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LITVINOVAS LAUKIA IŠ 
MASKVOS INSTRUKCIJŲ.

Žada Nuversti Kru-, Socialistų Laimė ji-

KERENSKIO SKOLOS 
STATO KLIŪČIŲ*

Sovietų pripažinimas nėra 
taip lengva* kaip išrodė.

“Atvažiuodamas Ameri
kon aš maniau, kad Sovietų 
valdžia bus pripažinta Į 30 
minučių”, pasakė Washing- 
tono korespondentams Lit
vinovas, kuris dabar veda su 
Rooseveltu derybas dėl A- 
merikos ir Rusijos santikių 
atnaujinimo. Bet išėjo jau 
beveik sąvaitė laiko, kaip 
Maskvos komisaras kalbasi 
su Washingtono diploma
tais, o Rusija vis da nepripa
žinta.

Pasirodo, kad didžiausią 
kliūtį sudaro senų skolų 
klausimas. Iš pradžių buvo 
manyta, kad tas klausimas 
bus padėtas i šalį, ir kad jam 
išrišti bus paskirta specialė 
komisija vėliau, kai Rusija 
bus pripažinta ir kai abidvi 
šalys apsikeis ambasado
riais. Šito tikėjosi ir Litvi 
novas. Bet Rooseveltas lai
kosi kitokios taktikos.

Kaip Išrodo Washin- 
gtone Litvinovas.
Litvinovo atvažiavimas į 

Washingtoną davė daug 
medžiagos Amerikos laikra
štininkams. Korespondentai 
juokiasi, kad bolševikų ko
misaras padarė daug nusi- 
eidimų buržuazinei diplo
matijai, bet vienam punk
te jis visgi nenusileido: jis 
nesutiko užsidėti aukštą šil
kinę skrybėlę, kuri pas bur
žujus yra neišvengiama bū
tinybė diplomatams. Litvi 
novas dėvi buržuazinį fra
ką ir dryžuotas kelines, bet 
cilinderio neužsideda. Jis 
nešioja savo minkštą juodą 
skrybėlę. Jo pirmtakunas 
čičerinas dėvėdavo cilinde- 
rį, bet komunistuose dėl to 
kildavo daug “savikritikos’ 
todėl Litvinovas to vengia.

Kitas nepaprastas daly
kas—tai stipri policijos ai 
sauga prie Litvinovo. Kac
jis eina iš viešbučio į State 
Departamentą, jį seka 12 
detektivų. Kur jis apstistoja, 
tai policmanų susirenka 
tiek, kad išrodo lyg Wa 
sbingtone . butų policijos 
konvenciją. Ir policmanai 
nežino,, kodėl taip yra. Pa
prastai jiems liepia gaudyti 
ir mušti bolševikus, o dabar 
didžiausį bolševikų tūzą jie 
turi asistuoti ir saugoti, kaip 
kokį Wall Streeto karalių.

vinąjį Japonų Kapi
talizmą.

Pereitą sąvaitę Maskvoje 
mirė Japonijos komunistų 
partijos atstovas prie Ko- 
minteino, Šen Katajama. 
To laidotuvėse dalyvavo 
Stalinas, Molotovas, Kalini
nas ir kiti Sovietų vadai. 
Prie kapo kalbėjo japonas 
Akano, kuris dabar užėmė 
velionio Katajamos .vietą

Litvinovas, matyt, neturi 
įgaliojimo skolų sklausimą 
rišti, todėl jis mušė Mas
kvon. telegramą, pranešda
mas Amerikos reikalavimus 
ir* prašydamas nurodymų, 
kaip jis turi elgtis. Taigi šiuo 
tarpu jis sėdi Washingtone 
ir laukia iš Maskvos instru
kcijų.

Su prezidentu Rooseveltu 
Litvinovas turėjo 3 pasima
tymus. Visų pirma, jis buvo 
pakviestas pas Rooseveltą 
ant arbatos. Tai buvo tik su
sipažinimo vakarėlis.. Pas
kui jiedu turėjo privatinį 
pasikalbėjimą, kuris tęsėsi 
tik vieną valandą. Trečiu 
kartu buvo jau formalė kon 
ferencija,- užtrukusi 3 va
landas. Po šitos konferenci
jos Litvinovas ir mušė tele
gramą į Maskvą.

Nors smulkmenos neskel
biamos, bet laikraščių kore
spondentai sakp, kad Litvi- 
novui buvo įteiktas memo
randumas, susidedąs iš 109 
puslapių, kur smulkiai išdės
tyta duota Kerenskiui pas
kola. Su procentais, šita pa
skola dabar siekianti $187,- 
000,000. Jau senai bijotasi, 
kad šita skola bus didžiau
sia kliūtis susitarimui. Ru
sai jau nesykį yra pasekę, 
kad iš tos skolos visų pirma 
turi būt išbraukta $60,000, 
000, kuriuos išeikvojo čia 
gyvendamas Kerenskio val
džios ambasadorius Bach 
metjevas. Kerenskio vai 
džia buvo jau nuversta, o 
Bachmetjevas vis sėdėjo 
Washingtone ir švaistė tuos 
milionus, kuriuos Amerika 
buvo davus Kerenskiui. Ne
gana,kad Bachmetjevas eik
vojo tuos pinigus saviems 
reikalams, jis da organizavo 
baltagvardiečius ir siuntė 
ginklų Kolčakui. kad sumu
šus Sovietų valdžią.
' Kaip šitas klausimas bus 
išrištas, dabar sunku pasa
kyti

Austrijoj Apskelb
tas Karo Stovis.

Dollfuss laiko mišias ir stato 
kartuves.

Pereitą' nedėldienį suka
ko 15 metų, kaip buvo įkur
ia Austrijos respublika. Au-; 
-L iją dabar valdo katalikiš
kųjų klerikalų diktatorėlis 
Dollfuss. Bijodamas, kad 
šitų sukaktuvių proga so
cialistai ar kiti neįtaisytų 
demonstracijos, Dollfussas 
apskelbė karo stovį ir su
grąžino mirties bausmę, ku
rią respublikos konstitucija 
buvo panaikinus. Taigi šitas 
brudas sutrempė, šalies kon
stituciją. Mirties bausmė 
taikoma už visokias “riau
šes”, o “riaušėmis” gali bu- 
i pavadinta kiekviena de

monstracija. Todėl pereitą 
nedėldienį buvo uždrausti 
visokie susirinkimai, išsky- 

iš eilės tarnybai. Kiti būda- rus tik mišias bažnyčiose. Ir 
kuomet bažnyčiose grojo 
vargonai ir kunigai kėlė 
aukštyn “Švenčiaus}”, tai 
Vienos kalėjimo kieme tuo 
pačiu laiku tauškėjo plak
tukai ir Dollfusso bernai 
statė kartuves numatytiems 
maištininkams.' Tai ve, kaip 
išrodo klerikališka diktatū
ra—mišios ir kartuvės!

mai Kanadoj.
Edmontono mieste socialis 

tas išrinktas majoru.
Šiomis dienomis Kanadoj 

buvo kai kuriose provincijo
se ir miestuose rinkiniai, ku
rie pasibaigė didelu smu
giu reakcijai.Britų Kolumbi
joj atžagareiviški konserva- 
tyvai su premjeru Tolmie 
priešaky buvo visiškai iš
šluoti iš legislaturos. o jų

PROBIBICUOS ĮSTATYMAS 
GALUTINAI ATŠAUKTAS.

- - 5 GRUODŽIO JAU PASI
PILS DEGTINE.Socialistai Paėmė 

• Bridgeportą. iProUkicini?u^
Išrinko savo majorą, 12 ai- nizuot naują partiją ir vėl 

dermanų ir 3 šerifus. kovoti prieš alkoholį.
Pereitos sąvaitės miestų 

rinkimuose socialistai turė
štai jo žodžiai: “Mes prisie- j vieton pastatyti liberalai n 
riam, kad jeigu japoniškas socialistinės Co-operative 
imperializmas pakeltų savo Commonwealth federacijos 
kruviną ranką prieš Sovietų atstovai.
Sąjungą, tai mes paversime Albertos provincijoj so- 
tą karą į naminį Japonijos cialistas Daniel K. Knott 
karą, kad paliuosuoti Japo- buvo išrinktas Edmontono 
Tijos darbo mases iš po šly-J miesto majoru, 
kštaus japoniškųjų kapitali- Musų korespondentas iš 
stų jungo, kad nuversti ir Edmontono rašo: “Musų 
sunaikinti militaristinę mo- miestas išrinko savo majoru 
narchiją.” | socialistą Knottą jau trečiai

Anglijos Studentai mi majorais kas metai kėlė v rf . v __ mokesčius ir darė suktybes.
Prieš Karą. I o socialistas majora 

Pereitą subatą Anglijoj dėsčius numušė apie 10 nuo-
buvo minimas karo paliau-|simcnl iššlavė laukan ri
bų diena. Ta proga Cam- sus sukčius. Edmontonas y- 

a bridge’aus universiteto stu-lra ĄĮhertos provincijosmie-
dentai įtaisė demonstraciją | ^s artl 1W,OOO gy*
prieš karą ir militarizmą. lyentojų. Yra gražus būrelis 
Patriotai ėmė mėtyt į de-|Ir “©tuvių, 
monstrantus kiaušiniais ir
kitokiais daiktais. Kilo muš- \Wyomingo Klonyje
uŽiiJual”488 tUrtj° isikB' Eina Aštri Kova. 

Oxfordo, Glasgowo ir Wyomingo klony didžiu-
Manchesterio universitetų Į angliakasių streikuoją, 
studentai yra priėmę rėžo-1 Reikalaudami pripažint nau- 
liuciją: “Nekariauti jokiom J ją uniją. Streikieriai pikie-1 
salygom nei už karalių, nei J tuo ja kasyklas ir neleidžia

jo didelių laimėjmų. Con
necticut valstijoj Bridgepor- 
to miestas su 160,000 gyven
tojų išsirinko savo viršinin
kais beveik visus socialis
tus. Socalistų darbuotojas 
McLevy buvo išrinktas mie- 
-to majoru ir prie to da- 12 
socialistų išrinkta į miesto 
valdybą. Trys šerifai ir kiti 
valdininkai taip pat išrinkti 
iš socialistų.

Bur/uazijai ir klerika
lams šitie socialistų laimėji
mai buvo toks smūgis, kad 
jie ir kalbėt apie tai negali. 
Jeigu kurie gatviniai lapai 
ir paminėjo darbininkų per
galę, tai tik su pašaipa. Pa
vyzdžiui, vienas Bostono 
geltonlapis juokiasi, kad se
kančią dieną po rinkimų 
naujas socialistų majoras 
pasiėmė kopėčias ir nuėjo 
stogų taisyt, nes jis stoginin- 
kas. Mat, dirbti naudingą 
darbą, žiūrint dykaduonių 
akimis, yra pažeminimas.

Pereitą sąvaitę prohibici- 
jai buvo užduotas jau galu
tinas smūgis. 37 valstijos 
nubalsavo išbraukti sausąjį 
įstatymą iš konstitucijos. 
Formaliai jų konvencijos ra
tifikuos tą balsavimą 5 gruo
džio, todėl su ta diena ir 
degtinė sugrįš Amerikoje.

Nuo 5 gruodžio dienos 
jus netik degtinė legalė, bet 
ir alaus stiprumas nebus ap- 
ribuotas. Bravorninkai jau 
daro alų iki 14 procentų al
koholio. Silpnesnio alaus, 
kaip 5 procentai, visai nebu
sią, nes niekas nenori už 
vandenį pinigus mokėti.

Bet kaip bus sutvarkyta 
svaiginamų gėrimų prekyba, 
tai klausimas kol kas da ne
visai aiškus. Federalinė val
džia į šitą reikalą nesikiša. 
Taigi kiekviena valstija tu
rės pati svaigalus kontro
liuoti. Massachusetts valsti
joj norima grąžinti saliunus. 
Už tai stoja ir gubernatorius 
Ely. Kitose valstijose mano-

Ot užsidėti banka ir navov- m svaiKalus pardavinėti Vt, uzsraetioanKą ir pavog tiktai krautuvės€ ir regtora.
ti biednų žmonių 
lai kas kita!

pinigus,

už tėvynę.”

nuošė arba viešbučiuose.
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Green irgi 
priešingas saliunams. Jis bi-. 
josi, kad saliunai gali atne
šti daug skurdo darbinin
kams, kurie ir seniaus daž
nai pragerdavo paskutinius 
savo centus, palikdami savo 
šeimynas be duonos.

Degtinės kaina bus turbut 
labai aukšta, nes visi politi
kieriai norės pasipinigauti. 
Išrodo, kad bus net treji mo
kesčiai: federalinės val
džios, valstijos ir miesto. 
Jeigu degtinės gamintojas 
parduos keisą degtinės už 
$20, tai pakol tas keisas pe
reis per visų politikierių ran
kas, jis bus jau $60. Taip 
sako žmonės, kurie degtinės 
prekyba yra užinteresuoti.

Prohibicininkai ruošiasi 
jau naujai kovai prieš alko
holį. Michigano valstijoj jie 
jau įkūrė naują partiją ir 
pakrikštijo ją “Common- 
wealth Party”, kuri organi
zuosianti savo skyrius po vi
są šalį ir vesianti agitaciją, 
kad prohibicija vėl butų 
grąžinta.

Lietuvė Žuvo Ugny.
North Brookfield, Mass. 

Pereito nedėldienio rytą, a- 
pie 2:30 valandą, čia užsi 
degė dviejų šeimynų namas 

sudegė moterys, viena
francuzė, o kita lietuvė, Pe
tronėlė Ardavičienė, po tė
vais Labanauskaitė. Apie 15 
metų atgal Ardavičienė gy
veno su savo vyru Ardavi- 
čium Worcestery. Paskui at
važiavo čia su Jonu Šlioru ir 
sykiu čia su juo gyveno. Ji 
buvo jam už virėją. Jos vy
ras ir viena duktė gyvena 
kažin kur ten Connecticut 
valstijoj.—M.

Hitleris Darė “Rin
kimus” Vokietijoj.
Pereitą nedėldienį Vokie

tijoj buvo neva Reichstago 
rinkimai. Jų tikslas buvo 
“parodyt pasauliui, kad visa 
Vokietija stoja už Hitlerį”. 
Kitų partijų kandidatų visai 
nebuvo, nes ir socialdėmo- 
kratų ir komunistų organi
zacijos uždraustos ir jų 
spauda uždaryta. Ir jeigu 
kas iš balsuotojų pastatė sa 
vo balsą ne už Hitlerį, o jo 
pakalikus, toks balsas buvo 
išmestas kaip “bevertis' 
Tokių “beverčių” balsų išvi
so išmesta 3,348,125. Tuo 
budu rinkimai išėjo “vien
balsiai” už Hitlerį ir jo pa
dūkusią politiką.

POPIEŽIUS NETIKI ŠV. 
AGOTAI.

Iš Romos pranešama, kad 
popiežius apdraudė nuo ug
nies dvi brangiausias savo 
bažnyčias. Jis bijosi, kad 
jos gali sudegti. Matyt, jis 
netiki, kad nuo ugnies gali
ma apsisaugoti “šv. Agotos 
duona”.

streiklaužių į darbą. Būna 
susirėmimų su valstijos"juo- 
dais kazokais”. Scrantono. 
Pittstono ir Nanticoke apy
linkėse pereitą sąvaitę buvo

Italija Apleido Gink
lų Konferenciją.

Italijos fašistų atstovas įlaužyta keliolika automo
^ostinei Helsinky buvo su- Soragna išstojo iš nusigink- lĮ^Vj streiklaužiais ir su- 
.ostinej Helsinky buvo.su konfeJrencijos ^ado. ze^a apie 30 žmonių. Lee

vaujamos komisijos, pareik-p ark° muštynėse buvo 
kalbėti dabar-

Areštuoja So 
Šnipus.

Pereitą subatą Suomijos

ŪMIV

imta 12 žmonių, kuriuos 
Suomijos žvalgyba kaltina 
šnipinėjimu Sovietų naudai. 
Devyni asmenys buvo suim
ti pirmiau, taip kad dabar 
yra areštuota 20 žmonių, 
kaltinamų dėl šnipinėjimo. 
Tarp jų esąs ir tūlas Arvid 
Jacobson su žmona » Mi
ch igano valstijos. Suomių 
žvalgybos viršininkas sako
si turįs žinių, kad yra ir dau
giau iš Amerikos atvykusių 
komunistų, kurie tarnaują 
Sovietų špionažui.

Estijoje šiomis dienomis 
suimta 30 komunistų, kurie 
taip pat yra kaltinami šni
pinėjimu Sovietų naudai

Waterbury Užmušta 
Lietuvaitė.

Pereitą sąvaitę Waterbu- 
ryje buvo užmušta automo- 
biiiaus nelaimėj Stepanaus- 
kaitė, 19 metų lietuvaitė. Ji 
važiavo su amerikiečiais 
draugais ir sėdėjo “rumble” 
sėdynėj. Automobilis atsi
mušė į stulpą ir Stepanaus- 
kaitė buvo taip sumušta, 
kad išgulėjo ligoninėje 3 
dienas sąmonės neatgavus 
ir mirė. Jos tėvai gyvena ant 
North Riverside st

GRIŽO DARBAN 800 
‘ MAINERIŲ.

West Shenandoah’ryj pra- 
rėjo dirbti anglių kasykla, 
kuri buvo užsidarius nuo 18 
spalių. Darban sugryžo apie 
800 mainerių.

su-
šdamas, kad 
tiniu laiku apie nusiginkla 
vimą, galėtų būti pavojinga 
pasaulio taikai 
bos apie nusiginklavimą yra 
bergždžias darbas, kuomet 
tose kalbose
Vokietija, pasakė jisai.

SUSTREIKAVO NASH
AUTOMOBILIŲ DAR

BININKAI.

žeisti ir keli “kazokai".

Vaišnorius Areštuo-. KOMUNISTAI IŠŽUDĖ
žmogžudystę. 20 00° .

lavima vral - & i žinios is Kiukiango sako,
, .. ~?ano-Y . P?!"'kad Kinijos komunistų ka-

nedalyyau ja | čia suėmė Martiną v ai-j rjumen^ užėmė 4 miestus,
snorių (Wysnor)^ ir kaitina įHsuitingą, Hsuduaną, Vani- 
ų Jurgio Dngnaicio pzmPR1-Į juaną ir čenkau. Užėmę tas 
mu. Sakoma, kad Dngnaitis, komunistai pradėjo
70 metų amžiaus senukas, 
nuėjo pas Vaišnorių kolek-

Kenosha, Wis.— Pereitą I tuoti rendos. Vaišnorius ji į jiems teko 20.000 šautuvų ir 
sąvaitę čia sustreikavo Nash taip sumusęs, kad senukas ij. jj miiionaj šoviniu automobilių dirbtuvės dar-lmirė. Vaišnorius būro išvež- n'“10nal S°1"1*

naikinti savo priešininkas ir 
išžudė 20,000 žmonių. Čia

bininkai. Streikas kilo dėl | tas į Pottsvillės kalėjimą, 
to, kad į sustatomąjį depar
tamentą kompanija įvedė a- RYGOJ AREŠTUOTA 30
kordinį darbą. Dirbtuvė už-| 
sidarė.

SENATORIŲ APMĖTĖ 
KIAUŠINIAIS.

Louisianos valstijos sena
torius Long sakė prakalbą 

Šiomis dienomis latvių Alexandrijos miestely. Stai- 
policija Rygoje užklupo vo-įg-a jš visų pusių pradėjo lėk- 
kiečių hitlerininkų vadų su- r j j kalbėtoją kiaušiniai, ant

HITLERININKU.

SKALŲ DARBININKAI
REIKALAUJA DAUGIAU 

ALGOS.
Akmens skalų (šleitų) ga-J Latvijos valdžiC’ir grąžinti 

minto jai pareikalavo 35 va-1 vokiečių baronų viešpatavi- 
landų darbo sąvaitės irimą, kaip buvo prieš karą. 
$17.50 minimus algos į są-1 Policija areštavo 30 susirin- 
vaitę. Dabar NRA kodekse!kimo dalyvių ir paėmė jų 
yra numatyta jiems $12 ai-J raštus, bet vėliau suimtieji 
gos už 40 valandų sąvaitę.

sirinkimą, kur buvo daromi ;ea]0 kažin kas metė ir dvo- 
nlanai nuversti dabartinę kiančią bombą.

buvo paleisti.

KARUI BESIRENGIANT 
UŽMUŠTA IŠ VOKIEČIŲ.

Metzo apylinkėj vokie
čiai dabar stato fortifikaci 
jas, tikėdamiesi karo 
francuzais. Vežant prie 
darbų darbininkus

ANT LAIVO IŠMIRĖ 
JURININKAI.

ASHLANDE PRADĖJO
DIRBTI 4,000 MAINERIŲ.

Ashland, Pa.—Užėjus šal
tiems orams, anglių kasyk
los čia gavo daug užsakymų 
ir pereitą sąvaitę sugryžo 

i darban apie 4,000 angliaka
sių, kurie ilgai buvo be dar-

Lizbonos uostan (Portu-!
Po.

galijoj) pereitą sąvaitę atė-J Pereitą sąvaitę beveik vi- 
sul jo švedų laivas “Elsie". ant į'i Maskvos bolševikų laik- 
tų kurio buvo belikę vos tik ke- raščiai pasipuošė prezidento 

pereitą turi jurininkai. Aštuoniolika į Loosevelto paveikslais su
subatą susikūlė trokas su kitų išmirė nuo malarijos.! plačiais aprašymais, kaip 
autobusu ir 13 vokiečių bu- kuri apnyko laivą išplauki jis gražiai priėmė komisarą 
vo užmušta, o 24 sužeisti. |iš Afrikos. Litvinova.

ORLAIVIO KATASTRO
FA.

Oregono valstijoj pereitą 
sąvaitę sudužo didelis pasa- 
žierinis lėktuvas, kuris lėkė 
su 11 žmonių. Penki asme
nys buvo sužeisti, 4 užmušti. 
Nelaimė įvyko dėl tiršto ru
ko; negalėdamas matyt že 
mės. lakūnas užkliudė oriai 
viu kalną.
RINKIMUOSE UŽMUŠTA 

11 ŽMONIŲ*
Kentucky valstijos rinki

muose pereitą sąvaitę politi 
kierių kova buvo tokia at
kakli. kad užmušta 7 žmo 
nės. New Yorke nušauta 4.

