių cuk
raus kasmet už apie 25 mi
lijonus litų. Bet dabar, pra
dėjus cukraus fabrikui veik
ti, Įvežimas šitaip sumažė
jo:

volverius ir pareikalavo Ba
kučius susėsti už stalo. Su- 

xuu uicvu • nūs jų norą išpildė, bet mo-
CIO sūnūs Viktoras ir geleži- jjs iš ko , Amer^koPs junJ tlaa

giau triukšmauti. Į J- Pronskus yra gerai pa-
_ . , . .... ižįstamas ir Amerikos lietu-Tuo metu atbėgo v alai- -----r • .   _ _ _ T

dailinti” šonus. Rezultate 
Šulinsko bernui pramušta 
kakta ir numuštas žemiau 

„ . alkūnės rankos kaulas, o ki-
1928 m. uz 19,671,000 litų ęa§ sužeistas lengviau
1929 m. už 17,150,000 ” :

,.. , Jis išvyko i Amerikos Jungt ne stanga pradėjo bernams valst”as ~kur ^-veno DCn- ‘MoiKnU” Snnnc kut gyveno pen
kenus metus ir 1932 metais 
grįžo į Lietuvą. Grįžęs į Lie
tuvą, J. Pronskus apie me
tus laiko dirbo “Lietuvos

žemę. Tokiems naujaku- ’
IŠ KLUONŲ VAGIA 

JAVUS.
riams jau iš rudens tenka ne ( Liškiavos apylinkėje, A- 
tik duoną, bet ir privarką' lytaus apskrty, Ricielių kai 
pirkti. ' mas turi 70 gyventojų. Tik

Taigi, ne visai teisingas' prasidėjo kūlės metas, ėmė 
pasakymas, kad kaime:“Koįnešti iš kluonų iškultus sė
jau ko, bet duonos, pieno ir menis ir javus. Apie Kalė

das čia vagia lašinius ir 
mėsą. Jau kelinti metai kai 
šios rųšies vagystės karto-

mėsos yra." Yra ūkininkų, 
kurie turėdami ir vieną kar
vę pieną stato į pieninę,
su mažais vaikais valgo se-[jasi, bet vis nepavyksta šių 
pamotą pieną .vietos, termi- vagilių susekti, 
nu — “makajolą”.

Užliktam bekoniukui ar
ba tikriau grynos lietuviš
kos veislės kiaulei nuo atsi
radimo dienos ūkininkas, u- 
kininkė ir vaikai prašo šven
tos dvasios, kad tas jų vie
nintelis išganymas bekonas 
pakliūtų nors ir į paskutinę 
rūšį. O ką.daugiau parduo
si?

Javų, kad ir turi kas par
duoti, bet kainos tokios, 
kaip švento Jono apreiški
me : “Kviečių saikas už vie
ną grašį ir trys miežių, sai
kai už vieną grašį.”

Gautas litas meteoru su
žvilga ūkininko akyse ir šel
miškai nusišypsojęs dingsta 
valsčiaus raštinėj ar banke 
už žemės mokestį ar už sko
las. Todėl nenuostabu, kad 
darbo ūkininkui tenka pus
badžiu gyventi, kaip ir mie
sto darbinihkui.

Vieni ūkininkai palaips
niui biednėja, belaukdami 
“gerų metų”, kiti virsta visi
škais proletarais.

1930 m. už 14,532,000 ”
1931 m. už 9,834,000 ”
1932 m. už 4,612,000 ”
1933 ” iki 1 spalių 761,000
Dabar veikiantis Mariam

polės cukraus fabrikas visą 
kraštui reikalingą cukraus 
kiekį nepagamina. Todėl 
ruošiamasi statyti antrą cu
kraus fabriką Šiaurės Lietu
voje—šiaulių-Biržų rajone.

