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EUROPA SUSITAIKĖ KARO 
REPARACUU KLAUSIMU

VOKIEČIAI UŽMOKĖS 
TIKTAI $750,000,000.

Dabar Amerika turėsianti 
dovanoti Europai $10,000,-

000,000.
Karo reparacijų konfe

rencija Lozanoje priėjo ga
lų gale prie sutarties. Iš pat 
pradžių aliantai buvo uždė
ję Vokietijai 64 bilionus do
lerių atlyginimo už karo 
nuostolius. Dabar gi jie šitą

Milžiniška Demonst
racija Berlyne.

150,000 socialdemokratų 
pareiškė protestų dėl laik

raščių uždarymo.
Artinanties Reichstago 

rinkimams, Vokietijos fašis- 
titškų baronų valdžia pradė
jo uždarinėt opozicijos laik
raščius, kad jie negalėtų kri
tikuoti fašistų. Tarp kitų

sumą nukilto iki 3 bilionų ; laikinai tapo uždarytras
aukso markių, kas Amerikos 
pinigais reiškia apie $750,- 
000,000.

Bet ir šitos sumos vokie
čiai nemokės pinigais, o 
duos paskolos bonais. Ir 
tuos bonus jie išleis tik ta
da, kada leis Vokietijos 
kreditas. Po 37 metų Vokie
tija turės tuos bonus išpirk
ti. Tečiaus jeigu per 15 me
tų ji negalės tų bonų išlei
sti, tai jos atsakomybė pasi
baigs. Taigi galima sakyt, 
kad karo reparacijos jau 
kaip ir panaikintos.
Šitokią sutarti padarė pen

kios didžiosios valstybės: 
Anglija, Francuzija, Italija, 
Japonija ir Belgija.

Dabar klausimas, kaip bus 
su tų valstybių skolomis A- 
merikai? Iki šiol jos laikėsi 
to nusistatymo, kad jos gali 
mokėti Amerikai tik patol, 
pakol Vokietija moka joms 
karo reparacijas. Kai prezi
dentas Hooveris pernai su
tiko paliuosuoti Vokietiją 
vieniems metams nuo repa
racijų mokėjimo, tai po
draug jis sutiko ir aliantus 
paliuosuoti vieniems me
tams nuo mokėjimo karo 
skolų Amerikai. Taigi klau
simas, ar aliantai norės mo
kėti Amerikai skolas dabar, 
kuomet jie patys paliuosavo 
Vokietiją nuo reparacijų?

Europoje yra toks nusi
statymas, kad Amerika pri
valo savo karo paskolų atsi
žadėti.

Per karą ir tuojaus po ka
ro Amerika sukišo Europos 
valstybėms daugiau kaip 
$11.000,000,000.

Iš tų vienuolikos bilionų 
dolerių ji apie 1 bilioną do
lerių atsiėmė, o daugiau 
kaip 10 bilionų Europa tebė
ra da skolinga.

Hooverio administracija 
Washingtone davė suprasti, 
kad ji sutiksianti išklausyti 
kiekvieną europiečių pasiū
lymą dėl skolų panaikinimo 
arba sumažinimo; tečiaus 
Kongreso vadai stoja prieš 
tai piestu. Spauda irgi ne 
pritaria skolų išsižadėjimo 
idėjai. Taigi karo skolų 
klausimas artinasi opiausio 
momento

centralinis socialdemokratų 
organas “Vorwaerts” ir visa 
eilė kitų laikraščių.

Dėl šito begėdiško fašis
tų smurto Berlyno socialde
mokratai pereitą sąvatę įto- 
sė milžinišką protesto de
monstraciją, kurioje daly
vavo 150,000 darbininkų.

Susirinkę Lustgarten ple- 
ciuje, ties buvusiojo kaize
rio irimais, šitie tūkstančiai 
organizuoto Vokietijos pro- 
etariato pareiškė aštrų savo 
protestą buržuazijos sąųva- 
ei ir griausmingai plojo ir 

sveikino uždarytojo “Vor- 
waertso” redaktorių, kuris 
kalbėdamas į susirinkusius 
pareiškė, kad ne “Vor- 
waerts” turėtų būt uždary
tas, bet šnipo von Pappeno 
ministerių kabinetas. Ir kal
bėtojas išreiškė viltį, kad 31 
liepos rinkimai tuos ponus 
tikrai pasodins kur reikia.

Demonstracijoj kartu su 
socialistais dayvavo ir ko
munistai.

Amerikos Lakūnai
Nukrito Rusijos 

Baloti.
Amerikos lakūnams Mat- 

ternui ir Griffinui lėkimas 
aplink pasaulį nepavyko, 

j Jiedu tikėjosi aplėkti aplink 
žemės kamuolį į 6 dienas. Ir 
iš pradžių kelionė klojosi 
gerai. Į lS’/o valandų jiedu 
perlėkė per Atlanto vande: 
nyną, ko da da joks lakūnas 
iki šiol nebuvo padaręs. Jie
du nusileido Berlyne ir pa
silsėję tenai laidosi toliau į 
rytus, pasirinkdami Maskvą 
sekančiam sustojimui. Bet 
atsitiko nelaimė ir jie nukri
to su visu savo lėktuvu į 
Baltgudijos pelkes, apie 50 
myliu nuo Minsko. Jų maši
na susitriuškino ir kelionė 
aplink pasaulį nutraukta. 
Lakūnai tečiaus išliko gyvi, 
tik truputį apsidraskę.Jiedu 
pasiekė netolimą Borisovo 
miestelį ir greitu laiku išva
žiavo traukiniu Maskvon.

Kviečia Rusus Alie
jaus Konferencijon.

Anglijos ir Rumunijos a- 
liejaus kompanijos pakvietė 
bendron konferencijon Ru
sijos valdžią, kad pakelti a 
liejaus kainą. Anglai siūlė 
aprubežiuoti aliejaus gamy
bą dešimčiai metų, bet ru
munai su tuo nesutiko, nes 
tuomet sumažėtų pajamos 
Vietoj to, jie pasiūlė susi
tarti visiems aliejaus ga
mintojams ir pakelti alie
jaus kainą, kad butų galima
žmoniškai uždirbti”. Ka

dangi Rusija yra stambi a- 
liejaus gamintoja, tai dėl to 
ir ji buvo pakviesta šiton 
pelnagrobių konferencijon.

Bedarbių Riaušes 
St. Louise.

Šį panedėlį St Louiso 
mieste keli tūkstančiai be
darbių atėjo prie City Hali 
reikalaut pašalpos arba dar
bo. Demonstracija buvo ko
munistų organizuota. Ji tę 
sėsi apie 3 valandas. Tuo
met policija pradėjo demon
strantus skirstyt ir kilo riau
šės. Bedarbiai ėmė svaidyti 
į policiją kas kuo galėjo, 
policija pradėjo šaudyt. Ke
turi bedarbiai buvo peršau
ti ir 20 žmonių sužeista šal
tais įrankiais. Tarp sužeis
tųjų esą šeši policmanai, kai 
kuriems jų net kaulai esą su 
laužyti.

0H10 VALSTIJOJE Mandžurijoj Sukili- 
GRĄZINAMA IN- mas Prieš Japonus.

KVIZIC1JA.
du broliaTgavo po

20 BIZŪNŲ.
300 žmonių žiurėjo, kaip še
rifas plakė prie gėdos stulpo 

nuteistuosius.
Ohio valstijoj pereitą są

vaitę buvo atgaivinti inkvi
zicijos laikai. Millersburgo 
miestely prieš teisėją Put- 
namą buvo pastatyti du 
Wynn’ų broliai, kaltinami 
pavogę šaldytuvą ir parda
vę jį už $3.00. Teisėjas Put- 
nam paskyrė jiems dvi bau
smes arba po 20 dienų sun
kiųjų darbų kalėjimo ant 
vandens ir duonos, arba po 
20 bizūnų per nugarą.

Nuteistieji pasirinko bizū
nus. Tuomet šerifas nusive
dė juodu į sodą vidury mie
stelio ir pririšęs vieną jų 
prie stulpo, atskaitė 20 smū
gių. Paskui pririšo antrą, li
tam įpylė 20 kančių.

Aplinkui susirinkusi 300 
žmonių minia išstovėjo visą 
laiką ir tylėdama žiurėjo, 
kaip pildomas inkvizicijos 
aktas. Nors šerifas vieko 
nesigailėjo ir plakant pir
mąjį brolį jo kančius nu
truko net du kartu, tečiaus 
mušamieji nei karto nesu
vaitojo. Priešingai, ir vienas 
ir kitos stengėsi šypsotis, 
norėdami tuo parodyt, kad 
tų smūgių jie nepaiso.

Charbino žiniomis, Man
džurijoj kilo labai rimtos 
riaušės prieš japonų diri
guojamą vietos valdžią. Su
kilę Mandžurijos kareiviai 
užgriebė net septynis gar
laivius Sungari upėj ir už
ėmė gelžkelio stotį Handao- 
heize. Kai kilo betvarkė, tai 
ir banditai pradėjo drąsiai 
veikti. Jie dienos laiku dide
liais būriais užpuola mieste
lius, žudo žmones ir plėšia 
jų turtą. Japonai pradėjo 
samdyti buvusius caro kari
ninkus kovai su banditais.

LIBERALAI NUTARĖ REMTI 
SOCIALISTU KANDIDATUS

NEW YORKO MAJORAS 
ATSISAKO REZIGNUOT.

New Yorko majoras Wal- 
keris pareiškė spaudai, kad 
jisai visai nemanąs rezig
nuoti. Tyrinėjimas nesenai 
parodė, kad bemajorauda- 
mas jisai susikrovė labai 
daug pinigų. Buvo parodyto 
daug grafto ir kyšininkys- 
tės. Bet geros Walkerio akys 
durnų nebijo.

Nusišovė Ar Nušau
tas Tabako Kara

liaus Sūnūs?
Pereitą sąvaitę North 

Carolinos valstijoj mirė nuo 
revolverio šūvio Smith Rey
nolds, Amerikos tabako ka
raliaus 20 metų amžiaus sū
nūs. Iš pradžių buvo mano
ma, kad jis pats nusižudė, 
bet dabar pradėta abejoti, 
nes nesimato priežasčių, dėl 
kurių toks jaunas ir turtin
gas vyras norėtų žudytis. 
Todėl policija pradėjo jo 
mirtį tyrinėti. Dabar savo 
namuose po areštu laikoma 
jo žmona, kuri buvo 6 me
tais už jį vyresnė ir labai su 
juo nesutikdavo. Paaiškėjo, 
kad jau pereitą vasarą jis 
buvo sykį nežinia keno šau
tos.

NEWFOUNDLANDO
MAINERIAI SUGRĮŽO 

DARBAN.
Geležies kasyklos darbi

ninkai ant Bell salos, Kana 
dos pakrašty, jau sugrįžo 
darban. Jie buvo sustreika
vę dėl kompanijos nutarimo 
nukapoti jiems algas. Dabar 
kompanija pasižadėjo nuka
poti algų iki 1 rugsėjo, o tuo 
tarpu bus vedamos derybos 
su unijos atstovais.

ANGLAI KERŠIJA 
AIRIAMS.

Anglijos parlamentan yra 
įneštas įstatymo sumany
mas, kuriuo Airijos prekėms 
uždedama iki 100 nuošim 
čio muitų, taip kad airiai jo
kiu budu negalės jų Angli
joj parduoti. Tai yra anglų 
kerštas užtai, kad airiai at
sisakė mokėti Anglijai že
mės mokesnį.

ŽYDAS KUNIGAUJA 
KATALIKAMS.

“Draugas” praneša, kad 
New Yorko žydas A. B. Kly- 
ber išėjo į kunigus ir dabar 
kunigauja katalikams Oco- 
nomowoc miestely, Wiscon 
sin valstijoj. Nu, o kodėl 
žydelis negalėtų tom katali 
kas kunigoit? Biznis iz biz
nis!

Nuskendo Francuzų 
Submarinas.

Pereitą sąvaitę Francuzi
jos pakrašty nuskendo nau
ja nardomoji laivė “Promo- 
thee” su 66 jurininkais. Ne
laimės vieton tuojaus buvo 
pašauktos italų laivas “Ar- 
iiglio”, kuris netoli Francu
zijos pakraščio senai jau 
darbuojasi norėdamas iškel
ti auksą iš paskendusio a- 
nais metais “Egypto”. Italai 
turi nerikų prirengtų giliam 
nerimui .Jie tuojaus atvyko 
ton vieton, kur nuskendo 
submarinas ir rado telefono 
plūdę iš submarino. Jie ban 
dė tuo telefonu į paskendu
sį submariną kalbėti, tečiau." 
atsakymo negavo. Submari
nas nuskendęs 245 pėdų gi
lumoj. Jis nuskendo taip u- 
mai, kad 7 žmonės, kurie 
buvo ant jo viršaus, pasiliko 
ant vandens ir buvo kitų 
laivų išgelbėti. Sprogimo 
submarino viduje niekas ne 
girdėjo, taigi jo nuskendi 
mo piežastis visai nesupran
tama. Iškelti ji turbut nebu
sią galima, nes toj vietoj ju 
ra labai nerami.

Mirė Saugaus Skus
tuvo Išradėjas.

Pereitą nedėldienį Los 
Angeles mieste mirė King 
C. Gillette, žinomas visame 
pasauly saugaus skustuvo 
išradėjas. Dabar jis buvo 
au 77 metų amžiaus vyras, 
domu, kaip jis topo milio- 

nierium. Iš pradžių jis par
davinėdavo kamštis bon
zoms. Apie 35 metai atgal 
am teko skustis barzdą va

žiuojant traukiniu. Trauki
nys labai kratė ir jis jokiu 
mdu negalėjo nusiskųsti. 
Nuo to karto jis pradėjo gal
vot, kad reikėtų išrasti to
ri skustuvą, kuriuo negali
ma butų įsipiauti. Kaipo sel- 
smanas, jis gerai žinojo, kad 
svarbiausis dalykas — toks 
skustuvas turi būt pigus.
ad nesunku butų jį parduo

ti. Ir jis sugalvojo visiems 
dabar žinomąjį “safety ra 
zor.” Pirmais metais jis par
davė tik 50 savo skustuvų. 
Sekančiais metais išėjo jau 
90.000. Gi 1930 metais jo 
suorganizuoto kompanija 
pagamino jau 115,272,500 
skustuvų. Iš biedno selsma- 
no Gillette pasidarė vienas 
didžiausni Amerikos turčių.

KUNIGAI UŽDRAUDĖ 
ŠERMENIS NEDĖLDIE-

NIAIS. ’
Lincoln, Neb. — šitą mie

stelį valdo kunigai. Todėl 
tvarka čia tikrai kalėjimiš 
ka. Nedėldieniais visi tur eiti 
bažnyčion ir klausytis kuni 
gų nesąmonių. Šokiai, teat
rai ir kitokie pasilinksmini
mai nedėldieniais uždrausti. 
Pereitą sąvaitę kunigai už
draudė ir numirėlius laidot 
nedėldieniais.

Chicagoj Nusišovė
Mykolas Meldažis.
Pereitą sąvaitę Chicagoje 

mirė nuo revolverio šūvio 
Mykolas Meldažis, gerai 
vietos lietuviams žinomas 
salės savininkas. Meldažio 

salė yra žinoma visiem^ Chi- 
cagos lietuviams.

Jis buvo rastas skiepe su 
peršauta galva. Iš žaizdos 
buvo pribėgę daug kraujo. 
Tuojaus buvo padaryto ope
racija, bet tai nieko negel
bėjo, ir Meldažis tuoj mirė.

Apystovos lyg ir liudijo, 
kad Meldažis buvo užpuoli
mo auka, nes jo apykaklė 
buvo apdraskyto, kepurė 
pamesta ant laiptų, kraujų 
buvo matyt po visą aslą 
skiepe ir ant trepu. Taigi iš- 
rodytų, kad jis buvo peršau 
tos ant viršaus, o paskui nu 
vilktos trepais į skiepą. Jo 
užeigoj pinigų registeris bu
vo ištuštintos, raktai pames
ti ant grindų. Atėję iš ryto 
darbininkai rado užeigos 
duris neužrakintas, o skiepe 
dejavo pusgyvis Meldažis. 
Bet jis buvo jau tiek silpnas, 
kad pasakyt nieko negalėjo.

Valdžios daktaras vėliaus 
lavoną apžiurėjo ir raporto 
vo “džiurei”, kuri nutarė, 
kad Meldažio mirties prie
žastis kol kas neišrišama.

Meldažio namiškiai sa
ko, kad paskutiniais laikais 
velionis turėjęs didelių fi

nansinių sunkumų. Taigi iš 
to galima butų daryti išva
dą, jog jis galėjo ir pats savo 
ranga gyvenimą užbaigti. 
Bet jeigu taip, tai kodėl du
rys buvo atdaros? Kodėl jo 
kepurė buvo likusi ant tre
pu? Kodėl raktai pamesti 
ant grindų ir kodėl registe
ris iškraustytas?

Visa to akyvaizdoje no- 
roms nenoroms siūlosi įta
rimas, kad Meldažis krito iš 
svetimos rankos. Bet iš ke
no? Čia tai jau didelis klau 
simas. Ir tarp Chicagos lie
tuvių dabar eina visokie 
gandai.

TIKISI SUDARYTI GA
LINGĄ TREČIĄ PAR

TIJĄ.

AREŠTAVO BESIMAU
DANT 4 NUOGAS PORAS

Pelham Bay maudynėse, 
netoli New Yorko, policija 
suėmė 4 jaunus vyrus ir mer
ginas, kurie visi kartu nuogi 
maudėsi. Teismas nubaudė 
juos po $5.00.

APIPLĖŠĖ LIETUVOS
KONSULĄ CHICAGOJ.

Chicagoje buvo užpulta: 
sumuštos ir apiplėštas Lie
tuvos konsulas p. Kalvaitis. 
Parėjus jam vieną vakarą 
namo, du ginkluoti banditai 
davė jam į galvą, apsvaigi
no ir atėmę pinigus pabėgo

MERGAITĖ MIEGA JAU
PENKTAS MĖNUO.

Chicagoje yra jauna mer
gaitė, kuri miega jau penk
tas mėnuo. Ji vadinasi Pat- 
ricia Maguire. Tas miegas ją 
užėmė 15 vasario, rengian- 
ties jai į bažnyčią. Nuo tos 
dienos ji miega iki šiol ir 
daktarai mano, kad ji jau ne 
bepabus. Kad neapmirtų 
jos raumenys, jai dažnai 
daromas masažas, trinami 
muskulai. Maistas duoda
mas tiktai skystos ir įlei
džiamas per nosį.

Hooveris Atmetė 
Pašalpos Bilių.

Šį panedėlį prezidentas 
Hooveris atmetė Wagne- 
rio-Gamerio bilių, kuriuo 
buvo skiriama $2,122.000,- 
000 pašalpos reikalams. 
Kongresas buvo tą bilių jau 
priėmęs. Kongresas tuojau 
patiekė antrą panašų bilių. 
Manoma, kad šią sąvaitę šis 
klausimas šiokiu ar tokiu 
budu bus išrištas ir Kongre
sas jau išsiskirstys. Sekanti 
sesija susirinks gruodžio 
pradžioje.

PER MĖNESĮ RIAUŠĖSE 
ŽUVO 250 INDŲ.

Žinios iš Bombėjaus sako 
kad religinėse riaušėse tarp 
indų ir muzulmonų per vie
ną mėnesį buvo užmušta 

250 žmonių. Sužeistų skai 
čius siekiąs 2,600.

ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
UŽSIMUŠĖ.

Yonkers, N. Y. — Perei
tą sąvaitę čia užsimušė lie
tuvis Antanas Paškevičius. 
Jisai taisė langą ant trečio
jo aukšto ir, netekęs lygsva
ros, iškrito laukan.

Su komunistais liberalai 
aidės, nes jų taktika ardo

visas organizacijas.
Amerikos liberalų partija, 

kuri oficialiai vadinasi 
“League for Independent 
Political Action”, šiomis 
dienomis turėjo Clevelande 
savo suvažiavimą ir svarstė, 
kurį iš visų iki šiol išstatytų 
kandidatų į Amerikos prezi
dentus butų geriausia libe
ralams remti.