OHIO GUBERNATO
RIAUS SŪNŪS UŽ

MUŠTAS.
Princeton, N. J.—Pereitą 

nedėldienį automobiliaus 
nelaimėj čia buvo užmuštas 
21 metų amžiaus Robert 
White, Ohio gubernatoriaus 
sūnūs, kuris lankė čia Prin- 
cetono universitetą. •

LIETUVIS IŠRINKTAS
SHENANDOAH’RIO

MAJORU.
Shcnandoah, Pa.—Perei

tos sąvaitės rinkimuose šio 
miesto majoru buvo išnaujo 
išrinktas lietuvis Juozas 

Sarpaįius, kuris angliškai 
vadinasi Sepauly. __ _

X
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KAIP KAPITALISTAI 
ŽIURI i NRA.

Manome, kad musų skai
tytojams gali būt įdomu ži
noti, kaip žiuri į NRA stam
bus Amerikos kapitalistai 
bei jų spauda. Todėl pa
duosime čia keliatą ištrau
kų iš jų pirmeilių laikraščių.

Štai ką rašo spalių mėne
sio numery “Nations’o Busi
ness”, Jungtin. Valstijų Ko
mercijos Rūmų leidžiamas 
Washingtone žurnalas:

“Vyriausybė politika ir veik
la sekasi gana puikiai, tačiau 
rašytojai ir laikraštininkai ne
rodo jai daug pritarimo. Kovo 
ir balandžio mėnesiais pakilusi 
isterija paprastus žiūrėtojus 
paveikė gana stipriai ir nuda
žė jų perspektyvą iki šiai die
nai. Tos isterijos metu gimė 
ir NRA. Tas pašėliškas entu
ziazmas ir genorolo Johnsono 
smarkumas stumia tą NRA iki 
šiol.

“Dabar nieko daugiau negir
dėt, kaip tik NRA, generolas 
Johnsonas, kodeksai, minimum 
algos, aukštesnės kainos, pir
kit dabar ir t.t. Visa tai yra tik 
laikini dalykai. Tai yra puikus 
dalykai ekonominiems eksperi
mentams, tačiau jie neišlaikys 
sunkių realybės bandymų. Po 
pirmojo entuziazmo, kuris bu 
vo pakilęs dėl NRA programos, 
kaip ir galima buvo tikėtis, 
jjradeda jau reikštis nusivilimo 
dvasia.

“Reikia pasakyti tiesą, kad 
visas tas NRA reikalas yra 
labai gudrus darbas minių en 
tuziazmui kelti. Retai kas drį
sta atvirai jį kritikuoti, tačiau 
privačiai galima girdėti labai 
daug rūgo j imo. šitas pri vatus 
rūgo j imas išeis i aikštę, kuo
met boikoto dvasia pasidarys 
stipresnė ir kuomet brangus 
pragyvenimas ims visus gnai
byk

“Vartotojai skųsis pirkliams, 
o pirkliai kaltins NRA dėl kai
nų pakilimo. Bankrutai bus iš
vedami tiesiai iš NRA kodek
sų. Laikraščiai, kurie dabar 
karštai remia NRA, nes gauna 
iš to didelių skelbimų, vėliau 
susilauks priešingu rezultatų.

“Smulkus biznieriai, kurie 
per dideli savo taupumą ir 
darbštumą galėjo daryti pra 
gyvenimą, dabar vargiai galės 
išlaikyti konkurenciją su dide
lėmis korporacijomis.

“Provincijos pramonė turės 
daug ko nustoti didelių indu
strinių centrų naudai.

“Darbininkų kova tolyn da
rysis vis aštresnė. Darbo atsto
vai tarp NRA personalo daro
si vis kovingesni. Generalinis 
NRA patarėjas Donaldas Rich 
bergas negalės išlaikyt nuduo
tą savo neitralumą. Vieton 
brangiai apmokamų darbiniu 
kų, prie darbo bus statomos 
naujos mašinos.

“Aukštesnių kainų reikala
vimas buvo perdaug perdėtas 
Jis bus da pakartotas sekan 
čiam Kongrese. Bet kuome; 
senatorius Thomas iš Oklaho
mos pasakys savo prakalbą a 
pie aukštesnias kainas, tai fra 
zė ‘aukštesnės kainos’ bus 
žmonių suprasta kaip ‘branges 
nis pragyvenimas’.

“Aukštesnės kainos tuoj ap
sunkins bedarbiu maitinimą, 
Gal du ar tris milionai žmonių 
galės gauti darbo, bet prie auk 
štesnių kainų pasidarys bran 
gesnis užlaikymas likusiųjų 
10.000,000 bedarbių.”

Tai labai švelni kritika 
bet ji vistiek parodo, kac 
“Nations Business”, kuris 
yra leidžiamas išimtinai ka 
pitalistams, NRA progra 

mai nepritaria. Kiti buržua 
zijos organai stačiai smer
kia prezidento Roosevelto 
ekonominę politiką. “Chica 

Daily News” editorialas

1 lapkričio laidoj vadina tą 
politiką tiesiai “revoliucija” 
ir klausia piliečių: “Did you 
ote for Revolution?” (“Ar 
ųs balsavot už revoliuci- 
a?”) .

To laikraščio supratimu, 
daromi prezidento bandy
mai yra “socialistiški” ban
dymai, o rinkdami preziden
tą pereitą rudeni šios šalies 
žmonės nebalsavo nei už so
cializmą, nei už revoliuciją, 
odėl Rooseveltas, “Chicago 
Daily News” redaktorių su
pratimu, apvylė balsuoto- 
us. Tai jau labai sunkus ap
kaltinimas.

Bostono “Evening Trans- 
cript’: korespondentas iš 
Washingtono rašo, kad
Rooseveltas su savo “smege
nų trustu” jau daro planus 
NRA ateičiai. Girdi:

“Prezidentas Rooseveltas y- 
ra tos nuomonės, kad Ameri 
koj jau praėjo tie laikai, kuo
met žmogui ar žmonių grupei 
buvo leidžiama statyti naujas 
dirbtuves arba atidarinėti nau 
jas kasyklas vien tik dėl to. 
kad jie turėjo pinigų ar galė
jo prikalbinti investorius sudė
ti reikalingą sumą.

“Avalinės pramonė gali būti 
pavyzdis to, ką prezidentas tu
ri galvoje. Amerika turi tiek 
avalinės fabrikų, kad gali ap
rūpinti batais visą pasaulį. Bet 
į užsienį šiąndien Amerika iš
siunčia batų visai nedaug. Tai 
gi milionai sudėti į avalinės fa
brikus ir mašinas visai nerei
kalingai.

“Rooseveltas mano. kad val
džiai pramonė kontroliuojant, 
ją galima pritaikyt prie nami
nių reikalų ir išvengti milioni- 
nių nuostolių, kuriuos šian
dien neša nereikalingi fabri
kai. Gamybą galima taip sure
guliuoti, kad nebūtų nei jos 
pakilimų, nei susmukimų; gali 
ma taip pat nustatyti vidutini
škas kainas, geras algas ir ne
darbą visiškai jfrašalinti.”

Ėet tokia pramonės kon
trolė kapitalistams nepatin
ka. Tūlas Francis Neilson 
parašė tuo klausimu net 
knygą, kuri šiomis dienomis 
buvo išleista New Yorke. Ji 
užvardinta “Control from 
the Top” (Kontrolė iš Vir
šaus). Autorius aiškina, kad 
pradėjus valdžiai kontro
liuoti algas ir kainas, ji tu
rės galų gale paimti Į savo 
rankas visą šalies ūkį, pra
dedant nuo žaliavos gamini
mo iki gatavų produktų par
davinėjimo krautuvėse.Galo 
čia niekur nebusią. Nuolatos 
reikėsią reguliuoti kainas, 
reikėsią leisti raportus po 
raportų, įstatymus po įsta
tymų, ir jeigu tuo budu ga
lima bus kainas pakelti, tai 
gal tik už kokių dviejų me
tų. Greitu laiku kainas pa
kelti esą neįmanoma, nes ša
lis turi daugiau prekių, ne
gu jai reikia. O kada yra 
prekių perviršis, tai jų kai
nos negali kilti

Bet ar kainų pakėlimas 
gali gyvenimą pagerinti? 
klausia knygos autorius, ir 
pats duoda atsakymą:

“Daleiskime. kad privatinėse 
įmonėse darbininkų algos pa
kils dvygubai. Kaip tuomet bus 
su pačios valdžios tarnauto
jais? Juk jiems irgi reikės kel
ti algas. Ar §3,000.000,000 už
teks tam reikalui? Vienas da
lykas veda prie kito, o tas vėl 
prie kito ir labai dažnai prie 
tokio, kurio valdžios vyrai iš 
kalno visai nenumato.”

Baigdamas savo knygą 
autorius daro tokią išvadą, 
kad iš NRA nieko gera neiš
eisią, nes jeigu valdžia no
rės visus bedarbius pristatyt 
prie darbo ir pakelt jų per-

kamąją galią, tai produktų 
kainos turės taip pat kilti, ir 
jos kils greičiau negu dar
bininkų algos, taip kad ben
dra padėtis netik nepagerės, 
bet pasidarys da sunkesnė.

Vadinas, patys dabarti
nės tvarkos gynėjai pripažį
sta, kad šita tvarka jau ne
bepataisoma.

Socialistai senai jau yra 
tai pasakę. Kapitalizmas at
gyveno savo amžių ir dabar 
prasidėjo jo irimas. Sekanti 
tvarka turės būti socializ
mas.

PLANAS ŽEMĖS REFOR
MAI AMERIKOJE.

“The World Tomorrow” 
išspausdino įdomų H. J. 
Voorhis’o straipsnį Ameri
kos farmerių klausimu. Au
torius nurodo, kad žemės u-

b- j I ( f ij tt

Gyvulius mes tik todėl menų bendruomenė. Visi 
išnaudojame, kad jie negali žmonės būdami demokrati- 
politikuoti. Lai tik vieną nei valstybei lygiai naudin- 
kartą arkliai pareiškia pro- gi, turi lygias teises ir parei- 
testą prieš jų išnaudojimą, gas. Jokių privilegijų nie- 
ir mes pradėsime daryti su kam nepripažįstama. Kiek- 
jais sutartis, pradėsime nu- vienos visuomenės nariai, 
statyti darbo dienos ilgį. pa-' naudodamiesi prieš tai hu
saro tam tikrą minimumą ir

jo, be jokių skolų, ir prie to kalėjimo už 10,000 litų kan
da jie paliuosuojami nuo ciją ir gyvena “Aušros” vie- 
mokesčių valdžiai, nes že- šbuty. Paklaustas, kodėl jis 
mės savininkas skaitosi jau taip susmuko, Račkauskas
valstybė.

Pasibaigus 20-čiai metų 
ar tam panašiu! laikotarpiui, 
per kuri farmeriai butų pa- 
Kuosuoti nuo visokių mokes
čių, valdžia* siūlo jiems pasi
rinkti vieną iš dviejų: arba 
tęsti ūkininkavimą toliau 
privačiai ir mokėti valdžiai 
nuomą už žemę, arba 
tverti ko-operatyvus ir že
mės ūki socializuoti.

Iš to matome, kad šis pla
nas nėra tikra “žemės ūkio 
socializacija”. Tai yra tiktai 
planas žemės reformai.

Kai kam gal ir šitokia re
formą išrodys baisi “revo
liucija”. Kaip, pavyzdžiui, 
galima atimti iš farmerių 
žemes ir padalyti jas valsty

atsakęs:

kis šioje šalyje jau pnejo
prie to, kad farmeriams grę-Jfcėe-nuosavybe? Juk tai butų 

tas pats. ką Rusijoj padarė 
bolševikai ’

Bet ar geriau bus farme
riams, jeigu farmas iš jų at
ims už skolas bankai ir kiti 
kreditoriai? Kur tie žmo
nės tuomet dėsis?

Einant šituo planu, vai 
džia paimdama iš farmerių 
žemes turi jiems atlyginti, 
duodama jiems teisių nau
dotis tomis žemėmis per tū
lą laiką niekam nieko ne
mokant. O .jeigu skolininkai 
žemes atimtų, farmeriai ne-

sia pavojus netekti farmų. 
Sako:

“Prie dabartinių kainų nega
lima nei manyti, kad farmeriai 
galėtų atmokėti bankams ir 
draudimo kompanijoms savo 
skolas, kurios siekia §10,000,- 
000,000. Arba bankai ir drau
dimo kompanijos turės paimti 
į savo rankas visas šalies far
mas. arba valdžia turės prisi
imti farmerių skclas ant savo 
pečių ir pavesti jų žemes vals
tybės nuosavybėn.”

Autorius patiekia žemės 
reformai planą, kuriuo gali
ma paliuosuoti farmerius 
nuo dabartinių skolų* ir pa
likti juos prie žemės.

Tą planą jis vadina “že
mės ūkio socializacija”. 
Praktikoje jo sumanymas 
turėtų veikti taip: Federali
nė valdžia pasiima ant savo

gautų nei tokių teisių. 

V. K. RAČKAUSKAS 
APIE SAVĘ„

Kauno "‘‘žinove” yra ap
rašytas pasikalbėjimas su p. 
V. K. Račkausku, kuris kitą 
syk vadovavo Amerikos san- 
dariečiais. Dabar iš jo tik 

pečių visas dabartines far-i šešėlis belikęs.
merių skolas ir jų farmas! Kaip žinia, p. Račkauskas 
paskelbia valstybės nuosa- ’ buvo paskirtas Lietuvos kon- 
vybe. Tačiau farmeriai iš šulu pietų Afrikoje. Paskui 
farmų nevaromi. Už paim-Į jis buvo iš tenai atšauktas ir, 
tas žemes valdžia atlygina parvažiavus jam Kaunan, 
jiems tam tikrais kredito buvo areštuotas dėl išeikvo- 
lakštais, kurie duoda teisės jimo pinigų, kurie buvo pa- 
jiems'naudotis žeme tūlą lai- likti Afrikoj mirusio lietuvio 
ką, sakysim 20 metų, visai ir buvo pavesti p. Račkaus- 
nemokamai. kui parvežti Lietuvon miru-

Tuo budu farmeriai pra- siojo giminėms. Dabar p. 
deda gyvenimą visai iš nau- Račkauską? yra paleistas iš 

t

“Baigia mane nelaimės ir li
ga, o kalėjimas pribaigė... Ne
turiu nei kuo gyventi, nei gy
dytis.

“Matai, broli, mane kelionė
je ištiko nelaimė: pemai pame
čiau savo ir svetimus pinigus. 
Susirūpinęs ir susikrimtęs dėl 
to, kelionėje apsirgau. Išgulė
jau 4 mėn. Francijoje. 7 mėn. 
Anglijoje ir jau arti 4 mėn. 
Lietuvoje. Sergu opa skilvyje 
sunkia forma. Turėjau bronchi
tą ir plaučių uždegimą... Man 
iškėlė bylą. Sako mane pasisa
vinus svetimus pinigus. Ir kur
gi butų protas už keletą šimtų 
svarų atsižadėti visos savo pra
eities, gero vardo, tarnybos ir 
duoncs?... Sulaukus žilo plau
ko?... Prižadėjau sumokėti tą 
savo garbės skolą, nesislaps
čiau, pakš grįžau į Lietuvą, dar 
nepasveikęs. Neturėjęs augšto 
laido (kaucijos), birželio m. 12 
d. buvau padėtas kalėjiman 
Režimas tenai tiek pribaigė 
mano sveikatą, kad netekau 12 
kilogramų (24 svarų) svorio, 
per 3 savaites gavau morfijų 
ir pantaponą. pats jau nebega
lėjau apsiversti lovoje. Paga 
liau, sumažino tardomąją prie
monę nuo 60,000 iki 10.000 litų 
ir rugp. m. 25 d. brolis išėmė 
mane iš kalėjimo ir paguldė 
priv. ligoninėje.”

Taigi išeina, kad Lietuvos 
valdžia persekipja p. Rač
kauską neteisingai. Jis tų pi
nigų nepasisavinęs, bet “pa
metęs”. Jis “pametęs” netik 
svetimus, bet ir savuosius.

Bet jeigu p. Račkauskas 
išvažiuodamas iš Afrikos 
turėjo pinigų, tai kodėl jis 
buvo Pretorijoj sulaikytas ir 
areštuotas dėl nesumokėtų 
skolų?

Amerikiečiams taip pat 
yra gerai žinomos p. Rač
kausko aferos su “Lietuvos 
Atstatymo Bendrove,” “Re- 
surcinu” ir kitomis. Žinau 
tuos dalykus, jo pasakai a- 
pie pinigų “pametimą” var
giai galima tikėti.

tt. Tas pats ir su žmonėmis. 
Kol vergai nepolitikavo, jie 
buvo laikomi paprastais dai
ktais, kilnojamojo invento
riaus viena dalimi. Jų padė
tis nuo gyvulių niekuo nesi
skyrė. Su baudžiauninkais 
tas pats. Tik tada su jais 
pradėta skaitytis, kad jie su
prato politikavimo reikš
mę, kada suprato savo pa
dėtį visuomenėje, valstybėj 
bei šeimoje. Tik tada įstaty
mai pradėjo juos ginti, ka
da jie buvo verti tų įstaty
mų, kada tuos įstatymus ko- 
vote iškovojo.

O šiandieninė darbininkų 
laisvė, streikų laisvė, sąžinės 
ir minties laisvė, susirinki
mų laisvė, žemės reforma, 
demokratinė santvarka, ne
mokamas švietimas, sociali
nė apsauga ir visa kita, kas 
tik apsaugoja darbo žmogų 
nuo išnaudojimo, kas tik jį 
gina prieš stipresniuosius, 
argi yra įsigyvenę savaime? 
Ne! Visos gerosios darbo 
žmonių institucijos yra išda
va žiaurios ir atkaklios ko
vos, yra rezultatas nuolati
nio ir nepaliaujamo politi
kavimo, nuolatinio veržimo
si į šviesų ir teisingą gyveni
mo sutvarkymą, nuolatinic 
progreso bei pažangos.

Taigi, politika yra vienas 
iš didžiausių variklių žmoni- 
os progreso. Ji išlaisvina 

atskiras tautas, klases; ji 
verčia istorijų lapus su nepa
kastu greičiu. Ir tik tas bū
na kurios nors gadynės vieš
pats, kas geriau ir greičiau 
orientuojasi žiaurioje bei 
complikuotoj gyvenimo ko
voje.

Todėl kiekviena grupė, 
klasė, tauta ar, pagaliau, in 
dividas, jei jie nori gyveni
me atitinkamą poziciją už
imti, turi rūpintis visais 
dausmiais: tiek politiniais, 
iek kultūriniais, žodžiu, tu

ri nuolatos be jokio poilsio 
x>litikuoti.

Tačiau yra žmonių, kurie 
sako, kad jau pačių dievų 
taip surėdytas šis pasaulis, 
cad vieni turi valdyti ir nau 
dotis kitų darbu, kiti gi mel
stis, dirbt ir klausyti.

Kiek šios pažiūros buvo į- 
sigyvenusios seniau, tiek ne
tinka jos dabar, laisvės ir 
demokratizmo laikais.

Demokratizmas sako, kac 
joks žmogus negali vergiš
kai priklausyti kito žmo
gaus. Valstybė yra lygių as-

vusių kartų darbo vaisiais* 
yra lygiai atsakomingi ir už 
tolimesnį tos vsuomenės li
kimą. Visiems juk lygiai 
svarbu, kaip bus sutvarky
tas gyvenimas ateityje, kaip 
gyvens musų vaikai. Visi juk 
stengiasi ne tik dabarčiai, 
bet ir ateičiai gyventi To
dėl demokratinėje santvar
koje vieno asmens viešpata
vimas visiems kitiems yra 
neigiamas, su juo kovoja
ma.

Tačiau pasitaiko tokių 
žmonių, kurie visuomenę įsi
vaizduoja kaip paklusnių a- 
velių masę, nieko nenusima
nančią apie savo funkcijas 
ir drausmingai klausančią 
vieno vado. Tokių minčių 
reiškėjai yra diktatūrų šali
ninkai, daugiausia fašistai. 
Visa jų sistema, kaip sako 
jrof. Jurgutis, labai ir labai 
cvepia viduramžiais, prime
na viduramžių feodalinę 
tvarką: kunigiją, bajoriją ir 
valstiečius.

Pirmiesiems luomams vi- 
kas, antriesiems — nieko, 
širmieji turi tėvynę, antrieji 
neturi ko valgyti. Į tokią 
santvarką nori grįžti kunigi
ja ir buržuazija (pirmiau 
bajorija). Tų dviejų klasių 
įsigalėjimas.reikštų galą lai
svei, teisingumui, žmonišku
mui, meilei bei teisėtumui.

Jie ir stengiasi įtikinti 
darbo liaudį, kad politika 
neužsiimtų, o savo likimą 
atiduotų nedideliam “vadų” 
skaičiui.

Darbo liaudis ne visur 
greit susiorientuoja. Kartais 
ji nustoja politikavusi, pasi
duoda “vadų” įtakai, tačiau 
paskui labai ir labai gailisi. 
Juk kas gi norėtų grįžti į 
vergijos ar baudžiavos lai
kus?

Plačiosios masės turi įsiti
kinti, kacl jų tikslas yra —
laisvėje įgyvendinti teisin
gumą. Ta prasme ji tiri be 
paliovos politikuoti.

AL Darniu*.
(“Jaunimas”)

“VIENYBĖ” EINA. BET..

‘Vienybė” vis dar eina, 
bet jos ateitis labai neaiški 
“Tėvynė” rašo:

“Liūdnesnio vaizdo negali 
būti, kaip šiandie turime se
niausio Amerikos lietuvių laik
raščio—‘Vienybės’ įstaigą. Dar 
taip nesenai buvusis gyvas lie
tuvių judėjimo centras Brook 
lyne, šiandien stovi uždarytas 
visokiomis valdžios iškabomis 
languose. Mat prie ko priveda 
net gyviausias įstaigas asme
niniai ir partiniai neriboti už
si varinėjmai...”

Susivienijimas jau užve
dęs bylą “Vienybės” namui 
paimti už $25,000 skolą. Esą 
pastatyti net du “resyve- 
riai” — vienas Susivieniji
mo, o antras kitų kredito
rių.

“Vienybę” kol kas leidžia 
darbininkai. Kaip ilgai jie 
galės ją palaikyti, nežinia.

Anglas Mato Ameri
koj Diktatūrą.

Anglijos konservatyvų va
das Baldwinas sako, kad 
Anglija šiandien yra viena
tinė demokratijos gynėja. 
Amerikoj jis mato tikrą dik
tatūrą. Konstitucija pasili
kusi jau be reikšmės; viską 
diktuojanti prezidento val
džia. “Ačiū dievui, kad mes 
nesame tokia karštagalvių 
tauta”, pasakė anglų buožė. 
Tuo tarpu Amerikos pluto- 
kratai rėkia, kad Roosevel
tas čia vykina “socializmą”. 
Chicagos “Daily News” va
dina Roosevelto politiką “ti
kra revoliucija”. Rusijos ko
munistai Rooseveltą irgi va
dina “socialistu”. Ir todėl jie 
ragina Amerikos darbinin
kus kuogreičiausia jį nuver
sti. Jeigu jis butų tikras dik
tatorius, komunistai prieš jį 
turbut neagituotų.