Cukraus pramonė musų 
kraštui ekonominiai yra la
bai /naudinga: 1) lieka kra
šte keliolika milijonų litų 
kuriuos pirmiau išleisdavo- 
me į užsienius, 2) ūkininkai 
turi naują pajamų šaltinį iš 
runkelių, 3) keli šimtai dar
bininkų gauna darbo, 4) iš 
to uždirba geležinkeliai, 
maišų fabrikai ir kiti, 5) at
sirado naujos prekės eks
portui : runkelių liekanos; 
melasas ir kalkių purvas. Be 
to, valstybės iždas dar gau
ta daug pajamų iš cukraus 
akcizo. Nors cukraus kaina 
eabriką pastačius ir kiek pa
kilo, bet bendrai paėmus fa
briko veikimas kraštui yra 
’abai naudingas. Pats fabri
kas kasmet garma gražaus 
oelno ir jo pastatymo išlai
dos jau baigia apsimokėti.

i Žinių” redakcijoje. Nors jis 
Pažymėtina, kad tas pats buvo anksčiau karštas liau- 

pil. Viktoras Valaitis dieną dininkas, bet dabar nesuta- 
anksčau buvo nuvykęs pasjria jau su savo buvusiais 
oil. Šulinską ir ten jų tyrai vienminčiais, ir todėl iš liau-
į apmušė ir dar durpyne iš
maudė. Taigi, dabar jis už 
tai jiems smarkiai "atlygi
no”. Sužeistąjį nuvežus į 
Vilkaviškio ligoninę, pasi
rodė, kad kairės rankos kau- 
as numuštas net trijose tie
sose,—todėl manoma, kad 
•anka teks amputuoti. Mu-

dininkų laikraščio pasitrau
kė. T»b.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

Greičiausia 
Kelionė į 

w Senąją Tėvynę'

SPECIALIAI 
TRAUKINIAI 
s t e ▼ i nti šalimais 
garlaiTM B r emer- 
kaTeae ištikrina la
bai patogią kelionę 
j Lietuvę.

%
Kalėdine Ekskursija 
11 l LIETUVĄ

Išplauk* ii New Yorko populiariai* 
Lloyd Ekspresiniai* Garlaiviai*

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.
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Informacijų klauskite pas vietinius agentus arba

NORTH OERMAN LLOTO
252 BOYLSTON ST„ BOSTON, MASS. S

Į LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai 

Smagi Kelionė 
žemos Kainos

DU KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI: 

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

Išplaukimų surašą 1934 metam, 
k kainas ir kitos informacijas su-, 

tiekia agentai arba ofisas '

Scandinavian- 
American Line
248 Washington Street 

Boston, Mass.

VILNIUJ SURASTI KUNI
GAIKŠČIŲ PILIES 

URVAL
Vilniaus laikraščiai pra

neša, kad Vilniuje prie ža
liojo tilto rasta urvų. At
rasti urvai—požemiai jau 
išmatuoti. Spėjama, kad ur
vuose rasti pamatai galėjo 
priklausyti prie kunigaikšti
škos pilies maisto sandėlių 
iš XVI šimt Yra vilties pa
daryti tolimesnių atradimų. 

; Tyrinėjimo darbams vado- 
' vau ja konservatorius, dr. 
I Lorentzas.

—Neisiu! Jus vagys! — 
ir pradėjo šaukti kiek tik 
turėdama jėgos:

—Gelbėkit!
Nepažįstamieji dar kartą 

paliepė Bakutienei sėstis už 
stalo. Jai ir dabar nepaklau
sius, vienas jų paleido iš re
volverio kelius šuvius, ta
čiau nepataikė. Iš išgąsčio 
moteris apalpo ir sukrito čia 
pat prie krosnies.

Senis Bakutis, manyda
mas, kad piktadariai nudėjo 
jo žmoną, šoko kaip žvėris 
iš už stalo, čiupo vieną pik
tadarį už gerklės ir pradėjo 
jį smaugti. Kitas piktadarys, 
matydamas sąvo bendrą pa 
vajuje, į Bakutį pradėjo

PAŠALPA LIETUVIAMS 
UŽSIENIEČIAMS.

Lietuviams užsieniečiams 
remti draugija paskutiniam 
savo posėdy nutarė padary
ti visoj Lietuvoj rinkliavą ir 
gautas pajamas panaudoti 
vargstančių lietuvių išeivių 
šelpimui. Be to, ta draugija 
jau vykdo nutarimą įsteigti 
Brazilijoj, Argentinoj ir ki
tų šalių didesniuose mies
tuose, kur yra daug lietuvių, 
bibliotekas. Knygas jau au
koja visi Lietuvos rašytojai 
ir leidėjai . T*b.

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
Greito kelionė į Lietuvą per Švediją. 