Apsvarstę visų partijų 
platformas ir kandidatus, 
liberalai pripažino, kad tik 
viena Socialistų Partija turi 
aiškų programą ir stoja už 
būtinai reikalingas refor
mas. Kitos partijos opiau
sius dienos klausimus apei
na tylomis, o šneka apie to
kius dalykus, kurie neturi 
jokios reikšmės visuomenės 
gyvenimui.

Todėl liberalai nutarė sa
vo kandidatų ateinantiems 
rinkimams nestatyt, bet 
remti Socialistų Partijos 
kandidatą Normaną Tho- 
masą į prezidentus, o Ja
mesą Maurerį į viceprezi
dentus. Nors socialistų plat
formos liberalai ištisai ne
priima, bet didžiumą jos 
punktų užgiria. Jie stoja už 
tai, kad federalinė valdžia 
šelptų bedarbius ir organi
zuotų viešus darbus; kad 
geležinkeliai, kasyklos, alie
jaus šaltiniai, vandens ir e- 
lektros įmonės butų paimtos 
visuomenės nuosavybėn; 
kad vargingieji farmeriai 
butų paliuosuoti nuo taksų; 
kad butų reorganizuota ban
kų sistema; kad spaudos, 
žodžio ir susirinkimų laisvė 
butų apsaugota įstatymais; 
kad butų sumažintos gink
luotos jėgos ir visokios iš
laidos karo reikalams.

Prohibicijos klausimu li
beralai pasisakė taip kaip ir 
socialistai: “Laikydamiesi 
demokratijos principo, mes 
pripažįstam teisę pačiai 
liaudžiai nuspręsti visuoti
nu balsavimu prohibicijos į- 
statymą panaikinti arba pa
keisti : bet mes smerkiam re-' 
publikonų ir demokratų 
partijas, kurios prohibicijos 
klausimą stoto aukščiau 
svarbiausių ekonomin. klau
simų”.

Liberalų organizacija sta
to savo tikslu sujungti visas 
pažangias politines grupes į 
krūvą ir sudaryti vieną ga
lingą “trečią partiją”, kuri 
galėtų nušluoti nuo kojų da
bar vyriaujančias stambiųjų 
kapitalistų partijas.

Tečiaus su komunistais li
beralai nutarė 47 balsais 
prieš nesidėti, nes komunis
tai jau aiškiai parodė, kad 
jų taktika ardo visokias or
ganizacijas.

IŠLĖKĖ AUKSO JIEŠKOT
Du Kanados lakūnai,

Glyn Berg ir Robert Cocke- 
ram, išlėkė dviem orlaiviais 
į Labradoro šiaurę jieškoti
aukso, nes indijonai atvykę TURKIJA DĖSIS PRIE 
iš tolimos šiaurės atsinešė su TAUTŲ LYGOS, 
savim nemaža aukso grums- Turkija priėmė pakvies
tų ir sako, kad geltonojo mą prisidėti prie Tautų Ly- 
metolo tenai galima semti gos ir nutarė prisidėti ne- 
spatais. statant jokių išlygų.



SAKO, “VILNIES” PA- čia dvasiškos asabos kalba!
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Visų pirma jie apskelbė 
Kovą. Paskui pradėjo skai
tyt “šventąjį raštą”, kad su
radus priešą. Toliaus jie pa
reiškia, kad tą priešą, “pik
tąją dvasią”, Kristus senai 
jau “nugalėjo”. Vadinasi, 
velnio jau nebėra. O bet gi 
jie šaukia katalikus Į kovą ir 
sako, kad toji kova esanti 
sunki. Tik su Kristum eida
mi jie galėsią laimėt. Kitaip 
velnias klupdysiąs juos 
“kiekviename žingsnyje.”

Kur gi čia logika?
Jeigu šitaip pradėtų kal

bėti jūsų kaimynas, jus, be 
abejo, pašauktumėt polici- 

šnekama, kad tai darbas Tn- ųa(| Įa žmogų nuvežtų į

STOGĖJ SĖDI ŠNIPAI.
Šiomis dienomis Chicago

je, “Vilnies” salėje, buvo a- 
reštuota 11 komunistų. Salėj 
buvo bedarbių susirinkimas. 
Iš viso susirinkimo valdžios 
agentai išsirinko tik 11 žmo
nių ir juos suėmė. Detekti- 
vai turėję vardus net ir tų 
komunistų, kurių tame susi
rinkime nebuvę. Reiškia, 
kas nors valdžią informuo
ja apie komunistų darbuotę.

“Naujoji Gadynė” 27-ta- 
me numery sako:

‘'Vaikšto labai klaikus gan
dai. Net tarp pačių ekstrinių

saiderių’. Patylomis vienan ki
tan ‘iksan’ pirštu r<xloma. O 
pašaliečiai tvirtina, kad ‘Vil
nies’ pastogėje, ar netoli jos, 
‘darbuojasi’ labai ‘kairus’ šni- 
pai-provokatoriai. Duodama vi
sa eilė pavyzdžių—būtent, kur 
ir koks ‘draugas' raginęs ‘orga
nizuotis militariai.’ nes ‘ryt-po- 
ryt reikės stoti i sprendžiamą 
muš}.’ Tai kvepia aiškia pro 
vokaeija.

“Žmonių nuožiūrą didina ir 
tas faktas, kad ‘Vilnis’ ligi šio! 
dar nėra paskelbus vardus tre
jeto daugeliui jau žinomų ‘stoo! 
pigeon’ų’—judošėlių. ‘Jei pa
gauti niekadėjai iš jų pastogės 
nevejami, ką bekalbėt apie ne
pagautus!’ sako žmonės.’’

Kad šnipai skverbiasi Į 
radikalų organizacijas, tai 
visai paprastas daiktas, sa
ko “N. Gadynė”, bet stebėti: 
reikia, kodėl Bimbos štabas 
stengiasi susektus šnipus 
slėpti?

RUOŠIASI 1 KOVĄ SU 
VELNIU, KURIS SENAI 

NUGALĖTAS.
Lietuvos klebonų leidžia

mas “Musų Laikraštis” šau
kia visus katalikus “į kovą”. 
Sako:

“šiandieninėse gyvenimo są
lygose be kovos apsieiti negali
ma. šiandien katalikams pri- 
seina galvoti ne apie ra
mybę. bet apie kovas. Mums 
priseina kovoti ne kaip lauki
niams žvėrims, ne kaip barba
rams, kurie viską griauja ir 
naikina, ne kaip ginkluotoms 
armijoms, bet kai geriems Jė
zaus Kristaus kareiviams.”

Bet su kuo kovoti, klebo
nai nežino. Todėl jie šau
kiasi į pagalbą “šventąjį ra
štą”, kad jis nurodytų jiems 
“priešą”. Ir jie cituoja iš 
biblijos šitokį sakinį:

“Musų kova yra ne prieš kū
ną ir kraują, bet prieš kuni
gaikščius ir valdžias, prieš šių 
tamsybių pasaulio valdovus, 
prieš piktumo dvasias. (Efez. 
6. 12).”

iš biblijosKita ištrauka 
sako:

“Jūsų priešas velnias aplink 
eina. kaip kriokiąs liūtas, ieš
kodamas, ką prarytų. (Petro 5, 
8).”

cio" žodžius, Lietuvos
Nurodę šitus 

o” žodži 
bonai sako:

“šventraš- 
kle-

“Musų kova yra sunki. To
kios kovos laimėti be sąjungi
ninkų nėra galima. Bet toje 
kovoje mes nesame vieni. Vy
riausias musų kovos sąjungi
ninkas yra Kristus... Kristus 
piktąją dvasią nugalėjo. Kris
tus tam ir gimė, tam atėjo į 
pasauli, kad piktąją dvasią iš 
pasaulio išvytų. Jei vienybėje 
su Kristumi kovosime, mums 
pergalė bus užtikrinta. Jei ko
vosim be Kristaus, kiekviena
me žingsnyje klupsime, kiek
viename žingsnyje busime nu
galimi.”

Na, supraskite dabar, ką

bepročių ligoninę.
Bet kunigai rašo šitokia:

nesąmones savo laikraščiuo
se ir vadina tai “dvasios 
auklėjimu.”

bandė iškelti viešumon, jog 
tikrieji pogromo kaltininkai y- 
ra Voldemaras ir visa fašistinė 
valdžia, teismo pirmininkas 
užkišo jam bumą.’’

Reikia pasakyti, kad Lie
tuvos atstovas Amerikoje 
taipgi stengėsi Slabados 
“patriotų” žygi užglostyt? 
Kuomet Amerikos spaudoje 
pasirodė žinia, kad Kauno 
priemiesty buvo mušami žy
dai, tai p. Balutis iš Wa- 
shingtono tuojaus tą žinią 
dementavo, pareikšdamas, 
jog tai esąs Lietuvos priešų 
lenkų paleistas paskalas,kad 
suteršus švarų Lietuvos var
dą prieš pasaulį.

KENO BUVO ORGANI
ZUOTAS SLABADOS 

ŽYDŲ POGROMAS.
Byla dėl buvusio žydų po

gromo Slabadoj jau pasibai
gė. Vadinami “ekscesinin
kai”, kurie “tėvynės labui” 
mušė žydus, tapo nuteisti 
pasėdėti truputį belangėj.

Berlyno “Kova” dabar ke
lia klausimą, keno gi inicia
tyva tasai žydų pogromas 
buvo organizuotas? Ir atsa
ko:

“Slabados pogromas—Gele
žinio Vilko organizuotas žygis. 
Pogromščikai iš savo viršinin
kų gavo Įsakymą žydus daužy
ti. O kas tie viršininkai? Vy
riausias ‘vilkų’ vadas tada bu
vo Antanas Smetona, gi štabo 
viršininkas buvo Voldemaras.

“Po Slabados pogromo Vol
demaras viešai pareiškė, kad 
jo turimomis žiniomis jokio 
pogromo nebuvo! Tą Voldema 
ras pareiškė ne Lietuvos cenzu 
ros pajungtai spaudai, kuriai 
jis buvo Įpratęs per akis me
luoti, bet užsienių žydų atsto
vui. atvvkusiam Kaunan to i 
vykio tirti. Kada minimas žy
dų atstovas pakartotinai Vol 
demarą atlankė ir patiekė jam 
sumuštųjų fotografijas ir 
smulkius pogromo davinius, 
tada ir Voldemaras ‘pripaži
no’, jog pogromas tikrai buvo. 
Iš to fakto galima spėti kad 
Įsakymas žydus mušti išėjo iš 
paties Voldmaro. nes kitaip 
jam juk nebūtų buvę jokio rei
kalo chuliganus dengti.

“Kad nekėlus didelio skan
dalo, Slabados pogronįščikus 
pavadinta ‘eskcesininkais’. Pa- 
kliuvusieji kaltinamųjų suolan 
visi yra ar tai žvalgybos agen
tai. ar šauliai, ar net policinin
kai! Taigi, žmonės stačiai nuo 
valdžios priklausomi, kas dar 
kartą Įrodo, kad Slabados pog
romas buvo pačios valdžios 
(Voldemaro) Įsakytas.

“Pavarius Voldemarą ir pra
ėjus nuo Įvykio greit dviem 
metams, ‘ekscesininkai’ teisia
mi. Vėlokai, kad gerą vardą at
stačius. Jei Voldemaras nebū
tų pavarytas, tai ekscesininkų 
bylos taip ir nebūtum sulaukę. 
Ir Smetonos valdžia tik širdį 
suspaudus ‘tautiškuosius’ kum
ščio bernužėlius atvilko teismo 
salėn. Maloniau juk butų tiems 
chuliganas pakabinti ant nar
sios krutinės po gediminą, kaip 
juos teisti. Teismas vyksta tik 
reikalui verčiant. Mat. žydų 
pogromas sukėlė nemaža dul
kių užsieniuose ir iš užsienių 
žydų organizacijų buvo vis pa
siteiraujama, kaip gi bus daro-

eikštis stebėtinas 
kritimas.

Šįmet per tris pirmuosius 
mėnesius Anglijoj ir Valijoj 
ant kožnų 10,000 gyventojų 
buvo tik 153 gimimai. Gi 
1876 metais buvo 363.

Pačiam Londone per pir
mutinį šių metų ketvirtdalį 
gimė tik 146 kūdikiai iš 10,- 
000 gyventojų.

Kituose Europos didmies
čiuose esą d a blogiau. Pa
vyzdžiui, Berlyne iš kožno 
10,000 gyventojų gimė tik 
88, Dresdene 89, Hamburge 
111, Osloj 89, Paryžiuje 
145.

Bendrai imant, Anglijoje 
šįmet per tris pirmuosius 
mėnesius 1.214 žmonių dau
giau mirė, negu gimė.

Berlyne pernai buvo 10,- 
718 daugiau mirimų, negu 
gimimų,

Įdomu pastebėti, kad kur 
tik žmonės kultūringesni, 
tenai mažiau gimimų. Tam
sus žmonės visuomet dau
giau veisiasi, nes jie nežino 
kaip nuo didelių šeimynų 
apsisaugot. Pavyzdžiui, to
kioj Lenkijoj, kuri turi 32,- 
000,000 gyventojų. 1931 me
tais priaugo 526,000 gyven
tojų. Tuo tarpu kulturingTj 
anglų skaičius eina mažyn.

Bet teisingai pastebi Lon
dono “Daily Herakl”, kad 
daug geriau yra turėti ma
žiau. bet sveikų vaikų, negu 
daug, bet alkanų ir ligotų.

gimimų

ma su Slabados pogromščikais? 
Smetonos noras gyventi taikoj 
su žydų buržuazija vertė vil
kišką chuliganeriją patupdyti. 
kuriam laikui į šaltąją.

“Fašistinis teismas ir šioje, 
‘ekscesininkų’ byloje pasirodė 
vertas diktatūros režimo šuns 
vardo. Kai adv. Beliackinas

KOKIOS “ŠVIETIMO SIS 
TEMOS NORĖTŲ VYS

KUPAS.
šimtį duoda South Bostonas, idu^ia Sto skaitytojams vy! Ir d^uma tų piktadarių jį. 

skupo JIcNieholf o kalba i ” Papinių mokyklų mokt
. * . f , n i q i

apie Amerikos švietimo sis 
temą. Tarp kitko šitas vys
kupas pareiškęs, kad —

“... šiame krašte pasaulinio; 
švietimo sistema yra ne kas: 
daugiau, kaip didelis mišinys. J 
šio švietimo vadai nežino, kas j 
jiems daryti, kokių priemonių 
imtis, kad sistemą pataisyti. O 
to pataisyti nei kokiu budu ne- j
galima be Įvedimo tikėjimo pa- kundžia, jog—
mokų i mokyklas.

“Iš tos rų-ies švietimo išsiri- 
tuliuoja netikyba ir jaunimo 
sugedimas. Tiesa gi yra tokia, 
kad mokyklos be tikėjimo silp
nina ir puldo namus ir šei
mas.”

“Draugas” mano, kad čia 
pastatytas nesugriaujamas 
argumentas. O ištikrųjų čia 
gryna nesąmonė. Vyskupas 
užsimojo mušti Amerikos 
mokyklų tvarką, bet pasiro-

BALTVEIDŽIU RASEI
GRĘSIA IŠNYKIMAS.
Jei gimimų mažėjimas 

eis tokiu pat tempu ir to
liaus, kaip jis eina dabar, 
sako Londono “Daily Maii”, 
tai už kelių dešimčių metų 
baltveidžių rasės civilazici- 
ja turės išnykti.

Nuo 20-tojo amžiaus pra
džios, Anglijoj, Faneuzijojddo, kad jis nieko prieš tą 
Vokietijoj ir Italijoj pradėjo i tvarką neturi,tik norėtų, kad

į valstybines mokyklas butų 
įvesti poteriai.

Bet poteriai nėra joks 
švietimas. Jie yra tik kliūtis 
švietimo darbui. Dėlto viso
se pažangesnėse valstybėse 
tikybos pamokos ir yra iš 
mokyklų išmestos.

Kunigai pasakoja, kad 
mokykla be tikybos “suga
dina” jaunimą. Tą “sugadi
nimą” jie mato tame, kad 
jaunimas neina bažnyčion, 
nebučiuoja kunigams rankų 
ir neduoda pinigų “Dievui 
ant garbės”.

Bet tikrojo švietimo tiks
las juk ir turi buti toks, kad 
paliuosuoti žmogų iš dvasi 
nes vergijos.

Jeigu jaunuolis pabaigęs 
mokyklą tiki j velnius ir ste
buklus, tai mes nesakom, 
kad jis yra apšviestas. Prie
šingai, mes sakom, kad jis 
apmulkintas. Tokio mulki
nimo mokyklose norėtų ir 
vyskupas McNichols.

Kunigai, žinoma, gali sa
kyti, kad toks žmonių mul- Žinios iš Tolimųjų Rytų 
kinimas turi gerų pusių, nes sako, kad paskutinėmis die- 
bijodamas pragaro ir vėl- nomis japonai pradėję koh- 
nio, tikintis žmogus sušilai- centruoti savo kariumenę 
ko nuo blogų darbų. Mandžurijoj prie pat Rusi-

Gyvenimo faktai tečiaus jos sienos. Japonai aiškina, 
parodo, kad taip nėra. Kalė- kad šita kariumene siunčia- 
jimuose sėdi daugiausia ti- ma ne kokiais nors blogais 
kinčiųjų žmonių. Štai, South tikslais prieš rusus, bet vie- 
Bostonas yra katalikų apgy- tos maištininkus, kurie ke- 
ventas miestas. Kone visi ai- lią betvarkę prieš Mandžu- 
rių vaikai čia mokinasi pa- rijos valdžią. Rusai tečiaus 
rapinėse mokyklose. Te- labai šitais japonų žygiais 
čiaus niekur nėra tiek muš- susirūpinę.

Negalima atleisti už ‘‘B. O.”
(kario kvapą)

net karščiausiose dienose
'J'EISYBĖ, mes lengvai prakaitnhjam karš

tose vasaros dienose. Bet musų pačių kal
tė, jeitfu prakaitas pakenkia. Ne karštis, bet 
musų apsileidimas yra kaitė dėl “B. O.” (Ma
no kvapo). Nes yra lenjrvas, priimnus būdas 
apsisaugoti. Tik prauskitės reguliariai su
Lifebuoy. Jo smetonuotos, atgaivinančios pu
tos išvalo skylutes—prašalina kvapą. Nuva
lo gemalus nuo rankų. Jo priimnus, švarus 
kvapas, kuris pranyksta besiprausiant, už
tikrina, kad Lifebuoy apsaugoja.

Aiškesnė veido oda
Lifebooy švelnios, gi- ‘
liai išvalančios putos 
lengvai išmazgoja sky
lutes Atgaivina tam
sias odas ir padaro jas 
skaisčiomis. Priimkite 
Lifebuoy šiandien.

Produkt. Mver Bros. Co.

tynių ir girtuokliavimo kaip 
South Bostone. Vagių ir plė- 
ikų taipgi didžiausį nuo

mai.
Taigi kunigų tvirtinimas, 

kad tikėjimas sulaiko žmo
nes nuo piktų darbų, neiš
laiko kritikos.

KATALIKYBĖS “NUO
PELNAS” LIETUVYBEI.

Lietuvos klerikalų laikra
štukas “N. Romuva” nusis

pa-

“...pamirštama. kad katali
kybė stipriausia lietuvių tautos 
tradicija. Katalikybė išvadavo 
ją nuo pagonybės.”

Bet “Lietuvos Žinios” 
stebi, kad—

“To maža. Katalikybė išva
davo lietuvių tautą nuo pago
nybės ir nuo lietuvybės. Kata
likybė internacionali; jai rupi 
pirmoj eilėj ‘dangus’, klerika
lizmas, bet ne tautybė; tauty
bė jai, kaip šuniui penkta ko
ja.