KAU* BAUDŽIAMA UŽ 
PLENTŲ GADINIMĄ

Plentų ir vandens kelių 
valdyba praneša, kad už 
plento griovių teršimą, tiltų 
ar kitų įtvarų gadinimą, gy
vulių kelio juostoj ganymą 
apskr. viršininkas gali nu
bausti ligi 500 litų baudos. 
Baudos nesumokėjus, ji gali 
būti pakeista areštu iki 1 
mėnesio.
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AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Km nieko 
To niekas nepeilda

BROOKLYNE PASIRODĖ KARINGA 
BAUBLIŲ SUSAIDĘ.

“Laisvė” stovi lygiomis su
“Saules” Taradaika.

Kriaučių unijos skyrius 5 
spalių buvo surengęs Brook
lyne mitingą, kad išaiškinus 
už kurios partijos kandida
tus butų geriau balsuoti 7 
lapkričio rinkimuose. Kal
bėjo visų partijų atstovai 
bei šalininkai, buvo net ir 
komunistų “spykeris”, tik 
socialistų atstovo kažin ko
dėl nebuvo.

Visų pirma vienas kriau- 
čius kalbėjo už “fussion” 
kandidatą j majorus La- 
Guardią. Paskui lietuvis tau
tininkas agitavo už Tamma- 
ny sukčių kliką, sakydamas, 
kad tai esanti geriausia 
“partija”, ji viską pastačiu
si. Kitas kalbėjo už “recove 
ry” kandidatą McKee. Visi 
kiti esą vagys ir sukčiai, tik 
McKee esąs teisingas ir ge
ras vyras.

Iš publkos atsiliepia Fra- 
nas Lavinskas, kuris prašo, 
kad leistų jam pasakyti ke
liatą žodžių apie socialistų 
kandidatus, kurių čia nie
kas neatstovauja.

Pirmininkas perstato jau
ną vyruką kalbėti nuo ko
munistų, pridurdamas, kad 
po jo kalbėsiąs kažin koks 
Lavinskas nuo socialistų. 
Visi Įdomauja, ką pasakys 
socialistų kalbėtojas. Bet 
pirma atsistoja komunistas. 
Jis išmokęs deklamuoti at
mintinai ir kalba kaip dava
tka poterius. Pasako, kad 
kapitalistų partijoms nega
lina tikėti, nes prieš rinki
mus jos visuomet daug ža 
da, bet po rinkimų niekad 
nieko neduoda. Neapsieina, 
žinoma, ir socialistų neikan 
dęs. Socialistai esą tokie pat 
“vagys”, “buržujai”, “iš 
bankierių gauną pinigų savo 
agitacijai” ir taip toliau. 
Primetė socialistams net 
Hitlerį ir visus fašistus.

Žinoma, tai yra paprasti 
komunistų poteriai. Kitokių 
jie ir nemoka.

Pabaigus jam tuos pote
rius barškėti, pirmininkas 
pakvietė Lavinšką, kad pa
sakytų keliatą žodžių apie 
socialistus. Vos tik Lavins
kas pakilo nuo kėdės, komu
nistai pradėjo baubti. Pasi
rodo, kad jie čia turi tikrą 
baublių susaidę, kuri yra la
bai vajauna ir pikta. Kada 
kalba koks Bimbos zakristi
jonas, tai ji jam ploja arba 
dainuoja “Ei, dubinuška”, o 
kada kalba socialistas, tai 
bimbiniai baubliai baubia. 
Bauba kaip tikri veršiai: 
bu-bu-bu!...

Lavinskas išėjęs ant pa
grindų pašiepė komunistus, 
kad jie išsilavinę neblogai 
baubti. Bet pripažinęs jiems 
kreditą už gerą bliovimą, 
kalbėtojas pažymėjo, kad 
politikoj komunistai daro 
labai daug klaidų. Jie klys
ta patys ir kitus klaidina. Jis 
parodė ir komunistų parti
jos platformą, kurios 9-tame 
puslapy yra netik klaidų, bet 
i. melų. Pavyzdžiui, jie te
nai vadina Socialistų Parti
ją “Trečiąją Bosų Partija”. 
Juk tai yra aiškus ir nedo
ras melas.

Nežiūrint šitų komunistų 
falsifikacijų, Lavinskas 
nešmeižė ir neniekino. Jis 
pasakė: kai nueisite utar 
ninke balsuoti, tai balsuokit 
už socialistų kandidatą. Jei 
kas bijo socialistų, tebalsuo- 
ja už komunistus. Kuo dau
giau bus radikališkų balsų, 
tuo didesnis smūgis bus ka
pitalistams.

Kadangi laikas buvo jau 
vėlus, tai Lavinskas ilgai ne
kalbėjo. Tačiau jam pabai
gus, žmonės d a nenorėjo 
skirstytis.

Šitos prakalbos da sykį 
parodė, kad komunistams 
daug malonesni kapitalistai, 
negu darbininkų reikalų gy
nėjai socialistai. Kuomet 
kalbėjo už plėšrųjį Tamma- 
ny ir kitas kapitalistines 
grupes, tai musų “baublių 
susaidė” nei nemyktelėjo; 
bet kada atsistojo socialis
tas, tuoj prasidėjo baubi
mas.
Komunistų kalbėtojas dau

giau “vagino” socialistus, 
negu kapitalistus. Bet jeigu 
jau kalbėti apie vagystes, tai 
šitie komplimentai daug ge
riau tinka patiems komuni
stams. Juk jie turbut da ne
užmiršo, kaip jie pavogė 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos turtą, kurio vertė siekė 
$75,000. Nusinešė netik 20,- 
000 dolerių pinigais, bet vi
sas spaustuvės mašinas, rai
des ir knygas. Tomis maši
nomis bei raidėmis jie ir 
šiandien spausdina savo 
“Vilnį”. O kas gi nežino is
torijos su Brooklyno kriau
čių overkočiais, kuinuos vi
sas “Laisvės” dvaras nešio
jo už parsidavmą bosams? 
Ir visa to-akyvaizdoj “Lais
vės” agentėliai turi drąsos 
vadinti socialistus “vagi- 
mis !

Ne, vyručiai, socialistai 
čia tokias darbeliais nėra sa
vo rankų sutepę. Jie tik iškė
lė jūsų šmugelį. Turbut dėl 
jo jus ir šmeižiat juos.

Žmonės sako, kad šunies 
lojimas neina į dangų. Tą 
patį galima pasakyt ir apie 
komunistų baubimą. Jo irgi 
niekas neklauso, štai, atėjo 
rinkimai — ir ' socialistų 
kandidatas į New Yorko 
majorus gavo 63,450 balsų, 
tuo tarpu kai komunistų 
kandidato balsų /beveik ir 
nesimato.

parašė. Dėl to žmonės ir ne
nori jos skaityt. Sako, kas iš j* 
tokio laikraščio? Gerų žinių 
jis nerašo!

F. Lavinskas.

Socialistai buvo atakuoja
mi iš visų pusių. Iš vienos 
pusės juos. puolė kapitalis
tai, o iš kitos juos šmeižė 
komunistai. Ir nežiūrint šito 
“bendro fronto” piktos pro
pagandos prieš socialistus,, 
susipratę darbininkai sudė
jo tūkstančius balsų už so
cialistus. O netoli New Yor
ko, Bridgeporto mieste, bu 
vo išrinktas socialistų majo
ras ir 12 aldermanų.

Vadinasi, “baublių susai- 
dės” balsas irgi neina Į dan
gų.

Reikia pasakyti, kad ko
munistams nesiseka ir savo 
laikraščius platinti. Štai, 
man parupo sužinoti, kiek 
čia ant “standų” išparduo
dama lietuviškų laikraščių 
pavieniais numeriais. Vie
nas “standas” parduoda Į 
sąvaitę “Keleivio” 120 eg
zempliorių, “Naujosios Ga
dynės” 15 ir iki 25, “Vieny
bės” 15 iki 20, “Laisvės” 
kiekvieno numerio parduo
dama tik nuo 3 ligi 6 ir “Sau
lės” Taradaikos nuo 3 iki 6. 
Pasirodo, vadinasi, kad 
“Laisvė” stovi lygiomis su 
Mahanoyaus gazieta.

Klausiu, kodėl taip mažai 
išeina “Laisvės”? Juk ji vie
tinis dienraštis, turėtų išeiti 
šimtai. Pasirodo, kad žmo
nės nemėgsta “Laisvės” dėl 
dviejų dalykų. Ji daug me
luoja ir nepaduoda gerų ži
nių. Visi kriaueiai žino, kad 
“Lasvės” dvaras įsigijo an
dai gerų overkočių, bet 
“Lasvė” nieko apie tai ne-

Pittsburgho Lietuvių
Aviacijos Diena.

Pittsburgho Lietuvių Avia
cijos diena įvyksta lapkričio 
26 d., Bettis Field Airporte, 
prie McKėe&port Boulvar

do. Dalyvaus lakūnas Juo
zas R. James-Janušauskas ir 
kiti garsus aviatoriai. Juo
zas Janušauskas darys viso
kių šposų ore ir vežios no
rinčius su juo pasivažinėti 
□adangėje. Antanas Moske- 
vičius, lietuvis parašutinin- 
kas, kuris yra pagarsėjęs 
tarp amerikonų savo šiurpu- 
ingais šokimais iš lekiančio 
padangėmis orlaivio, irgi 
dalyvaus Lietuvių Dienoje ir 
darys tuos pačius šokimus iš 
lėktuvo. Bus ir prakalbos a- 
viacijos lauke. Kalbės lietu
vių ir amerikonų kalbėtojai 
ir jų kalbos bus perduoda
mos per garsiakalbius.

Aviacijos programa pra
sidės nuo 1:00 valandos po 
pietų. Įžanga į aviacijos lau
ką tik 25 centai asmeniui; 
automobiliams pastatyti vie
ta nemokama. Vietos pa
kaks visiems.

Kad Aviacijos Diena bu
tų sėkminga ir tikrai įspū
dinga, yra rengiama didelis 
automobilių paradas nuo 
Lietuvių Mokslo Drąugys- 
fcės svetainės. Paradas išva
žiuos lygiai 12:30 vai. po 
pietų ir važiuos į aviacijos 
lauką, Bettis Field Airpor
tą. Norintieji važiuoti sy
kiu, prašomi užsiregistruoti 
pas parodos Komisijos na
rius, būtent, pas C. J. Milių, 
arba pas Adomą Marčiulai 
tį, arba Lietuvių Mokslo 
Draugystės Svetainėje, 142 
-Orr st., tel. Atlantic 9491. 
Kas neturi savo mašinos ir 
nori dalyvauti Lietuvių A 
viacijos Dienoje, tegul atei
na aukščiau pažymėtu lai 
ku prie Liet Mokslo Drau
gijos svetainės^ o iš tenai vi
si kartu nuvažiuosime—kas 
mašinomis, kas trokais, 
transportacija bus visiems 
parūpinta, tik prašome iš 
kalno užsiregistruot kad ga-

Fašistų a. dėšiškumas Anglijoj.

Vieną rytą Lond ne buvo pastebėta plevėsuojanti virš vieno 
namo Anglijos vėliava. į kurios vidurį buvo prisiūta vokiečių 
fašistų ženklas (svastika). Anglai tokiu fašistų akiplėšiškumu 
labai pasipiktino ir tą vėliavą tuoj nutraukė žemėn.

KAIP EINA S.L.A. VIRŠININKŲ 
NOMINACIJOS.

Įskundė “Vilnį’’
Chicagos piniguočių dien

raštis “Tribūne" Įdėjo žinią, 
kad keletas fašistuojančių 
lietuvių įskundė valdžiai 
lietuvių komunistų dienrašti 
“Vilnį”. Skundikų noras— 
“Vilnį” uždaryti; jie nori, 
kad J. V. Paštas neleistų 
“Vilnies” siuntinėt.

Skunde esą nurodoma, 
kad “Vilnis” nepritarianti 
NRA. vajui; kad “Vilnis” 
buvusi lietuvių Universal 
banko uždarymo priežastis, 
ir kad “Vilnis” esanti Rusi
jos valdžios šelpiama.

Jei ne toks dienrašti

PHILADELPHIA, PA.
Reikalingo* visos žinios 
apie Darijų ir Girėną.

Prašant Lietuvos Aero 
Klubui, Kaune, priduoti vi
sas galimas žinias iš musų 
veikimo a.a. Dariaus-Girėno 
transatlantinio finansavimo 
reikalu, Vilniui Vaduoti Są
jungos komitetas, pasižadė
damas tai padaryti, šiuo 
kviečia Philadelphijos lietu
vius ir tuos genis žmones, 
kurie prisidėjo kokiu nors 
buriu finansavimui žuvusių 
musų lakūnų, ar tai darbu ar 
pinigais, suteikti mums vi
sas žipias Dariaus-Girėno 
reikalu. Gal turėjote su jais

Dabartiniu laiku Susivie
nijimas Lietuvių Amerikoje 
turi nominacijas. į Pildomą
ją Tarybą, kuri užims vietą 
Detroito seime 1934 m. No
minacijoms paskirta du mė
nesiai, šių metų lapkritis ir 
gruodis. Pirmesni seimai y- 
ra patvarkę, kad organe 
“Tėvynėj” negalima vesti 
jokios agitacijos nominaci
jų arba rinkimų laiku, todėl 
organas atsisako talpinti 
bent kokius pranešimus apie 
nominacijų bėgį arba kuopų 
balsavimų davinius. Kadan
gi Susivienijimui priklauso 
daug “Keleivio” skaitytojų, 
tai laiks nuo laiko paduosim 
nors trumpoj formoj kores
pondentų pranešimus. Štai 
keliatas tokių žinių:

Lawrence, Mass.—Spalių 
29. buvo SLA. II Apskričio 
metinis suvažiavimas. Jame 
dalyvavo 55 delegatai nuo 
16 kuopų. Atlikus svarbius 
Apskričio reikalus, nutarta 
slaptu balsavimu susipažint 
su delegatų nuomone, kokie 
kandidatai į Pildomąją Ta
rybą yra pageidaujami. Bal
savimo daviniai buvo tokie:

Prezidento urėdai:
Adv. F. J. Bagočius .. .45 
Adv. Nadas Rastenis .... 8
J. V. Grinius ................1.
J. Preytis  .................1.

Vice-prezidento urėdui:
K. Strumskis............. ... 13.
J. V. Grinius .......... .... 8.
Adv. F. J. Bagočius... .... 5.
Jonas Tareila .......... ....  3.

Kiti po vieną.
Į sekretorius:

M. J. Vinikas............ ... 45.
Stasys Mockus......... ..... 1.
B. F. Kubilius.......... ..... 1.

Iždo glob. A. S. Trečioką ir 
S. Meškuną.

Brooklyn, N. Y.—Lapk. 5 
p. Strumskio buvo sušauktas 
SLA. apielinkinių kuopų 
veikėjų pasitarimas dėl no
minacijų. Šaukta apie 50 
veikėjų, bet dalyvavo tiktai 
19. Pirmininkavo p. Juozas 
Ambraziejus. Nors dalyviai 
buvo daugumoj dešinieji 
tautininkai ir tik 5 socialis
tai arba jų simpatizatoriai, 
pirmininkas buvo bešališkas 
ir tvarkoj. Socialistai patarė 
sudaryti bendrą sąrašą, 
maždaug šitokios sudėties: 
2 socialistų pažiūrų, tris san- 
dariečiai ir 2 tautininkai, ir 
pasiūlė sekančius: adv. Ba- 
gočių ir adv. Gugį nuo so
cialistų, Strumskį į vice-pir- 
mininkus, Dr. Viniką sekre
torium ir Mockų iždo glo
bėjo vieton nuo sandariečių, 
ir sutiko su Dr. Stanislovai^ 
čiu ir bet kokiais tautininkų 
kandidatais į iždo globėjus. 
Sandariečiai rodė noro 
tokią propoziciją rimtai pri
imti ir svarstyt, bet fašistuo- 
jantys tautininkai tokių ge
rų norų neparodė. Buvo ma
nyta kandidatų klausimą 
ramiai išrišti, kad seime ne
reiktų delegatams gaišinti 
laiką politikas bevarinėjant 
ir derybas bedarant, o vie
toj to—priimti pataisytą
konstituciją. Balsuojant, į 
pirmininko vietą Strumskis 
gavo 8 balsus, Grinius 5 ir 
Bagočius 5. Fašistai pirmiau 
dar varės už Bačiuną, bet 
paskiau atsimetė nuo jo, ir 
sustojo prie Griniaus kaip 
savo kandidato. Visą pasita
rimą suardė netaktiški išsi
šokimai tūlų Šiugždos ir 
Ambrazo iš Newarko ir Šli- 

tik
Iždininko pereigoms:
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kaip “Tribūne”, tai šaky- kokiu pasikalbėjimų, gal jie 
čiau, kad tie paskalai apie aplankė asmeniškai, gal tur 
:kundimą laikraščio vai- rite nusiėmę paveikslus su 
džiai prasimanvti: dabar gi lakūnais, ir Lt.—viskas rei- 
tenka tikėt, kad ištiesų lie- kalinga butų gauti. Iškarpos 
tuviu tarpe yra tiek žemai iš visokių laikraščių pirm iš- 
nupuolusiu gaivalu, kad i- skridimo ir po katastrofos, 
masi Judoš vaidmenį lošt. labai pageidaujamos. Kaip 

jautėtės lakūnams pirmu 
. Nėra tokio laikrsacio. kad Syk pribuvus “Vytauto Par- 

visiems įtiktų: kiekvienas ^an”: kokių įspūdžių padak 
savo sekėju ir priešų. j sutikimas, susipa

Įima butų iš kalno parūpinti Taip ir su Vilnim . Ji nei žinimąs.

J. S. Lopatto ................ 8
Kiti po vieną.
Į kaso* globėjus:

Stasys Mockus ..............49.
J. Mitrikaitė ................ 23.
Chas Leikus ................ 10.
S. Bakanas......................2.
J. Mickevičius................. 2.

Pastebėtina, kad iš suva
žiavimo dalyvių tiktai 8 bu
vo socialistišku pažiūrų, 11 
.tautininkų, o likusieji—pa

pakankamai trokų.
Aviacijos lauke progra

mai užsibaigus, vakare visi 
grišime į Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainę, kur bus 
koncertas ir prakalbos susi
pažinimui su lakunu Janu
šausku. Koncerte dalyvaus 
Lietuvių Radio Kliubo Cho
ras, Jono Vainausko simfo
nijos orkestras ir kiti žyme
snieji Pittsburgho daininin
kai ir dainininkės. Įžanga į 
koncertą tik 25 centai. Kon
certo programa prasidės 8 
vai. vakare.

O katrie norės valgyti, tai 
atvykę į Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainę gaus šil
tą vakarienę už visai mažą 
kainą.

Lakūnas Janušauskas ruo
šiasi ateinantį pavasarį skri 
sti is New Yorko į Lietuvą ir 
išpildyti Dariaus-Girėno pa 
liktą testamentą, kad “Spar
nuotas Lietuvis turi parlėkti 
į Lietuvą.” . .

Taigi Pittsburgho Lietu
vių Aviacijos dienos visas 
pelnas eis Juozo R. Janušau
sko skridimui į Lietuvą pa
remti. Visi Pittsburgho lie
tuviai todėl dalyvaukim A- 
viacijos Dienoje ir nors ma 
ža dalele prisidėkim prie už
baigimo Dariaus-Girėno ne
baigtos kelionės. Tuo pa- 
gerbsim jų atmintį.

Spaudo* Komisijų.

tautos, net lietuvybės ji^at- nvp 
stovauja, jės •4fvpa--
stangos darbiinmi^^^obu- galite eitoRHR ar proza, 
dzio, tarptautiški: jiaiskina lietuvių ar anglų kalbomis, 
valdžios nesirupi; in nu- Laikas duodamas iki lap- 

varguo- Lričio 25 d., 1933. Siųskite:
Z. Jankauskas,
538 N. 12th St., 
Philadelphia, Pa.

mene; ji kviečia visus vie
nytis griežton kovon, kad 
priverst valdžią atsižvelgti i 
'žmonių nepakenčiamą buk-, 
lę.

Gal “Vilnies” taktas ir ne-1 
tikęs, tik anaiptol ne jos sie
kimai. Dažnas mato. kad 
šioj lobių šaly milijonai 
skursta, badhuja. vien šal-

raus su iaisl^11^ sandariečiai.

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių radio programa

bus duodama iš didesnės 
stoties.

Jono Valaičio vedama lie- 
tuvių radio programa tapo 

tais pažadais jau penkti me- per kelta i didesnę stoti. Da
tai maitinami. Argi tai gali- bar jį bus g i r d i m a iš 
ma tylėt? WH0M stoties, kuri veikia

Užsidarė tūkstančiai ban- 3450 kilociklų bangomis ir 
kų, kurių lietuviški laikraš-'560 watų jėga. 
čiai nelietė; butų užsidaręs Pirma jo programa buvę 
ir Universal bankas—kad ir duodama iš silpnesnės sto- 
visi laikraščiai butų jį gyrę. ties ir buvo girdima tik apie 
Mat, kada žmogus nebedir- New Yorką. Dabar gi iš sti- 
ba, negauna alg«’s. <» reik presnės stoties girdėsis net 
gyvent, tai toks jau negali Pennsylvanijos ir Massa- 
bankan bedėt; priešingai, chusetts dalyse, 
jei turi pasidėjęs, imasi pra- Lietuvių programa yra 
gyvenimui ir kad nepražūtų, duodama trečiadieniais, nuo 
“Vilnies” kaltinti dėl ro ne- 7 iki 7:30 vai. vakaro, kuo- 
galitna. met yra parankiausia laikas

Visuomenė sužinos s kun-visiems klausytis, 
dikų vardus ir nuo tokių New Yorko radio progra- 
kvašistų net savieji pasi- mos yra skelbiamas Brook- 
trauks. Skundimą- valdžiai lyno, New Yorko ir New 
kitokių pažiūrų asmens ar Jersey anglų dienraščiuose, 
laikraščio, yra žemas ir Lietuvių programa yra žy- 
biaurus palinkimas. Jo rei- mima kaip “Voice of Li-
kia saugotis kaipo dvoko.

A. Rūkas.
thuanians.’

Vietini*.