Laivai išplaukia iš New Yorko 
Pier 91, gale W. 57th St.,

*)Kalėdv Ek*kur*ija j 
Lietuvą.

NuaPeršafiaią
Vienas skubus būdas sulaužymai per

šalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Ęxpelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kį s gydymasis palinosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimas kratinėje, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų figų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza. gri
pas ?r kt. Tuojaus ršsitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didttrao bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro

•)8. S. Drottainghoiai Lapkričio 29 
*)M. L. Gripsbolia Gruodžio 9

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

UNIFORMUOTI VOLIO
JASI PO GATVES GIRTI.

Nors visi šaukia, kad kri
zė, bet kai kurie panevėžie
čiai to nejaučia, o ypač po' 
pirmo; net kai kurie ir uni- { 
formos negerbia, voliojasi 
po gatves.

PAIN-EIPELLEfD
Kreipkis j vietinį agentą, arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE
10 STATE ST., BOSTON, MASS.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 1 

IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

PapnoSta daugeliu spalvuotu puikią paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamą 

dcklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS .11 SŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

- Knygoje yra trijų rųšių eilėa:
TAUTIŠKOS, ŠF.IMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
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Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkę- ta knygą pasidžiaugs. Pinigns geriausia 
siąst “Mnaąy Onderiu" Popierinius galima siųsti tiesiog papra- r 
štatu konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad- *

ir nepamiršt prilipmt už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2(3 BROAOWAY. SO. BOSTON. MASS. t

ĮSI

LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PA1ANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi ^ava 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”.

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

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

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVfi 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ | SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujiena* ii vi** pasaulio. Ii politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių, (vairių apysakų 
ir pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVt J8, KAUNAS. LITHUANIA.

- «



Pu*Iagi*

ietinės Žinios
Pašto Lakūnas Gauna Šeštą Žvaigždę Sidabrini, statot jabiUjm.

Romaldas ir Petronėlė 
Stasiai, seni Cambridge’aus

JUOZAS JANUŠAUSKAS 
LĖKS I LIETUVĄ.

Bostono lietuviai ruošia jam 
Aviacijos Dieną 19 

lapkričio.
Transatlantinio Lėkimo 

Komitetas turėjo savo posė
dį So. Bostone praeitą penk
tadienį. Suėję veikėjai, po 
gana ilgų ir interesingų di
skusijų, nutarė James-Janu- 
šausko žygį remti ir prie bu
vusio Dariaus-Girėno komi
teto darinko dar 13 asmenų, 
taip kad dabartinio komite
to sąstatas susideda' iš 25 
asmenų iš Bostono ir apylin
kių. Į komitetą įeina žmo
nės įvairių pažiūrų, taigi ko
mitetas nepartinis. Kol ko
mitetas galės galutinai susi
tvarkyti, laikinuoju pirmi
ninku yra architektas Titus 
P. Grevis, Lietuvių Piliečių 
Kliubo pirmininkas, o lai
kinuoju sekretorium yra ad
vokatas F. J. Bagočius.

Pereitą sąvaitę Bostone 
buvo ir pats lakūnas James- 
Janušauskas ir galutinai su 
komiteto atstovais sutvarkė 
Aviacijos Dienos programa.

Nustatyta, kad Bostono ir 
visos Massachusetts Lietu
vių Aviacijos Diena butų 19 
lapkričio, Norwoodo-Canto- 
no Metropolitan Airporte. 
Taigi 19 laipkričio tenai yra 
kviečiami susirinkti visi 
Mass. valstijos lietuviai.

Rep. CBA.

Kuo giriasi buržuaziniai 
politikieriai.

Dabartiniu laiku Bostone 
verda politikierių agitacija 
už majoro vietą. Kandidatų 
tam urėdui yra daug ir kiek
vienas tikisi būt išrinktas, 
kiekvienas giriasi vis savo
tiškais “nuopelnais”. Pavy
zdžiui, vienas skelbia: “Aš 
esu lingvistas, moku kelias 
kalbas”, nors nei vienos ne
moka gerai. Toliau jis pasa
koja : “Esu lojaris ir turiu 
gerą praktiką. Esu muzikan
tas, mėgstu kumščiuotis, ri
stis ir maudytis. Mėgstu 
taipgi muving pikčerius ir 
mėgstu važinėtis po sveti 
mus kraštus.” Bet kiek kartų 
jį girtą vežė ligoninėn, kai 
jis seniau buvo majoras, to 
jis nepasako.