“Pagonybė buvo lietuvių 
tautiškumo tvirtovė, o katali
kybė didžiausias jos priešas.’
Išrodo, kad “N. Rotnuvos 

redaktoriai hera skaitę Lie
tuvos istorijos.

“LAISVOJ” LIETUVOJ
BELAISVIAIS ARIA.
“Socialdemokrato” 24- 

tame numery randame šito
kią žinią iš Kauno:

“Gegužės 28 d. prie VI forto 
teko matyti toks vaizdas; Kau
no sunkiųjų darbu kalėjimui 
priklausančiam sklype ganosi 
keletas arklių; plūgą traukia 
du kaliniai, o trečias plūgą lai 
ko; aplink vaikščioja prižiūrė
tojas. Ligi šiol nebuvo girdėti, 
kad Lietuvoj butų tokia baus
mė.”

Tai yra šlykščiausis ver
gijos egzemplioris.

JAPONŲ KARIUMĖNĖ 
KELIASI RUSIJOS

PASIENIN.

No. 28, Liepom 13 d. 1932 m.

Sako, Vokiečių Socialistai 
Padarę Klaidą

Vienas “Socialdemokra
to” bendradarbis kritikuoja 
Vokietijos socialdemokra
tus, kam jie prezidento rin
kimuose rėmė Hindenburgą, 
norėdami sumušti fašistų 
vadą Hitlerį.

“Socialdemokrato” bend
radarbis mano, kad Vokie
tijos socialistai pridarė ir 
daugiau stambių taktikos 
klaidų, eidami į talką braš
kančiai buržuazinei tvar
kai.

Paduosime čia jo argu
mentus ištisai. Jis rašo:
Darbo klasei negaila Briu- 

ningo ir nėra ko džiaugtis 
Papertu. Tačiau šis, rodos, 
mažas pasikeitimas yra la
bai reikšmingas ir neįvertin
ti jo negalima. Už Papeno 
nugaros žygiuoja vokiška 
reakcija, žygiuoja Hitleris 
prie valdžios vairo. Koman
dą Papenui paduoda Hin- 
denburgas, o kelią jam pra
skynė Briuningas—demok
ratinė buržuazija.

Bet kartu su didele šird-

fėla tenka pažymėti, kad 
lindenburgą ir Briuningą 
rėmė socialdemokratai. Ne-

Gyvemmas.
Ne Dantės amžiuj,
Bet pačioj jaunystėj 
Teko man girioj 
Didelėj paklysti.
Ten čiulbėjo paukščiai 
Dideliu maži,
Aš iš džiaugsmo tariau, 
Kad giria graži.
Medžių šakos aukso. 
Matyti gerai 
Gilumoje girios 
Vyno ežerai.
Išvydau ašai gėlę,
Slinkau vis arčiau,
J6s vis nusiskinti 
Negalėjau tačiau.
Kai tik aš artyn...
Tolti ji pradėjo...
O kvietkeli brangus,
Kas gi užkerėjo?
Jei raganos laumės — 
Atburti mokėsiu,
Jei ne žemės jėgos— 
Maldauti turėsiu.
Gėlelė tylėjo.
Tik labiau viliojo,
Aš įsidrąsiau 
Girioje didžioje.
Jau rankas ištiesiau: 
Skinsiu aš tą gėlę,
Po manim tuokart 
Triukšmas didis pasikėlė.
Čypė žalčiai
Ir gyvatės.
Purkštė ir ežys 
Kuprą išstatęs...
Raudonos mano rankos, 
Raudonos kojos,
O čia dar daugiau 
Baisenybių žiojas...
Tuo tarpu gėlelė 
Žavingai graži 
Buvo nuo manęs 
Visai netoli...
Kai aš jau pirštais 
Jos paliest norėjau,
Gėlelė pradingo,
O aš grimst pradėjau...

Pamačiau ne rojų— 
Medžius paprastus,
Vietoj ežerų—
Ašarų raistus.
Nors ir atsidūriau 
Klampynėj didžioje,
Nors mane it tyko 
Tigrai išsižioję.
Nors dar nematyti 
Tų klampynių galo,
Bet ne’tsižadėsiu 
Siekti idealo!

Julius Butėnas.

abejoju, kad savo pasiteisi
nimui Vokietijos socialde
mokratai ras labai daug vi
sai rimtų argumentų, tačiau 
vieno jie užginčyti nepa
jėgs — jų taktika ir linija 
nesuderinama su revoliuci
nių internacionalistų socia
listų taktika. Remti Briunin
gą, kad gelbėtų pašlijusią e- 
konominę padėtį ir tuom 
apsaugotų darbininkiją nuo 
skurdo—tai didelė klaida. 
Jei kapitalistinis ūkis priėjo 
prie kracho, tai vietoje jį lo
pyti, reikia griebtis drąsių 
priemonių, kad butų pradė
tas kurti socialistinis ūkis, 
kuris ir tegali užtikrinti dar
bo žmonėms žmoniškas gy
venimo sąlygas. Todėl so
cialistai, kurie padarė bur
žuazijai tvarkyti žūstantį 
kapitalistinį ūki, jie visame 
tuo pačiu remia kapitalisti
nę santvarką ir nacionalinę 
valstybę. Remia tai, su kuo 
turėtų visomis pajėgomis 
kovot. Bijojimas visiško Vo
kietijos ekonominio sugriu
vimo rodo, kad Vokietijos 
socialdemokratai turi daug 
valsjtbiškumo (tą jų nusi
statymą buržuazija visuo
met labai aukštai vertina), 
bet stoka revoliucinės ir in
ternacionalinės dvasios, sto
ka drąsos eiti tiesiu keliu į 
socialistinę santvarką.

Gal socialdemokratai rė
mė Briuningą ir Hinden
burgą kaip sąjungininkus 
prieš Hitlerį ir manė kovoti 
su Hitleriu iš parlamento 
tribūnos? Gal būt ir taip. 
Bet, deja, dabar galutinai 
paaiškėjo, kad sąjunginin
kai susitaikė su Hitleriu ir 
ginklą atkreipė prieš socia- 
demokratus. Niekuomet ir 
niekur pasaulyje negali bu
ti socialistų sąjungininkais 
nors ir liberališkiausia bur
žuazija. Demokratinė bur
žuazija visuomet susiuos
tys su fašistine buržuazija.

Šiame atsitikime Vokieti
jos socialdemokratai pasi
rodė persilpni, kad galėtų 
vesti kovą su buržuazija už 
parlamento sienų.

Gaila, kad Vokietijos pa
moka nėra paskutinė. Tuo 
pačiu keliu bandė žengti ir 
Francuzijos draugai. Bet ei
lėje kitų valstybių socialde
mokratai pradeda imti visai 
tiesią liniją.

Tačiau nežiūrint visų šių 
klaidų ir nepasisekimų, so
cialistams nėra ko nusimin
ti. Generalinis mušis su bur
žuazija dar priešakyje, nors 
jis ir neužilgo turi įvykti, ir 
nėra jokios abejonės, pasku
tinį muši laimės socialistai. 
Jei visokio plauko buržuazi
ja susipranta ir jungiasi 
prieš darbo klasę, prieš so- 

’ cializmą, tai tas aiškiausiai 
• dar kartą patvirtina Mark- 
: so numatytus kelius i socia- 
į liziną. Galimas dalykas, 
i kad Vokietijos draugams 
teks pergyventi Hitlerio re
akciją. Sakau, “galimas”, 
nes lemiamas mušis su bur
žuazija gali prasidėti dar 
Hitleriui neėmus viešpatau
ti. Valdžios durys gali jam 
užsidaryti ties pačia panose.

1 Jeigu gi ir įsirioglintų 
Hitleris i buržuazinį fašisti
nį sostą, tai visviena jo ka
raliavimo dienos butų labai 
trumpes. Jis daug greičiau 
kristų negu iškilo.

t Nors nemalonus Vokie
tijos įvykiai, bet jie yra ar
tėjančios socialinės revoliu
cijos istoriškas rodiklis. Pa
skutiniame mūšyje visų kra
štų proletarai, visų kraštų 
socialistai tikrai susivienys.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

Kas Davė Fašistams Teisę Laužyti 
S.L A. Konstituciją?

(Prisiųsta) i pamatinis kontraktas tarp
SLA. 37-tas seimas suiau-' organizacijos narių, 

žė konstitucijos 6 skyriaus 'Niekam jokių išėmimų ne- 
paragrafą 7, priimdamas 6 būti daroma. Jeigu 
nelegalius atstovus iš Cleve-1 konstitucijos privalo laiky- 
lando 14 kuopos, kuri yra {is paprasti nariai, tai tuo 
skolinga Centrui apie tuks- labiau viršininkai ir seimo
tanti dolerių. Viršminėtas atstovaL Jt:igu J.le ?Vlauzo 
konstitucijos paragrafas aiš- nors viena konstitucijos pa
kili nusako, kad “joks atsto-! ra^’ Ul. lešaha\ nust°Ja 
vas negali buti priimtas pa-•7^’ ^a<. 11 papiasto nario 
tol, pakol jo atstovaujamo-1 teisių, o juo labiau virsinm- 
ji kuopa nėra užsimokėjusi vietų.
Susivienijimui visas savo Visi SLA. konstitucijas 
skolas” laužytojai — ar jie butų sei-

Su pagelba tu nelegalių mo atstovai, ar nelegaliai į- 
24 kuopos atstovų fašistai skverbę į Pildomąją Tary- 
seime sudarė vos poros bai- bą — Pavalo buti patraukti 
sų nelegalę “daugumą” lai- atsakomybėn tose valstijose, 
kė Pildomosios Tarybos rin- kur tik Susivienijimo čarte- 
kimų. Tuo jie ir vėl sulau- -vra užregistruotas. Ir tai 
žė SLA. konstitucijos 4 sky- turi būti padaryta taip 
l iaus 2 paragrafą ir paneigė kaip tik Susivienijimo
narių balsavimo teises. nanai to pareikalaus.

Jie begėdiškai sulaužė pa- Visi buvusieji seimo ats- 
matinius Susivienijimo prin- tovai, kuriems rupi Susivie- 
cipus ir konstitucijos 18 sky- ■ nijimo labas ir gerovė, pri-
riaus 4 paragrafą, kur aiš
kiai pasakyta, kad “dviejų 
trečdalių dalyvaujančių sei
mo atstovų reikia priėmimui 
pataisymo konstitucijos — 
su ta išlyga, kad joks patai
symas liečiąs pamatinius S. 
L. A. principus ar pastatus>S. 
L. A. po kokios sektos (par
tijos) viršinybe negali buti 
daromas.”

SLA. konstitucija yra tas

valo laike 30 dienų sušaukti 
ekstra seimą ir atšaukti vi
sus tuos konstitucijos sulau
žytus, kurie jau iškasė tą 
baisiąją duobę amžinam Su
sivienijimo palaidojimui. 
Visi nariai, kuriems rupi, 
kad musų organizacijoj ne
būtų vartojamas biaurus 
smurtas, privalo rimtai apie 
tai pagalvoti, kol dar nėra 
vėlu. Senas SLA. narys.

Smagus GIMIMO DIENOS POKILIS reiškia 
daug svetingumo. Kada jus darot daug prietai
su, jus norite gerų pasekmių. Vartokit Bl'DVVEI- 
SER ir jus gausit gerus rezultatus.
Bl'DWEISER vienodumas priklauso prie 75 me
tu patyrimo ir geriausių priprovų, ką pinigai tik 
gali nupirkt. 3 svarai dideliame raudoname ke
ne—šviesus ar tamsus.

A N H E U SER-BUSCH - S T. LOUIS

VISKAS PRIRENGTA 
Tėvo gimtadieniui

MES SKRISIME IŠ NEW YORKO 
I KAUNĄ.
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1 t
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Budweiser
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LEE PARK, PA.
SLA. 68 kuopos susirinki

mas ir Seimo delegatų 
raportas.

CHICAGO, ILL.
Iš Kupiškėnų Kiubo 

susirinkimo.
Susirinkimas įvyko 6 ge

gužės d. Mark White Sąuare 
Parko svetainėj. Nutarta at
likti daug darbų ateity ir at
sisveikinta su Centro sekre
torium Jonu Juodakiu, ku
ris išvyko Lietuvon. Jo vie
ton išrinkta D. Girdvainie- 
nė. Centro Komitetas dabar 
šitokio sąstato: P. Gura, A. 
Gurienė, A. Katela, P. In- 
čiura. P. Balčiūnas ir D. Gir- 
d Vainienė.

Komitetas rengs išvažia
vimus, vakarus ir šiaip viso
kius pasilinksminimus, kad 
supažindinus platesnę vi
suomenę su Kupiškėnų 
Kliubo tikslais ir darbais.

Centro valdyba ir nariai 
pripažino pirmininkui Jonui 
Kuliui didelį pasišventimą 
Kliubo labui, nes jis darba-' 
vosi nenuilstamai per 20 
mėnesių ir dabar sugrįžęs iš 
kelionės parvežė nemaža 
aukų Liaudies Namui Kupi
šky.

Susirinkimas nutarė duoti 
buvusiam raštininkui Juo- 
dakiui įgaliojimą nuvažia
vus į Kupiškį sudaryt to val
sčiaus komitetą busimojo 
Liaudies Namo reikalams 
vesti. Toks komitetas turi 
susidėti iš lietuvių, kuriems 
rupi liaudies ir krašto gero
vė.

Veikdamas iš vieno su 
Kupiškėnų KliubuAmeriko- 
je, Kupiškio komitetas ga
lės įsteigti Liaudies Namą, 
knygyną, arbatinę ir salę 
bendram žmonių labui ir 
apšvietai.

Laikraščiuose jau buvo 
daug rašyta ir aiškinta, kaip 
tas Liaudies Namas norima 
pastatyti, kaip jis turi buti 
valdomas ir t.t. todėl karto
ti tas jau nėra reikalo.

Kas brangina apšvietą ir 
myli savo žmones, yra pra
šomas šį sumanymą paremti. 
Aukokite kas tik galite ir 
kiek galite. Musų organiza
cijos nario mokesnis tiktai 
10 centų į mėnesį, arba $1.- 
20 visiems metams. Kas no
ri būt musų rėmėju ir nariu, 
malonės prisiųsti mokesnį 
už visus metus iš kalno. Pi

nigus galima siųsti čekiu 
arba money orderiu, šitokiu 
adresu: Mrs, D. Girdvai- 
nienė, 3223 So. Haisted st., 
Chicago, III.

KBKA. Centro Valdyba.

BEAVERDAM, WIS. 
Lietuviški ‘lenkai**.

Čia yra nedidelis būrelis 
lietuvių, bet ir tie patys su
lenkėję, priklauso prie len
kų parapijos. Nors lenkiškai 
kalbėt ir skaityt gerai ne
moka, bet meldžiasi iš lenki
škų maldaknygių. Lenkai 
turi užėmę musų Vilnių, o 
beavendamiečiai lietuviai 
poteriauja lenkų bažnyčioj, 
turbut, kad lenkai ir Kauną 
užimtų. Čia yra tik vienas 
tikras lietuvis, tai Juozas 
Garnys, senas “Keleivio” 
skaitytojas, laisvas žmogus. 
Su juo malonu yra pasikal
bėti. Kiti gi neapsakomi 
tamsunai. Jie nieko nesu
pranta, nieko nežino. Jeigu 
neini bažnyčion, tai jiems 
esi ne žmogus. O tuo tarpu 
jie vaikščiodami bažnyčion 
mažai kuo skiriasi nuo lau
kinių.
Miestelis čia nedidelis, bet 

labai švarus ir linksmas.Prie 
pat miestelio yra ežeras ir 
žmonės kas dieną turi švie 
žios žuvies. Yra pora fabri
kėlių, bet jie mažai dirba 
Apylinkės žmonės užsiima 
žemės darbais. Iki šiol tu
rėjome labai mažai lietaus 
bet vasarojus gražus, ypač 
miežiai puikus.

Kazys Kalito

HAMMOND, IND..
» Didelis nedarbas.

Daugelis per laiškus tei
raujasi, kaip čia darbai ei 
na. Taigi pranešu visiems 
per “Keleivį”, kad čia stovi 
uždarytos beveik visos dirb 
tuvės. Jei kuriose dar šiek 
tiek dirba, tai tik keli žmo
nės ir tik po 1 ar 2 dienas 
sąvaitę.

Bedarbių daugybė. Vedu 
siems bedarbiams duoda 
šiek-tiek maisto iš miesto 
bet reikia ui tai eiti ką nors 
padirbėti miestui. Gi neve- 
dusiems bedarbiams duoda 
po truputį maisto labdarin 
gos draugijos. Vietinis

WORCESTER, MASS. 
Atitaisymas.

Gerb. Redak. “Keleivio” 
num. 25, š. m. kur buvo kal- 

Liepos 3 d. įvyko SLA. 68jbama apie Worcesterio lie-
<uopos mėnesinis susirinki-’tuvių Olympijos paiką, yra 
mas. Nariai įdomavo, ką pa-; pasakyta, kad paskolos yra 
pasakos sugrįžę iš Seimo de-įbe vertės. Tikrenybėje turė- 
’egatai. Delegatas Maščm- jo būt pasakyta taip: Užė-
skas davė ilgą raportą, o 
delegatas Amšėjus atpasa- 
<ojo tik stambesnius Seimo 
įvykius. Raportai priimti, 
bet iš jų matyt, kad šis Sei
mas beveik nieko organiza
cijos labui nenuveikė, o kai 
kuriais žvilgsniais jis net 
prasižengė prieš vyriausi sa
vo principą, nes įsivėlė į po
litines intrigas ir paniekino 
visuotiną balsavimą, su
trempė SLA. narių didžiu
mos pareikštą valią. Orga
nizacijos prezidentu paliko 
St. Gegužis, kuris visuoti
nuose -balsavimuose buvo 
mažiausia gavęs balsų. Iš to 
aišku, kad šis Seimas sulau
žė demokratijos principą.

Visas civilizuotas pasaulis 
kovoja už lygias teises, o 
musų “tautiški” politikie
riai susirinkę į SLA. Seimą 
šitą lygybės principą su
mindžiojo.

Sekantis Seimas, kuris į- 
vyks Detroite, turės šitą 
skriaudą SLA. nariams ati
taisyti.

Kova už demokratijos 
principą, už SLA. narių ly
gias teises, turi prasidėt mu
sų Susivienijime tuojaus,

St. Žukauskas.

jus dabar tokiam smarkiam 
kriziui, daugeliui, kurie yra 
davę paskolą pirkimui to 
parko, pinigai yra reikalin
gi-

Tečiau reikia pažymėti, 
kad paskolos duotos ant 0-

“šliubas.” Taigi galima kal
bėti tiktai apie vedybas ir 
visokias jos formas. O kaip 
atsirado vedybos, kaip jos 
keitėsi ir kaip priėjo prie da
bartinių savo formų, tai la
bai ilga ir paini istorija. Pa
tartume peiskaity|t “Lietu
vių šeimynų Istoriją Juške
vičiaus Dainose.” Tą knyge
lę galit gauti “Keleivio” 
knygyne, kainuoja 35c. Nors 
ji nenušviečia šito klausimo 
labai aiškiai, bet geresnių 
raštų šituo klausimu musų 
kalboje nėra. Galit taipgi 
gauti informacijų apie ve-

lympijos parko iki šiol savo dybų evoliuciją Bebelio vei- 
vertę palaiko. Kaip bus to-! kale “Moteris ir Socializ- 
liau, kuomet pabosaus ant to 'mas”, jei galit tą knygą kur 
parko bimbiniai komunistai, inors gauti.
-tai parodys ateitis. O šią j Ten buvusia _ Toron. 
vasarą tie rėksmą, yra pil-itc _ Ra(, litcratunlinkai 
nais to parko bosais. . ,uraj0 prisistatę ant stalo a-

Narys, vjgaj paprastas mu_
----------------- I sų gyvenime dalykas. Rašyti

Hudson, N. H. Mirė Fra- apie tai neapsimoka.
nas Bartašius pereitą kovo! ---------------
mėnesi. Jis paėjo iš Vilkijos. į Tautų Lyga pasiuntė Tur- 
Palaidotas laisvose kapinė- Rijai pakvietimą, kad Turki- 
se. Lietuvoje paliko broli ir į ja prisidėtų prie jos.
dvi seseris: Amerikoje — ________________________
brolį, dvi dukteris, sūnų ir
savo mylimą žmoną. Vi
siems dalyvavusiems laido
tuvėse tariame ačiū.