Į daktarus kvotėjus:
Dr. A. L. Graičiunas ....21.
Dr. J. Stanislow............14.
Dr. J. Jonikaitis............. 7.
Dr. Bronušas ................ 7.
Dr. Klimas.................... 3.
Dr. Repšis .................... 2.

Pittsburgh, Pa. —Lapkri
čio 3 buvo pažangiųjų SLA. 
veikėjų pasitarimas apie 
kandidatų sąrašą. Vienbal
siai nutarta rekomenduoti 
nariams remti sekančius:

Į prez. adv. F. J. Bagočių,
Į vice-prz. J. K. Mažiukna. 
Į sekret. Dr. M. J. Viniką. 
Į ždin. adv. K. P. Gugį.
Į iždo glob. S. Mockų ir M.

Bučinską.
Į Dr. Kvot. Dr. A. L. Grai
čiunas.
Susirinkimo dalyviai pa- 

briežė: “Daktarą Graičiuną 
Pittsburgh iečiai remia atsi
žvelgdami į jo nenuilstantį 
visuomeninį darbą ir senat
vę, nors mes nesame prie
šingi ir Dr. Bronušui, kurio 
kandidatūrą išstatė SLA.va- 
karų veikėjų komitetas.”,

Wilke* Barre, Pa.—Lapk. 
5 būrelis SLA. veikėjų iš 5 
kuopų, apkalbėję Susivieni
jimo reikalus, rekomendavo 
savo apylinkės nariams rem
ti sekančus kandidatus:

Pirm. adv. F. J. Bagočius. 
Vice-p. F. J. Živatas.
Sekr. M. J. Vinikas.
Iždin. J. S. Lopatto ir Gugį

galėdami įžeidinėjo sociali
stus, pravardžiuodami “rau
donukais”, patardami “pasi
šaukti Leniną iš Maskvos”, 
etc. Susirinkimui atsisakius 
tuos ignorantus sudrausti, 
socialistai atsisakė toliau 
pasitarime dalyvauti. Susi
rinkimas galop nutarė: į to
kias vietas, į kurias nesusi
taikoma vienbalsiai vieną 
kandidatą remti, statyti du 
daugiausiai balsų gavusiu. 
Bet socialistams išėjus, tas 
nutarimas sulaužyta ir su
daryta 100 nuoš. “tautiškas 
šleitas” iš sekančių: pirm. 
Strumskis, vice-pirm. Tre
čiokas, Vinikas sekr., Gugis 
iždininku, kvotėju Dr. Sta- 
nislow, o globėjais: Mockus 
ir Šlikas.

Chicago, III. — Laprk. 8 
313 kuopa balsavo, ir vien
balsiai, po 9 balsus davė se
kantiems: Bagočius, Mažiu
kna, Vinikas, Gugis, Miku- 
žiutė, Mockus (į globėjus) 
ir Dr. Bronušas.

Sekančią sąvaitę praneši
me mus korespondentų pra
nešimus apie tolimesnį no
minacijų bėgį ir užkulisines 
politikas.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

GYDANČIŲ ŽOLIŲ KRAUTUVE IR 
ISDIRBYSTft lietuviškų vokiškų gy- 
daolia mm Vidurių l'žkietėjiKM. Skil
vio NemaMmo. Nenoro Valgyti, Strė
nų ir Pečių Skaudėjimo, Patrūkimo, 
Dusulio (Asthma), Peršalimo, Skau
smo po Krutinę. Reumatizmo. Plau
kų Slinkimo, Pleiskanų, Slapinimo 
Lovoje. Nuo Nervų—Išgąsčio, Prie- 
miečio, Nemiegojimo, Galvos Skaus
mo ir Galvos Svaigimo. Nuo Baltųjų 
ir kitų ligų.

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

KAZELL’S BOTANICAL CO. 
Wholesale Botame Druggists 

1W W. BROADMAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

J
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Pasikalbėjimas 
Maikio sn Tėvu

Minės Kražių Skerdynes.

—Tegul bus pagarbintas, kiek pinigų turi jo parapi 
Maike!

—Labas i-ytas, tėve! Šian
dien anksti atsikėlei.

1893 metais caro kazokai 
tenai užmušė bei sužeidė 

apie 540 žmonių.
šiemet, lapkričio 21 d., 

sukanka 40 metų. kai rusų 
valdžia, su gubernatorium 
Klingenbergu priešaky, pa
naikino Kražių vienuolyną 
ir uždarė jam priklausančią 
bažnyčią. Tos bažnyčios už
darymo skandalas ir kruvi
nos skerdynės yra viena iš 
charakteringiausių caro vie
špatavimo laiku iliustracija.

Kražiai stovi dešinėj Kra
žantės upės pusėj. Kražių 
miestelis labai senas ir mini
mas senovės raštuose jau 
bemaž nuo 700 metų. Pir
moji apie Kražius žinia yra 
iš Lietuvos karaliaus Min
daugo laikų.

1933 metais vokiečių kar
dininkų ordeno magistras 

. Vinrikis Įpuolė Į Viduklės ir 
Kražių žemes, ir per astuo
nias dienas žudynėmis ir 

'gaisrais viską nuteriojo. Pa- 
! skui dėl Kražių kunigaikštis 
Vytautas buvo pas kryžiuo
čius pabėgęs ir su jų pagel 
ba ėjo kovoti prieš savo bro
li Jogailą.

’ F"1 "U1'!
jonysT Didžiuma jų taip1 Kražiai darė stiprios ita- 
biedni, kad ir graboriui ne- kos Į visą Žemaitiją. Čia

—Einu darbo jieškoti, 
Maike.

—O kas pasidarė, tėve, 
kad tu užsimanei dirbti?

—Zakristijonas išskaitė 
man iš švento rašto, kad be 
darbo būti griekas. Sako, 
pats Dievas pasakęs Ado
mui: “Jeigu neprakaituosi, 
tai bylnų nevalgysi.” O di
dis mus tyčeris šventas Po- 
vylas pasakęs tiesiai bolše- 
vikšikai: “Kas nenori dirbt 
tas tegul ir neėda." Taigi aš 
ir pastanavijau eit darbo 
jieškoti.

—Kad darbas yra reika
lingas, tėve, tai visi žino ir 
be šventraščio. Bet jeigu tu, 
tėve, taip daug svarbos dėti 
šventraščio žodžiams, tai 
pasakyk man, kodėl tavo 
parapijos klebonas neina 
darbo jieškoti? Juk jis daug 
jaunesnis ir stipresnis už ta
ve.

—Nebūk balamutas, Mai
ke! Kaipgi išrodytų, jeigu 
Dievo sluga nueitų į restora
ną bulvių skusti arba dyši 
mazgoti?

—O kodėl jis negalėtų to 
daryt, tėve? Juk rankos ne
nupultų. Jeigu tu kalbi apie 
šventraštį, tėve, tai turėtum 
žinot, kad Kristus savo mo
kiniams kojas mazgojo. Ko
dėl tad kunigas negalėtų sa
vo parapi jonams puodų su- 
mazgot?

—Jis ne ant to pašventin
tas, Maike. Jis turi mokinti 
žmones doros, turi aiškinti 
Dievo žodį iš rašto švento.

—Nesakyk, tėve. mokinti.
—Tai kaip sakyt?
—Sakyk, mulkinti.
—Riba tu pasiutai, Mai

ke! Kaip tu gali sakyt, kad 
kunigas mulkina žmones?

—Palūkėk, tėve, nesikar- 
ščiuok. Galime šitą dalyką 
apkalbėti visai ramiai ir šal
tai. Paimkim, pavyzdžiui, 
kad ir tą švemaštį, kurį tu 
taip mėgsti cituoti. Tenai 
pasakyta, kad žmogus turi 
prakaitu pelnyti sau duoną. 

. Bet ar tu matei kada nors 
savo kleboną prie darbo 
prakaituojant? Ne, nema
tei. Jis sėdi sau poniškoj 
klebonijoj, gardžiai valgo, 
nieko nedirba, ir turi pinigų. 
Ve, nesenai Philadelphijoj 
mirė kunigas Kaulakis ir

Klingenbergą^ su kazokų 
pagelba’1893 retais 21 lap
kričio atpiškt o i Kražių 
miestelį. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Gubernatorius į- 
sakė, kad klebonas per pa
mokslą žmonėms Įsakytų iš
eiti. Kunigas liepė žmonėms 
valdžios paklausyti, tačiau 
bažnyčia nejudėjo nei iš
rietos. Tada Įpuolė būrys 
kazokų Į bažnyčią ir pradė
jo nagaikomis. kardais ka
poti žmones.

Daug buvo sužeistų, o dar 
daugiau suimtu ir nuvarytų 
i kalėjimus. Taip pat buvo i 
nužudytų. Kražių skerdynė
se nukentėjo apie 540 žmo
nių. Apie 30 mirė nuo šal
čio, nes buvo suvaryti i upe
lį, 300 išvežti i Šiaulių, Tau
ragės ir kitus kalėjimus, o 
Ūkusieji sužeisti ir užmušti.

Skardžiu aidu nuaidėjo 
Kražių skerdynės ne tik ru- 
^ų, bet ir pasaulio spaudoj. 
Ypatingai apie tą Įvykį 
daug rašė anglų spauda.

Kalbama, kad rusų caras 
sužinojęs, kad tiek daug lie
tuvių nukentėjo, išsišaukė 
tuolaikinį tikybos departa
mento direktorių ir skėlė 
jam Į ausį. Gubernatorių 
Klingenbergą atšaukė iš

žus atrodo. Tai pasvaliečio 
pasididžiavimas. O kad pa
svaliečiai didžiuotis mėgsta, 
matyti iš to, kad jie vadina 
savo kraštą “Lietuvos Uk
raina”. Bet deja, šiemet 
“Lietuvos Ukraina” nuvai
nikuota.

Pasvalio'miestelis turi a- 
pie 3.000 gyventojų ir kas
met po truputį didėja. Vie- 
;cn senų medinių namų, au
ga mūriniai dviejų trijų 
aukštų.

Vargsta pasvaliečiai ir su 
aukštesniaja komercine mo
kykla, šiame krašte vienin
tele. Ji išmėtyta penkiuose 
nepatogiuose butuose. Įsi
vaizduokit — mokykla pen
kiose vietose!

FARMERIAMS
PATARIMAI.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS UETLVIV UAKTARŲ DRAUGIJA.

APSISAUGOJIMAS NUO TŪ
LŲ LIMPAMŲJŲ LIGŲ.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago, III.

Yorke 1931 metais turėjo su
sirgti raupais 85,000 žmonių. O 
ištikrųjų tik vienas. susirgimas 
teatsitiko tais metais. Tai kokis 
skirtumas, kuri padarė ne kas

ligos k*tas’ tik uolios pastangosKuone visos limpamos , ,. ...o . ... apsisaugoti atatinkamu skiepijiyra pavojingos. Susirgus bile _
viena iš jų, dažnai priseina ge mų.

bus kuo užmokėti. O kodėl? buvo net trvs bažnyčios. Ca- ^.auJ0Jr į Sibirą, kui
Ar jie tinginiavo? Juk ne.fu valdžia.'randama nutau-i™. del1? F d,desnę
Nuo sunkaus darbo jie ne- tinimo politiką Lietuvoje,,>r meda1!- 
gali savo pirštų ištiesti. Jie panoro iš vienos Kražių ba-1 Šias sukaktuves Lietuvoje 
dirbo visą amžių. Dirbo, dir- žnyčios padalyti cerkvę. Kai dabar ruošiamasi iškilmin- 
bo, ir nieko neturi. O klebo-1 vietinis pristavas norėjo tai gai paminėti. Vyskupai nu- 
nas nedirba ir gyvena kaip įvykdinti, kražiškiai pasi- įtarė surengti eiseną iš Kau- 
pristavas. Ar žinai, tėve, ko- priešino. Pasipriešinimo no į Kražius. Busią įsakyta 

garsas daėjo iki Kauno gu-'tokias pat eisenas padaryti 
bematoriaus. vokiečių kil- ir visom Lietuvos bažny- 
mės ruso Klingenbergo. čiom.

dėl taip yra?
—Na, tai kodėl?
—Todėl, kad jis jus mul

kina. Ir tas šventraštis yra 
parašytas tam tikslui. Jis 
aiškina, kad pats Dievas 
reikalauja žmogaus prakai
to. Vadinasi, jeigu nori Die
vui įtikti, tai turi prakaituo
ti ir ką uždrbsi, savo klebo
nui atiduoti. Ar gi galima į- 
sivaizduoti didesnį žmonių 
mulkinimą, tėve?

—Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, ar dirbti visai nerei
kia?

—Dirbti reikia, tėve, 
nereikia savo darbu 
Juonius maitinti.

—Maike, tu čia turi mis-

AUKSAS LIETUVOS ŽEMEJE.
Gerokai prieš karą, liuos- 

laikiais kaimo seniai, pyp
kes čiulpdami, pasakodavo 
viens kitam apie užkeiktus 
katiliukus. apie užkastas 
Napoleono skrynias šu auk
su ir kitokiomis brangeny
bėmis. Toms pasakoms vie
ni tikėdavo, kiti numodavo 

į ranka. Atsirasdavo ir tokių, 
bet. kurie mėgindavo kasinėti 

tas vietadvka-

Kaip šiandien susirgimas rau
pais didelė retenybė daugumoj’ 
civilizuotų kraštų, ..taip, reikia 
turėti vilties, atsitiks su difteri- 

nes
mokslas jas pilnai užkariavo. 
Nuo žmonijos tinkamo pasinau
dojimo priklausys praktiškos 
sėkmės. Taigi, nebijokite savo 
vaikų skiepyti.

rokai pasikankinti. Mirtingu
mas būna visuomet pusėtinai 
aukštas, rimtų komplikacijų į-
vyksta gerokas skaičius, kas . . , x.. . i- i ja ir skarletina, nes medicinosneretai palieka ligonį paliegusiu _ 

isam amžiui. Svarbiausia yra
tai, kad niekas iš anksto negali 
nustatyti, kuriam ir kada pareis 
susirgti, nebent tinkamai apsau
gotas dabar gerai žinomomis 
priemenėmis. Turint tai omeny, 
visų tėvu turėtų būti pareiga iš 
anksto pasirūpinti savo vaiku
čius apsaugoti nuo galimų susir
gimų.

Tiesą pasakius, medicinos 
mokslui dar iki šiol nepasisekė 
surasti užtikrintų būdų, 
apsaugoti nuo visų limpamųjų 
igų. Tačiau, kai kurios rimtos 
igos šiuo atžvilgiu veik pilnai 
nugalėtos, apie ką čia ir pasikal
bėsime. *

Difterija, viena iš tų limpa
mųjų ligų, kuri praeity išpiovė 
nesuskaitomą daugybę vaikų, 
pastaruoju laiku, ačiū atatinka
miems skiepams, susirgimų ir 
mirtingumo skaičiaus labai su
mažėjo. Sulig statistikų, per pir
mą ketvirtmetj šių metų mir
tingumas nuo šios ligos siekė 
2.9 iš kiekvieno 100,000 gyven
toj, t. y. mažiau negu trys iš to

Kaip išlaikyti per žiemą 
šakniavaisiu* kaupuose.

Šakniavaisiai (burokai, 
eručkai, ropės, morkos) ge- 
iausia laikyti kaupuose. La- 

pai turi būti nupiaustyti prie 
Tat šaknies, jos nesužei- 
Ižiant. Išrautus šakniavai- 
ius sudeda krūvelėmis, kad 

apdžiūtų. Jokiu budu nega- 
ima nupiaustyti arba skus- 
i jų šaknelių, nes nuo sužei- 
’imų žiemą pradeda puti. 
Vieta kaupui turi būti akš- 
tesnė ir sausesnė. Ne visi ša
kniavaisiai vienodai išsilai
ko. Todėl į vieną kaupą de
dama tik vienos rūšies dar
žovės. Geriausiai laikosi 
runkeliai, po jų eina gruč- 
kai. Juos į kaupus deda 
taip: ant žemės kloja 5—7 
colių storumo eilę šiaudų, o 
ant jų ploną sluogsnį že
mių. Paskui pila runkelius į 
pailgus arba apskritus kau
pus. Jei oras gražus ir nešal
ta, tai keletą dienų palikti 
juos nepridengtus, kad nu
galuotų daugiau drėgmės. 
Kitaip, kaupą tuoj apdeng
ti sluogsnu šiaudų (apie c 
colių), o ant jų tokiu pat 
sluogsniu žemių. Taip laiko
ma iki šalčių. Šakniavaisiai, 
kaip sakoma, kvėpuoja ir iš- 
leidžia duag drėgmės, todėl 
kaupams reikia įtaisyti ati
tinkamas vėdinimas. Pradė
jus šaltį, visą kaupą paden
gia dar 10 colių storio šiau
dų sluogsniu, o ant jų pila 
tokį pat sluogsnį žemių. Už
ėjus didesniems šalčiams, 
vėdinimo vamzdžių skyle 
užkemša šiaudais. Jei tenka 
žiemos metu imti iš kaupų 
šakniavaisius, tai, kad že
mė ne taip įšaltų, kaupą ap
kloja eglėšakėmis arba šiau 
dingu mėšlu. Labiausiai pu 
va ropės ir morkos, todėl pa
tariama jas greičiau sunau- 
doti.Taip pat kiek skirtingas 
ir jų kaupų paruošimas. Ro
pėms ir morkoms viskas pa
ruošiama taip pat kaip ir bu 
rokams. Deda eilę minėtų 
šakniavaisių, paskui užpila 
ploną sluogsnį žemių, po to 
vėl daržovių ir Lt, kol su
krauna visą kaupą. Toliau 
kaupas tvarkoma kaip ir 
runkelių kaupas.

Prieš žiemą kaupus reikia 
gerai apžiūrėti, kad prie jų 
nesilaikytų vanduo ir nepa
tektų į juos. Todėl turi būti 

rugiu aP’Kast* grioveliai, o žemė 
režimai traukdavo nuo Pas- ^naudota kaupams užpilti
ralio visais keliais i Panevė- ’mant d«™>v“ P?
•i, o šįmet priešiniai. Net tu’ . Patenkama Šiltesne ir 
r bekonu pasvaliečiai nebe- m ažesne diena. Skylę pas- 
rada. “Iš kurgi, sako, mes f“ uzdeda s,4uda,s ,r mes-
msim grudų kiaulėms, jei _ _______,___________
patiems vargu ar užteks.”

Vienintelis pasvaliečiui AUDĖJO AFGANISTANO 
’šganymas— karvutė. Čia KARALPALAIKĮ. 
meno ūkis, galima sakyti. Pereitą sąvaitę Afganis- 
.Uovi gal aukščiau negu ki- tane buvo užmuštas karaliu
ose Lietuvo.Z vietose. Nors kas Nadiras Šachas Gazi. J 

oieno produktai ir pigus, bet užmušė buvusio karaliuko 
kągi padaly si. Juk šiais lai- Amanulos sėbrai. Amanula 
kais viskas pigu. Todėl pa- buvo nuverstas dėl to, kac 
palietis ir daboja savo kar- norėjo sueuropinti savo kra- 
vutę, kaip akį kaktoi, kad štą. Dabar Afganistano val- 
tik ji daugiau pienelio duo- donų pastatytas užmuštojo 
tų. Užtat čia ir gyvuliai grą- Gazi sūnūs.

iimai. Nes iš užsienių, ypač 
Prancūzijos, atvyksta žmo- 
lių, prašančių leidimų jieš
koti paslėptų Francuzų ka- 
•iuomenės aukso skrynių.

«Lietuvos Ukrainoj 
Blogas Derlius.

Lietuvos šiaurėje, kur už- 
kur nuo senu se-Rinkame Pasvalio ir Vabal-

novės vienas kitas buvo pa
stebėjęs liepsną ar vaikščio

to iką. Veluk tavo rokundos jančias “žvakutes", 
išeina, kad darbas reikalin- _ 
aras tik pragyvenimui pasi- .. 18 tikrųjų, paslėpto ze- 
darvt. Bet šventas raštas pa-' aukso kai kas rasdavo 
rodo. Maike, kad dirbti rei-1 praturtėdavo. Taip antai, 
kia dėl dūšios išganymo, ba garsusis Šiaulių fabrikante 
kaip žmogus dirba, tai jį tik Frenkelio senelis, nusipir 
vienas šėtonas veda į piktą kęs netoli ežero sklypą ir j 
pagundą; o kai jis nedirba, bekasinėdamas, atradęs di
tai jį apstoja visas pulkas dęlę ąžuolinę skrynią, ku- 
velnių ir tada jau išganymo r^°J buvę daug franeuziškr 
am nėra. Sy! " , aukso. Ta skrynia buvus

__ rTpio*n tziii) fcpvp tiii klp- užkustH Nnpoleono knouo*
bonijoj turėtųbut didžiausis menės, kuri 1812 metais ru 
'elnių lizdas, nes tenai sėdi su sumušta bėgo per Lietu
’idžiausi tinginiai. |vą-.

—Maike, su tavim nėra Netoli Zarasų vienas
jokios rodos. Gudbai. > smulkus ūkininkas, bearda-
__________________________ i mas lauką, užtiko pilną ka

i tilėlį rusiško aukso, kurį es< 
i dar senais laikais užkasęs 
į lenkas dvarininkas Sesickis 
Iškasęs auksą šitas ūkiniu 

rašė knygą antgalviu “The “kas nuo rusų valdžios pabė- 
Roosevelt Revolution”. Iš- gę? Amerikon ir ten puikia: 
rodo, kad visa medžiaga a- įsikūręs.
pie Roosevelto politiką gau- Tokių atsitikimų Lietuvoj 
ta iš jo paties ofiso. Knygos buvo daug. Seni rusų kariš 
vardas, matyt, irgi nukaltas kjai, kuriems teko per didį- 
su valdžios pritarimu. Taigi jį karą bėgti su Renen- 
tenka manyti, kad ir arti- kampfo armija, o taip pat 
mieji Roosevelto draugai mokslininkai archeologai 
daromus jo bandymus skai- sako, kad Lietuvos žemėje

“ROOSEVELTO REVO
LIUCIJA”.

Tūlas Emest Lindley pa-

Tinku miestelius, tęsiasi d ėr
ingų lygumų plotai. Kitais 
netais čia javai dirvose ne- 
elpa, muru virsta. O ir uki- 
linkai gražiai gyvena. Tro
jos erdvios, daugely vietų 
dėka, čerpėmis ar gontais 
'.engtos. Deja, 1928 metais 
ias derlingas lygumas bu- 

užtikusi nelaimė—liūty 
unaikino javų derlių. Teko 
kolintis netik sėklai, bet ir 
laistai. Buvę turtingi uki- 
inkai pasinėrė skolose. O 
ia dar sekančiais metais 
^paprastai krito kainos že
lės ūkio produktams.