Kitas kandidatas rėkia: 
“Aš esu tikras faitorius ir 
tikras didvyris. Kai kilo ka
ras, aš tuoj įsirašiau laivy- 
nan, o kai vokiečių submari- 
nas paleido į musų laivą 
torpedą, aš pats pirmutinis 
nėriau stačia galva nuo lai 
vo į jūres ir tik per plauką 
neprilakiau.”

Trečias giriasi: “Aš esu 
gimęs šiame mieste, aš ėjau 
čia mokyklon, aš čia dirbau, 
aš čia faitavausi ir pažįstu 
visus bomus. Jeigu jus ma
ne išrinksite, visiems bus 
gerai.”

Geriausia, žinoma, bus 
pažįstamiems jo bomams ir 
jam pačiam. Bet kaip bus su 
bedarbiais ir kaip su moke
sčiais, kurių miesto gyvento
jai jau nebegali pakelti, a- 
pie tai kandidtai gražiai nu 
tyli. Rep.

ONOS V1ETIENES BYLA 
PASIBAIGĖ.

Ji nuteista lcalėjiman iki 
gyvos galvos.

Pereitame ‘‘Keleivio” nu
mery mes jau rašėme šioje 
vietoje, kad East Cambri
dge’aus kriminaliniame tei- 
me yra teisiama Ona Vie- 

tienė, 42 metų amžiaus mo
teris, kaltinama dėl nužu
dymo savo vyro, Antano 

Vietos, kuris 10 rugsėjo bu-; 
vo lovoje apipiltas gazolinu 
ir uždegtas. į

Dabar tenka pranešti, kad 
byla jau pasibaigė. Prisai- 
kintųjų suolas pripažino 
Vietienę kalta antro laips
nio žmogžudystėj ir pasmer
kė ją kalėjiman iki gyvos 
galvos.

Vietienė palieka ketvertą 
vaikų be jokios globos. Pa
skutinę dieną teisme buvo 
tik vyriausioji jos duktė, 17 
metų amžiaus Jennie. Pa
skelbus teismui sprendimą, 
kad Vietienė pasmerkiama 
visą amžių kalėti, mergaitė 
suklyko ir apalpo. Pati 
Vietienė išrodė lyg ir 
sumišusi. Matyt, ji tokios 
bausmės visai nesitikę jo. Jos 
gynėjas Daley, kurį jai bu
vo paskyręs pats teismas, ir
gi nelaukė tokio sprendimo, 
nes Vietienė kalta neprisi
pažino, o liudytojų nebuvo, 
kurie butų matę, kaip ji savo 
vyrą apliejo ir uždegė. Vie
natinis prieš ją įrodymas

SO. BOSTON

Amerikos pašto lakūnai nešioja ant savo rankovių žvaigždu
tes. taip kaip ir gelžkelių darbininkai. Šitame vaizdely paro
dytas pašto lakūnas Edmund Matucha (turbut lenkas?), ku
riam mergina prisiuva jau šeštą aukso žvaigždutę ant rankovės. 
Tai reiškia, kad jis jau išskraidė 6,000 valandų, nes žvaigždu
tė dusdama už kožną tūkstantį valandų.

NORI KURT FARMUKES 
MIESTŲ DARBININKAM.
Trijų akrų sodybos su tro

bomis bus duodamos 30 
metų išsimokėjimui.

Į 2 valanda* padare S 
užpuolimu*.

Pereitą sąvaitę viena plė- 
x gyventojai ir gerai žinomi.šikų gauja į porą valandų 
A visoj apylinkėj lietuviai, 22 ■ padarė Bostone, Somervil- 

! spalių dieną šventė savo 25 j įėj, Eeverette, Charlestow- 
i metų šeimyniško gyvenimo ne ir Roxburyje penkis už- 
jubilėjų. j puolimus, bet iš viso “suko-

Stašis yra plačiai žino-, kktavo” tiktai $144. Gauja 
mas toniko išdirbę jas, “Na- susidėjo iš 4 banditų, visi 

''Jtional Bottling Torah Co., [buvo ginkluoti, turėjo auto- 
Inc.,” savininkas. Jis su- mobilį ir veikė labar grei- 
cvietė visus savo gimines tat Biznieriam patartina ne- 
r draugus, tarp kurių ir man laikyti kišeniuose pinigų, 
teko būti, ir susodino visus ---------- ------------------------- —
už stalo, kurį Stašienė pris
tatė gardžiais valgiais ir 
kvepiančiais gėrimais. Visi 
inksminosi ir linkėjo drau

gams Stasiams laimingo ir 
ilgo gyvenimo, susilaukti da 
ir auksinio jubilėjaus.