Josephine Bartas 
Ferry St., Hudson, N. H.

Lietuvių tauta laukia iš sa
vo sūnų drąsesnių žygių.Bu- 
tinai reikia ir jiems prisidėti 
prie bendrojo darbo tirti dar 
mažai žinomas žiemių At- 
lantiko vandenyno oro sro
ves. Mes, gyvendami tokiais 
laikais, kada stengiamasi o- 
ras panaudoti žmonijos rei
kalams, laikome savo parei
gą tautos vardu tą darbą 
garbingai atlikti.

Dar niekas nėra tiesiai, 
nenusileisdamas, nuskridęs 
iš Amerikos į Lietuvą. Tad 
mes, žemiau pasirašę, esam 
pasiryžę tai atlikti. Jau daug 

; darbo toj linkmėj yra atlik- 
i ta. Lėktuvas (aeroplanas) 
į tam reikalui jau nupirktas. 
Kai kurios įmonės (firmos) 
pasižadėjo suteikti gazolino, 
induktorinį kompasą kryp- 

jčiai laikyti ir radio priimtu
vą. Belieka tik padirbinti 
tolimam skridimui, įrengti 
naujus sparnus, pritaikytus 
gazolinui 6 tankus (ba
kus), kuriuose tilptų apie 
800 galionų, ir apdailinti vi 
są lėktuvo pavidalą. Be to 
dar reikia įsigyti ir astrono
minės navigacijos prietai
sai. Iš viso reikia įvairių į- 
rengimų $4000 sumai. Mes, 
susidėję visus savo pinigus, 
nupirkome $16,000 vertės 
lėktuvą. Taigi, tam istoriš
kam lietuvių žygiui mes esą 
me paaukoję visą savo turtą 
ir aukojame visas savo jė 
gas. Atlikome patys tik tai, 
ką galėjome. Būtinai reika 
lingu lėktuvui įrengimų įsi
gyti patys jau neįstengiame. 
Tad tikimės, kad tai atlikti 
mums padės Amerikos lie
tuviai. Tuo tikslu aplanky
sime visas didesnes Ameri
kos lietuvių kolonijas.

Todėl nuoširdžiai prašo
me visų Amerikos lietuviii 
kolonijų organizacijų vadus
pasitarus sudaryti musų 
skridimui per Atlantiką 
remti komitetus ir surengti 
kiekvienoje apylinkėje Lie
tuvių Aviacijos Dieną.

Minėto tikslo siekiant, 
reikės aplankyti visas lietu
vių gyvenamas vietas. Tac 
reikės sudaryti musų kelio-Skaitytojų Balsai.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

NEWARK, N. J.
“Rūtos** mokykla išvažiavo 

į maudynes
Arkivyskupo Geniočio ve

dama “Rūtos” mokykla iš
važiavo porai sąvaičių į Ce- 
dar pajūrio maudynes. Tai 
graži vieta. Čia pat turima 
visi patogumai valgyt, mie
got, maudytis ir mokytis. Iš 
ryto kaip 7 valanda turima 
gilaus kvėpavimo ir kūno 
mankštos pratimas. Kaip 8 
būna pusryčiai. Paskui vie
na valanda pamokos viso
kiais klausimais. Tą veda 
pats Geniotis.

Ponios Julė Kačinskienė, 
Marijona Rozantienė ir Ur
šulė Mainonienė tvarko gy
venimo vietą ir paruošia 
valgius. Lietuviškos duonos 
rutiečiams pristato “Bosto
no Kepykla” iš Harrisono. Į 
rutiečių kempę kas dieną at
važiuoja daug svečių ir sma
giai praleidžia laiką.

Barzui. — Amerikoj šian
dien nėra nei vieno didesnio 
miesto, kur nebūtų bedar
bių. Todėl yra jų ir Mil- 
waukee mieste, nes tenai da 
nėra įvykintas socializmas. 
Fabrikai ir kitos įmonės y- 
ra privatinėse rankose, kaip 
ir kituose Amerikos mies- 
tuose.Bet, to miesto socialis
tas majoras daug geriau be
darbius aprūpina, negu kitų 
miestų viršininkai. Kuomet 
kiti miestai eina prie ban
kroto, tai Milwaukee baigia 
savo skolas išmokėti. Geng- 
sterizmas Milwaukee mieste 
visai nežinomas. Elgetų taip 
pat nėra .Dėl to visi ir do 
misi to miesto tvarka. Ko
munistai, žinoma, gali Mil- 
waukee tvarką peikti. Bet 
ar yra kas nors pasauly, ko 
jie nepeikia?

Ip. Kanapariui. — Atsa
kyti keliais žodžiais, kokiu 
budu atsirado dabartinis 
šliubas, negalima, nes nega
lima šliubo aiškinti skirium 
nuo vedybų. Anglų kalboje

Pasibaigus brangaus “Kelei- ■ Tucmet aš gyvenau dar Worces- 
vio” prenumeratai, vėl prisiun-; tery. Laikas nuo laiko aš savo 
čiu $2.00. Aš esu senas mainie-i gyvenimo vietą mainiau, bet 
rys. dabar farmeriauju. Daug i “Keleivis” visur mane surado, 
kartu buvau sužeistas mainose,; Lai ir šiais ekonominio skurdo 
abi k , jos buvo mano nulaužtos j laikais “Keleivis” mane lanko, 
ir 5 šonkauliai Įlaužti. Kojos su- Nors esu bedarbis, bet siunčiu 
tinsta, negaliu paeit. Bandžiau. $2.00 prenumeratos. Lai eina 
daug daktaru, nepagelbėjo. Aš i “Keleivis” po platųjį pasaulį ir 
buvau pritrenktas, 5 valandas iš- lai neša suraminimo į darbo 
gulėjau negyvas, paskui mįego- žmonių namelius.
iau 4 dienas. Atsikėlęs iš lovos Butų labai 
po to skaudaus sužeidimo neži-! vis’
nojau kaip aš galėjau atsigauti. į vaitę. Rytuose jam dirva plati. 
Bet kada buvau be sąmonės, ne-
mačiau nė velnio, nė peklos, to
dėl i kunigu Skelbiamus velnius 
netikiu. Netikiu daugiau nė dak
tarams. nei advokatams. Jie ne
turi jokios užuojautos žmogui 
nelaimėje. Kolei turi pinigu, jie 
bando tau pagelbėt, bet rūpestin
gai gelliėt nesistengia. Unija 
taipgi nėra prietelka sunkiai dir
bančio darbininko. Pataikauja 
kapitalui. Teisingumo Ameriko- 

drasti negalima.
Pet. Meskunis.

i*'

Helena Kačinskas, nėra net tokio žodžio, kaip

Pataria leisti “Keleivį” 3 
kartus į savaitę.

Draugas J. A. Viznis iš Brid
geporto rašo:

Gerbiamoji “Keleivio” Redak
ciją! Bus jau 27 metai, kaip aš 
susipažinau su “Keleiviu.” Jis 
buvo vos tik gimęs, kai pirmu 
kartu aplankė mano namus.

nės maršrutą ir iš anksto nu
skirti Lietuvių Aviacijos 
Jieną kiekvienoje kolonijo- 

; e. Norintieji gauti platesnių 
žinių ir susižinoti su mumis 
ais reikalais prašomi kreip- 
is šiuo adresu: Mr. Stephen 
Jarius, 3239 So. Holsted St. 

Chicago, Ilk
Organizuojamos musų 

skridimo rėmėjų grtipės 
uekvienoje kolonijoje. Bu

simieji tų rėmėjų kiekvienos 
volonijos komitetai didins 
rėmėjų skaičių ir Įrašys jų 
pavardes bei vardus į tam 
ikrą rėmėjų knygą, ši kny- 
įa. bus lėktuvu nuvežta į 
Lietuvą ir padėta Vytauto 
Didžiojo muziejuje.

Pirmojo lietuvių lakūnų 
skridimo Iš New-Yorko į 
Kauną per Atlantiką rėmė
jų teisės:

1) rėmėjai, aukoję 1 do
lerį, tampa rėmėjais ir gau
na rėmėjo bilietą su lėktuvo 
ir lakūnų atvaizdais;

2) rėmėjai, aukoję 5 do
lerius ar daugiau, tampa 
rėmėjais ir, be to dar, turi 
teisę paskraidyti tuo lėktu
vu, kuriuo mes skrisime į 
Lietuvą;

3) asmenys, aukoję 25 do
lerius ar daugiau, tampa 
garbės rėmėjais; jų pavardė 
bus įrašyta į rėmėjų knygą 
ir be to dar ant minėto lėk
tuvo ; jie įgyja teisę paskrai
dyti tuo lėktuvu.

Chicagoje sudaromas vy
riausias komitetas remti pir
majam lietuvių skridimui 
per Atlantiką.

Tad, brangus tautiečiai, 
teikitės tinkamai įvertinti 
musų pasiryžimą ir malonė
kite vieningai prisidėti įvai
riais budais prie to darbo, 
kuris musų tautos vardą iš
kels ir plačiai pagarsins po 
platųjį pasaulį. Sukruskite 
visose Amerikos lietuvių ko
lonijose : suorganizuokite 
vietinius rėmėjų komitetus 
ir surengkite Lietuvių Avia
cijos Dieną. Visais reikalais 
malonėkite kreiptis aukš
čiau nurodytu adresu. Iš sa
vo pusės, mes iš anksto nuo
širdžiai dėkojame Jums už 
paramą ir pagalbą. Jus pa
tarnausite ne tiek mums, 
kiek musų tautai, kuriai teks 
garbė už laimingą musų nu- 
skridimą į Lietuvą ir grįži
mą atgal. Į talką ir garbin
gą darbą, tautiečiai!

Lakūnas kapitonas 
St. Darius,

Lakūnas Stasys Girėnas.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS.

DVI KRAUTUVĖS LIETUVIŠKŲ 
gera, kad “Kelei-’gydančių žolių ir išdirbystė

pradėtu eiti 3 kartus į sa- lietuviškų vokiškų gyduolių nuo Vi
durių Užkietėjimo, Skilvio Nemali
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir Pečių 
Skaudėjimo, Patrūkimo, Dusulio 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plaukų Slinki
mo, Pleiskanų, šlapinimo Lovoje, Nuo 
Nervų—Išgąsčio, Priemiečio, Nemie
gojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų ligų.

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

KAZELL’S BOTANICAL CO.

Sako, be “Keleivio” 
sunku gyvent.

Draugas V. Velička iš Muske- 
gon, Mich., rašo:

Gerbiamoji “Keleivio” admi
nistracija! Prisiunčiu jums $2 
prenumetatos. nes nenoriu su 

“Keleiviu” skirtis. Bėda tiktai, 
kad sunku dolerį sugraibyti da
bartiniais laikais. Darini visai 
nėra. Man pasisekė padaryti na
mie trejatą dratinių durų, ku
rias pardaviau po dolerį ir ga
vau 3 dolerius. Taigi tą pačią 
dieną ir siunčiu “Keleiviui” 2 
doleriu. Jeigu man “Keleivio” 
nėra stuboje. tai aš ligonis. Man 
niekas tuomet nemiela, jeigu aš 
negirdžiu kas dedasi po platųjį 
pasaulį, o ypač tokiais laikais, 
kaip dabar, kada ateina prezi
dento rinkimai. Be laikraščio 
žmogus kaip kurčias.

Wholesale Bot anie Drnggists 
I08A W. BROAI>WAY 
SO. BOSTON MASS.

DR. MARGERIS
Gydytojas h* Chirurgas

Valandos: 10—2; S—8
Sekmadieaiaia: IS—11

3421 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483
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Nusižudė Klišų Šoki- l)a Viena Nuogų Du- AUGMENYS IR VAISIAI? Amerikos klimatą ir puikiai galima sunaudoti savo išra- 
kas Semionovas. choboru Demonstra- plėtojasi. įimą, kuomet km nenori jo
Pereitą sąvaitę Niagaros 

upės kriokly užbaigė savoj 
gyvenimą Nikolajus Semio
novas, pagarsėjęs rusų šo
kikas ir buvusis Maskvos 
Dailės Teatro artistas. Jisai 
atvyko Amerikon apie 10 
metų atgal.Nekurj laiką dar
bavosi Ne\v Yorke, paskui 
su šokiku Fokinu suorgani
zavo rusų šokikų baletą. Pa
skutiniais laikais Semiono
vas buvo apsigyvenęs Cleve- 
lande ir atidaręs tenai šokių 
mokyklą. Pereitą sąvaitę jis 
parašė savo draugui Foki- 
nui laišką New Yorkan, kad 
jis negalįs pakelti tų biaurių 
šmeižtų, kuriais esanti drab
stoma baleta, ir nutaręs 
šokti į Niagaros vandenpuo- 
lį. Tuo pačiu laiku žmonės 
prie Niagaros kroklio ma
tė, kaip tūlas vyras nusiėmė 
drapanas ir pradėjo bristi u- 
pėn netoli didžiojo slenks
čio, kur vanduo tuojaus 
krinta keliasdešimts pėdų 
žemyn. Žmonės ėmė rėkti, 
kad jis neitų, bet jis brido 
vis tolyn. Tuojaus srovė jį 
pagriebė ir nunešė į kroklį. 
Ten jis dingo. Paliktose ant 
kranto drapanose rasta po- 
pierų, iš kurių paaiškėjo, 
kad tai butą garsaus rusų 
šokiko Semionovo. Jis buvo 
jau 50 metų amžiaus vyras, 
bet dar nevedęs.

eija.
Canora miestely, Saskat- 

chevvano provincijoj, Kana
dos duchoborai vėl įtaisė 
nuogą demonstraciją.šį kar
tą jie protestavo prieš val
džią. kam pasodino kalėji
man jų vadą Veriginą. Apie 
60 vyrų ir moterų nusiėmė 
visas drapanas ir pradėjo 
Policija tuojaus iuos suėmė. 
Policija tuojaus juos usėmė. 
Teismas sutiko šį kartą pa
leisti juos visus namo be 
bausmės, jeigu pasižadės 
daugiau tokių išsišokimų ne
daryti. Duchoborai su tuo 
nesutiko. Bausmė jiems bus 
paskirta vėliaus.

Mirė poetas Maironis
Atėję iš Lietuvos laikraš

čiai praneša, kad 28 birže
lio Kaune mirė kun. J. Ma
čiulis. genaus žinomas kai
po Maironis, nes tokiu sla
pyvardžiu jis pasirašydavo 
po savo eilėmis. Jis buvo gi
męs 1863 metų spalių mėne
sį, taigi turėjo jau netoli 70 
metu amžiaus.

Dievo Namai Parsi
duoda ant Licitacijos

Haverhill, Mass. — Eko
nominis krizis čia toks sun
kus. kad ir bažnyčios jau 
nebegali jokio biznio pada
ryti. Dievo namai pradėjo 
bankrutuoti. Štai, kongrega- 
cionalistų kunigai čia pame
tė savo bažnyčia ant Main 
streeto ir pasilikę parapijo- 
nai išstatė ją ant licitacijos.

TRAUKINIŲ NELAIMĖJ 
UŽMUŠTI 3 ASMENYS.
Nonvich, Conn. —Netoli 

nuo čia pereitą sąvaitę įvy
ko traukinių katastrofa.Pre- 
kių traukinys susikūlė su ke
leiviniu traukiniu ir nelai
mės pasekmėj buvo užmušti 
3 asmenvs.

REIKALAUJA IŽDO 
REVIZIJOS.

Kongreso demokratai pra
dėjo reikalauti Jungtinių 
Valstijų iždo rezivijos. Val
džia nenori prie to prileisti. 
Demokratai, matyt, užuo
džia skandalingi! dalykų 
Hooverio finansų ministeri
joj.

URAGVAJUS NĖRA KO
MUNISTU CENTRAS.
Urugvajaus pasiuntinys 

Washingtone, Don Jose 
Richling, gavo nuo savo val
džios pranešimą, jog plati
namos užsienv žinios, buk 
Urugvajuje esąs visų Pietų 
Amerikos komunistų cent
ras, neturinčios jokio pa
grindo.

KINIJOS KOMUNISTAI
UŽĖMĖ DU MIESTU.
Kantono valdžia esanti 

labai susirupinusi dėl visai 
netikėto komunistų pasise
kimo. Sakoma, kad apie 50,- 
000 komunistų kareivių 
•taiga pasirodę Kvantuno 
pasieny ir užėmę du miestu: 
Nahmuna ir Nananfu.

RUMUNIJOJ NUŠAUTI
DU POLITIKIERIAI.
Rumunijoj pereitą sąvai

tę susiginčijo buvusis sena
torius Bradeanu ir Buzeu 
miestelio valdybos narys 
Boinagiu. Susierzinę abudu 
išsitraukė po revolverį ir šo
vė vienas kitą. Abudu krito 
negyvi.

CHICAGOJ UŽDARYTA 
763 SALIUNAI.

Prohibicijos vyriausybė 
praneša, kad per 12 mėne- 
liųChicagoje buvo uždaryta 
ant visados 763 saliunai. Be 
te d a $5.000.000 vertės na
mų buvo uždarvta laikinai.
KŪDIKIUI AKMENI ANT 

KAKLO IR UPĖN
Meškeriotojai gaudydami

Yra žmonių, kurie leidžiasi 
į nežinomas šalis ir nepraei

namas girias j ieškodami 
naujų gamtos turtų.

Ar jums teko kada ragau
ti avokadų, mangostinų ar
ba sojos pupų? Jei taip, tai 
jus ragavot vaisių, kurių ke- 
liatas metų atgal musų gyve
namose vietose da niekas 
nežinojo.

Iš kur tie vaisiai atsirado, 
paklausite? O iš kur atsira
do visi kiti musų vaisiai? Iš 
kur pas mus ėmėsi visokios 
gėlės ir brangus medžiai.ku- 
rių musų pievose nei girio
se niekur nėra?

Visi tie augmenys ir vai
siai nebuvo kokio nors me
chaniko padaryti. Jie buvo 
atrasti kur nors tolimose ša- 
lvse, nežinomose mums sa- 
lose, neprieinamose giriose, 
ir iš ten parvežti. Seniaus 
l ėtus augmenis arba jų sėk
las rinkdavo ir į savo šalis 
parsiveždavo laivų kapito
nai. Dabar jau yra tam tik
ros organizacijos tais reika 
lais rupintis.Jungtinėse Val
stijose prie Agrikultūros De
partamente yra Plant In- 
troduetion Division, augme 
nų įvedimo skyrius, kuris 
siuntinėja savo ekspertus i 
visas šalis jieškoti naujų 
augmenų.

Visų pirma, toks eksper
tas turi būt geras augmenų 
žinovas. Agrikultūros De
partamento tarnautojas. Jis 
turi žinoti visus kvarantinos 
įstatymus ir patvarkymus, 
kad neparvežtų su naujais 
augmenimis kokių kenkėjų, 
kurie paskui galėtų paplisti 
po visą šalį ir pridaryti daug 
blėdies.

Išvažiuodamas kelionėn, 
toks ekspertas paprastai ap 
sirupina gera kamera ir fil- 
momis, kad galėtų nufoto
grafuoti naujus medžius ir 
vaisius, taip kad sugrįžęs 
galėti! parodyti, kas iš su
rinktų jo sėklų gaii išaugti 
Be to. jis turi pasiimti viso
kios medžiagos, kad nuvy
kęs į laukinį kraštą ar girias 
galėtų pasistatyt sau palapi 
nę. supakuoti surinktas sėk
las ir sužeinklinti jas tam 
tikromis korčiukėmis; arba 
iškasti augmenis su šakni
mis, susodinti juos į puodus 
ir žiūrėti, kad jie gyvi ir 
sveiki galėtų pasiekti Ame
riką. Reikia gerai toki dar
bą mokėti. Be to, reikia mo 
keti ir bent porą to krašto 
kalbų, kur važiuoji.