Tepraėjo keli vidutinio 
lerliaus metai, ūkininkai da 
įespėjo kaip reikiant savo 
kolų aptvarkyt, o štai nauja 
elaimė ištiko: derlingosios 

šiaurinės Lietuvos lygu- 
nos šįmet vėl davė blogą 
lerlių. Bulvės beveik visur 
upuvo. Žemkenčių derlius 
aip pat menkas. Kitais me- 
ais pilni kviečių ir

to “revoliucija".S esą užkasti dideli turtai ne 
tik Napoleono armijos, bei 
ir rusų. Rusų laikais keletas 
kariškų ištaigų kai kuriose 
vietose darę net kasinėji
mus ir užkasto aukso radę. 

Ir Lietuvos vyriausybės

MAINE’O VALSTIJOJ
NUŠAUTA 9 MEDŽIO

TOJAI.
Pereitą sąvaitę Maine’o 

paliko penkioliką tukstan- giriose medžiojant stirnas 
čių gatavo kapitalo. Kiti da buvo nušautas 23 metų am- kai kurios įstaigos kelia su
daugiau savo gaspadinėms žiaus Frank Sawyer iš Mil- manymus, kad tose vietose,
palieka. Man rodos, kad ir,linocket miestelio. Astuoni apie kurias vietiniai gyven- 
tavo klebonas galėtų gražų medžiotojai buvo nušauti tojai pasakoja visokias is-
dvarą Lietuvoj nusipirkti. O pirma. torijas, butų daromi kasinė

VĖŽIO LIGA
IŠGYDOMA.

Nesenai įvykusiame Ame
rikos chirurgų susirinkime 

kad ^uvo Padarytas pranešimas 
apie vėžio ligos gydymą. 
Pasirodo, kad per trejis pa
staruosius metus buvo išgy
dyta 12,746 asmenys, ta li
ga sirgusieji. Kovai su vėžiu 
buvo naudojama chirurgija 
(operacijos), X-spinduliai ir 
radiumas. Ir da daugiau 
žmonių butų galima šitom 
priemonėm išgydyti, sako 
pranešimas, jeigu ligoniai 
greitai kreiptųsi pas dakta
rus, nes kol vėžys neįsisenė- 
jęs, jis yra išgydoma liga.

Bet klausimas, kaip žmo
gus gali žinoti, kad jis turi 

skaičiaus. Gi prieš dešimti metų vėžio ligą, pakol ji nėra iš- 
per tokį pat laikotarpi ir iš to- siplėtojusi ir mažai jaučia- 
rio pat gyventojų skaičiaus mir- ma?
čių butą 22, t. y. daugiau nei j Į šį klausimą atsako Dr. 
septynis ir pusė sykių. Tai ste- Robert B. Greenough, nau- 
bėtina ir įdomi pažanga i tokį Jai išrinktas chirurgų kole- 
trumpą laiką. Tačiau, sulig me-’gijos pirmininkas. Jisai sa- 
dicinos žinojimo, mirtingumas, ko, kad kiekvienas asmuo 
nuo šios ligos galimas visai pa-'turėtų kas metai duoti išeg-
šalinti, jei žmonija pilnai koope
ruotų.

Apsisaugojimas nuo difteri-

zaminuoti savo sveikatos 
stovi. Daktarai žino kaip tai 
padaryti. Jie išrėdo pacien-

jos labai lengvas, pigus ir efek- tą ir apžiūri jį nuo galvos iki 
tingas. Tam tikslui pagaminti į kojų. Jeigu jis turi kokių ne- 
skiepai įleidžiami po oda du sy- Į normalumų. iš kurių gali iš- 
kiu vienos savaitės protarpy. Iš sivystyt vėŽVS, jie tuoj pa
to jokio pavojaus nėra, o vai-'stebi. Tai esąs vienatinis 
kas ilgam laikui apsaugojamas būdas apsisaugoti nuo vėžio 
nuo susirgimo. Geriausia vai- arba neduoti jam įsisenėti, 
kus skiepyti dar labai jaunus.* rp ....... , . ,. ..
pradedant net nuo vienų metų'
imžiaus. Tėvai tai turėtu labai
gerai įsitėmyti ir nevilkinant 
vykdyti, jei jie ištikrjų savo 
vaikučius myli bei linki jiems 
’eros sveikatos.

Apie škarletiną galima veik 
patį pasakyti. Apsisaugaji-

mui nuo šios ligos irgi yra ata

Taigi vėžiui 
yra dvi priemonės: viena 
priemonė yra preventyvė, 
kuri neduoda tai ligai atsi
rasti; o kita priemonė—tai 
greitas gyydymas, kuomet 
vėžys atsiranda.

Massachusetts 
vra 15 valdždios

valstijoje
remiamų

tinkami skiepai, kurie surasti įstaigų, kurios apžiūri ligo- 
jerokai vėliau, negu nuo difteri- nius dėl vėžo. Bostono apy- 
ios ir, aiškus dalykas, dar ne- linKėj yra rekomenduoja- 
suspėjo reikiamai išsipopuliari- mos Šios įstaigos: 
moti. Tat plačioji liaudis dar
mažai apie tai težino, ir, žino-1
ma, kol kas dar visai mažai te
sinaudoja. Reikia priminti, kad

1. Beth Israel Hospital.
2. Boston Dispensary.
3. Huntington Memorial

skarletina yar labai žiauri liga. Hospital. 
nuo kurios daug miršta. Gi iš 4. Massachusetts General 
pagijusių didelis nuošimtis lie- Hospital.
ka paliegėliais visam amžiui. I 5. Palmer Memorial Hos- 

Skiepai prieš šią ligą taipgi pital.
’eidžiami po oda iš viso penkis 6. Free Hospital for Wo- 
šykius vienos savaitės protar- men. 
piais. šie skiepai nepavojingi, 
nuo jų vaikai visai neserga ir
šiaip jau sveikatai nieko neken- , ..... ...
kfa. Todėl ju bijoti, niekam ne- nemokama* dalija literatūrą
reikėtų. Šiuo, skiepijimu, gali aP’? ,r>k,tas K“
atlikti bile gydytojas. tok'os ^ataros norėtų, te-

rodim ne- ^ul Paraso ir paprašo JOS 
šitokiu adresu: State De-

Be to, šios valstijos svei
katingumo departamentas

Apie raupus jau rodos ne
reikėtų nei kalbėti, nes skiepi
jimo pagalba ši liga visai išny
ko iš tų vietų, kur skiepijimas 
sistematingai ir nuodugniai at
liekamas. Tačiau, dar randasi 
tokių apylinkių, kame į tai neti- 
kitha. štai viename vidurvaka- 
rinių valstybių mieste, kame 
skiepijimas nepraktikuojamas 
sistematiškai, susirgimų bei 
mirčių skaičius gana aukštas. 
Sulig šių skaičių, proporciona- 
liai gyventojų skaičiui. New

partment of Public Health, 
Boston, Mass,

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti n»ui»

D-ro M*rrer»« Kay« 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi Ivties H«-a 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
"KELEIVIO” knygyne, arba pa* 
jitiLonv z

DR. MARGERIS '
*421 Sai Halated Street, 

CHICAGO, ILL.

i



KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas PudagbNo. 46, Lapkričio 15 d., 1933

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai ir Asmenys. LAWRENCE, MASS. , PAJIESKOJMAL

Lenkijos Preziden- Šanchajuje Nubaus- 
tienė Kilus iš Lie- | ta Mirtimi Lietuvė

’ ’ “Elta” paduoda Reuterio
Jo. teta Kėdainiuose dabar telegramą iš Šanchajaus, 

barankas pardavinėja, kurioj sakoma, kad yynau- 
_T . T ,.. *7, sis britų teismas Šanchajuje
Nesenai Lenkijos naslys (Kinijoj) nubaudė mirtimi 

prezidentas Mosickis vedė gyvenančią tenai lietuvę, 
jauną, vos dvidešimties me- j^uri užmušusi anglų laivyno 
tų panelę Ramanauskaitę, kapitoną Walterį Youngsą. 
Is pradžių _ Ramanauskaitė jos pavardė po tėvais nepa
buvo ištekėjusi už lenkų duodama, tik sakoma, kad ji 
prezidento adjutanto, ta- yra lietuvių kilimo, bet buvo 
čiau adjutantas greitai mirė ištekėjusi už anglo vardu 
ir prezidentas, net gedulo Hadley. Jos vyras jau miręs 
pasibaigiant nesulaukęs, nu-• įr ji dabar yra našlė. Matyt, 
vedė ją prie altoriaus. • užmuštas jos kapitonas ją 

Kasgi yra ta prezidento nuskriaudė.
žmona? Pasirodo, kad pa
nelė Ramanauskaitė vra ki- *
lusi iš Lietuvos. Pasiteiravę 
plačiau sužinojome, kad Ra
manauskaitė yra smulkių 
Kauno bajoru duktė, prieš 
karą išvykusi Lenkijon ir 
ten baigiusi gimnaziją. Lie
tuvoj, būtent Kėdainiuose, 
tebegyvena Ramanauskai
tės viena teta, kuri prekiau
ja riestainais (barankomis).
Kitokių giminių Ramanaus
kaitė Lietuvoje nebeturi.
Jos motina buvo lietuvaitė.

Taigi lenkai turi lietuvių 
kilmės netiktai diktatorių 
Pilsudskį, bet ir prezidentie
nę. Tsb.

(1) Jeruzalės policija malšina arabų riaušes. Arabai sukilo tenai prieš anglų valdžią, kam ji 
Įleidžia Palestinon tiek daug žydų. (2) Wisconsino valstijos politikieris Wathews prisiekia tei
singai eiti federalės prekybos komisionieriaus pareigas. (3) Amerikos karo laivas “Wyo- 
ming” Havanos uoste, kur kubiečiai kelia revoliuciją prieš Wall Streeto kapitalo diktatūrą.

Niekuo tiek daug Law-Į 
rence’o lietuviai nebuvo už- 
interesuoti, kiek Janušaus>-!

J ui iena Klaivienė, pajieškau savo 
i vyro Tado Klaivo. Jis apleido mane 
, rugsėjo (7 d. Aš ir tavo duktė Eleno- 

ko skridimu. Visur kalba ir.ęjPE***“* kuogreičiausiai.
Visi rengiasi eiti į prakalbas Jeigu kurie žinot kur jis randasi, f- 

‘ lonėkit pranešti. (6)ir paremti James-Janušaus- 
ko skridimą.

Daugelis jaučiasi lyg kal
tais, kad prie Dariaus ir Gi
rėno skridimo niekuo nėra 
prsidėję, todėl dabar, kad

į tą praeities klaidą atitaisius, .. . ...‘AT. , ... . , savim vaikus, dabar jie gali būt apie> VISi Žada parodyt lietuvių _ 24 metų amžiaus. Nežinau po kokia 
‘pravarde jie gyvena—Martinaitis ar 
Gardauskas. Kas žino kur tokia šei
myna randas, prašau pranešti, arba 
pats lai atsišaukia. (7)

MRS ANELĖ BIRUCUKĖ— 
VACIKAUSKAS

1010 So. 51 Court, Cicero, III.

S3

it prai
MRS JULIA KLAIVAS 

Medow St., Duųuesne, Pa.

KAJATONAS MARTINAITIS, Van- 
sloviškių kaimo, Skirsnemunės para
pijos, Raseinių apsk. mirė nepferee- 
nai ir paliko kiek turto. Jo žmona, 
apie 17 metų prasišalino nuo jo su 
Kazimieru Gardausku ir pasiėmė su

ŽEMAITIŠKU KLUMPIU 
FABRIKAS.

Žemaitijoj nuo senų seno
vės žmonės ne tik kaime, bet 
ir miesteliuose dėvi medi
nes klumpes. Didžiausi tur- 
gai Žemaitijoj—tai klumpės 
ir moliniai puodai, kuriuos 
nuo amžių dirbdami žemai
čiai stipriai ir savotiškai me
niškai padaro. Meniškai dir
ba žemaičiai ir klumpes. 
Viršų užriečia, išpiausto, 
nudažo visokiomis gėlėmis, 
margumynais ir paskui par
duoda už du—penkis litus.

Iki šiol žemaičiai klumpių 
pramone nesivertė ir dirb
davo jas namuose. Dabar 
Telšiuos yra įsikūrusios dvi 
klumpių dirbtuvės, kurios 
klumpėmis aprūpina visą 
Žemaitiją. Klumpių pramo
ne susidomėjo net klaipėdi
škiai ir nesenai vienas dva
rininkas užsakė 120 porų 
klumpių prie žemės darbų. 
Panašios klumpių dirbtuvės 
steigiasi Plungėje, Kretin
goj ir kituose Žemaitijos 
miestuose.
Aukštaičiai medinių klum

pių nedėvi. Kai kur buvo 
mėginta klumpes dirbti, bet 
nieko iš to gero neišėjo.

DVARININKAMS GRĄ
ŽINTA UŽ 8.000,000 LITŲ 

MIŠKO.
Tautininkų nutarimu, 

dvarininkams grąžinta iš 
nusavintos žemės po 25 hek
tarus miško. Tuo budu dva
rininkai gavo atgal 15,807 
hektaru miško, kurio bendra 
vertė siekia apie 8,000,000 
litų.

Daugiausia; miško grąžin
ta Šiaulių aps., apie 2,500 
hektarų, po to eina Kėdai
nių aps.—1,700 ha., Ukmer 
gės aps.—1,500 ha. Kauno 
ir Panevėžio aps.—po 900 
ha., Biržų — 544 ha.. Aly
taus—300 ha. ir Mariampo- 
lės aps.—213 ha.

Mažiausiai buvo grąžinta 
Kretingos. Vilkaviškio ir 
Šakių apsk.

CHICAGOS ŠOKIKĖ TURI 
SĖST KALĖJIMAN.

Chicagos šokikė Sally 
Rand, kuii buvo labai pa
garsėjusi savo šokiais pa
saulinėj parodoj, buvo nu
teista metams kalėjimo už 
nepadorius šokius. Ji ape
liavo ir dabar aukštesnis 
teismas jos Bausmę sumaži
no iki 10 dienų kalėjimo ir 
$100 pinigais. Ji išeidavo 
prieš publiką šokti nuoga, 
tik prisidengusi vėdykle iš 
strauso plunksnų. Bešokda
ma ji tą vėdyklę pakeldavo 
aukštyn ir parodydavo vi
sus savo “skarbus”.

PABĖGO LENKŲ ŪKI
NINKŲ VADAS.

Žiniomis iš Prahos, į Če
koslovakiją pabėgo buv. 
lenkų ministeris pirminin
kas, lenkų ūkininkų partijos 
vadas Vitos. Jis pabėgo, vy-
ŠŠ kuSu"nX “5’

PLU-

I I

kiltą dvasią.
Vietinė anglų spauda ke

letą kartų atsiliepė apie Ja- 
mes-Janušauską labai pui
kiai. Jis pastatomas šalia 
Lindbergho ir kitų garsių a- 
viatorių. Anglų spaudon ra
šyti pavesta panelei Julei 
Arbačiutei, Lawrence’o lie
tuvių Skridimą remti bend
ro komiteto sekretorei.

Lietuvių spaudon rašyti 
apsiėmė P. Baumyla, d-ras 
Mikolaitis ir kun. M. Valad 
ka.

Jau nekurios organizaci
jos prie to darbo pasižadė
jo, kaip tai: Tautiška Para-

APS1VEDIMAL

ATVAŽIUOJA KALEN 
DORIAUS REFORMOS 
GENERALINIS DIREK-
Lapkriti džioje Lie- I komiteto na.

tuvon atvažiuoja tarptauti

ŽADA PAPIAUTI 
FRANCUZIJĄ.

Vokietijos patriotai buvo J pija, Susivienijimo kuopa

ką dainą: “Mes papiausim
nės kalendoriui pakeisti Iv-' ^nSUZ1^” Vėliau vai- į Sąjungos- nebus sunku gau-
ne- Kaienuonui paheisu įy dzia į,uvo uždraudus tą dai- L: 400-500 nariu, ir Lawren- <rn< trpnpryl diroktni-nift n dainuot bet kai °vV narių, iruawrenną viešai aainuoi, oei Kai C1US tuomi padarytų didelę 

dabar Vokietija pasitraukė pažangą. Ateinantis sekma-

rių mano, kad prie skridimo

Pajieškau sau draugo gyvenimui, 
kuris nevartoja svaiginančių gėrimų, 
nuo 40 lig 50 metų. Aš atvažiavau iš 
Rusijos. Vai toju 4 kalbas, myliu blai
va, ir linksmų ^šeimyniškų gyvenimų. 
Aš esu 38 metų, žinių daugiau sutei
ksiu per laiškų arba ypatiškai.

MRS H. GENETH,
04 Cherry St., Chelsea, Mass.

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivedimui; aš esu 39 metų. Su pir
mu laišku prašau prisiųsti paveikslų.

JOHN MARKAS (6)
2013 Lester St. Flint, Mich.

Pajieškau merginos arba našlės 
nuo 45 metų ir senesnės apsivedimui; 
aš esu našlys. Su laišku prašau pri
siųsti savo paveikslų. (S)

E SULUS
4429 Plumer St., Detroit, Mich.

gos general. direktorius p. 
M. B. Cotsworth, kuris nori 
kalendoriaus pakeitimo Į 13 
mėn. reikalu padalyt pasi
kalbėjimus su valdžios, ko
operacijos, prekybos ir pra
monės firmų atstovais.

uz

PABĖGO ISPANŲ 
TOKRATAS.

Pereitą sąvaitę iš Ispani 
jos kalėjimo’ pabėgo milio- 
nierius Juan Mareh. šitas 
šimtaprocentinis patriotas 
buvo kaltinamas už dideles 
suktybes ir vagystes. Kur jis

ATIDAVĖ KIDNAPE- 
RIAMS $48,000.

Du vyrai ir viena moteris 
pereitą sąvaitę Michigano 
valstijoj pagrobė milionieri 
Brooksą, primušė jį ir liepė 
atidaryt seifą. Jis atidarė. 
Banditai pagrobė §48,000 
pinigų ir kitokių vertybių ir 
pabėgo, išsi veždami su sa
vim ir patį Brooksą. Išvažia
vę į laukus, jie jį išmetė, o 
patys nudumė savo keliais.

bylos sprendimą, kuriuo Vi-Į ^eu1^us’ kacl jls butų 1S"I ROZMARINO DEŠROS
tos yra nuteista ilgesnį laiką 
kalėti.

VARGUOMENEI 500 
SODYBŲ.

Jau esame rašę seniau, 
kad Kauno miesto savival
dybė pirko už Kauno, balo
je, žemės sklypą, kuriame Į- 
steigs pigių butų koloniją 
varguomenei. Vieta jau bai
giama sausinti ir planuoti. 
Bus įkurta 500 sodybų.

$135,000,000 PASKOLOS 
GELŽKELIAMS.

Roosevelto administraci
ja nutaki paskolinti gelžke- 
liams $135,000,000 iš tų 
$3,300,000,000, kuriuos 
Kongresas yra paskyręs vie
šiems darbams. Už tą pa
skolą gelžkeliai pirksią re
lių ir duosią žmonėms dar
bo.

REIKALINGAS ŽMOGUS 
DŽIANITORIV-

Prie 16 šeimynų namo, kuris galė-
_____ ___________ ________ tu pagelbėt pentyti. Duodu ruimų,

« Tautų Lygos, šovinistai ĮJ ieni;’parodys tom reikalui
\el gieda. Mes papiausim Į pradžią. Programa prasidės a. peler

nuo 6:30 vakare, Lietuvių5 1<Mn Ea*ternBrookiyi»*^N. y.
Piliečių Kliubo salėje, 41 --------------------------------—
Rorlolov cf PARSIDUODA PIRMOS KLESOSoerKeiey si. . . J batu taisymo saputė.

Iki pasimatymo visiems! Mašinos vėliausio modelio, vieta 
Lawrence’o lietuviams.

Jūsų

Francuziją.’

DEGTINVEŽIAI SUDEGI 
NO LAIVĄ SU DEGTINE.

Floridos pakrašty jūrių 
kranto saigai pastebėjo 
šmugelninkų laivą su degti
ne ir pradėjo jį šaudyt. Ma
tydami kad pabėgti nebus 
galima, degtinvežiai išva-

NUODINGOS.
Teko patirti, kad D. Roz

marino dešrų pagražinimai 
(odos raudona spalva) nu
dažomi aniliniais dažais, ku
rie kenskmingi žmogaus 
sveikatai.

Šitas dešrų nuodingumas 
chemišku budu nustatytas ir 
dėl to surašytas protokolas.

D. Rozmarinui už tai teks 
atsakyti teisme.

MANCHESTER, CONN.
Mes, visa Rudnikų šeimy

na, tariame nuoširdų musų 
rė savo laivą krantan, užde-1 ačiū visiems, kurie dalyva- 
gė jį ir pabėgo. Sargams pa- vo šermenyse ir laidotuvėse 
vyko išgelbėt tiktai 36 kei- mano mylimo vyro ir musų 
sus. Ugnis sunaikino gėrimų J tėvo. Taipgi labai ačiū už 
už $100,000.

tarp dviejų didelių dirbtuvių, randa 
pigi, galima padaryt lig 60.00 dole
rių svaitėje. Kuris kiek nusimano a. 
pie taisymų arba mokantis, galėtų 
pasidaryti lengvų pragyvenimų. Ne
praleiskit progos, ateina senatvė, o 
čia darbas amžinas, boso nereikės bi
jot, bet busi sau bosu. Pavienis gaU 
gyventi ant vietos užpakaliniame rui
me, yra viskas įrengta. (6)

A. GULBĖM
32 Greenw«od SL, Worcester,

Prohibiciją Prarijo 
$3fi00fi00,000.

Washingtono valdžios ek
spertai išskaičiavo, kad per 
13 metų prohibicijos įstaty
mo vykinimas kaštavo Ame
rikai daugiau kaip $3,000,- 
000.000, ir dabar, tiek pini
go išeikvojus, tas įstatymas 
verčiamas į šiukšlyną. Tai 
parodo, kaip kvaili gali būt 
įstatymai ir kaip kvaila gali 
būt valdžia, kuru tą įstatymą 
nori laikyti prieš žmonių 
norą.

2,500,000 ŠEIMYNŲ GY
VENA IŠ PAŠALPŲ.

Washingtono žiniomis, 
dabartiniu laiku Jungtinėse 
Valstijose yra 2,500,000 šei
mynų, kurios gyvena tik iš 
pašalpų. Pustrečio miliono, 
tai taip kaip visa Lietuva.

South Carolinoje kalėji
mo sargai sugavo juodveidį 
kalinį, Roy Dudsoną, kuris 
kėsinosi pabėgti nuo sun
kaus darbo, ir tol jį plakė, 
kol visai užplakė. Sargai 
dabar traukiami atsakomy
bėn.