Reikia pažymėti, kad 
draugai Stašiai yra pažan
gus žmonės ir remia kiekvie
ną kilnų visuomenės darbą.

* Nomi*.

/špentykit
Namas

MOORE’S PENTU

No. 44, Lapkričio 1, 1933 

GYDYTOJŲ ADRESAI

TeL Barter 2789

Dr. John Repshu
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
2-4 ir 6-8

ir šventadieniais 
10 iki 12 ryt*.

178 HARVARD STREET 
hunas at. arti Central akv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Jos. Lutkevieia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo 1 iki 3 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakare

214 Chestnut Street 
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105

Worce»tery mirė Franas 
Tumosa.

Worcesterio lietuviai liū
di netekę gero veikėjo ir 
linksmaus draugo, tai Fra-

Wrentham’e policija su
ėmė du banditu besilinksmi
nant su viena moteriške. 
Vienas jų vadinasi Deshler, 
antras Bowles. Jiedu nužiū
rimi užmušę Cambridge’o 
išradėją Sommerį.
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Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, « 

LAHBĘNCE, MASS.

■ no Tumosos. Jis eidamas j 
Mass. valstijos žemės ūkio: darbą 24 spalių krito ant 

komisionierius Dr. Gilbert gatvės ir nuvežtas ligoninėn
paskelbė įdomių žinių. Jisai 
sakosi darąs pastangų gauti

tuoj mirė. Tai širdies liga. 
Velionis buvo pažangus

Troka* apvertė teisėjo 
automobilių.

Šį panedėlį teisėjas San- 
bom važiavo automobilium 
iš Norwoodo į Dedhamo tei
smą. Trokas smogė jo auto
mobiliui į šoną ir apvertė. 
Teisėjas išliko nesužeistas, 
tačiau skaudžiai sutrenkė 
koją.

milionų dolerių nedidelėms 
farmukėms kurti miestų 
darbininkams. Jo planas 
toks: užpirkti netoli miesto 
didelį plotą derlingos žemės, 
sukapoti ją į sklypus po ko- 

buvo tik tas, ka'd atvežtas li-ikius 3 akrus, pastatyti trio- 
goninėn apdegęs Vieta prieš bas ir pardavinėti tuos skly- 
mirdamas pasakė, jog jį gu- į Pus žmonėms, kad palengvi- 
lintį lovoje apliejusi gazo-inus jeims pragyvenimą, 
linu ir uždegusi jo paties i Darbininkas gali dirbti mie- 
žmona. Pastatyti valdžios ~ ™1'

iš Washingtono kokią porą žmogus, labai linksmo budo 
Seniau

J. G. PETRAUSKAS
Taisau senus ir parduodu naujus 

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

453a BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas, So. Boston 2029-VV

Vienintelė Krautuvė So. Bostoną, 
Kuri Parduoda Geriausius

liudininkai teisme galėjo tik 
tiek pasakyti, kad iš apde
gtojo Vietos drapanų dvokė 
gazolinas. Bet kaip tas ga
zolinas ant jo drapanų pate
ko, jie negalėjo pasakyti.

Nuteistoji Ona Vietienė 
yra kilusi iš lenkų, bet sude
gintas jos vyras, Antanas 
Vieta, buvo lietuvis.

Kuri* jų laimėjo $142,000?
So. Bostono lenkas Jokū

bas Kaminskis buvo nudžiu
gęs, kad jis laimėjo $142,- 
000 airių ligoninės loterijoj, 
paremtoj ant Cambridge- 
shire arklių lenktynių Ang
lijoj. Bet išėjo kitaip.