Nuvažiuoja toks eksper
tas, padėkime. Kinijos gilu- 
mon ir apsistoja kiniečių 

.T^aime. Visų pirma jam čia

Tokiu budu iš Kinų žemės 
Amerikon buvo įvestos sojos 
pupos, šimtakoja žolė. dau
gybė pyčių, grųšių, kaštonų 
ir vinkšnų. Tai buvo dau
giausia vis Franko N. Meye- 
ro nuopelnas. Rinkdamas 
augmenis ir vaisius, tas žmo
gus yra pėsčias parėjęs 10. 
000 mylių nuo Turkestano i- 
d Kinijos Rytų pakraščio ir 
Yangtze upėje prigėrė.

Vadinamoji Sudano žolė 
)uvo parvežta 1909 metais 
iš Afrikos ir dabar plačiai 
vartojama pietų ir vakaių 
valstijose kaipo pašaras, nes 
i gerai auga sausose vieto

se ir nebijo saulės karščių. 
Šito pašaro vertė Amerikoje 
dabar apskaitoma į $10,- 
000,000 per metus.

Iš Egipto ir Meksikos pie- 
ų buvo parvežta medvilnė, 
uirios dabar vien tik Gali
om i jo į užauga už $50.- 

000,000 per metus.
Pereitais metais keturi 

augmenų žinovai išvyko 
Pietų Amerikon ir Meksikon 
jieškoti laukinių bulvių, iš 
kurių dabartinės musų bul
vės yra išsivysčiusios. Ir jie 
surado. Pasirodo, kad lauki
nės bulvės yra tokios smul
kios, kaip žirniai. Bet jos la
bai stiprios ir nebijo jokiu 
igų. Todėl augmenų žinovai 
dabar mėgina sukergti tas 
laukines bulves su naminė
mis bulvėmis ir tuo budu iš- 
vystyt naują bulvių atmai
ną. kuri nebijotų jokių ligi! 
nei šalčio.

Šiandien auginami Ame
rikoje kviečiai beveik visi 
buvo paimti iš Rusijos. Va
dinamieji raudonieji kvie
čiai buvo parvežti iš Char- 
kov o gubei nųgĮc ; šiandien 

’įais sėjama Amerikoje apie 
2.000,000 akrų plotas. Vasa
riai kviečiai vardu “Kuban- 
ka” buvo parvežti iš Kuba- 
nės sryties; jie da daugiau 
Amerikoje prasiplatinę, ne
gu Charkovo raudonukiai.

Beveik nėra pasaulyje tos 
šalies ir salos, kurios nebū
tų aplankę Amerikos Agri
kultūros Departamento eks 
nertai jieškodami naujų ar
ba geresnės atmainos javų, 
vaisių, medžių ir kitokių 
lugmenų.

AMUNICIJOOS SPROGI
MAS SUGRIOVĖ VISĄ 

MIESTĄ.
Iš Charbino praneša, kad 

ant Hunhai gelžkelio stoties 
Mandžurijoj, pereitą sąvai
tę sprogo amunicijos sandė
lis. ir kad sprogimas buvo 
toks baisus, jog sugriovė vi
są Hunhai miestą. Daug 
žmonių buvę užmušta.

v ■ t, • , • tęnka pasisamdvti keliata:uvįs ties Pumo ukiu. netoliįvfetos ^-ventojų; kurie paL

AMUNICIJOS SPROGI- 
VIAI.

Belgijos upėj Scheldt pe
reitos subatos naktį anglų 
garlaivis “Malinęs” susidū
rė su vokiečių garlvaiviu 
“Hanseat.” Nuo anglų gar
laivio reikėjo nukelti visus 
keleivius, kurių buvo 131.

Mažeikių. Ventoj užtiko la
voną ir tuoj pranešė polici
jai. Lavonas iš upės buvo iš- 
:mtas. Butą naujagimio.Ant 
aklo pririštas akmuo. Skro

dimo nustatyta, jog pirma 
įaujagimis pasmaugtas, vė
liau paskandintas.

MIRĖ “PRAKEIKTA”.
Šiauliuose susikoliojo tarp 

iaves dvi kaiminkos: Šakie
nė Ona ir antra nežinoma. 
Pastaroji pasakė: “Aš pra
keikiu tave, ir šis prakeiki
mas, jei ne ant tavęs, tai ant 
tavo vaikų kris”. Po šių žo
džių Šakienė labai susijau
dino ir krito vietoje negyva.

Francuzi jos senatas nuta
rė paskirti iš valstybės iždo 
$7,800 algos metams užmuš
tojo prezidento Dumero na
šlei. Dumerą nušovė pereitą 
gegužės mėnesį vienas rusas 
emigrantas.

NUBAUDĖ SLABADOS
ŽYDŲ MUŠEIKAS.

Kauno Apygardos teis
mas išnagrinėjo anuomet 
apdaužiusių Slabados (Kau
no priemiesčio) žydus kalti
ninkų bylą. Dvylika iš kalti
namųjų teismas nubaudė 
nuo 9 iki 3 mėn. kalėjimo.

dėtų sudaryti karavaną. Pa 
galios jis leidžiasi su jais ke 
lionėn iieškodamas, sakysi 
me. tokios grųšių rųšies, kuri 
nesibijo rudžių ligos. Jis ke 
liauja ištisas sąvaites. Pasi 
taiko patekti į tokias vietas 
kur sunku gauti vandens at
sigerti. Pasamdvti palydo 
vai kartais pakelia maišta 
ir nebenori toliaus keliauti 
Gali būt da ir blogiau. Ji 
gali sugauti banditai. Ir jie 
grali nutarti, kad geriausis 
daiktas yra tokį svetimšali 
sušaudyt. Bet jie apsižiūri 
kad naudos jiems iš to nebu 
tų, todėl paleidžia gyvą. Pa 
galios jis suranda pageidau 
jamų grųšių. Jis surenka jų 
sėklas, supakuoja ir siunčia 
—pirma kupranugariais, pa 
skui upių laiveliais, o ant ga 
lo jūrių garlaiviais ir kito 
kiais keliais į Ameriką, čia 
tas sėklas Plant Introduction 
Division tuojaus sėja savo 
daržuose ir augina jas. Vie-

AR TURIT KOKI IŠRADI
MĄ PARDAVIMUI? >

Žymus advokatas pasako, 
kaip gauti pinigų už 

patentą.
Keliatas mėnesių atgal 

jaunas inžinierius Chicagoj 
neteko darbo dėl užėjusio 
krizio jo šakoje. Jieškoda 
mas naujo užsiėmimo, vie
ną negražią dieną jisai už
ėjo į pigų restoranėlį, kur 
buvo pardavinėjami “šuniu
kai” (taip liaudies kalboje 
Amerikoje vadinamos spir 
gintos dešrukės). Jis užsisa
kė sau vieną “hot dog’ą”, 
bet dešimkė buvo perdaug 
''šdžiovinta ir negardi. Ji 
buvo išgulėjusi ant karštos 
geležies gal kokią valandą 
’aiko laukdama alkano sve
čio. Tas įkvėpė jaunam in
žinieriui mintį, kad reikėtų 
išrasti toki pečiuką, kuris 
kožnam svečiui duotų švie
siai iškeptą dešrą. Ir jis su
galvojo tokį aparatą, ką iš
kepa dešrą į pusę minutės. 
Savo išradimą jisai užpa
tentavo ir pasiūlė visokiems 
fabrikantams. Bet niekas 
nenorėjo jį pirkti. Tuomet 
jisai pasiskolino pinigų pas 
;avo draugus, pagamino 20 
tokių aparatų pats, ir susi
dėjęs juos į fordą nusivežė 
siūlyt restoranėliams. Jis iš
pardavė juos į vieną dieną, 
ir dabar daugiau gamina.

Įima. kuomet kiti nenori jo 
pirkti.

Tiesa, ne visi gali būt to
kie laimingi, kaip tas jaunas 
Chicagos inžinierius. Ne ko
mą išradimą pats išradėjas 
gali sunaudoti. Lokomotyvą 
ar dinamo-mašiną į fordą į 
neįsidėsi ir išsivežęs bile 
kur nepai duosi. Bet, patarlė 
-ako, katinui užmušti yra ne: 
vienas būdas. Taip pat ne! 
.ienas kelias yra ir patentui 
sunaudoti.

Suprantamas dalykas, iš
radimas visuomet turi būt 
naudingas komerciniu žvilg
sniu. Pavyzdžiui, vienas 
New Yorko inžinierius išra
do naują planą radio imtu
vams. Tuo planu padarytas 
imtuvas buvo apie $10 pi
gesnis ir davė geresnę muzi
ką. Tai buvo labai naudin
gas komerciniu žvilgsniu iš
radimas. Jis tuoj padavė 
prašymą dėl patento. Bet 
bijodamas, kad tuo tarpu 
kas kitas nepadarytų da ge
resnio išradimo, jis nelauk
damas patento jau pasiūlė 
avo planą radio fabrikan

tams. Ir jie tuojaus jį pagrie
bė. nes pelnas iš jo buvo la
bai aiškus. Išradėjas gavo
gražaus atlyginimo.

Vienas žymus inžinierius 
paduoda “Popular Science” 
magazine 6 taisykles, kurias 
"urėtų žinoti kožnas išradė
jas. jeigu jis nori padaryti 
pinigų:

1. Peržiūrėk senesnius pa
tentus, nes gali būt, kad toks 
daiktas yra jau kitų išrastas, 
kokį pats manai daryti.

2. Aplikaciją dėl patento 
paduok tuojaus, kaip tik už
baigsi savo išradimą. Tuo 
budu greičiau galėsi gauti 
-avo išradimui pirkėją.

3. Padavęs aplikaciją 
nelauk, pakol patentas ateis 
i rankas, bet tuojaus pradėk 
jieškoti pirkėjų savo išradi
mui.

4. Nebijok savo išradimą 
numatytiems pirkėjams pa
rodyt. nes maiše niekas par
šo nepirks.

5. Bet podraug buk atsar
gus, kad kas nors tavo išra
dimo nenukopi jotų. Nero- 
dvk niekam datos, kada bu- 
vo paduota aplikacija pa- 
entui gauti.

6. Buk visuomet pasiren
gęs savo išradimą pakeisti 
arba geriau pritaikyt jį ski
riamam tikslui, kad komer
ciniu žvilgsniu jis butų nau
dingesnis.

LENKIJOJ PERKŪNAS
UŽMUŠĖ 8 ŽMONES.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Tucholos miestely pe
reitą sąvaitę perkūnas už
mušė 8 žmones.
REPUBLIKONŲ SPAIDOS 

AGENTAS.

Buvusis senatorius Henry J. 
Allen yra paskirtas republikonų 
spaudos agentas prezidento rin
kimų vajui vesti. Jį paskyrė 
pats Hooveris, kad gerai už jį 
agituotų.

Vokietija Eina Rinkti 
Naują Reichstagą

“Socialdemokrato” kores
pondentas rašo iš Berlyno 
kaip Vokietija ruošiasi prie 
naujų parlamento rinkimų. 
Jis sako:

Naujoji Vokiečių vyriau
sybė skelbia reichstago rin
kimus š. m. liepos 31 d. Se
nasis, dabar paleistas reich
stagas, buvo rinktas 1930 
m. rugsėjo 14 d. Jo sąstatas 
buvo toks: Socialdemokra
tų—136, nacionalsocialistų 
—110, komunistų —78, ka
talikų (centro)—69, vokie
čių tautininkų (deutschna- 
tional)—41. liaudies parti
ja— 30, ir 113 atstovų smul
kesnių partijų. Nuo social
demokratų atskilusi sociali
stinė darbininkų partija tu
rėjo praeitame reichstage 6 
atstovus, dabar greičiausia 
nepraveš nė vieno. Vienas 
nuo socialdemokratų atsis
kyręs atstovas nuėjo pas ko
munistus, taip jog socialde
mokratai pradžioje turėjo 
143 atstovus.

1930 m. reichstago rinki
mai buvo pirmas didelis fa 
šistų, laimėjimas. Jie tada 
nuo 12 atstovų reichstage 
staiga pašoko iki 107 (3 vė
liau prie jų frakcijos iš kitų 
grupių prisijungė). Sočiai 
demokratai 1930 m. rinki
muose neteko 10 atstovų, 
komunistai laimėjo 23.
Po 1930 m. reichstago rin

kimų fašistų laimėjimai vi
sur didėjo, pasiekdami šiais 
metais, per l inkimus į atski 
rų sąjunginių valstybių sei
mus ir renkant prezidentą, 
keliolikos milijonų balsų. 
Dedant pagiindan paskuti
nius šių metų rinkimus,nau 
jame reichstage reikia lauk
ti: Socialdemokratų — 120 
130 atstovų, nacionalsocia
listų — apie 220, vokiečių 
tautininkų — apie 35, kata
likų ir bavarų liaudies par
tijos — apie 90. Komunis 
tai, matomai, pasiliks prie 
1930 m. davinių, gi visos ki
tos, taip vadinamos “vidu
rio partijos”, greičiausiai ar
ba visai išnyks, arba iš jų 
liks tik nežymios skeveld
ros. Pradėjus vokiečių faši
stams stiprėti, dabar Vokie
tijoj politinis gyvenimas 
grupuojasi keturiose srovė
je: — iš kairės socialdemo
kratai ir komunistai, vidu
ry— katalikų partija ir iš 
dešinės fašistai, prie kurių 
glaudžiasi konservatyvus 
tautininkai ir kitokie mo- 
narchistinės restauracijos 
šalininkai. Liberalinės ir de- 

' rr.okratinės partijos išnyko.
Galima laukti, kad fašis

tai sekamame reichstage 
bendrai su smulkmesnėmis 
dešinėmis grupėmis turės 
arti pusės atstovų; jie patys 
laukia net daugumos. Tas 
išaiškina, kodėl fašistai taip 
karštai reikalavo, kad da
bartinis reichstagas butų pa
leistas.

Socialdemokratai į reicb- 
"tago rinkimus eina geru ti
pu, tikėdami savo poziciją 
ne tik atlaikyti, bet ir atsi
griebti. Sąlygos yra pato
gios tuo, kad socialdemok
ratai dabar neturi nešti at
sakomybės už valdžią, ku
rios neturėjo, bet kurią tu
rėjo toleruoti, nenorėdami, 

i kad valdžion įeitų atvirai 
■diktatūros šalininkai fašis
tai. Toleravimas pasibaigė, 

1 naujoji valdžia, susidariusi 
iš junkerių, generolų ir ka
pitalistų, ieško ir rado para
mos pas fašistus. Tuo patim 
fašistai atvirai persistato 
kraštui, kaipo įrankis junke
rių ir militaristų rankose.Jų 
“socialistinė” ir1 “antikapi- 
talistinė” demagogija, prie

pinno susidūrimo su tikro
ve. pasirodo buvusi tik ne
gudrus akių monijimas.

Iš kitos pusės, ateinantie
ji rinkimai bus tuo ypatin
gai sunkus, jog teks pakelti 
nemažas teroras iš fašistinių 
bandų, kurios dabar vėl“le- 
galiai” darys užpuolimus 
ant socialistų ir komunistų. 
Ateinantieji rinkimai eis 
piletinio karo nuotaikoj, ka
da ne tik aiški programa ir 
įtikinėjimas, bet ir kumštis 
turi suvaidinti savo vaidme
nį. Vokietijos darbininkuo
se pasiryžimas gint savo lai
svę ir socialinius laimėjimus 
yra didelis ir junkeriams 
valdžioje su fašistinių ban
dų pagelba nebus lengva 
manomą daugumą iškovoti.

Junkeriai tikėjosi žymiai 
sustiprinti savo pozicijas 
paėmę valdžią į savo ran
kas. Bet gali išeiti priešin
gai. Pakol valdžios prieša
ky stovėjo demokratijos ša
lininkais Briuningas, junke
riai su fašistais nuolatos jį 
kritikavo, kad jis nemoka 
ginti Vokietijos reikalų. Jie 
reikalavo, kad jis trenktų 
kumščia į stalą ir pasakytų 
aliantams, kad Vokietija 
daugiau reparacijų jiems 
nemokės, kad jai turi būti 
grąžintos atimtos kolonijos, 
pertvarkytos Rytų sienos, 
gražintas Klaipėdos kraštas 
ir Dancigo koridorius, ir, 
pagalios, kad jai butų leista 
ginkluotis kiek tik jai patin
ka.

Tokie buvo junkerių rei
kalavimai, pakol jie buvo 
valdžios opozicijoj. Ir dau
gelis vokiečių jiems pritar
davo. Bet kai dabar junke
riai paėmė valdžią į savo 
rankas, jie tų reikalavimų ir 
patys negali įvykinti. Apie 
trenkimą kumštimi i stalą 
iie jau nekalba. Jų kalbos su 
užsieniu sušvelnėjo ir jie 
pradeda eiti tomis pačiomis 
vėžėmis, kuriomis ėjo Briu- 
ningo vyriausybė.

Iš kitos pusės šitie šimta
procentiniai Vokietijos “pa
triotai” pasirodė tikri liau
dies priešai. Jie tuojaus pa
kėlė mokesčius ir sunkiausią 
jų naštą suvertė ant žmonių 
pečių.

Dabar jie jau kalba, kad 
“tėvynės labui” reikia pa
lengvinti dvarininkų padėtį, 
reikia dovanoti jiems skolas. 
0 darbininkus reikia apsun
kinti, reikia sumažinti be
darbių pašalpą.

Be to, “patriotai” žada 
pažaboti spauda, kad ji jų 
nekritikuotų. Fašistai jau 
dabar kalba, kad jeigu jie 
ateinančius rinkimus lai
mės, tai visus savo priešus 
iškars.

Taigi galimas daiktas, 
kad pamatę aiškėjantį faši
zmo veidą Vokietijos liau
dis nesiduos save pažabot ir 
rinkimuose vėl balsuos už 
demokratijos šalininkus.

Stokholme, Švedijoj, po
licija apšaudė streikuojan
čius medžio darbininkus, 
kuomet šie nenorėjo leisti 
darban streiklaužių. Kelias
dešimts streikierių buvo su
žeista.

SVARBU

Važiuojantiems
LIETUVON

Nuvažiavę i Kauna už“iki*«> i 
GEDIMINO VIEŠBUTĮ. Jį užlai
ko Jurgis Žemaitis, jis grįžęs iš 
Amerikos ir visus draugus kvie
čia atsilankyt. Jo švarumu, pato
gumu ir prieinama kaina, busite 
patenkinti.

GEDIMINO VIEŠBUTIS
Vytauto Prospektas 4 (3 namas 

nuo stoties) KAUNAS.

i
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Mėgiamas Amerikos Dykaduonių Sportas.

\ jya -
Nurmi Žmona Nori \ 
Storo ir Dikto Vyro.:

Paavo Nurmi yra suomių 
bėgikas. Savo greitumu iis 
yra sumušęs greičiausius 
bėgikus, todėl yra vadina
mas “bėgikų karalium”.

Bet Nurmi nemėgsta kal
bėt. Jis visada tyli. Nuo ko
respondentų jis bėga tokiu 
pat greitumu, kaip norėda
mas pasiekti naujo greitumo 
rekordo.

Todėl korespondentai 
stengiasi gauti apie ji kokių 
nors žinių iš jo žmonos Sil
vijos Laaksonen.

Viena moteris laikrašti
ninke sušigavo Nurmi žmo
ną krautuvėj ir tuoj pradė
jo ją klausinėti apie jos vy
rą.