Iš Washingtono praneša
ma, kad federalės valdžios 
laisnis degtinei pardavinėti 
kaštuosiąs $25. Be to, žino
ma, reikalingas buvo ir vie
tinės valdžios leidimas.
“nŪGA-TONE SUTEIKS

JUMS NAUJĄ SVEI 
KATĄ

NUGA-TONE sutvirtina visokius 
organus žmogaus systemoje, patai
so apetitų, sureguliuoju virškinimo 
aparatų ir vidurius. Suteikia naujų 
spėkų raumenims, nervų systemai r 
padaro jų tvirtesne. Pagelbsti kur ki
ti vaistai nepagelbėjo, pasekmes t i 
gerų vaistų pasirodys tiktai į keletu 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautu
mėte tikrų NUGA-TONE, nepriimki
te pavaduotoju

BAISUS ALIEJAUS 
GAISRAS.

Tvertone, Rhode Islando 
valstijoj, pereitą sąvaitę su
griuvo viena aliejaus tanka 
ir pasipylęs aliejus tuoj užsi
degė. Kilo baisiausis gais
ras, kuris siautė per 40 va
landų. Nuostoliai apskaito
mi į $1,000,000.

prisiųstas kvietkas. Ilsėkis 
laimingai Amerikos žeme
lėj. Mes pasiliekam visi di 
deliam nuliudime.
Ona Rudnikienė su šeimyna 

195 Union St.,
Lakūnui James-Janušausko 
skridimui remti prakalbos.

liuose figūruoja aukštų žmo-| visuomeniškas — mėnesinis

nių indorsavimai. Dėl to tie \ Žurnalas IŠMINTIS 
ponai pradėjo rupinis gali-1 .... v , .. _ . .
mals Įvykti nemalonumais, j kaip greit bus sekantis karas? Kų
nes po tokio O. Žilinsko ne- Leišk'a Amerikos derybos SU Rusais? 

r 1 Garsenybių nuomones uz ir pnes ka
rus; Ibseno filosofijos mintys; Įdo-1 
mus astronomijos faktai; Atliktoj 
Kriukio naujausios eilės ir daug ki-f 
tokių įdomybių; daug eilių ir satyros. Į 
Kopija 15c. Metams 31.50. Kanad. $21 

IŠMINTIS PUBLISHING CO. I 
315 E St.. SO. BOSTON, MASS.

OLEKA ŽILINSKAS 
SKOLOSE.

Atsistatydinęs Valstybės 
Teatro direktorius Oleka Ži
linskas, kaip teko patirti, tu
ri daug skolų, o jo vekse-

pasisekimo, jis greičiausiai 
bėgs atgal Maskvon.

VAGIA MAISTĄ IR DRA
BUŽIUS.

Zapyškiu valse., Pyplių! 
iaime pas ūkininką Bieliau
ską nežinomi piktadariai, iš
ėmę seklyčios langą, pavogė 
jo ir žmonos išeiginius ru-l

Frank Ricickio
MOSTIS

Sieniniai Kalendoriai
1934 METAMS.

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

Z. GILEVlčIUS 
189 Hartford Aveaae 
New Britain, Conn.

tą

Kurie kenčiate nuo negyjančių žai
zdų ir vočių, ulcerio, užsisenėjusių ir 
naujų; kurios pasirodo ant kojų

him nova kurtiniu ir 200 litnlir kit<l kuno kurios kartais uždus, poią Kumpių ir zuv nių ly^^ ir vėI atsinaujina> 
pinigais, vagys kol kas ne-|dų išveizda, prakiura oda, parausta, 
susekti. '

ANGLŲ KUNIGAIKŠTIS 
AREŠTUOTAS.

Anglijoj buvo areštuotas 
Atholo kunigaikštis už suk 
tybes loterijoj. Sakoma, 
kad pardavinėdamas loteri
jos tikietus jisai surinkęs a- 
pie milioną dolerių.

NAUJI KALENDORIAI
Kkmldte Katalogo, iš Kario 

Paikink lite Visokių 
JONAS KERDIEJUS

652 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

ŽMOGŽUDYS NUSIŽUDĖ 
KALĖJIME.

šį panedėlį Hartfordo ka
lėjime iššoko per langą ir 
užsimušė Dr. Guifoyle, ku
ris buvo nuteistas iki gyvos 
galvos už nužudymą mote-' 
riškės. su kuria jis turėjo 
meiliškų reikalų. Nuteistas 
visą amžių kalėti, jisai pa
davė vyriausiam teismui 
prašymą, kad “vardan žmo
niškumo” lieptų jį pakarti, 
bet tas prašymas buvo at
mestas. Todėl Guifoyle da- 
bnr pate nusižudė.

LAWRENCE, MASS.

Prakalbos
SU MUZIKA IR DAINOMIS

LIETUVIUI LAKŪNUI JAMES-JANUSAUSKUI
«

PRIIMTI

LAPKRIČIO-19-NOV1933 M.
LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBO SALĖJE

BERKELEY STREET, LAWRENCE. MASS.
Nuo 6:30 vai. vakare

Kalbės geriaasi kalbėtojai: Dr. K. MIKOLAITIS.
ADV. F. J. BAGOČIUS. KUN. M. VALADKA ir kili.

Dariaus-Girėno testamentas neužbaigtas. Jis sujudino visus 
Amerikos lietuvius prie to prakilnaus darbo.

James-Janušauskas pasišventė tų darbų užbaigti. O musų pa
reiga jį paremti. Todėl visi Laurrenčiečiai ateinantį nedėldienį atei
kit j Ukėsų Kl’ubo svetainę ir prisidėkit kiekvienas prie to darbo.

Kviečia Lietavių Draugijų Bendras Komitetas.

41

Gerklės Užsinuodiję 
Reikalauja Kreosoto

Neatleidžiantis kosuliai ir šalčiai 
nriveda prie pavojingų negerumų. 
Jus galite sulaikyt juos greitai su 
Creomulsion, tai švelninantis Kreoso- 
tas. kuris yra priimnus vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas at
radimas kuris veikia dvigubai; jis 
palengvina ir gydo įdegusių plėvę ir 
sulaiko gemalu augimų.

Iš visų žinomų vaistų, Kreosotas 
yra pripažintas aukštu medicinos au
toritetų kaipo vienas iš geriausiai gy
dančių vaistų nuo neatleidžiančių ko’ 
šulių ir kitokiu gerklės skausmų. Cre 
omulsiono sudėtinė priskaitant Kreo- 
sota, turi ir kitų gydančių elementų 
kurie palengvina ir gydo užnuodytas 
plėves ir prašalina tų erzinimų ir į- 
degimų, kuomet Kreosotas nueina į 
vidurius, persigeria į kraujų, atakuo
ja tas vietas kur liga susistovėjus ir 

i sulaiko gemalų augimų.
Creofnulsion yra garantuotas užga-

eio ironrrimoi Vočtavn S ! vėdinantis gydymas neatleidžiančių 
SIC Įrengimai Kd. tdVO o,-, kosulių ir šalčių, bronchitinio dusu- 
262,000 litų. Žemutiniame lio. bronchitis, ir yra lahai geras at-

on a;.v,Ai,-i budavojimui sistemos po šalčio ar'mieste apie 80 n Jok imčių ^O- Jūsų pačių aptiekorius yra an- 
dybų prie kanalizacijos ir torizuotas sugražint jums pinigus 
vandentiekį ton prijungti “',l 75^';

NUŽUDĖ 4 JUODVEI 
DŽIUS.

Floridos valstijoj, netoli 
Arkadijos miestelio, pereitą 
sąvaitę buvo rasti krūmuose 
4 juodveidžių lavonai —3 
vyrai ir 1 moteris. Matyt, la 
vonai buvo atvežti automo
bilium ar troku ir krūmuose 
išmesti, nes ant žemės yra 
likusios guminių ratų vežės.

KIEK KAŠTUOJA KAU
NUI PATOGUMAI.

Kaunas jau turi vanden
tiekį ir kanalizaciją. Visi

/

pamėlynuoja, teka vanduo ir niežti 
Kuriem tas pasireiškia, vartokit F. 
Ricicko Mostį ir jo patarimus, su ku
rios pagalba išsigydysit. Mosties kai
na $1.00 ir $2.00.

F. Ricicko gyduolė nuo Vėžio ligos. 
Ji suteikia didelę pagalbų iš vidaus ir 
iš viršaus, sulaiko kraujo bėgimų, 
sustabdo skausmus, išliuosuoja vidu
rius, atleidžia sutinimų į 24 valandas 
ir ligonis gauna didžiausį palengvi
nimų. Kaina mosties oz.—33.00 ir
% oz. į vidų gerti—33.00 su prisiun- 
timu. Taipgi atstatom Pailas į 5 
dienas, jeigu kuriems nebuvo išpiau- 
styta. Kaina 33. Money orderius ar į 
pinigus siųskit registruotam laiške.

Kreipkitės šiuo antrašu: (-) I
FRANK RICICKAS •

3 Rose Street, Hartford,, Conn.

Suvis dykai dasižinosite savo sta&i 
ir kokių laimę turėsite gyvenimo, jri- 
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias štampas dėl persiuntimo. Adre
suokite: f 9)

PRACT1CAL SALES COMPANT 
1219 N. Irviae Avo^ Dsafc. JL, 

CHICAGO. ’Lk 

ŽMONĖS. KURIE KENČIA

ODOS LIGŲ.
Randa 
GREITA 
PAGELBA 
Naudojant 
puikių

PORTES
ODOS MOSTI

Kurių vartoja tūks
tančiai vyrų ir mo-
torų su geriausiomis Pirmiau 
pasekmėmis nuo visokių odos ligų--iš- 
bėrimų, ir plėtmų ant veido, taip
gi nuo visokių skaudulių, niežų ir 
šlakų. Ji gydo, sušvelnina ir pa- 

dulių ir niežų. Ji gy
do, sušvelnina ir pa
grąžina odų. Didėlis 
ja ras parsiduoda už 
31.50 su užtikrinimu, 
kad jeigu pasekmės 
nebus atriektos, pi
nigai bus sugražinti. 
Jums nereik siųst nie
ko, tik savo vardų ir 
adresų kada užsisa- 
kot. Už mostį užmo-

Po vartojimo !*site. kuo,net *tn” 
jums | namus.

PORTES DRUG CO, Dept. 7
1608 Milvraukcc Avė. Chicago, II.SVEIKATA

TAI didelės svarbos veikalas 
KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra pamatinės žinios ii Anatomi
jos, FizMogijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.30 

KELEIVIS
253 Brandam? So. Boston, Mass.



Seitas Puslapi* BOSTON

SA.A. 60 KUOPOS ATSIŠAUKIMAS Į « * RįnLniaįįr Sabai 

F/SAS SLA. KUOPAS IR APSKRIČIUS —
GRANO RAP1OS, MKH. Įkad jis ateityje nedrystų Li“k’s ’**’ “*lys- 

Gerbiamieji! Tūlas laikasltaiP bereikalingai mėtyti
atgal mes parašėme Um tik-Pm,«s Bevelk k,«k' 
rf pareiškimą, paaiškinda- v'en«™e SLA- se,me .s,u>°- 
mi. delko musų kuopa tapo ma ^1“. nariams mokestis, 
suskaldyta. Tas musų raštas nes masiniai nanų sirgimai
pašalinėje spaudoje tilpo. J mlrt-'; tu,stlna SLĄ- ton- 
Lt Ardonae ‘‘TStr.ratS’’ ° tUO tafPU Centl’O pO-

Niekas laiko nepavys;
Bet draugijos ir rinkimai 
Vis i aki žmogui lys.

i

SLA.. kaip paprastai. 
Ragina narius karštai 
Rinkti Pildomą Tarybą. 
Nominuoti ją slaptai.bet musu organas “Tėvvnė . ,

jo netalpino Gal dėlto,'kad «>, "«*<> ^.klausę, meto,
Šimtus doleriu visai berdanai buvo teisybe parašyta. kalin£>.iprn<. a,.p.;

Bet mes manome, kad S. L. ka . ? e t teismam. . g
a nariai gali prieš tai tylėti: įA. nariai mate tą musų ap- &
rašymą “Naujienose” ir“Ke- “Tėvynė” pliekia ilgiau- 
leivyje” ir suprato, kodėl sius straipsnius prieš musų 
musų kuopa tapo suskaldy- kuopą. Pavyzdžiui, “Tėvy-. 
ta. Tenai buvo pasakyta, nės” No. 42 išpiltas straips- 
kad buvusi musų kuopos nis antgalviu: “Teismas pa- 
valdyba suskaldė 60-tą kuo- laikė SLA. Konstituciją.”1 
pą ir pasitraukė i naujai or- Tiesa, teismas neprivertė A. I 
ganizuojamą savo kuopą, Bernotą atiduoti kuopai 
palikdama pas mus tiktai knygas; bet teismas taipgi 
vieną savo žmogų, finansų neprivertė kuopą palaikyti i 
raštininką A. Bernotą, kad A. Bernotą sekretorium.! 
tas kenktų musų kuopai su- Musų kuopa skaito jį praša- 
sitvarkyti. Ir tas žmogelis lintu nuo rugsėjo mėnesio 
kiek galėdamas kliudė vi- susirinkimo ir daugiau su 
suose reikaluose, kad tik juo ne ko-operuos. 
musų kuopa neprieitų prie Mums nesuprantama> ko_ 
tvarkos. Tonus intrigomis dė, musu k idarė
musų kuopos nariai tiek pa- j s ^Gegužįui t£ip trep. 
sipiktmo, kad ėmėsi pnemo- £ kad rfeš ja iebėsi
mų tą ąnogų prašalinti is tokiu žv<Tu!i nariai ma. 
fui. raštininko vietos. Rug- kad jfe , siekia vjsaj j 
piucio surinkime buvo pa- suspendįoti, nes išrodo. kad 
duotas skundas pnes jį dėl jam kur kas brangesnįs jo 
nepasitmtimo tnjų naujų vjenas žmogus, negu visa. ,reuu» ui mei.auu».

*?>J Cnedadi,k^mnai kuoPa- nors tas Žmogus ir Tik griežtai pareikalaukim 
gmu Jis nedarytų kimpai kažin koki kIaidų darvt i * p“ 
kliūčių, tapo suspenduotas;- Bet mes neųmanome> kad S.!

O paskui vėl seimas? bus.
Kad makliorius kc-ks riebus 
Prezidento vietą gautų.
Ar kitus kokius “džiabus.7
Seimas, seimas... Ką jis duos? 
Kas dabar ji išnaudos? 
lr dar klausimas palieka — 
Kam iš seimo bus naudos?
Reikia dirbti, reik balsuot. 
Laiką gaišti, agituot.
O rinkimuose laimėjus—* 
Avinu namo važiuot!
Kam dar mėtyt pinigai.
Jeigu seimas veiks blogai;
Lai lizduose savo tupi 
Vienc plauko vanagai.
Jei teisingai norim veikt. 
Smurto seimą reikia peikt; 
Seimas turi išmintingą 
Pavyzdi nariams suteikt.
Bet jei smurtas vėl Įvyks, 
Seimo vertės jau neliks. 
Pamatys tada maklioriai.
Kur su SLA. jie tiks!
Del visų bendros naudos.
Lai nebus to niekados;

Nedarvt nariams skriaudos!
ki teismas ivvks. Bet A. L. A. nariai leis musų kuopąBernotas su kuopos tarimu tai sunaikinti. 
visai nesiskaitė ir vare savo t. . . , „ .
darbą toliau. Nuo rugpiučio Šitą straipsni skelbiame 
susirinkimo iki rugsėjo susi- pašalinėj spaudoj dėlto, kad 
rinkimo susidėjo tiek apkal- Pirmo musų rasto ‘Tėvynė 
tinimų prieš Bernotą, kad netalpino, taigi nesitikim, 
būvo paduota rekomendaci- ka^ ir sltas tilptų, 
ja visai ji iš finansų rasti- Jurgi* Lapinskas, pirm. 
ninko vietos prašalinti ir pa- Felicija Edkins, vice pir.
rfeikalauti, kad Į 24 valan
das jis grąžintų visas finan
sų knygas ir kitokį turtą, o

J. P. Smilgus, fin. sekr. 
Anelė Marciulaitė, užr. r.! 
Nuo Redakcijos: Po atsi-'.jei jisto nepadarys, tai pa- buvo pas'irašęs ir

traukti ji i teismą. kuopos iždininkas J. Karšo-!

REDAKCIJOS , doleriu. Sako, nusipirksiąs
ATS, IJ RYMAI I nau-*ų knygų ir &eriau gale zn/u. i iąs t-vą kritikuoti

A. ftNkfoviui.— Ačiū už -——— . .
Lietuvoje įsikūrė peda

goginė “Naujosios Mokyk-
____ ___ __ _ los” draugija, kurios įstatai
gracijos įstatyr. ?.s n’eliečia. jaP?^r^*es. viršininko jstai- 
Jfe yra specialiai taikomas įregistruotu
tiktai Anglijo- piliečiams,' . ...

- penkerius fAMJ?VOPA^UCTUVIS-
metas Kanado' dominijoj. BALANDŽIAI.

f armėnui.----
Maikio tėvas sako norėtų su 
ta leide susipažinti. Gal pri

jos- adresą? Su! 
kunigo gaspadinė senis ne
nori daugiau “bad ėriuotis”?
Maikis labai dėk ngas už du

prisietas iškąrąs. tačiau 
“Keleiviu” jų nedėsime, nes 
lietuvių tas Kanados imi-

®r/i

JoodRRlviaf, rud
galviai įr reRon- 
galviai. Prisiun
čia i visas dalis 

! Suvienytų Valsti- 
| A ir j Kanadų. 

GEO.
BENDOKAITIS

I 5» WitaoB su 
Watertury, Cann.

Kaip rinkimai prasidės, 
Agitacija bildės,—
Nežiūrėkit, ką maklioriai 
Veidmainingai jums žadės.
Rinkite gabius narius. 
Išmintingus ir dorus.
Ir žiūrėkite, kad seimas 
Nepaneigtų balso jus!
Laikas tuomet sau galės 
Lėkti kaip tiktai norės,
Bet seimai mus* ir rinkimai 
Niekam špcsų neiškrės!

Okus Pokus.

Pirma negu kalbėsime a- kas, bet jis parašė mums lai- i Laiškas Iš Lietuvos. 
pie teismą, mes čia norim šką, kad jo parašo laikraštin * o . • • «_ • i
pasakyti, dėlko A. Bernotas nedėti, todėl mes ji ir išlei > Ba,sus razbaiIlink’J Pasiel- 
buvo prašalintas iš finansų džiam.
rast. vietos. ; ----------------

Išaiškintas Pagar
sėjęs Plėšikas ir 

Žudikas.

girnas

“Keleivio” skaitytojas E. 
Vilkis (Kanadoje) gavo iš 
Lietuvos nuo savo namiškiu 
tokį laišką:

Burgačių kaime, netoli 
Sudergų, nakties laiku į ūki 
ninko Jakaičio namą patv 
lomis įnėjo nuo kiemo du 
razbaininkai, pasiėmė iš 
priemenės bezmėną ir gele
žinį vąšą ir įnėjo virtuvėn. 
Jakaitienė tuo tarpu triūsė 
aplink pečių ir manė, kac 
tai jos vyras atsikėlęs jau 
vaikščioja. Ji dar paklausė 
ar lauke nelija lietus. Be; 
tuo tarpu vienas .razbainin- 
kų pakišo jai brauningą, 
grasindamas tuoj ją nušau
ti, jeigu ji rėktų. Kitas raz- 
baininkas tuo tarpu nuėjo su 
bezmėnu į tą kambarį, kur 
miegojo jos vyras Jakaitis. 
Kas tenai dėjosi, Jakaitienė 
negalėjo matyt, tik išgirdo 
bezmėno smūgius ir jos vyro 
riksmą: “Gelbėkit, gelbė
kit!” Bet moteris negalėjo 
savo gyvenimo draugą gel
bėti, nes į ją buvo įremtas 
kito razbaininko braunin
gas. Jakaitis pasakė razbai- 
ninkui, kur yra padėti jo pi 
nigai, kur vekseliai, liepė 
imti viską, tik prašė palikti 
j? K5'vą.

Bet razbaininko butą žvė
riškos širdies. Jis užmušė 
Jakaitį, suvyniojo jį į skran
dą ir ant galvos užvertė pa
talus, o paskui atėjo į virtu
vę, kur jo sėbras dabojo Ja
kaitienę. Atėjęs virtuvėn jis 
tarė savo sėbrui: “Aš užmu
šiau jį, o tu užmušk tą bo
bą”.

Tačiau paliko Jakaitienę 
gyvą, tik pavogė 255 litus, 
visus vekselius ir išėjo. Išei
dami da pasakė: “Laba nak-

■ 1. Neatsilyginusių narių 
perkėlimas į naują kuopą. ?

2. Nesutvarkymas mokes
čių, kurie randasi pas iždi
ninką, taip kad už mirusius Po didelių pastangų kri 
narius reikia antru kartu rninalinei policijai pasisekė 
mokėti. išaiškinti, kad Šakynos kle-

3. Agitavimas narių už bono kun. J. Bardžiaus už-
kuopos skaldymą. puolimui ir nužudymui va-

4. Neteisingas liudijimas Kretingos kalėjimo
ant afideivito, kad T. Alek- pabėgęs ir besislapstąs ze- 
synas ir W. Morris negautų manijoj Steponas Riekus,*31 
ligoje pašelpos. met. amžiaus

5. Išgavimas paskolos be p.Nj,zudęs. konį. Baldz^
visos valdybos pritarimo to- B,ckus P? k.ehųdlen.’» ?nk’
kiems nariams, kurie dirba. ?°5? aP‘P>T VarnnJ zyd’1 

liaudies banką.
6. Nepranešimas kuopos Dali pinigų pagrobtu iš 

susirinkimui apie valdybos Šakynos klebono ir žydų 
bondsus, kuomet valdyba banko Riekus atidavė savo 
gal ir dabar nėra užbond- bendradarbiams. Tuos pini-
sn9^-v. gus policija jau surado, Ric-

Už šituos dalykus kuopos kaus bendradarbius areštuo-
susirinkimas A. Bernotą dama. pats Riekus lėtai ir
prašalino iš finansų ras. vie- atsargiai pradėjo trauktis i
tos. Bet jis atsisakė atiduoti Žemaitijos vakarus. Nese-
kuopos turtą, todėl tapo pa- naj jjg buvo Tauragės Nau-
trauktas Į valdišką teismą. miesty, o iš čia perėjo Klai-
Gi SLA. prezidentas St. Ge- pėdos kraštan. Spalių 15 d.
gužis ir sekretorius Vinikas, Klaipėdos krašto policija
vietoj paraginti A. Bernotą, Rįcky Katyčiuose sulaikė,
kad.atiduotų kuopai knygas kajp žmogų be dokumentų,
ir kitą turtą, liepė jam pasi- tačiau Riekus atsišaudyda-
samdvti advokatą, kuriam nnas iš policijos paspruko.
centras užmokėsiąs. A. Ber- Bėgdamas Riekus paliko
notas pasisamdė advokatą trumpus kailinukus, kuriais
nepigų. Paklaustas, kodėl buvo apsivilkęs Šakynos
jis taip daro, atsakė: “O kas kleboną užpuldamas.
man? Man nekaštuoja nei D b Ricku<? Derbė.
cento. Centras užmoka, tai • *r ve.\.. c V. 1 w ges i Žemaitiją. Spalių 19as galiu provotis. J buvp p«tebė{^ 4ties

Taigi gerbiamieji SLA. Kuliais, Kretingos apskr. 
nariai, apskričiai ir kuopos, Policija norėjo ji suimti, bet 
pagalvokite, ar leistinas, yra atsišaudydamas jis paspru- 
tokis dalykas, kad du Pil- ko.
domos Tarybos nariai gintų Riekus yra labai apsigin- 
nusikaltusi savo sėbrą ir klavęs ir manoma, kad gy- 
švaistytų musų pačių pini- vas nepasiduos.
gus jo advokatams? Protes- Už jo sugavimą ar žinių i tį, miegok spakainiai.” 
tuokite prieš šitokį elgesį, y- suteikimą paskirta 1000 lt I Šitas Įvykis sujudino visą 
patingai prieš S. Gegužį, premija. _ apylinkę.