Istorija su tuo laimėjimu 
tokia. Kaminskis pereitą va
sarą nupirko tris minėtos lo
terijos bilietus: vieną savo 
vardu, antrą savo sunaus 
vardu, o trečią savo draugo 
Kubickio vardu ir tą bilietą 
Kubickiui atidavė. Dabar 
Kubickio bilietas laimėjo 
$142,000. Kaminskis manė, 
kad laimėjimas priklauso 
jam, nes Kubickis jam už tą 
bilietą neužmokėjo. Taigi 
jis nubėgo pas Kubickį tą; 
bilietą dabar atsiimti, bet 
Kubickis bilieto neatiduoda.

Kilo ginčas, katras jų 
tuos pinigus laimėjo? Išro-

ste, o jo šeimyna gali gy 
venti ant tokios farmukės ir 
užsiauginti sau pakankamai 
maisto. Gyvenamąjį namą 
ir “banę“ pastatys valdžia. 
Farmukės bus duodamos iš- 
simokėjimui ant 30 metų.

Šitas planas esąs iškeltas 
pačiam Washingtone ir siū
lomas visoms valstijoms. 
Federalinė valdžia turinti 
paskirusi tam tikslui $25,- 
000.000. Massachusetts ag
rikultūros komisijonierius 
Gilbertas nori žemės įsigyti 
dar šį rudenį, kad ateinantį 
pavasarį jau butų galima 
pradėt statyti namus ant 
jos.

NRA paradan neįsileidžia 
Fordo automobilių.

Bostono priemiesty So- 
mervillėje ruošiamas NRA 
paradas 18 lapkr. Visos fir
mos ir biznieriai, kurie tik 
yra pasirašę NRA kodeksą, 
yra kviečiami tose iškilmėse 
dalyvauti. Bet Fordo dirbtu
vė, stambiuasia biznio įmo
nė visoj Somervillėj, pa
kvietimo negavo, nes For
das kovoja prieš NRA. Tai
gi jo automobilių tame pa
rade nebus.

Nušoko po traukiniu.
Charles streeto požemy a- 

dė, kad reikės eiti teisman Anądien nušoko po elektriki- 
ir kad tuos pinigus pasiims'niu traukiniu ir ant vietos 
advokatai. Bet lenkai susi-i buvo užmuštas tūlas Philip 
prato ir nutarė be advokatų Grosser, 40 metų amžiaus 
pasidalyti $142,000 pusiau.! žmogus.

Po High gatve Bostone 
anksti panedėlio rytą spro
go dujos. Nuo oro spaudimo 
išbyrėjo devynių bildingų 
langai. Žmonių gatvėje da 
nebuvo.

D. A. ZALETSKO
Graborystės Įstaiga-Funeral Home

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

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

D. A. ZALETSKAS F. E. ZALETSKIENE

ir geras aktorius 
prigulėjo prie socialistų, o 
dabar prigulėjo SLA. kuo
pai ir Lietuvos Sūnų ir Du
kterų D-jai. Paliko žmoną 
Petronę, po tėvais Rauli- 
naitę, ir dukterį Marę, kuri 
yra ištekėjuis už Juozo Ma- 
šinskio, San Diego. Cal.Vie
nas velionio brolis gyvena 
New Havene, tai Jonas Tu
mosa, o du tebėra da Lie
tuvoje.

Velionis turėjo jau 52 me
tu amžiaus ir senai jau atvy 
kęs Amerikon. Graton and 
Knight firmoj jis išdirbo 
28 metus ir dabar eidamas 
tenai mirė.

Lytino batsiuviai neleido 
išvežt dirbtuvę.

Paisner & Batchelder Shoe
Co. nutarė iškraustyti savo 
dirbtuvę iš Lynno Į Maine’o 
valstiją, kur nėra unijos. Šį 
panedėlį prie dirbtuvės at 
važiavo jau 3 dideli trokai 
mašinas vežti. Bet darbinin
kai apspito dirbtuvę, užsto
jo kelią ir mašinų išvežti ne 
leido. Dirbtuvė randasi prie 
Monroe gatvės.

Kongresmanas Andrew 
pranašauja, kad Bostono 
taksos bus tiek pakeltos 
kad žmonės negalės namų 
išlaikyt.

Bostono policija priėjo 
prie išvados, kati suimtas 
čia lenkas žulikas Gorch 
neturi su Lindberghų vaiko 
pavogimu nieko bendra.