Bet Silvija atsakė, kad 
jos vyras draudžiąs interviu 
kam nors duoti. Tada žurna
listė tarė: “Aš visai nenoriu 
apie Nurmi nieko žinoti. 
Man ši syki svarbu jus!” Ir 
Silvija Laaksonen ėmė tau
kšti apie savo jaunystę ir ki
tas smulkmenas. Ji pasisa
kė, kad Nurmi jai patikęs ne 
kaip bėgikas, bet kaip šoki
kas. Ji su juo taip puikiai 
viename baliuje šokusi, kad 
po to įsimylėjusi i ji. Nurmi 
taipogi jai pareiškęs, kad ji 
nuostabiai puikiai šokanti. 
Taigi galų gale Silvija parei
škė : “Aš labai norėčiau, kad 
mano Paavo mestų tą bėgi
mą. Jam jau 35 m. ir kiek jis
nuvargsta besitreniimorla- 
mas. Kas man iš tos pasau
linės garbės, jei jis visą lai
ką perdžiūvęs ir nuvargęs? 
Kad jis kada nors pastorėtų, 
padiktėtų, tai butų mano di
džiausia laimė”.

Štai, ko žmonos nori iš sa
vo vyrų, kai persisotina gar
be ir pinigais.

KAIP GAUTI LEIDIMAS AMERIKON 
SUGRĮŽTI.

Jeigu nepilietis išvažiuoja 
iš Amerikos ir mano atgal 
čionai sugrįžti, tai jis būti
nai turi gauti tam tikslui lei
dimą iš Imigracijos Biuro 
Washingtone.

Aplikaciją dėl tokio lei
dimo reikia paduoti nevė
liau kaip šešiom sąvaitėm 
ar dviem mėnesiais prieš iš
važiuosiant.

Seniaus tokią aplikaciją
galima buvo nusiųsti imig- nors priežasčių neduoda- 
racijos Biurui paštu. Dabar mas? tai įmokėti $3.00 apli- 
gi reikia ją paduoti asmeni- kantui grąžinami atgal. 
škai.Žinoma, nereikia dėl toj __________

Karo veteranams palengvin
tas pilietybės popierų 

gavimas.

važiuoti į Washingtoną, bet 
reikia nuvykti į artimiausi 
imigracijos ofisą, kurį gali
ma rasti beveik kiekvienam 
didesniame mieste, ir tenai 
prisiekti, kad esi tikrai tas 
asmuo, kurio vardu 
leidimo sugrįžti.

Kongreso buvo nutarta 
palengvinti buvusiems ka- ( 

prašai: reiviams pilietybės popierų 
I gavimas. Tas palengvinimas

r, . ... . i nesenai buvo pratęstas dar,Pne aplikacijos ,-eik,a pri- , ; metamsPir ,ėjc
dėti $3 pinigų ir dvi vėliau J
sias savo fotografijas 
ž’osž’o solių ant plonos 
popieros. Ant tų fotografijų 
reikia pasirašyti savo vardas 
ir pavardė imigracijos val
dininko akyvaizdoje.

Aplikantas gali paduoti 
tokią savo pavardę, kokią 
dabar vartoja; bet podraug 
privalo pažymėti ir kokiu 
vardu Amerikon atvyko, nes 
kitaip Imigracijos Biuras 
nesuras jo įvažiavimo rekor
dų ir neduos leidimo grįžti 
atgal.

Sudėjus priesaiką ir atli
kus kitas ceremonijas imi
gracijos ofise, aplikacija yra 
siunčiama su 3 doleriais ir 
su fotografijomis Washing- 
tonan šitokiu adresu: Com-

ARGENTINOJE NEPRI
IMA LIETUVIŲ 

DARBAN.
“Argentinos Žinios” sako, 

kad “Anglo”, “La Blanca” 
ir “San Martin” firmų fab
rikai Buenos Aires mieste 
nepriima j darbą lietuvių 
darbininkų, sakydamos, kad 
lietuviai komunistai išvedę 
darbininkus streikan ir pa
sižymėję priešvalstybine a- 
gitacija.

PĖSČIAS LIETUVIS IŠ 
BRAZILIJOS J ARGEN

TINĄ.
“Argentinos Žinios” pra

neša, kad jų redakcijon aną
dien užėjęs Jonas Žiaugra, 
bedarbis lietuvis, kuris ne
turėdamas iš ko gyventi, 
pėsčias atklampojęs iš Bra
zilijos i Buenos Aires.

ISPANIJA TURINTI NAU
JĄ TAIKOS PLANĄ.

Ispanijos atstovas Eduar
do Martinez Alonso prane
šė, kad greitu laiku Ispanija 
paskelbsianti naują planą 
pasaulio taikai. Tas planas 
busiąs paremtas moksliniais 
budais, vietoj tarptautinių 
konferencijų.

Koks mėnuo atgal iš Ka
nados išvyko ekspedicija 
jieškoti paslėptų turtų Cocos 
saloje, ties Porto Rico pa
kraščiu. Mat, eina paskalai, 
kad jūrių plėšikai yra užka
sę tenai didelius lobius. Aną 
dien buvo pasklidusi žinia, 
kad ekspedicija tuos turtus 
jau atradusi. Bet dabar eks
pedicijos vadas pranešė per 
radio, kad ta žinia prasima
nyta. Turtai esą užkasti 50 
pėdų po upės dugnu. Kad 
galima butų prie jų prieiti, 
kanadiečiai tos upės vande
ni nukreipė Į šalį.

Šiomis dienomis Londo
nan sugrįžo anglų socialiste 
Beatriče Webb, kuri pralei
do Sovietuose 8 mėnesius, j 
Jai daugiausia nepatiko,kad į 
Rusijos moterys dažo lupas j 
ir pudruojasi veidus. Tai yra 
barbariškas buržuazinės ci
vilizacijos požymis, sako 
sena socialiste, ir Rusijos 
komunistai turėtų šitą madą 
uždrausti. Rusų moterįs turi 
labai gražią išvaizdą, ji sa
ko, ir tais tepalais jos save 
grožį tiktai sudarko. Be to, 
kai kurios moterys Rusijoje 
perdaug puošiasi. Tai prieš
tarauja komunistinei etikai.

Quebeco provincijoj, Ka
nadoje, išėjo aikštėn graf- 
tas bedarbių šelpime. Sa
koma, kad biznieriai, prista
tydami bedarbiams maistą 
ir kitokius dalykus, apvogę 
šelpimo fondą. Prie tų suk
tybių priklausą ir kai kurie 
valdininkai.

missioner General of Immk 
gration, Washigton, D C. i 

Jeigu Imigracijos Biuras 
leidimą duos, tai jis bus pri
siųstas ne aplikantui į na
mus. bet į artimiausį imi- 

1 gracijos ofisą, kur aplikan
tas vėl turės vykti asmeni
škai ir leidimą pasiimti. 
Niekas kitas leidimo nega
li paimti, kaip tik tas asmuo, 
kuris padavė aplikaciją. 

Jeigu leidimas dėl kokių

iki 1934 metų 25 gegužės, j 
Einant šituo Kongreso: 

nutarimu, kiekvienas atei-J
vis, kuris tarnavo Amerikos 
armijoj arba laivyne tarp'
1917 metų 5 balandžio ir'
1918 metų 12 lapkričio, ir j
buvo garbingai paliuosuo-’ 
tas, gali gauti ant syk pilnas 
pilietybes popieras. Jam ne-, 
reikia nei paprastą natūra-j 
lizacijos mokestį mokėti.Jis' 
tik turi paduoti naturaliza-' 
cijos peticiją į bile kurį 
Jungtinių Valstijų apskričio 
teismą ir nurodyti du liudi
ninku, kurie gali paliudyti 
apie jo charakterį. Už 90 
dienų jis bus pašauktas su 
liudininkais atlikti reikalin
gas ceremonija^. i

FLIS.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vasaros metu Amerikos dykaduoniai labai mėgsta ruošti laivelių lenktynes ant jūrių. Čia 
parodytas Amerikos laivyno sekretoriaus Adamso vėju varoma jachta, kur nesenai dalyvavo 
lenktynėse ties Larchmcnt, N. Y.

Iš Viso Pasaulio.
Amerikos valdžia parda

vė Kinijai 15,000,000 buše
lių kviečių, kuriuos ji buvo 
supirkus javų kainoms pa
laikyti. Manoma, kad suval
gę tiek kviečių, kiniečiai pri
oras prie kvietinės duonos ir 
•yžiais nebenorės daugiau 
naitintis. Tuo budu Kinijoj 
^teįdarysianti nauja rinka 
Amerikos kviečiams. Taip 
lent ramina Amerikos far- 
nerius Hooverio agentai.

Brazilijoj išleista Įstaty
mas, kurio moterų darbinin 
<ių algos yra sulyginamos su 
vyrų algomis. Be to, Įstaty
mas draudžia moterims dir
bti naktimis.

Rusijoj paskelbta darbi 
rinkų mobilizacija lauki 
larbams. Skiriamos net do 
vanos tiems, kurie padaryt 
Jaugiau darbo, negu jiem: 
įaskirta.

%SM
•ch,

*

JŪSŲ NAUJA KNYGUTE JAU GATAVA

Nuo Liepos 5 d., kaip tapo įrengtos National Posting Mašinos, tūk
stančiai musu depozitoriu gavo naujas knygutes, kuriose visi užra
šai yra atspauzdinami vieton Įrašymo su plunksna ir rašalu.

Jum nauja knygutė gatava ir kaip ją gausit, mes esame tikri, jus 
sutiksite, kad tos švarios, aiškiai atspauzdintos skaitlinės yra reikš
mingas pagerinimas vietoj ranka įrašytu užrašu.

Kilos padarytos permainos, pagelbės mums suteikti jums geresnį 
patarnavimą. Dabar jus galite depozituoti, ištraukt, užregistruoti 
dividendus prie to paties lango—jusu lango.

Mes padarėm tą permainą dėlto, nes norime, kad kiekvienas musu 
depozitorius pasinaudotą taupomo banko moderniškiausių metodu 
patarnavimu.

The Boston Five Cents savings Bank

'Jiranrh Offices:
(Ąf, Centre St.. Jamaica Plain 

1906 Centre St., We»t Roibury

Ctffict:

30 SCHOOt STREET 
BOSTON

Pajieškau apsivedimui draugo, vai 
kino arba našlio be vaikų ne jaunes 
nio 35 arba 40 metų amžiaus; aš esu 
mergina 35 metų, pasiturinti ir turiu 
darbą ant visados. Rašydami laiš
kus prisiųskit ir savo paveikslą. At
sakymą duosiu visiems.

PAULINA PAI^UNAITĖ 
1346 Forfar St. Montreal, Canada 
------------------------------------------ s-----

Lietuvaitė mergina, nesenai atvy
kusi iš Lietuvos norėčiau susipažinti 
su vaikinu, kuris mano pradėti šei- 
minišką gyvenimą. Aš esu augus ant 
didelės ūkės, 25 metų, vidutinio u- 
gio, mėlynų akių, tamsių plaukų. 
Vaikinas gali būt nuo 25 iki 40 metų 
amž. Kurie norit susipažinti, prisių
skit ir paveikslą, ant pareika’avimn 
•mgrąžinaiu. (29)

M. A.
6405 Iberville St. Montreal, Canada

Čekoslovakijoj tapo išlei
stas įstatymas kovai su faši
stais. Nesenai buvo susekta, 
kad gen. Gaida ruošė fašis
tinį perversmą. Dabar jis a- 
reštuotas. K I

Ispanijos švietimo minis
terija uždraudė rodyti Mas
kvoje gaminamas propagan
dines filmas. Sako, tokie pa
veikslai klaidina visuomenę.

Šiaurės Kanadoj žuvo trįs 
lakūnai, kurie buvo išskridę 
jieškoti naujų radiumo lau
kų. Jų lavonai rasti netoli 
Mazedono ežero.

Apvaikščiojant Amerikoj 
4 liepos šventę, nuo farjer- 
verkų ir automobilių žuvo 
225 asmenys ir keli tukstan- 
Hai žmonių buvo sužeista.

Puiki Vieta Parsiduoda
12 ruimų namas ir du storai, 4 lo- 

ai žemės, ledaunė, 2 garadžiai. pam
pas, perą vieta daržui, elektrikos 
šviesa, etc. Apie už $2,500 visokio ta- 
•oro, apie 30 yardų nuo ežero kur 
-ra 15 kotičių, kur galima vasarą 
>adaryt biznio Kadangi aš ir mano 
:mona sergam ir negalim prižiūrėti, 
>arduodam už $6000. Užlaikome ir 
kspreso vietą. Kreipkitės greit. (28) 
A. A. JOHNSON, Tallman, Mich.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseN Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

VEAL-
LOAF

Tušintos ir Virtos 

llcmės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

EsseN
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 
30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų

ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEN PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER

7149 _ Telefonas — 5-1896

Šiomis dienomis Alaskon] 
pėsčia atėjo iš New Yorko : 
Miss Thea Francis. Šita jos’ 
kelionė tvėrė pustrečių metų 
ir per tą laiką ji perėjo 5,- 
000 mylių.

PAJIEŠKOJIMAI.
MARIJA DOMINIKAITIENĖ pajieš- 
kau Jono Laukio iš Mauzų ir kitus 
pažystamus. Aš prašau pranešti man. 
kurie žinote ką nors. apie mano vyro 
Antano Domininkaičio mirtį. Jis dir
bo prie geležinkelio Radcliff, Alberta, 
Kanadoje. Malonėkite pranešti šiuo 
adresu. (28)

MARIJA DOMINIKAITIENĖ
Avenida Paes de Barros 11 

Sao Paulo, Brazil.

DVI STUBAS NORIU MAINYT 
ANT FARMOS. 1 mailė nuo Detroit, 
abi stubos pražios, visi įrengimai, pa
žas, vanduo, elektriką. Viduryje stu- 
bų yra lotas su vištininku. Stnbos 
ant Republic Streeto (28)

JOS MOTVILAS
P. O. Box 643, Van Dyke, Mich

FRAKAS YUSEVIčIUS. pojieš- 
kau mano sunaus Juozapo ir dukters 
Marijonos: mano moteris apleido ma
ne jau 24 metai, tada gyvenom Su- 
perior, Wis. ir pasiėmė su savim vai
kučius. Juozapas buvo 9 metų, o mer
gaitė Marijona 7 metų. Žmonės man 
pasakoja, kad 2 metai atgal, sūnūs 
jieškojo mane per “Keleivį”, bet aš 
nepatėmyjau. Kurie žino kur jie 
randasi, prašau pranešti, už ką pa 
sistengsiu atlyginti. (29)

FRANK SAVAGE 
P. 0. Box 95 International Falls,

Minn.

Jieškau draugo Gabrio Ivanausko, 
girdėjau kad gyvena Cleveland. Ohio. 
Paeina iš Daugų. Vilniaus gub. Kas 
žinot prašau pranešti arba pats lai 
atsišaukia

JONAS DAMAŠAUSKAS 
36 Wine St., Nashua, N. H

JONAS MOCKUS pranešu mano 
seseriai, broliui ir draugams, kad aš 
išvažiuoju į Hospitalį gydytis. Se 
niau gyvenau Chicagoje, o paskutiniu 
laiku ant farmos pas Joe Max 
Nashville, Wisconsin. (29)

APS1VEDIMA1.
Pajieškau merginos ar našlės be 

vaikų apsivedimui, nuo 30 iki 37 me
tų, pamokintą anglų kalboje, vidu
tinio ūgio, ir kad turėtų kiek pinigu 
lengvesniam gyvenimui. Aš esu vai
kinas vidutinio ūgio. 40 metų. pasitu
rįs, blaivas, ir pamokintas. Fotogra
fiją su pirmu laišku prašau prisiųsti 
kurią ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

B. B—EN (29)
P. O. Box 342, Burlington, Wis

Penktas Puslapis

PARDUODU AR MAINAU
Naujas namas, 7 ruimų, Dutch Co- 

lonial Styliaus, visi naujausi įrengi
mai, rezidencijos zone, arti prie Pub
lic mokyklos, parduodu pygiai; taipgi 
sutikčiau niainyt ant namo kur butų 
tinkamas štoras bučemei. (28)

J. A. WENCKUS
40 Arlington Kd. Waltham, Ma

NORIU MAINYT
Namą ant mažos farmos arba što- 
riuko; namas 8 ruimų su visais pa
ranku mais arti mokyklos. (29)

Mrs A. PALL
7048 Kedron St. Pittsburgh, Pa. 

Homewood Sta.

Parsiduoda Vištų Farma
25 akerių. labai gražioj vietoj, ne

toli nuo didelio miesto. Taipgi sutik
čiau ant pusės. Pusininkas turi turėti 
bent kelis šimtus pinigų ir turi būti 
neženotas. Rašykit laišką: (29)

J. DERM EITIS
R. 3 Box 101 Caro. Michigan

GERA PROGA SUMAŽIN
TI BEDARBĘ.

PIRKIT GERĄ FARMA
I. 30 akeriu žemės, barnė, kempė, 

tik $1000.
II. 8 akeriai žemės, 5 ruimų stuba 

(cottage), garadžius. vištininkai, 10 
vaisinių medžių, tinkama vištų biz
niui; yra elektrikas, ant gero kelio, 
10 minutų į miestuką. $3500

III. 50 akerių žemės, 9 ruimų stuba, 
barnė, vištininkai. elektriką, geras 
kelias, tinkama vištų ar daržovių au
ginimui. 15 minutų iki stoties. $5000.

IV. 45 akeriai, 7 ruimų stuba, elek
triką. barnė, vištininkai, aptverta ge
rais dratais, laukai gerai įtręšti ir ap
sėti. Viskas gerame stovy. $4500.

Ant namo nemainysiu. Kreipkitės 
ypatiškai arba laišku. (31)

GEORGE KAULES
Box 41 Ballard Vale, Mass.

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA

Mes turime didelį perviršį, todėl per 
trumpą laiką daug numerių parduo
dam po 35c ' ieną.

Taipgi parduodame Radios. Pianų
Roles ir daug kitokių muzikalių in
strumentų. Agentams duodam gerų 
nuošimtį.

Vietos ir apielinkės lietuviai malo
nėkite užeit ir persitikrinti kokie pui
kus rekordai po 35c. (-)

JONAS B. AMBROZAITIS 
560 Grand St- Brooklys. N. Y.

LIETUVIŠKAS

VIEŠBUTIS
Tik 100 pėdų nuo marių iki 

PERSHING HOTEL 
178 Sooth Carolina Avė. 
ATLANTIC CITY, N. J. 

Maudytis tiesiai iš Hotelio. Kam
bariai švarus, patarnavimas man
dagus, kaina pigi. Malonėkite atsi
lankyt. (-)

ANT. ŽALIS, SAVIN.

NAUJAS LIETUVIS

GRABORIUS
Patarnauja Gražiai ir 

Prielankiai Laidotuvėse

Waitiekunas, N. C.
122 Gold Street 

I morcester. m ass. 
I j Telefonas 41138i—



Saitas Puslapis

Kas Yra Tairptautinis 
Haagos Teismas?

Šiomis dienomis larptau- įtikėjimą, bet ir jie, kaip 
tiniame Haagos teisme arba! žmonės, gali turėt šiokių to- 
tribunole buvo sprendžiama į kių simpatijų ar antipatijų 
Lietuvos valdžios bvla dėl veikdami. Kad negalėtu
pavaitoto smurto Klaipėdos 
krašte. Taigi nevienam gal

niekas Įtarti teismą, kad jis 
kuria nors bvla svarstant

bus Įdomu žinoti, kas tą buvo šališkas, kiekvienai is 
tarptautini teismą sudaro ir i besiginčijančių šalių lei- 
kaip jis veikia. džiama statyti savo tautini

Tarptautinis teismas arba! teisėją. Tie tautiniai teisė- 
tribunolas buvo sudarytas iai ad hoe (ypatingam rei- 
po pasaulinio karo tarpiau- kalui) skinami valstybės vi- 
tiniems valstybių ginčams i sai laisvai iš asmenų, ku- 
spręsti, kad išvengus naujų riais ji pasitiki.jei tik jie ata- 
karų. Tą teismą sugalvojo tinka bendroms sąlygoms, 
buvusis tuomet Amerikos; nustatytoms titulariniams
prezidentas Wilsonas. Tei- teisėjams rinkti (moralinis 
sėjus tam teismui renka skaistumas, tarptautinės tei- 
Tautų Lyga. ' sės žinojimas ir t.t.)