• f' f I

Iš Pietų Amerikos.
Piet. Amer. Buenos Aires 

mieste lietuvis komunistas 
Bronius Norkus paviliojo 
tautininko D. Kučinsko 
žmoną ir abudu pabėgo. Mo
teris pasiėmė ir visus buvu
sio savo tautininko vyro pi
nigus.

Sao Paulo mieste autobu
so nelaimėj sužeista 11 lie
tuvių. Jonas Valaika visai 
užmuštas.

Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje, policija areštavo 
keliatą ateivių komunistų, 
jų tarpe ir Mariją Bučnytę, 
komunistų ‘"Rytojaus” pla
tintoją. -

Nueva Pompeya rajone, 
taip pat B. Aires mieste, ko
munistas Čepulis neteko 
žmonos. Ji pabėgo su kitu 
komunistu.

Brazilijoj, Araąuara mie
ste, pabėgo Antano Gružau
sko žmona. Ji išdūmė su 
“burdingierium” Gaiduku.

Dolerio kritimas Lietuvos 
bankams nuostolių nedavė, 
priešingai—kai kurie ban
kai net uždirbo. Tačiau pi
liečiams doleris pridaręs 
nuostolių, kuriuos kol kas ti
ksliai apskaičiuoti sunku.

$4.00 vertės lietuviškų knygų 
su kiekvienu pirkiniu 6 rekordųidl

PAVEIKSLUOTAS REKORDAS DARIAUS IR 
GIRĖNO ATMINČIAI.

L •
i -g
i ’■*&.. .4

■

1
Tai pirmas ir nepaprastas rekordas su paveikslais. Vienoj posčj atvaiz
duoja Lakūnus ir “Lituanicų”. Antroj pusėj—Dariaus ir Girėno laido
tuvės Kaune. Kiekvienas lietuvis turėtų šį rekordą. Įsigyti, nes ant jo 
yra du paminėtini paveikslai ir dvi gTažios dainelės.

Naujausi Lietuviški Rekordai.
W«2—DARIAUS-GIRĖNO ATMINČI AI—Dainuoja S. Rimkus, Bariton. 

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

3000— 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, Ta Bernužėli—Mahartoyaus Mainerių

Orkestrą.

16281 Tarpe Rūtų, 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 Norių 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 Lankai ir Sutems Tamsi Naktužėlė—

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

Mahanojaus Mainerių Orkestrą. Su Daina.
16251 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—Vineas Niekus su Orkestrą.
16222 Svajonių Naktys ir Artojaus Daina—Stasys Pauras

ir Juozas Antanėlis
16202 Meilingas Bernelis ir Nelaimingos Dienos—Mahanojaus 

Orkestrą 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 Modemiškas Klumpakojis —

Budriko Radio Orkestrą.
16173 čigonai ir Vakar Vakarėlį. Bndriko Radio Orkestrą su Daina. 
16152 Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodosi—Antanas Vanagaitis, Barit. 
16250 leisk 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
ja Electric Recording budu; groja ir dainuoja lygiai kaip gyvi artis
tai.

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 1:00 vai, po piet Central Time. ♦ .

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

ARMONIKAI
FONOGRAFAS

Naujas Nešamas 
ORTHOPONIC

Tikroji vertė $20.00

Parduodam tik už $9.50

“HOOVER”

Vacuum Cleaner
DULKIŲ VALYTOJAS

Padarytas ir gvarantuotas Hoover 
kompanijos \Teniems metams.

KAINA

5-kių šmotų “dusting tools”, ^.00

NAUJAS RADIO

Armonikas 10 balsų 
Armonikas 21 bals. -SU POLICE CALLS

1934 modelis,
4 tūbų. $12.00; 5 tabu Š19.M
7 tūbų $29.00; 1® tūbų $49.00
Šios kainos yra su tūbomis, su pri- 
siuntimu ir su vienų metų gvarantija

$19J0

PERSIUNTIMO KASTUS SUV. VALSTIJOSE Budrikas

AKORDUONAl
- $8.00 

$10.00
PIANO AKORDUONAl

Hohner-Rosatti-Soprani
12 basų -----------------  $28.00
24 tNMi ----------------- >48.00

IŽO basų —--------------  $100.0®

SKALBIAMOSIOS
MASINOS

WASHING MACHINE
WHOLF»ALE

KAINOMIS

$37 - $49 - $75
Kanados pirkėjai persiuntimo kaštus turi apmokėti patys.

JOS. F. BUDRIK, IRC.
3217 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo mum| korespondentų ir U Lietuvos Laikraščių.)

LIETUVOS MENO GYVENIMAS.
Šiais metais dailiosios li

teratūros kurinių, palyginus UŽ NETIKUSIĄ OPERA
su 1930 metais, išėjo visu 
trečdaliu mažiau. Tik page
rėjo vertimai.

Pernai ir užpernai verti
mų buvo išleidžiama nema
ža iš vokiečių kalbos, kai 
tuo tarpu pabaigoj pernykš
čių metų ii- šiemet daugiau 
kreipiama dėmesio Į anglų, 
francuzų ir italų literatūrą.

Su originaliniais kuriniais 
šiais metais tepasirodė Vie
nuolis—Žukauskas, Putinas 
—Mykolaitis, išleidęs jau 
du tomus savo pagarsėjusio
romano “Altorių šešėly”. 
A.a. nesenai mirusio Tumo 
—Vaižganto išleisti “Gyvu
lėliai”, ir Vaitkaus didelė 
poezijų knyga “Nušvitusi 
dulkė”. Iš jaunųjų rašytojų 
trečią novelių^rinkini išleido 
Kazys Kiela. Tai ir viskas.

Pernai susikurusi Lietu
vos rašytojų draugija, kurios 
pirmininku yra Mykolaitis 
—Putinas, didelio veiklumo 
nerodė. Kas dvi sąvaitės su
eidavo tos sąjungos nariai, 
padiskusuodavo, pakalbėda
vo apie sunkias Lietuvos ra
šytojų gyvenimo sąlygas, ta
čiau nieko konkretaus ne
nuveikė. Šiomis dienomis 
visuotiname rašytojų susi
rinkime buvo priimtas nuta 
rimas kreiptis i vyriausybę, 
kad Lietuvos rašytojų są 
jungą finansiškai paremtų. 
Iš rimtų šaltinių patirta, 
kad valdžia asignuos rašy
tojų sąjungai 10,000 litų per 
metus knygoms leisti. Žino
ma, tos knygos turės būt pa
lankios tautininkų politikai.

Šiaip jau buvusios litera
tūrinės srovės, kaip ve “Ke 
turi Vėjai”, kurie propoga- 
vo mene futurizmą; “Pjū
vis”, kuris skelbė estetizmą, 
ir “Trečias Frontas”, i kuri 
buvo susispietęs kairiųjų ra
šytojų būrelis, atstovaująs 
marksizmą,—visos šitos sro
vės dabar pakriko ir rimtų 
gyvybės ženklų neberodo.

Dabar visi rašytojai, kiek 
sąlygos leidžia,' kuria pavie
niai, be kolektyvų, ir už sa
vo kūrybą tegauna, žinoma, 
nekokj atlyginimą.

. Kiek gyviau veikia meni
ninkai. Menininkų yra net 
keturios grupės. Senieji, dar 
prieš karą dirbę menininkai, 
su Petru Kalpoku, Didžioku, 
Vienožinskiu ir kitais pryša- 
ky, šiais metais minėjo dvi 
dešimts

Atgijo “Numiręs” Virginijos Miestas. Sensacijos Apie Kauno Požemius.

CIJĄ DAKTARAS GAVO 
KALĖJIMO.

Tūlas laikas atgal kaunie
tis gydytojas D. Dipjanas 
darė 3 metų vaikui gerklės 
operaciją (piovė glandas) 
ir per neatsargumą nupiovė 
vaikui liežuvėlį. Nors Druja- 
nas motiną užtikrino, kad 
operacija pavyko labai ge
rai, bet po kurio laiko vaikui 
pakilo temperatūra ir val
gant iš burnos bėgo skys
čiai. Gydytojas Fridbergas štai aukso kasyklų miestas, vadinamas Virginia City. Nevados valstijoj, kuris buvo visiš- 
apžiurėjęs vaiką konstata- kai žmonių apleistas ir apmiręs, kuomet aukso kasyklos tenai užsidarė. Dabar, atgijus aukso, 
vo, kad išplautas liežuvėlis, pramonei ir prasidėjus kasyklose darbams, miestas irgi pradė-jo atgyti. Pradedama taisyti ap- 
Motina kreipės I Drujaųą. griuvę namai ir didžiojoj gatvėj jau matyt keliatas automobilių.
Drujanas iš pradžios jrodi-

Lietuva Žada Remti 
Išeivius.

Drujanas siūlė savo kaštu 1919-1920 metais, kada;Pydoma cino ir darbas baig- Užsienių lietuviams remti

nėjo, kad liežuvėlis esąs su- SVARBUS {STATYMAS Į džiama tam tikroje masėje, 
sitraukęs, bet kai motina DEL LIETUVOS LAISVĖS:gera moneta. Išėmus mone- 
pradėjo grąsinti teismu, tai PASKOLOS AMERIKOJE. į tą, susidariusi tuštuma• • i - iv, ! __ -i___ •___ • . pn-

vaiką nugabenti Karaliau- kūrėsi Nepriklausomoji Lie- 
ciun ir įdėti dirbtini liezuvė- Amerikos Jungtinių 
lj, bet motina atsisakė. Valstijų lietuviai davė apie 

Už kūno sužalojimą Dru- 18,000,000 litų (1,800,000 
janui buvo iškelta baudž. dolerių) išpirkdami Lietu- 
byla, kuiną šiomis dienomis vos Laisvės Paskolos bonų. 
Kauno apyg. teismas ir Tos paskolos grąžinimo Iš
sprendė. Išsauktas ekspertu kas sueina 1935 metais. Apie 
dr. Alekna ir pats Drujanas trečdalis bonų įvairiais bu- 
įrodinėjo, kad žmogus be dais jau yra patekę į Lietu- 
liežuvėlio gali gyventi, kad vą. Du trečdaliai tebėra pas

tas.
Česna dirbinėjo 2 litų, 

litų ir vokiškas 5 markių 
monetas. Jo darbo pinigai 
mažai kuo skiriasi nuo tik
rųjų. “Fabrikantas’’ atsidū
rė kalėjime.

TRAGINGOS PABAIG
TUVĖS.

Buiviškiai, Saločių valse.
liežuvėlis nereikalingas. Amerikos lietuvius. Kai ku-5 Spalių mėn. 11 d. pas Ant 

rje bonų laikytojai dėl įvai- į Nakvosą kūlė su talka ja- 
Teisma> Drujaną nubau- priežasčių net neėmė pa- ^u®- Talkos pabaigtuvės bu

dė 3 mėn. kalėjimo ir pritei- iukanu už savo bonus. Kad vo tragingos. Netuščiomis 
sė vaiko motinai 840 lt. ci- 
vil. jieškinio.

ATKERŠIJO PATS SAU.
Pasvalio vienkiemy, prie 

miško, gyveno ūkininkas L.
t, - - - , ~ « mėn. 1 dienos. Patys bonaiParėjęs aną vakarą » Pas- išperkami 
valio miestelio jis nerado w m^t prad^t 
namie savo žmonos su 7 ma- 1934 * s
zameciais vaikais. Mat, jie t ižda& Lįet^oje įj. 
gyveno nesantaikoj, nes yy- tai , , k £
ras buvo samarlako mege- .rfkoje doleriaja į,
jas, turėjo skolų, uz skolą kur ir kai b
žemes bankui žeme ir tro- gpcrkami bus pį*elMa p* 
besiai buvo Įkeisti. SKlvar-,,^^^ ; buda£
to pagautas, visus gyvulėlius. __________
ir vištas nakties metu išva- VOKIŠKŲ IR LIETUV1Š-

jiems nebūtų skriaudos, galvomis baigiant patalkes, 
vyriausybė išleido įstatymą, pradėta priekabių jieskoti. 
kad nesumokėtos palūkanos Nakvosui .išvarius \ . ir P. 
už bonus galės būti sumo- laukan, jiedu smogė seimi- 
kamos dar per 10 metų, tai ninkui per galvą taip, kad 
yra iki 1945 metų liepos vietoje krito be žado ir

ų>alių 16 d. mirė. Daktaras, 
padaręs apžiūrėjimą, rado 
permuštą galvos kiaušą. 
Kaltininkai suimti.

rė į lauką, o visus triobesius 
su visu inventorium ir ne
kultais javais padegė. Kai
mynai subėgo gaisro gesinti, 
bet padegėjas neleido. 
Viską supleškinęs, atėjo į 
Pasvalio policija ir pasida
vė.

BĖDA ŪKININKAMS.
Joniškis. Ūkininkai skun

džiasi. kad neima cukrinių 
runkelių. Sako pernai daug 
anksčiau pradėjo imti punk
tuose runkelius, taigi šiemet 
skubino imti, kad galėtų
greičiau pristatyt į punktus,, 

penkių metų nuo*o dabar punktai neima, run
pirmosios dailės parodos ’ keliai nuimti vysta, kas su- 
Vilniuje sukaktuves, ir ture-Į daro didelius nuostolius, 
jo didelį pasisekimą. Po jų
eina nepriklausomų meni
ninkų draugija, kurios pir
mininkas yra dailininkas 
Valeška. Ši menininkų gru
pė jieško lietuviško charak
terio meno ir technikoje ir 
yra linkusi į modernizmą.
Joje yra daug gabių meni
ninkų. Jie dažnai ruošia pa
rodas. Be to, dar yra moder
nistų menininkų draugija 
“Ars” ir ketvirtoji, neseniai 
baigusių Lietuvoje mokslus 
menininkų, kurie galutinai 
nori sukurti “lietuvišką dai
lės stilių” ir studijuoja lietu
višką folkliorą.

Muzikai paskutiniuoju lai-' 
ku taip pat sujudo. Nesenai 
kompozitorius Karnavičius 
parašė lietuvišką operą 
“Gražiną”, kuri yra teigia
mai įvertinta. Tas pats au-, 
torius rašo jau kitą operą.
Moderniškasis kompozito
rius Banevičius dabar bai-, 
gia kurti originališką, mo
demišką lietuvišką operą. !

*

KŲ PINIGŲ “FABRI
KAS”

Prieš kurį laiką Žemaičių 
krašte buvo pastebėta netik
rų sidabrinių pinigų. Polici
ja pradėjo sekti, kas juos 
paleidžia į rinką ir šiomis 
dienomis suėmė jų platinto
ją Vitkų.

Užtikus pėdsakus, buvo 
jau nesunku surasti ir pačius 
kaltininkus. Pėdsakai vedė į 
Pažvėrio kaimą (Šilalės v.j 
Tauragės apskr.) gyventojo 
Česnos kamarą. Padarius 
kratą, policija “fabriką” ra
do.

Pats fabrikas nelabai, mo
demiškas. Tai kaladėje įtai
sytas presas, kuriuo įspau-

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS“

draugija jau per trumpą sa- 
o vo gyvavimo laikotarpį yra 

surinkusi ir visokių pašalpų 
pavidalu išdalinusi 20,000 
litų. Tačiau ta suma yra tik 
lašas vargų juroje, kokį mu
sų išeiviai, ypatingai Pietų
Amerikoje, kenčia.

Šiomis dienomis minėta
draugija išleido atsišauki
mą į Lietuvos visuomenę, 
kuriuo ragina visus Lietuvos 
piliečius įstoti Į draugiją na
riais rėmėjais. Nariu rėmė
ju gali būti kiekvienas as
muo įmokėjęs per metus 10 
litų. Jei kas iš kaito tos su
mos sumokėti negali, mokė
jimas išdėstomas į kelias ra
tas, nemažiau vieno lito 
kiekvieną menesį. D—ja su
sirinkus 100,000 narių rė
mėjų kiekvieną mėnesį pa
skirstys dovanas, iš kurių 
viena bus 3,000 lt ir daug 
smulkesnių. Tokių mėnesi
nių paskirstymų per metus 
bus 10. Pirmosios dienos pa
rodė, kad Lietuvos visuome
nė į šį draugijos paraginimą 
atsiliepė teigiamai. Narių- 
rėmėjų skaičius pradėjo di
dėti ir draugija mano, kad 
100,000 narių labai greitu 

laiku susiras.

Spaudoj plačiai pasklido 
gandai, apie paslaptingus 
rotušės požeminius urvus. 
Vieni tvirtina, kad tie urvai 
požemiu eina į Kauno pilį, 
kiti—po Neriu į Vilijampo
lę. O šį pavasarį pas prof. 
Volterį buvo atėjusi p. Mi
siūnaitė ir paprašė pradėti 
pilies atstatymo ir požemi
nių urvų atkasimo darbus. 
Misiūnaitė 'pasisakė esanti 
Lietuvos kunigaikščių ainė. 
Jos protėviai esą palaidoti 
Kauno pilies požeminiuose 
urvuose. Dokumentai, likę 
jos giminės archyvuose, ro
dą, kad Kauno pilies pože
miuose yra 12 urvų. Misiū
naitė paprašė prof. Volter 
vadovauti atkasinėjimo dar
bams. Jos giminaičiai, ku
rie esą “dvylikoj valstybių”, 
užimą aukštas vietas, tam 
reikalui pinigų nesigailės.

Dabar prof. Volteris pra
dėjo kastis rotušės pogrin- 
dyj, būt ne Misiūnaitės 
parodymais, nes paaiškėjo, 
kad ji nenormalaus proto. 
Tačiau apie paslaptinguo
sius urvus jokių davinių nė
ra. Prof. Volteris gavo leidi
mą iš kalėjimo atvežti į ro
tušės požemį Stumbrevičių, 
kuris sėdi kalėjime už savi
valdybės pinigų išeikvoji
mą. Jis dabar 60 metų, bet

miniai urvai reikalauja ga
na tobulos technikos. Tie 
urvai yra žmonių mistiško 
nusiteikimo pagrindas.

Kiek mums teko patirti, 
prof. Volteris kasinėjimo 
darbus pradėjo be konkre
čių davinių, be aiškaus pla
no. Bendrai, rotušės pože
mių sensacija, atrodo, tik 
truputį pinigų kaštuos, dau
giau nieko.

KIEK UŽAUGINTA LIE
TUVOJE CIKORIJOS.
Šiais metais Lietuvoje ci

korija buvo apsėta apie 25 
ha žemės plotas, iš šio skai
čiaus apie 6 ha Gruzdžių ra
jone (Šiaulių apskrityje). 
Dabar cikorija pradedama 
džiovinti (Gruzdžių rajono 
ūkininkai, žemės ūkio de-. 
parlamentui leidus, cikori
jai džiovinti panaudos Gruz
džių mokyklos džiovyklą, 
kitur bus džiovinama paski
rai) ir vėliau bus parduoda
ma vietos fabrikams, su ku
riais šiuo reikalu jau susitar
ta. Vidutiniškai nuo vieno 
hektaro žalios medžiagos 
gaunama 250-300 centnerių. 
Laikui bėgant, cikorijos 
auginimą Lietuvoje mano
ma išplėsti iki viso vidaus 

'rinkos pareikalavimo paten-
, .. ginimo (rinkai patenkinti

vaiku būdamas jis neva ma- cikorija užsėti reikėtų apie 
tęs po rotuše urvus. Tiesa, 200 ha).
po rotuše dabar yra užpiltas *__________
vienas pogrindis (jį dabar, KAJP BUS TVARKOMI 
prof. Volteris atkasai, bet, ATSILIKUSIEJI ŪKIAI, 
žinovai tvirtina, kad tokių AtsaiklBiero tvar.
pogrindžių po kiekvienu na- femės ukio ministerija 
muyia. Kad rotuse su Kau-^^ uis^kles
"° ,?*” ' numatomos priemonės kol

kas labai paprastos, reilra-žeminias urvais, atrodo visai 
nepatikėtinas dalykas. Ro
tušė buvo pradėta statyti 
1542 metais, kuomet Kauno 
pilies jau nebuvo.

Apie požemius tiek gali
ma pasakyti, kad kur tik 
yra piliakalnis, ten yra pa
davimų apie paslaptingus 
urvus. Tačiau niekas jokių 
urvų piliakalniuose nerado. 
Piliakalnių statybos techni
ka labai primityvi, o pože-

laujančios smulkių išlaidų: 
akmenų ir krūmų šalinimas 
iš laukų, ganyklų ir pievų, 
kelių žvyravimas ir pan. šie 
darbai bus vykdomi atlieka
mu nuo ūkio darbų laiku.

Į LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai 

Smagi Kelionė 
Žemos Kainos

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

Ifalėdinė Ekskursija 
“ I LIETUVĄ

* Išplauto ii New Yorko populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

Greičiausia * 
Kelionė f 
Senąją Tėvynę

SPECIALIAI 
TRAUKINIAI 
s t ot i Kti šalimais 
garlaivio B r emer- 
haveae užtikrina la
bai patogią kelionę 
į Lietovą.'

★-

BREMEN
GRUODŽIO 7 D.