West Lynne du banditai 
pasigavo teatro savininką, 

išvežė už miesto ir atėmė 
$500. Pora valandų prieš tai 
jiedu buvo tą patį padarę su 
Revere teatro savininku.

Atvira* Laiškas 6 Wardo 
Balsuotojam*.

Lapkričio 7 d. utarninke, piliečiai 
rinks atstovus į valdiškas vietas. Ci
ty Counciior ofisas yra reikšmingas 
visuomenės pasitikėjimas ir kad butų 
gerai tvarkomas reikia parinkti tei
singus tai vietai žmones.

George A. Murray yra gimęs 6 
Warde ir visą laiką čia gyvena. Mok
slus baigė vietos mokyklose ir eida
mas mokslus, vakarais dirbo. Dabar 
jis yra praktikuojantis advokatas.

Jis žino šio wardo žmonių-reika
lavimus ir ko trūksta. Jis surištas su 
darbo klausiniais ir žada būt ištiki
mas to wardo žmonių reikalams. Jis 
prašo išrinkti jį City Councileriu.

(Adv.)

Petras Ketvirtis

Pentu*, S:
įvairiu* geležiniu* daiktu* 
žemiausiomis kainomis.

PRISTATYMAS VELTUL 
Kurie norite kad jūsų namas gra
žiai išrodytų ir ilgai laikyt*,

užeikite pas mus.

Flood Sodare
|ardwake Co.

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

A. J. NAMAKSY
Real "E»tate & Insurance

,,366 W. BROADRTAY.
! } SOUTH BOSTON, MASS. 

Parduodu laikrodžius, žiedus ir kitus *
auksinius daiktus. Mainau, perdarau 

iš seną laikrodžių j naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŪŠIES 

OIL BURNERIUS. PATYS
ĮTAISOME.

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

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

Telefonas So. BostoaU486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNPERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadmay 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brockton 411*

KAM MOKĖT 
BRANGIAU?

RANGE OIL BURNERS 
Stipriai subudavoti 

5 metus gvarantuoti

Tiktai už $8.50
CHARLES NORTON

316 Broadvay
SO. BOSTON, MASS..

SVEIKATA
TAI DIDELfiS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM 2MOGUL

Toje knygoje yra pamatinė* žtatfo* ii Anatomi
jų*, Fiziologijos ir HygfeMS.

Kas skaitys tą knygą, tas sužinos apie savo 
kūno mechanizmą ir tokią dalykų, kokių pirm* 
nežinojo.

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 12^0 

KELEIVIS2S3 Bro*dway So.

į Office Telephone
ir ~ T.
. So. Boston 3357 Jamaiea 
J Residence: 251 Chestnut Av< 

Jamaiea Plain,

1-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda

Dora

SOUTH BOSTON, MASS, 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių žolių. Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Mum) aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

D. CABIT, (Reg. Aptiekoriaa) 
106 DORCHESTER STREET 

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2172 ir 279*

DR. G. L. KJLLORY
80 Seollay Sųtiare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstą ir 
Nervą Ligą.

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

BAY VIEW 
MOTOR SERVICĖ

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilių ir Trakų 

Taisome visokių 
mobilius. Taisymo ir 
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MAS*.

Pster Trcfiekas ir

■ėJ

Td So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 8 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio” name.

221 BROADWAY, tarp C ir D it 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. U aiv ėraity 9466

Dr, Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Ma«*achuaett* Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS

akis, priskiriu 
akis atiUesinu 

i (aklose) aky-

laOru. ___
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

447 Broadvay, Ss.

Joseph fF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

Sa. Boston TeL 1437-M

P4RKWAr AUTO\ 
SERVICE

aad F1LUNG STAT1ON 
Taipgi Gertomis Taisymo Vieta.

Jaign norite, kad Jūsų automo- 
ifiiua ilgai laikytų, duokit patai
syt narna. Darbas geras, kaina

kuras gerai trauktų,
[Bau pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Oid Cokmy Ave^
90 BOSTON, MASS.

So. Boston 9777.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GTD#iO|A6 fi 6BRURGA8

Gydo aitrias ir kroniškaa
a6 H irintusGAs 

vytų, nmtarąjr vaikų. Vartoja X-Ray

sssa.'ss
TaL S. B. 2712. 

BOSTON, MASS.