1920 metais buvo pas- ,• Svarstant Klaipėdos bvla 
kirta 11 tarptautinių istaty- Haagoj, Lietuvos tautiniu 
mų žinovų, kad parašytų teisėju paskirtas buvęs Lie- 
tarptautiniam teismui kons-> tuvos universiteto rektorius
tituciją.

Tarptautinis teismas pra-

šiol yra išsprendęs apie 50 
tarptautinių bylų. Teismo 
vadovaujamieji asmenys y- 
ra nepriklausomi ir renkami 
neatsižvelgiant jų tautybės, 
iš garbingų žmonių, atatin
kamų reikalaujamoms sąly
goms: be to, tie asmenys ir 
savo krašte turi būti tiek pa
dorus ir gerbiami, kad galė
tų būti to krašto aukščiau
siame teisme, arba iš teisi
ninkų, kuriems pripažintas 
tarptautinės teisės juriste 
vardas, kurie gerai žinomi

prof. Roemeris. Kiti 15 tei
sėjų yra šie: nuo Anglijos—

dėjo darbą 1922 m. ir iki Hurst. Francuzijos — ' Fro-
mageot, Italijos — Anzelot- 
ti. Amerikos — Kellogas, 
Belgijos — Rolin Jaeąue- 
myns, Lenkijos — Rostorov- . 
-kis, Kubos — Bustamente, 
Ispanijos — Altamira. Ko- 
’umbijos — Urratia. Vokie
tijos — Sehicking. Rumuni
jos — Negulesco, Olandijos 
—Eysinga, Kinijos — Wan- 
gas. Paprastai, teismui pir- 
nininkauja Japonijos atsto
tas Adači, bet Lietuvos by- 
oj jis nepirmininkauja, nes 
Japonija skaitosi suintere-

tarptautinės teisės autorite- <uota šalis — signataras.Už
tams.

Teismas sudarytas iš 15 
taip vadinamų titulariniv 
teisėjų ir 4 jų pavaduotojų. 
Teisėjai ir jų pavaduotojai 
renkami devyniems metams

Kad teisėjai butų nepri
klausomi nuo pašalinės Įta
kos, nepriklausytų nuo besi
bylinėjančių valstybių, kad 
spręsdami bylas butų sava
rankiški ir nešališki, buvo 
sugalvotas tam tikras nuo
latinio tarptautinio Tribu
nolo narių rinkimo būdas. 
To budo visa paslaptis tame. 
kad teisėjai renkami atski
rai Tautų Sąjungos tarybos 
ir atskirai susirinkimo: iš
rinktais skaitomi tie, kurie 
yra gavę ir Taryboj ir susi
rinkime balsų daugumą.

Išrinktieji teisėjai niekuo 
nevaržomi. Jie nepriklauso 
nei nuo Tautų Sąjungos ta
rybos, nei nuo valstybės, 
kurios piliečiais yra; žodžiu, 
savo darbe visai laisvi. Jie 
tada gali būti iš pareigų at
leisti, jei visi kiti teismo na
riai vienbalsiai nutartų, kad 
jis dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių neatatinka teisė
jui statomiems reikalavi
mams.

Rodos, taip išrinkti ir nuo 
pašalinių Įtakų apsaugoti 
teisėjai gali turėti visų paši

lai šioj byloj tribunolui pir- 
nininkauja San Salvadoro 
itstovas Guererro.

Tautiniai teisėjai turi toki 
iat sprendžiamą balsą, kaip 
r kiti teismo teisėjai.

Nuolatinis tarptautinis 
teismas nuolat posėdžiauja 
Haagoj.Tautų Sąjunga tyčia 
jarinko šią ramią vietą, kad 
įeisėjai nebūtų veikiami 
oolitinės Įtakos ir galėtų ra
miai pareigas eiti.

Normaliai teismas posė
džiauja visas in corpore, tai 
yra 15 titularinių teisėjų, 
pridėjus tautinius teisėjus. 
Atskirais atsitikimais Į po
sėdžius susirenka ne visi tei
sėjai, bet jei jų mažiau kaip 
J, tai posėdis negali Įvykti.

Nuolatinio Tarptautinio 
Tribunolo teismo išlaidos 
padengiamos iš bendro Tau
tų Sąjungos biudžeto. Per
nai to teismo reikalams bu
vo paskirta 2,700,000 aukso 
franku.

Pereitą sąvaitę per audras 
Austrijoj ir Jugoslavijoj 
perkūnas užmušė 8 žmones. 
Tarp užmuštųjų yra prof. 
Ferdinand Diensti. Jisai 
klausėsi radio, tuo tarpu 
perkūnas kirto Į radio ante
ną. B.l<

Laukia Sutuoktuvių.

Vokiečių kunigaikštytė Sibylle iš Saxe-Coburg-Gotha ir 
Švedijos sosto Įpėdinis Gustav Adolf, kurių greitu laiku žada 
Įvykti sutoktuvės.

? ...... . •

KELEIVIS, SO. BOSTON

Milžinas «<4)t*-;

Paveikslėlis parodo dabar statomą V. S. S. naują oro milžiną Macon. Jį stato Goodyear Zeppelin doke 
Ohio. Jis bus 785 pėdų ilgio ir žadama užbaigti jį 1 d. Sausio. 1933 m.

Akroo,

Medaus Naudingumas 
Žmogaus Sveikatai

(Prisiųsta)

Medaus maistingumas y- 
ra beveik 2 kanu mažesnis, 
kaip sviesto. Bet medus nau
dingas ne tiktai savo mais
tingumu, o ir kitomis labai 
svarbiomis savybėmis.

Į daus geriau tinka duona, ne- Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- 
v x • • i • f j?oj telpa daugybe naujų, labai gra- 

JiU J)\ DCt irgi SKOniO įr juokingų monologų ir tiekiama
dalykas.•>

Medus labai tinka valgyti 
su obuoliais, agta*kais ir į- 
vairiomis šviežiomis vuogo- 
mis: braškėmis, avietėmis ir 

šiltine (tifu) ir kitomis vi- kitomis.
durių ligomis. Pienas, ypatingai ligo-

MediK sumaišytas su ki-jniams, patartina gerti su Tvanas?_Kaip
tais vaistais, vartojamas medumi. Tiktai pienas turiį Nojus galėjo surinkti į kelias die- 
žaizdoms tepti, nes pairau- būti nekarštas.
kia prie žaizdos krauja ir i ar arbatos dalj cukraus pa-jKaip’^algai^o tuo! gyvūnus prastoj 
žaizda greičiau užgija. ' į turtiną pakeisti medumi, !»«.

, tiktai kava ar arbata turi bu-į Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
Taigi medus yra labai ti nelabai karšta, ir pirma' iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti

jų dalių nereikalingi virški- naudingas Įvairios rūšies Ii-'reikia Įpilti pieno, kad ®^"pr kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- 
nimo ir tiekiai vali isisunkti gontams, bet dar naudinges-,trauktu taniną. Be pieno ta- tai kitų klausimų, į kuriuos negali
i kraują. Todėl medus labai nis sveikiems, nes stiprinda- ninas / sutraukia medaus' J^L^ė^T^ium "Teitai 

1 ' ' mi- Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai
- 1 faktas; kas sakinys—tai naujas ku-

_ Jo> nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
Virškina- mokslas nuo pradžios iki galo. Kai

na .................................... ................. 25c.

Pirmiausia, medus pasi
žymi tuomi, kad beveik trys 
ketvirtadaliai jo maistingų-

greitai atgaivina nuilsusio mas & kūną apsaugoja nuo organinius junginius su mi-į Knyga be g 
žmogaus jėgas. Įvairių ligų. Ypatingai nau- neralinėmis dalimis ir jos

dingas medus yra vaikams pasi
Medus savo kvapu. obuo- jr geniems žmonėms, kurių mos

Vasaros metu geras
Iių. citrinos ir kitomis orga- kūnas nusilpnėjęs, 
ninėmis rakštimis, valgant, 
labai suerzina seilinęs liau- Kaip medų vartot. 
kas, kurios išleidžia daug _
seilių ir visokis maistas tada Vienas medus valgyti ne
daug geriau suvirškinamas, patartina, nes . neskanu ir 
Medaus skanumas sužadina nedaug suyalgysite. Visados 
skilvio ir žarnų liaukas, ku- reikia valgyt su kitais
rios savo sultimis taip pat valgomais produktais. Pus- 
pagreitina maistų virškini- {?'<-*iaujant ar vakaneniau- 
ma ir susisunkimą ju i ku- lan^ P1?6 arbatos ar kat os 
nį Todėl sveikstantiems, geriausia yra ant duonos uz- 
bet nusilpusiems ligoniams, sdepti sviesto, o ant sviesto 
kurie dažniausia neturi ape- medaus, ant medaus dar ga- 
tito, patariama ir medaus ,ima sūrio plona riekelė už
valgyti; jie tuomet daug f-ėU- Sviestas suminksti- 
greičiau sustiprėja ir pa- na šiurkštų medaus skoni, 
sveiksta. MaŽakraujams todėl duona su sviestu ir ne
greičiau padaugėja kraujo, dumi yra skanesnė kai su 
Sergantieji Įvairiomis nervų 'ienu medumi. Labai ska- 
ligomis greičiau sustiprėja ir nus. -ra suris užteptas svies- 
išgija. Sergantiems plaučių tu ir. tnodnm. nors suris ga- 
uždegimu, kokliušiu ir kito- na skanus ir su vienu medu
mis plaučių ligomis, prie ki- mi. Prie medaus geriau tin
tų vaistų medus palengvina ka baltas, naminis sotis, ne- 
atsikosėjimą. Širdies ligose, olandiškas ar kitokis, bet 
prie kitų vaistų patartina ir tai skonio dalykas. Prie me- 
medaus vartoti, nes jisai su
stiprina širdies darbą. Net 
ir sergant cukrine liga, kai 
kurie gydytojai širdies susti
prinimui pataria šiek tiek 
medaus vartoti. Kas mėgsta 
saldžiai valgyt ir nenori ap- 
sirgt cukrine liga, tai cuk
raus dali reikia pakeisti me
dum. į

Žmonės, kurie dėl mažo 
judėjimo ar senatvės, daž
nai apserga vidurių sukietė
jimu, medus yra labai nau
dingas, nes sužadindamas 
didesni žarnų judėjimą, vei
kia kaipo silpnai liuosuojan- 
tis vaistas. ' ,

Kur jus tik eisite, 
jus rasit šitą salyklą 

visados pripakiuotą 
pilnai 3 svarai

Žmonėms, kurie dėl ner
vingumo negali ilgai už
migti, stiklas šilto vandens 
su medumi nuramina, susti
prina organizmą ir daug 
geriau veikia, kaip Įvairus 
vaistai, kurie dažnai blogai 
veikia vidurius. i

Kai kurie gydytojai paste
bėjo, kad medus slopina ba
kterijų gyvybę, todėl jie pa
taria vartoti medų sergant

BLUE RIBBON MALT
‘ S m (,( i \ 1

No. 28, Liepos 13 d. 1932 m.

GAUNAMOS ‘ 
KNYGYNE

v. ar!?a šliubinė Iškilmė.— žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
e akto farsas, labai juokingas kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip

»r geras perstatymui. Kaina
Piršlys Suvadžiotojas, Vieno veiksmo 

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

dija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėils. Dalyvauja 2 vyrai ir
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina..............................25c.
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose. 

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61................ 25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

kimų komedija. Perstatymui reikia
10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, lo
šimas užima apie 2 valandas. .. 25c.

Žingsnis Prie Šviesos.Vieno akto vaiz
delis ir monologas. Našlaitė. Parašė

K. S. Lietuvaitė. So. Boston, Alass. 
1914 m., pusi. 23.............. .. ............. 10c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti................................................. 25c.
Džian Bambos Spyčiai.— Ir Kitos fo- 

nės. Daugiau juoką, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, humorist iški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi................................... 25c.

cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. V isos 
skambios, visos geros. Tinka viso
kiems apvaikščiojimams, baliams,
koncertams ir tt. Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m.............. 25c.
Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus- 

1 lapių .................................................. 25c.

kaip
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civilizavu
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų Pagal E. Rėk
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusk 63 .............. 25c.

Paparčio Žiedas ir keturios kitos apy
sakos: (1) Neužsitikintis Vyras;

(2) Žydinti Giria; 13) Klaida; (4) K«- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt........................... 15c.

Lietuvių šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa ............................... 50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.

Kodėl Aš’ Netikiu j Dievą? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskait ti. 64 pusi. ................... 20c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.
Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32.......................... 10c.
Biblija Satyroje.— labai įdomi ir

juokinga knygą su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 pusla
piai. Kaina............................. - $1.00
Kaip Senovės žmonės Persist aty davo

Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos.”Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c
Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
nemokša. Bet delko gi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina................................. ..............15c.
Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia.

Liaukimės rūkę! Pagal A. Apolovą 
ir daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. So. Boston, Mass.
1909 m., pusi. 63 .......................... 25c.
Ben-Hur.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi. ........................................$2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Paraše D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ........................... .. ................. 25c

Amerikos Maeochas. —Arba kaip ka- 
gai- talikų kunigas Hans Schmith pa- 

vinantfe gėrymas gali būti 'S?“”“""'. ? m
šitokia: šiltame vandenyje, KoniM CeBbat„_ 14>iaiinU kmi. A 
iStil'pina medaus pagal SKO-. gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
nį (saldumą), atšaldo ir ge- SvSS «-
riant įpila citrinos ar aviečių vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
CTinlcric ri moterįs, dukterįs ir mylimosios ne

papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

mžinus Dainos— Šioj knygutėj tel
pa 41 geriausiu Jovaro dainų. Jos 

tinka deklamacijoms ir dainavimui, 
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ...........................................15c.

Vartojant daugiau me
daus, kūnas mažiau reika
laus saldumo. Ypatingai tas 
svarbu vaikams, nes dau
giau gaudami medaus, ma
žiau reikalaus saldainių, ku
rie. ypatingai pigesnieji, da
žnai vaikams net kenksmin
gi- • j

Kiekviena šeimyna; turin
ti vaikų, pusryčiams ir vaka
rienei ant stalo turėtų padėti 
ir medaus. Kiek nori, tegul 
valgo. Perdaug nesuvalgo, 
tik pradžioje kiek daugiau 
ravalgo. Vienam vaikui per 
metus reikia apie 6 kvortų 
medaus.

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straipsnių,

juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus............................................... 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo-

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

astronomijos, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus. įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems, iiucija paėmė viršų, kaip Lietuva li-
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392 
Apdaryta ........... .. ...................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

trumpais ir aiškiais faktais parodo, 
kaip iki šiol keitėsi draugijos formos,
ir kodėl turės būt pakeistas kapi
talizmas. Kaina ............................ 25c.
Socializmas ir Religija. Labai įdomi 

knyga šituo svarbiu klausimu. Ją 
turėtų perskaityti kiekvienas katali
kas ir socialistas. Parašė E Vander-
velde, vertė Vardunas. So. Boston, 
Mass., 1915 m , pusi. 24...............10c.

h
Moteris ir Socializmas. Parašė August 

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių
kalboje tame svariname klausime. 
Pusi. 429, 1915 m.................. .. $2 00
Lengvas Bodas Išmokti Angliškai.— 

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt angliš-
*ta*' ..^9* netik atskiri žodžiai,
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.

kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbia respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemiapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50
LytiBoa Ltgua ir kaip nuo jų apriaao* 

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ....................................... 28c.
Bea-Har. — Istoriška apysaka Ii

Kristaus laikų. Parašė Le« 
Wallace. 472 pusL.......................82.M
Amžines Dainea. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pual. 32............................................ lėe.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa

23 gražios eilės, daugybė straipe- 
aių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pual................................Ne.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broadw«y So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

"H Ateives Mergaites Tautiškuose Kostiumuose.

15 METŲ KALĖJIMO UŽ 
NEKENČIAMO UOŠVIO 

NUŽUDYMĄ.
šiomis dienomis Šiaulių 

apygardos teismas sprendė 
painią bylą. Kaltinamųjų 
suole sėdėjo 45 m. amžiaus 
ūkininkas Stasys Birutis, ku
ris buvo kaltinamas neišaiš
kintu budu nužudęs savo uo
švi Matą Andruli, kad liktų 
savininku 37 ha. ūkio.

Andrulis 1930 m. kovo 9 
d. paslaptingu budu dingo 
iš savo ūkio Jackonių kai
me, Lygumų vaisė., o 1931 
m. rugpiučio 23 d. Tyrulių 
pelkėse (apie 30 klm. nuo 
Jackonių, buvo rastas lavo
nas.

Teisiamasis kategoriškai 
gynėsi uošvio nežudęs. O 
tikrinant teismo rastojo la
vono tapatybę net kilo abe
jojimas, ar tikrai tai lavonas 
Mato Andrulio. Lavono as
menybė nustatyta tik iš vie
nos liudininkės parodymo— 
dingusiojo tarnaitės Prany- 
tės, kuri pažino užsiliku- 

saim ant griaučių švarke sa
vo pačios ilopytą lopą. Tai 
viena. Antra — sunkiai su
prantamas reikalas vežti la
voną nuo žudymo vietos už 
30 kilometru kaž kur Į pel
kes ir—kas svarbiausia — 
suspėti atlikt tą kelionę (ten 
ir atgal — 60 klm.) viena 
nakčia ir dar ankstyvą pa
vasari (kovo mėn.) kada iš
bjurę keliai. O liudininkų ti
krai nustatyta, kad sekan
čią dieną po Andrulio nužu
dymo Birutis buvęs namie.

Tas viskas kėlė byloje pa
kankamai abejonių. Visais 
jais puikiai ir sumaniai o 
peravo advok. P. Linkevi
čius, kuris teisiamąjį gynė.

Tačiau... Andrulį kas nors 
nužudė. Kas gi nužudyti ga
lėjo? Tas, kas turėjo prieš jį 
kerštą arba kam iš jo nužu
dymo galėjo būti naudos.

Liudininkų įrodyta, kad 
kaltinamasai Birutis net 
tam tikrų žygių darė, kalbi
no tūlą Kazį Eimoną už 500 
litų atlyginimo Andrulį nu
žudyti ar bent pagelbėti pa
slėpti lavoną.

Galimas daiktas, kad po 
to tą viską atliko pats vienas 
Birutis, nors ir liko neišaiš
kinta, kuriuo budu jis savo 
uošvį nužudė.

Teismo Birutis vis dėlto 
pripažintas kaltu ir pasmer
ktas kalėti 15 metų sunk. 
darbų kalėjimo su visų pi
lietinių, turto, visuomeninių 
ir politinių teisių netekimu. 
Žuvusiojo giminaitėms An- 
drulytei ir Žeimienei priteis
ta 198 lt. civilinio jieškinio 
—Andrulio laidojimo išlai
dų.

Pasmerktojo gynėjas p. 
P. Linkevičius sprendimu 
nepatenkintas ir kasuoja 
Vyr. Tribunolui.

LATVIŲ PROTESTAS
PRIEŠ LIETUVOS 

UOGAS.
“Jaunukas Žinąs” rašo, į 

kad šiomis dienomis iš Lie
tuvos į Rygą atvežta 2 vago
nai braškių ir žemuogių.Dėl 
co labai užsigavo latvių bra
škių augintojai. Latvijoj esą 
traškės prinoksta 2 savai
tėm vėliau, negu Lietuvoj ir 
sietuvos braškių importas 
įumušąs braškių kainas,taip 
<ad latviai savo pirmąsias 
traškės jau turi pigiom kal
iom parduoti. Be to, lietu
viai esą eksportuosią Latvi-) 
jon ir vyšnias.

Todėl latviai žada ruošti! 
protesto mitingą ir prašyti 
valdžios, kad neįsileistų Lie-1 
uvos uogų.

, Ateivės mergaitės savo tautiškuose kostiumuose dalyvauja San Franeiscos prekybos rūmų 
suruoštuose tarptautiniuose fėruose.