EUROPA
GRUODŽIO 16 D.

Informaciją klauskite pas vietinius agentus arba

NORTH SEIMU LLOTD
252 BOYLSTON ST., BOSTON, MASS.

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

Pier 97, gale W 5“th St.,

*) Kalėdų Ekskursija Į 
Lietuvą.

*)S. s. Drottningkelm Lapkričio 29 
>)M. L. Gripafaeln Gruodžio 9

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

KreipUs i vietinį agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 

10 STATE ST., BOSTON, MASS.

TAURAGĖ IR RASEINIAI 
GAUS PIRMAEILIU MIE

STŲ TEISES.
Tauragė ir Raseiniai jau 

seniai rūpinasi gauti pirma
eilių miestų teises. Teko pa
tirti, kad dabartiniu metu 
vidaus reikalų ministerija į; 
šių miestų prašymą žiuri pa
lankiai. Galimas daiktas, 
kad šiedu miestai, kurie iki 
šiol buvo laikomi antraei-' 
liais, netrukus bus priimti 
miestų šeimynom

Nu© Išsinarinimu
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti Iso- 

jds rieŠ4. išsinarinti ranką ar gauti 
<:ieg*į į pečius ir kacmet skausmas jus 
iš proto varo. tai išritrinkite su 
AN< HOR Paia-Expefierm ir apdengkit

u ar vilnoniu audeklu.
Į keiias minutes skausmas pranyks 

ir palengvinimas bus laimėtas.
Per suvirs 60 metu Anchor Pain- 

Enp'. 'I-ris buvo ir yra vyraojanči® 
namtvtia vai ~tu greitam skausmu pa- 
l-.-ngvir:n»c?. Vijose vaistinėje kaina 
35c. ir 7 V.—sJc-rring.' c'ktano bonkutė*. 
Tiktai tikrasis Kri Inkaro vaisnaženldį.

DU KALĖDŲ .ŠVENČIŲ 
IŠPLAUKIMAI:

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

Išplaukimų surašą 1934 metam, 
kainas ir kitas informacijas su

trekia agentai arba ofisas

Scandinavian-
American Line
249 Washington 

Boston, Mas
cr*--

ii

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

223
dantelio spalvuotą pviltią paveikslą, 
didžio, apie 150 įvairią ettią, tinkamą

uot viešuose
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Knvgoje yra trijų rųšių eilės:

TAUTUKOS. ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

KAINA TIK Jl.ta.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygynų minėta knyga, 
vienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia

siųst “Money Orderiu". Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiikiai užrašyt savo ir “Keleivio’’ atl
ietų ir nepamiršt prilipint ai 2c. markę.

“KELEIVIS”
283 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

X
XXX.S-X!»iO=9□S*Xa.s?xSX

I

i

H

•»

ii»•• I I t♦ I

XX sXIX X!S
i
L

X • I

I ii 
S u

LIETUVOS.

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentą Lie

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

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

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

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

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

laidą! arba Bankos čekį.

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

Lietuvos Ūkininkas

h

ii

ii
y

EINA VIENĄ KARTĄ | SĄVAITĘ • •
Talpina įvairias naujienas M viso pasaulio. H politinio ! 
gyvenimo Lietuvos ir kitą vabtyMų. {vairią apysakų 
ir pamokinimu.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVt 38, KAUNAS^ LITHUANIA.

J



Aštuntas Puslapi* SO. BOSTON
===asm= No. 46. Lapkričio 15 d., 1933

LINKSMAS BALIUS.

Vietines Žinios
TRANSATLANTINIO KO-'.“Atsilygino po 1 centą nuo

MITETO DARBUOTĖ. dolerio.
Transatlantinio Sklidimo Nelabai senai Bostone’^ Dorchesterio S. L. 

komitetas išrinko pastovius žlugo spekuliantų įkurtas* j .
“United Investors Assuran- A- 359 kuoPa ^ngia puikų

Lapkričio (Nov.) 25, 1933,

LAWRENCE’O LIETU
VIAI REMS SKRIDIMĄ.

Rengia lakūnui Janušauskui 
koncertą su prakalbomis.

Lawrence’o lietuviai, į- 
vertindami Juozo Janušau
sko pasiryžimų baigti Da
riaus-Girėno žygj, tautinės 
parapijos pakviesti, sudarė 
tam tikslui komitetą ir re n-'
gia Janušauskui vakarėlį su' 
prakalbomis, dainomis ir 
muzika. Komitetan įneina: 
4 atstovai nuo tautinės para
pijos, du nuo SLA. kuopos, 
trys nuo Lietuvių Ukėsų 
Kliubo ir vienas nuo ko-ope- 
racijos. Be to, inėjo vietos 
veikėja: Dr. Mikolaitis,
kun. M. Valadka, p. J. Urb- 
ša ir Dr. Aleksa.

Laikinuoju komiteto pir
mininku išrinkta Dr. Miko
laitis, sekretorium—p-lė Ju
lė Arbačiutė, iždininku — 
Julius Peslikas.

Prakalbos su koncertėliu 
susipažinimui su lakunu Ja
nušausku įvyks 19 lapkričio 
vakare, Ukėsų Kliubo Salėj, 
prie Berkeley st. Kazys Vo
lungevičius padainuos, o 
tautinės parapijos jaunuolių 
orkestrą pagros.

Kadangi šiuo laiku avia
cijos dieną rengti pas mus 
nepatogu, tai komitetas nu
tarė sudalyti čia Amerikos 
Liet Transatlantinio Skri
dimo Sąjungos skyrių ir pri
rašyti prie jo kuo daugiausia 
narių, kad nors tuo budu pa
rėmus skridimą Lietuvon.

Prisirašyti galės kiekvie
nas, įmokėdamas $2, kurie 
be jokio išskaitymo eis tie
siai skridimo reikalams. Ne
kurtos musų organizacijos, 
kaip SLA., tautinė bažnyčia, 
yra jau paskiinsios tam rei
kalui po keliasdešimts do
lerių.

Musų komitetas darbuosis 
ir ateityje, remdamas cent- 
ralinį skridimo komitetą 
Chicagoje.

Julė Arbačiutė,
Lawrence’o K-to Sekr.

Politikieriai sužeidė 6 vai
kus South Bostone.

Pereitą panedėlį So. Bos
tone, prie H ir Fifth gatvių, 
buvo sužeisti 6 vaikai, kurie 
sulipę į troką važiavo laiky
damiesi už lentos, kuri buvo 
pritaisyta iš šono kaip atra
ma, kad vaikai neiškristų. 
Trokas buvo tyčia tam tiks
lui politikierių pasamdytas 
ir vaikų prikimštas, kad va
žiuodami jie keltų triukšmą 
ir tuo budu trauktų žmones 
į politikierių mitingus. Tai
gi, važiuojant tam trokui H 
gatve, nutruko viena jo šo
ninė lenta ir visas būrys vai
kų, kurie už jos laikėsi, nu
dardėjo su ja žemėn, šeši 
jų skaudžiai buvo sužeisti. 
Tarp sužeistųjų yra ir lietu
viškais vardais vaikų, bū
tent: Edvardas Liška. 11 
metų amžiaus: Liudvikas 
Petruševičius. 15 metų. ir 
Florencija Petruševičiutė. 
Troką operavo tūlas Joseph 
Hawes, gyvenęs po numeriu 
51 Minot st., Neponset.

Sužeistų vaikų tėvai netu
rėtų užtai politikieriams do
vanoti. Tuoj reikia nueit pas 
advokatą ir užvesti bylą. Už 
vaikų sužeidimą turi būt ge
rai atlyginta.

Atima žmonėms 8,000 
namų.

Miesto mokesčių kolekto
rius McMorrow paskelbė 
pardavimui iš varžytinių 
8,000 namų už nesumokėtus 
mokesčius. Miesto iždinin
kas Dolanas savo skolą už
darytam Federal National 
Bankui "atlygino” užmokė
damas tik po 7 centus nuo 
dolerio, o kada biednas 
žmogus negali pilnai užmo
kėti mokesčių, iš jo atima 
pastogę.

viršininkus ir pasidalino __
darbu, užtvirtindamas įvai- ce Trustas”. i kuri buvo pri- balių, VVashington Audito- 
rias komisija. Trečiadienį, traukta 20JHM) žmonių, įdė- rium, 215 Washington st., 

į 15 lapkričio, 8:30 vakare, jusiu į tą bizni $2,000,000. Dorchester, Mass. Pradžia 
Lietuvių Svetainėje bus pa- Vienas tos kompanijos in- 7.30 vaj vaję
skutinis prieš aviacijos die- žinierių, buten Horace Hil- . .. .
na komiteto posėdis, kuria- dreth, buvo skolingas jai Gerbiamieji Doichesteno 
mo dalyvaus ir lakūnas Ja- $300,000 ir dabar turėjo tą ir apielinkės lietuviai! Pir- 
mes- Janušauskas. Dabar suma atmok et. Bet resyveris mą kartą Dorchesterio ir 
programas Komiteto dar-1 paleido jį už $2.500. Tai ne- apielinkės lietuviams teks 
buotės yra sekantis: • ! išeina nei pc ’

Trečiadieni, 15 lapkričio,
Lietuvių Svetainėje, So Bo-

1 centą už do- joiQOj dailioj

/špentykit
s*" Namus

MOORES PENTV

GYDYTOJŲADRESAI

Mansfield išrinktas Bostono 
majoru.

Pereitą sąvaitę buvo ren
kamas Bostono majoras. 
Buvo šeši kandidatai, tarp 
kurių balsai pasidalijo 
šiaip:

Mansfield ............ 70,039
Nichols ...........  67,642
Foley .................... 61,232
Parkman ............ 29,015
O‘Connell ............ 10,032
Sullivan ................ 9.058
Taigi majoru išrinktas 

Mansfieldas. Bet Nicholsas 
užprotestavo, kad nuo jo 
buvę pavogta daug balsų. 
Jis mano, kad jis turėtų būt 
majoru. Taigi visi balsai bu
vo užrakinti ir šią sąvaitę 
bus skaitomi iš naujo.

Bus lietuvių sporto vakaras.
Gruodžio 13 ar 14 dieno

mis. South Bostono Munici- 
palinėj salėj bus lietuvių 
sporto vakaras. Jį rengia 
Jonas Jokubauskas. kuris 
kitąsyk gyveno South Bos
tone, o dabar Brooklvne ir 
turi tenai sportininkų Rliu- 
bą. Jis žada atsivežti iš tenai 
visą buri lietuvių drutuolių, 
ristikų, kumštininkų ir akro
batų, ir parodyt southbosto- 
niečiams, kokių “štukų” ga
li padaryti brooklvniečiai 
sportininkai.

Išplėšė krautuvėj $280.
Maldene šį panedėlį trys 

bandytai užpuolė valgomų
jų daiktų krautuvės kasinin
ką. atėmė $280 ir pabėgo.

Valdžia jieško knygų, ku
rios buvo pavogtos iš Fede
ral National Banko, kuomet 
tas bankas buvo uždarytas, 
bet iki šiol d a negali suras
ti. Turbut ir nesuras.

Suėmė 5 plėšikų gaują.
Pereito nedėldienio naktį 

Roxbury policija suėmė 
vienam bute 5 plėšikų gau
ją, kuri per du mėnesiu čia 
užpuldinėto krautuves, spro
gdino seifus ir plėšė biznie
rius. Visi banditai jauni, 
tarp 17 ir 19 metų amžiaus. 
Jų pavardės: Zanfin, Kuhl- 
gen, Walsh, Corcoran ir Re- 
pucci. Du pirmieji atvažiavę 
iš Berlyno, o kiti vietiniai.

Sudegė 10,000 maišų vištų 
lesalo.

Woburno miestely, netoli 
Bostono, sudegė Wilming- 
ton Packing Co. sandėlis su 
10,000 maišų vištų lesalo. 
Nuostoliai siekia $20,000.

Šiomis dienomis nusišovė 
nuvažiavęs Į New Hamp- 
shire valstiją Bostono gu
mos fabrikantas William 
Mayo.

stone, bus viso komiteto ir 
komisijų posėdis ir rapor
tai.

Sekmadieni. 19 lapkričio, 
nuo 1 po piet iki sutemstant 
bus aviacijos diena Metro
politan Air Porte. Nonvood- 
Canton, Mass. Nereikia bi
jotis. kad oras gali būt šal
tas. štai. pereitą nedėldienį 
buvo Waterburio lietuvių a- 
viacijos diena. Nežiūrint 
šaltoko oro. dalyviai turėjo 
labai puikų laiką ir lakūnas 
su savo pagelbininkais dir
bo ir publiką bovino per vi
są dieną. Todėl ar bus snie
go ar ne. ar bus šilta ar šal
ta diena, aviacijos diena į- 
vvks. Tačiau jeigu pasitai
kytų visai bjaurus oras, 
taip bjaurus, kad lauke ne
galima butų dalyvauti, tai 
bus viešas susirinkimas ir 
prakalbos 2 vai. po piet. tą 
pačią dieną, Lietuvių Sve
tainėj, So. Bostone. Daly
vaus ir James-Janušauskas.

Apie kitus veikimus, žiū
rėkite apgarsinimą.

Visuose parengimuose pra
šomi dalyvauti visi lietuviai, 
kurie tik pritaria ir nori, kad 
Dariaus-Girėno žygis butų 
užbaigtas.

Mass. Transatl. Skridimo 
Komiteto vardu,

Traukia teisman 170 bankų 
ščrininkų.

Bankų komisionierius Guy 
patraukė teisman 170 buvu
sių Central Trust banko 
Cambridge'uje šėrininikų, 
reikalaudamas, kad jie pa- 
dengtų uždarytojo banko 
nuostolius. Bet kuo kalti tie 
žmonės, kurie turėjo nusi
pirkę banko šėrų?

Demonstracija prieš karų ir 
militarizmų.

Paliaubų šventės proga 
pereitą subatą Harvardo U- 
niversitetan atsilankė Į sve
čius karo mokyklos kade
tai. Studentų Socialistų 
Kliubas ir Industrinė Demo
kratijos Lyga Įtaisė demon
straciją prieš karą ir milita- 
rizmą. Universiteto vyriau
sybei tas pridarė didelio am- 
baraso.

J. G. PETRAUSKAS
Taicu senus ir parduodu naujus 

l.a'Krodėlius ir Budintojus.
Reikale sraliu ateit i namus. (8) 

C.:ia RR(H1)WAV
SOUTH BOSTON. MASS. 

Telefonas, So. Boston 2029-W

leri. Vadinasi, tas ponas už- J Į* Patogioj
dirbo $297.500, o biedni sveta,neJe Palinksminti, 
žmonės tuvi netekti anie P*'*e geros muzikos, gardaus 
$2,000,000. Ot. kokie daly- alaus, dešriukių, aiskrymo, 
kai darosi kapitalistų istaty- saldžių ir karčių gėrimų. Y- 
mų globoje 1 ra žinoma, kad Dorchesterio

_________  SLA. kp. savo parengimuo-
Curley nori paskandinti da se atsilankiusius svečius ma- 

$5.000.000. iloniai ir gausiai pavaišina,
Majoras Curley būtinai ši kartą dar gerau prie to 

nori padam t kontraktą nau- pasirengta, nes naujoj vie- 
jam tuneliui pakol naujas toj Šiuomi kviečiame vistą, 
majoras da neužėmė vietos, atsilankyti ir puikiai paūžti. 
Tas tunelis turėtų būt kasa-^anga tik 25c ypatai. 
mas po Huntington avė. iri Kelrodis: Važiuojant į 
kaštuotų miestui $5,000,000. Bostoną Wash. st., Dudley 
Ar jam pasiseks gauti tą ką- karu arba iš Bostono Ash-
snį, da nežinia. mont Wash. st karu, reikia 

išlipti ant Norwell Street, 
«» 'Važiuojant Columbia Road 

IFranklin Park, arba And- 
šei-|rew Sq. karu, reikia išlipti

100,000 žmonių gyvena 
pašalpos.

Bostone yra 30,000 
mynų, kurtoms miestas tun į ant Washington Street, gali- 
teikti maistą ’ ™ ~ 41 :ir Kurą. Tose 
šeimynose yra apie 100,000 
žmonių. Taigi beveik kas še
štas asmuo Bostone gyvena 
iš miesto pašalpos.

ma gauti ir transferą, ir ga
lima važiuoti iki svetainės, 
arba eit pėkščiam, nes neto
li, Dorchesterio linkui.,

SLA. 359 kp. Komitetas.

Dariaus-Girėno Žygi
Baigi Amerikos Uetivis 1934 ■.

JI OZAS JAMES-JANUŠAUSKAS 
Žymus Lietuvis Lakūnas

sc«
ŠĮ

x->
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S* » S»l»

Tel. Porter 378*

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedeliomi* ir šventadieninio 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
lamas »t. arti Central akv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Vienintelė Krautuvė So.
Kuri Parduoda Geriausia*

Pentus, Sienom* Popierą* 
įvairius geležiniu* daiktas 
žemiausiomis ------tie

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

užeikite pas mus.

Flood Sudane
IakdwareO>

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

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki-3 po pietų 
Nuo C iki S vakare

214 Chestnut Street 
Cbelsea, Mass.

Telefonas: Cbelsea 1195

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

ADVOKATAS ./

J. B. GAILIUS
Doro

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: Sontk Boston 2732 

Namų: TaJbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEK A

DR. G. L. KILIA)RY
SS Scollay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2V44-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Mes užlaikome visokių Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Manų aptie- JĮj 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkit* 
musų adresų.

D. CAKT, (Reg. Aptiekoriua)
19* DORCHESTER —“““

Kai
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2828, 2173 ir 37*9

i A.J.NAMAKŠT
» Real Estate 4h Insaraace 
{366 W. BROADWAY. Ronm 1

SOUTH BOSTON, MASS. 
l Office Telephone Res. Telephone 
♦ So. Boston 3357 Jamaien 2S31-M

lence: 251 dūstant Avenm
Jamaica Plain. Mano. .

teL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.

NEDEL1OMIS: 
Ori 1 v. po pintų 

tik susitaron.es
iki 12 

Ofisas “Keleivio” name.
291 BROADWAY. tarp C ir D «. 

SO. BOSTON, MASS.

TeL Uaiversity *466

. Dr. Susah 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massacbusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVCRO) 

CAMBRIDGE, MASS.
z

UCTUVYS

\OPTOMETRISTAS

Šaudydami į tuščią skar
dinę pereitą nedėldienį ne
toli Revere miestelio vaikė
zai pašovė 15 metų amžiaus 
Alfredą Creto.

PRANEŠIMAS?
Šiuomi pranešu mano draugams ir 

kosturr.erinms. kuriems aš turėjau 
malonumą patarnaut pirkime ir par
davime namų ir Insurance reikalais, 
per pastaruosius 10 metų, kad aš 
permainiau mano biznio adresa ir 
persikėliau į naujų vietų. Su visais 
reikalais maloniai prašau atsilankyti 
pas mane, ypatingai insurance (ao- 
draudos) reikalu, j naujų vietą. (6)

JOSEPH N. TROSKEY 
TURAUSKAS

1010 Cambridge Street, 
Cambridge. .Mass.

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

iš senų laikrodžių į naujus.
TURIU GERIAUSIOS RŪŠIES 

OIL BURNERIUS. PATYS
ĮTAISOME.

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

326 BROADMAY
Tel. 4618-W SO. BOSTON, MASS

ANGLYS--H250
EGG,

l’ž Tona.

STOVE, NUT —
American Antracite 

COKE
$11M

WESTERN COAL CO.

i BRIQUETTES

15 WESTWOOD STREET 
DORCHESTER 

Tel. Geneva 6000.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St.. Worce»ter, Mas*.

Tam tikslui Mass. Transatlantinio Skridimo Komite
tas rengia sekančias pramogas:

LAPKRIČIO 15f Trečiadieny, 8 vai. vakare, 
SO. BOSTONE, Lietuvių Svetainėje

VISO KOMITETO IR KOMISIJŲ POSĖDIS.

LAPKRIČIO 18, Šeštadieny, 8 vai. vakare 
NORWOODE, Lietuvių Svetainėje,

LAKŪNO PRIĖMIMO BALIUS, PRAKALBOS.

LAPKRIČIO 19, Sekmadieny, 1 vai. dieną, 
METROPOLITAN AIR PORTE

kuris randasi tarpe Norvvoodo ir Cantono

MASS. LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENA.
Bet jeigu oras bus tiek blogas, kad lauke negalima 
bus veikti, tai ta pačią dieną, 2-rą vai. po pietų, bus

MASINIS SUSIRINKIMAS LIET. SVETAINĖJ, 
SOUTH BOSTONE.

LAPKRIČIO 19, Sekmadieny, 8 vaL vakare, 
LAWRENCE. Lietuvių Piliečių Svetainėje,

MASINIS SUSIRINKIMAS IR LAKŪNO 
PRIĖMIMAS.

LAPKRIČIO 20, Pirmadieny, 8 vai. vakare, 
SO. BOSTONE, Lietuvių Svetainėje,

BANKIETAS IR VAKARIENĖ LAKŪNO 
PAGERBIMUI.

Visi šiam darbui prijaučiantieji yra prašomi dalyvauti 
ir pradėtą musų karžygių darbą, pagelbėkit užbaigt.

Mass. Transatl. Skridimo Komitetas: 
Titus, P. Gravis, pirm. Jadv. Tumavičienė, pagelb. 
Adv. F. J. Bagočius. sekr. K. J. Paulauskas. pagelb 
B. S. Tumavičius, iždin.

Telefonas Ss.

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

patarnavimas

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja'ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausių pataraavi-

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktooo ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS 
TeL Brnektoa 4119

BAY VlRW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilių ir Trakų Agentūra. 

Taisome visokių iidirbysBų 
mobilios. Taisymo ir demonstran 
mo vieta:

1 H AML1N STREET
ir EAST BIGHTH ST.
SO. BOSTON,

Pster Trečiokas ir Jas

akis, priskiria
___ akis stitissian

ir amMyopiškose (aklom) nky- 
ss sugrųžinu šviesų tinkama-s . n-MIKU.

t. L. PA9AKARN1S, O. D.
447 Brosdosy, So.

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvig Direktorias 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
4*4 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

VToiPARKAVAY AUTO 
SERVICE

and FILLINC STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisyme Vista.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mama Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
kana garai trauktų, iasMts gaas-

VIKTOR VAITAITI8
415 01d Colony Are.,
SO BOSTON, MASS. 

Triefenas: So. Boston 9777.

DR. J. LANDZIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gyd* aštriss ir kraniilms &as vyrų, matsrajr vaikų.

Ofiso vi 
U4 RAST

TeL S. B. 2712. 
BOSTON, MASS.