PER 30 METŲ LIETUVA IŠDEGS.
Per 4 metus nuėjo dūmais priešgaisrinei apsaugai iš- 
135,000,000 vertės turto. • leista apie 10,000,000 litų. 
Šiomis dienomis Lietuvoj . gegužės 22 iki 30 d. 

buvo suruošta “priešgaisri- V1SOJ Lietuvoj buvo skelbia- 
nė sąvaitė”. Ta proga ugna- priešgaisrinė savaitė, 
gesybos referentas Siemaš- Sudaryta 400 komitetų 
ka paskelbė spaudoj įdomių pnesgaisrmei propagandai 
žinių apie tai, kiek gaisrai vaiyU. Išleista 40,000 kny- 
pridaro Lietuvos žmonėms kaiP kovoti su gais-

(blėdies. .rais'
Į Surinktomis jc žiniomis, r,RTIInKI In . 
per 4 pastaruosius metus 1UUR1;10 LIKIMAS. 
Lietuvoje ugnis prarijo 135,- Šilalės miestely tarp pil. 
000,000 litų vertės tur- Irtmonienės ir Galiso gyve- 
to. Teoretiškai apskaičiuo- namŲ namų ant štakėtų tvo

dama, kad tokiu tempu deg- ros rastas pasismaugęs Ka
ldama Lietuva per 50 metų,?ys Macikas, 36 metų am- 
:visa išdegs. Daugiausia gai- žiaus.

KIEK LIETUVOJ 
MALŪNŲ?

Iš viso Didžiojoj Lietu
voj, be Klaipėdos krašto, y- J kyta, kad visi svetimšaliai, 
a 1470 malūnų. Tarp jų I kurie turi Lietuvoje dvarų, 
500 vėjinių, 460 vandeninių, :uri juos paskirtu laiku par- 
270 garinių, 190 motorinių, duoti ar kitaip jų nusikra- 
27 elektros varomi ir 23 ki-1 syti.
oki. Klaipėdos krašte vei- Tas laikas dabar jau pa- 
kia įvairių tipų 140 malūnų, hibaigė ir todėl visi svetim- 

Stambiausieji malunin- I salių dvarai turi būt jau lik- 
kai yra sudarę tvirtą sindi- viduoti. Stambiausis sve- 
<atą, kuris neleidžia duonai timšalis dvarininkas Lietu- 
ir miltams atpigti. Dar šiais j voje dabartiniu laiku yra 
metais didžiausią Lietuvoje prancūzas Šuazelis, kurį že- 
maluną pradės statyti ir Lie- maičiai Švazieliu vadina. A-

LIKVIDUOJAMI SVE- } LIETUVOS BIZNIERIAI
T1MŠALIŲ DVARAI. BANKRUTUOJA.
Lietuvos įstatymuose a- Dėl ekonominio krizio 

pie žemės reformą yra paša- Lietuvoje priversta užsida
ryti visa eilė lietuvių preky
bos įmonių ir krautuviu.Jei
skubiai kitoms nebus ateita 
į pagalbą ir nesuteikta kre
ditų ar kitokios paramos, tai 
jų turės likviduotis ir dau
giau.

AUTOBUSO KATA
STROFA.

Ant plento tarp Šiaulių ir 
Joniškio įvyko autobuso ka
tastrofa. Katastrofa įvyko 
lūžūs priešakiniam autobuso 
resorui. Tuo autobusu važia
vo iš viso 18 žmonių, iš ku

• šių gegužės—birželio mė
nesiais: mažiausia gaisru 
rugp. ir rūgs. mėnesias. Per 

.metus vidutiniškai išeina a- 
pie 1000 gaisrų; miškų per 
metus išdega apie 1,500 ha.

Per visus gaisrus nuo 1918 
m. ligi šiolei sudegė 120 
žmonių ir 270 žmonių sužei
sta.

Dabar per metus vidutini
škai sudega 900 gyvulių, 
1200 paukščių, apie 65,000 

Įcentn. pašaro ir 30,000 cent. 
grudų.

Iš kožno 100 gaisrų, 44 
būna dėl nežinomų priežas

Manoma, kad Macikas, 
būdamas girtas, priėjęs prie 
tvoros pasilsėti, virsdamas 
įkišo taip štakėtų kaklą ir 
pasismaugė.

BALĖJOJE PRIGĖRĖ 
MERGAITĖ.

Birž. 19 d. 12 vai. Jona
vos g. 29 nr. skardinėje ba- 
lėjoje prigėrė Jono Krasau
sko pusantrų metų amžiaus 
duktė Genė.

S. Ai

tukis. Į pie Platelius ir kitur jis val
do apie 15,000 hektarų žė
rės ir miškų. Žemės refor
mos valdyba yra numačiusi 
šiemet visas jo žemes apma

APIE BIRŽUS AUDRA
PRIDARĖ DAUG BLĖ

DIES.
Biržų apylinkėj audra įrituoti, paskirstyti į sklypus ir 

lietus taip suguldė rugius, ukius, ir juos parduoti, nes 
kad vietomis jau kelinta są- jis pats savo žemių nepasi- 
vaitė vis dar nesikelia. Iš J rūpino likviduoti, 
pavasario ūkininkai džiau

68 metų amžiaus pilietė 
(Marijona Čiogienė iš Gruz- 

Neseniai taip Marijampo- džių dvaro, Šiaulių valse.) 
Įėję buvo priverstos užsida- sužeista sunkiau —nuplėšti 

jai nuo galvos plaukai. Au
tobusas priklauso pil. Alek
sui Lipskiui, gyv. Žagarės 
valse. Rukuižių km. Autobu
są vairavo šoferis Julius Po
cius, gyv. Žagarės mieste.

rvti “Vilniaus” maistinė ir 
Dabrilos laikrodžių ir gink
lų krautuvės, o šiomis die
nomis — ir abi “Žiedo” 
krautuvės.

rių 6 per įvykusią katastro- _
to J^J}a,čių, I“ nuo perkūnų, 11 per

neatsargumą, o 8 nuo pade-

ĮSAKĖ SEKTI SVETIM
ŠALIUS.

Pastebėjus, kad atvyku
sieji svetimšaliai nekartą 
gyvena Klaipėdos krašte be

gėsi gerais javais, o dabar 
jau girdėti nusiskundimų, 
kad ko gero reikės likti be 
duonos. Kviečiai geresnėse 
vietose dar neišplaukę jau 
gula. Kai kurie ūkininkai I jokių leidimų arba negavę 
juos piauna ir šeria gyvu- J termino pratęsimo, krašto 
liams. * | direktorija Įsakė valsčių vir

šaičiams ir Kaipėdos miesto 
APIE MAŽEIKIUS GRA- Į policijos valdybai įregis- 

ŽUS VASAROJUS. truoti svetimšalių dokumen-
Mažeikių apskrity šįmet 

deriius išrodo labai puikiai.
mo bus areštuojami, o ne-

MAŽĖJA VALSTYBĖS 
IŽDO PAJAMOS.

Per pirmus tris šių metų 
mėnesius Į valstybės iždą 
įplaukė 57,770,000 lit.Perei- 
tais metais per tą patį laiką 
įplaukė 76,410,000 lit. Taigi 
palyginti* su pereitais me
tais šiemet per tą patį laiką 
įplaukė 18.640,000 litų ma
žiau.

Lietuvos Banko daviniais 
šiemet
sumažėjo 30-50 proc.

ANGLIJOJ PERKA 
ANGLIS.

Šiomis dienomis du susi
siekimo ministerijos agentai 
išvyko Anglijon nupirkti 
Lietuvos geležinkeliams an
glių.

J. PLEČKAITIS JAU 
LAISVAS.

Gegužės 20 dieną vokie
čiai iš kalėjimo paleido J. 

prekybos apyvarta Į Plečkaitį, kuris tuo tarpu ap- 
igyvenęs Berlyne.

VISUOMENĖS VEIKĖ
JAMS DUOS ŽEMĖS.
Teko sužinoti, kad minis- 

terių kabinetan įneštas įsta
tymo projektas, kuriuo nu
matoma duoti žemės atsižy
mėjusiems visuomenės vei
kėjams kaip kad dabar yra 
duodama savanoriams.

Pirmoj eilėj numatoma 
duoti žemės asmenims pasi
rašiusiems Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
aktą.

Ypač dailiai suaugo mie
žiai, žirniai ir avižos. Tiki
masi, kad rudenį bus gali
ma nuimti nemažą javų der
lių. Tačiau ne visus ūkinin
kus tie gražus javai džiugi
na. Dalis ūkininkų šį pava
sarį neturėjo kuomi žemės . . .... ..
apdirbti, kita ūkininkų dalis vakarusninkai^ netoli
ir sėklų pritruko. Baisogalos ant geležinkelio

•. __________ bėgių užmetė pabėgių ir uz-
PER 2 DIENAS PELKĖSE vertė kruv^ akmenų. Atėjęs 

IR UPĖSE PRIGĖRĖ greitasis traukinys užvažia- 
APIE 10 ŽMONIŲ. vo ant t0 balasto. Garvežio 
~ - - v c j vr ratai tuojau nušoko nuo be-
Geguzes 15 d. Kretingos bet rĮaUgjau nelaimių 

aps.,Lai\ įų kaime, V aitelio- paVyfco išvengti. Išdykėliai 
menės kūdroje nuskendo Lau surastj įr keb areštuoti
jos duktė 3 metų amžiaus. 1 

Baisogalos valsčiuj, Ažai-
čių kaime, pelkėje rastas į- 
klimpęs ir prigėręs elgeta K.
Navogrudskis, apie 80 metų 
amžiaus.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

klausantieji įsakymo—bau
džiami. '

VOS NEPADARĖ TRAU
KINIO KATASTROFOS.

Kažkokie piktadariai ar

NORĖJO NUSISKAN
DINTI.

Montvydžiai. (Mažeikių 
ap.) Šio kaimo malūno nuo- 

.. .mininke pil. F. norėjo nusi-
Bučiumi kaime, Baisoga- hkandinti. Savižudė eidama 

los valsčiuje, savo kud r oje skandintis apsitaisiusi išei- 
prigėrė nuomariu sirgusi V. Įgjnja^s rubais jr įbridusi ė-
Tauraitė, 20 metų amžiaus 
mergina.

Dusetų vals., Paindrės 
kaime, prigėrė Ė. Klybo pie
muo ir atėjęs jam padėti ga
nyti brolis Malašinskas.

Geg. 18 d. Panevėžio ap., 
Viešintų kaime, prigėrė D. 
Budėnas.

VEŽIMAS NUVERTĖ LIE
TUVOS TRAUKINI.
Lietuvos laikraščiai pra-

IŠ MOTERS PAVOGĖ 
16,500 LITŲ.

Kuršėnų policija gavo pra-i neša, kad Kauno priemiesty
nešimą iš Marijonos Jasutai- 
tės, gyv. Papilės v. Avižlių 
km., kad birželio 7 d. iš jos 
miegamojo kambario pa
vogta 16,500 litų pinigų.

Šančiuose vienas busas susi 
kūlė su geležinkeliuko trau- 
kmiuku. Traukiniuko loko
motyvas buvo nuverstas nuo 
bėgių

girnų.
Kova su gaisrais eina 

taip: didž. Lietuvoj viso yra 
290 ugniagesių komandų; 
vienai komandai išeina 8,- 
252 gyventojai.

Viso gaisrininkų yra 15,- 
779 žmonės; 2,637 gaisri
ninkų rėmėjai ir 13,140 ug
niagesių. Vienam ugniage
siui išeina 150 gyventojų.

Ugniagesių inventorius į- 
kainotas 5,031,333 litai ;gai- 
sro gesinimo priemonės į- 
kainuotos 2,374,956 litus.

Įvairių auto mašinų gais
rininkai turi 36; benzininių 
siurblių 72, garinių siurblių 
4, rankinių siurblių 428, žar
nų motorams su viršum 50 
kilometrų ilgio.

Nuo 1918 iki 1932 metų

Liet. laivakorčių A.
— Rengia —

Ekskursija i Uetivą

»»M. £. “Gripsholm'
LIEPOS 30 D., 1932 
Laivakortės į Klaipėdą:

Ten Ten ir atgal
Trecia Klase $84.50 $141.00

Naudokis musų ankstyvesniais ir 
vėlesniais laivų išplaukimais:*

M. L. Gripsholm.. Liepos 30
M. L. Kungsholm, Rugpiučio 15
S. S. hrottmngholm. Rugp. 25
M. L. Gripsholm, Rugsėjo 1
M. L. Kungsholm, Rugsėjo 15
Platesnių informacijų kreipkitės 
pas vietinį laivakorčių agentą 

arba į:
Swedish American Line

10 STATE ST.. BOSTON. MASS. 
21 STATE ST., NEW YORK, N.Y.

daug Įrodinėti, kad riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
!as-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitu.

-Nereikia 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir ku- į

mė nerti į vandenį. Tuo tar
pu jos samdytas bernas grį
žo iš kaimo nuo mergų ir 
pamatęs šeimininkę “besi- 
maudančią” išgelbėjo.

Žudymosi priežastis: skur
dus gyvenimas.

“Kultura” nuo 1931 metą'; 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kuri remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
I’r. Daugnora, Ant. Tulys ir kit.

rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą toki Įvairų ir toki 
gausų šių dienų mokslini bei kul
tūrini progresą pilnai galima tik 
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi. “Kultūra” talpina ne tik 
mus informuotų, kuris ne tik in-į moksliškus straipsnius, bet ir 
formuotų, bet ir pats kartu eitų : apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už jį kovoda- J Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir ji ugdydamas. ’ jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai ' geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną toki tobulą in- jo, kaip “Kultūra 
formatorių apie visus mokslo ir “Kultūra” savo išvaizda ir su

tvarkymu yra visai modemiška 
žmonijos pro- jr prįjygSta geriausiems tos rų- 

užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra

literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas 
greso pastangas 
mus, — tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir Ii- įo 2<xlžio prasme kultūra 
teraturos žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesi 
dideliais 61 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie S00 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiari.š-

ir užkariavi-! gjes

SUSIPEŠĖ DARBININ
KAI. x

Ukmergėje, prie statomų _K.u1*
kareivinių šio mėn. 15 d. ka
žin dėl kokių priežasčių su
simušė darbininkai; iš vie
nos pusės buvo kareivinių 
darbininkai, o iš antros dir
bantieji prie sandėlių. Vie
nas iš jų primuštas net sun
kiai.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

K
 “KELEIVIO”

ALEND0R1US
1932 METAMS

Jame telpa daug įdomių Statistikų, Straipsnių, 
Eilių, Juokų ir Paveikslų.

Opa, opa, upa, upa, 
Pruseiką jau Bimbą lupa!

“Kultūra,” tas toks vertingas 
turą” vis dėlto vra tikrai rimtas žurnalas, visiems metams Ame 
moksliškas ir literatūriškas žur- rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
nalas. o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi-

“Kulturoj” rašo patys žy- giau negalima nė norėti. Užsa- 
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso- Aušros ai. 15, Šiauliai, Lithuania

Šitos damos tąsa “Keleivio”
Kalendoriuje.

Kiekvienas turėtų tą Kalendorių įsigyt, nes ja
me rasit daug naudingų pasimokinimų. Kaina 50c.

“Keleivio” prenumeratoriams tik 25 c.
Mokesti galima siųsti kartu su prenumerata arba 

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvray, So. Boston, Mass.

f
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 28, Liepos 13 d. 1932 m.

Policmanas pašovė Petrą 
Rudilavičių.

Miesto ligoninėn pereitą 
sąvaLię atėjo jaunas vaiki-

DAVATKA DAVĖ $500
ANT BAŽNYČIOS.

O dabar skundžiasi polici
jai, kad žulikai ją apgavo.

Tūla Miss Rose Mosel, jai 
nebejauna davatka, kreipė 
si i Roxburio policiją si 
skundu, kad žulikai išvilioję 
iš jos $500 pinigu, kuriuo? 
ji taupiusi visą savo gyveni
mą.

Ji sako, kad ji susipažino 
su dviem “seminaristais” 
kurie sakėsi renką pinigu 
naujai katalikų bažnyčiai 
Kinijoj. Ji aukavusi jiem n< 
syki po $5 ir $10.Jie esą dai 
liai apsirengę, labai dievo 
baimingi ir lotiniškai moką 
Todėl ji Įsitikinusi, kad jie 
tikri Dievo tarnai.

Liepos 6 dieną jie atvykę 
pas ja, lotiniškai ją pasvei
kinę ir pranešė linksmą ži
nią, kad bažnyčios pastaty
mui pinigų jau surinkta Į 
valias, bet reikia dar $16f 
auksiniam kielikui. Ji suti
kusi tą sumą jiems paaukoti. 
Jie nuvežę ją Į Roxbury Sa- 
vings Banką, kur jos pinigai 
padėti, o ji išėmusi $160 ii 
padavusi jiems auksiniam 
kielikui nupirkti.

Pereitą sąvaitę jie vėl at
vykę pas ją. vėl lotiniškai ją 
pasveikinę ir pranešę, kad 
už toki jos duosnumą vieš
pačiui Dievui, jos garbei bu 
siąs Įrengtas toj bažnyčioj 
puikus altorius, kur šalia pa
nelės švenčiausios busiąs i

nas su peršauta šlaunimi.
Atsisakius jam paaiškinti, i joms butų leista maudytis 

Majoras švaisto piliečių kaip tai atsitiko, buvo duota I South Bostono jūrių mauti v- 
pinigus. žinia policijai. Paaiškėjo. I įėse taip kaip Dievas šutvė

Bostono miesto “Research kad tai buvo Petras Rudila-Įrė — be jokių kostiumų. Sa 
Bureau” skelbia, kad mies- vičius, 18 metų jaunuolis | '<o, visi daktarai pripažįsta 
tas eina prie finansinio kri- kuris turis dvi gyvenimo vie-1 kad kunui reikalingi saulė- 
do, o majoras Curley daro tas, vieną South Bostone I pinduliai, bet kaip gi n 
vis didesnes ir didesnes iš- antrą Nonvoode. Jis prisipa-1 spindulių gausi, kuomet rei 
Saidas. Pavyzdžiui, šiomis žino. kati jis buvo peršautas I kia užsimauti maudymosi 
iienomis jisai užsispyrė, nakties laiku važiuojant jam J -ostiumą? Tiesa, ne daug 
kad miesto taryba paskirtų troku, pavogtu Maine’o vai-1 moteriško kūno tie kostiu-
$70,000 mažučiam parkui Į- stijoj. 
rengti West Ende ir $130.- 
>00 naujai gatvelei pravesti.
Gal už tokius darbus kas 
nors gauna riebių “komiši- 
nų”, bet namų savininkai 
iau nebegali taksų išmokėti.
Tau kalbama ka<l už šiuos ištvirkėlių lizdas
lietus taksai busią pakelti į, «, vi 
,ki $34 nuo tūkstančio. I ncdįlyi>ių ir par<Iavinėja 

ma munšainas. MerginosKaip banko Šerais buvo ap
gaudinėjami žmonės.

Dabar eina byla užsida- 
iusio Medford Trust Com- 

oanv banko ir teisme iške

Back pilna;Bay distriktas 
nedorybių.

Aristokratiškas Bostom 
distriktas Back Bay pasta
ruoju laiku pagarsėjo kaipo

Merginos negalė* nuogos Važinėjo 13 metų be
maudyti*. “laisnio”.

Bostono merginos ir jau-i šiomis dienomis netoli 
nos moterys paskutinėmis t Bostono buvo sulaikytas au- 
dienomis užsispyrė, kad

pai šiandien pridengia, bei 
Į visgi kai kurios vietelės iru 
luti lyg ir pridengtos nu< 
'malsiu akių. Jaunoms mo

terims ir to perdaug. Jo- 
Įnori saulės spindulių per 
Jėm. Ir pakėlė dideli liks

imą: šalin kostiumai! šalin’ 
Mes norim maudytis nuo
gos!”

Bet parkų komisijos pir
mininkas Long. pareiškė 
kad su tuo jis nekuomet ne- 
-utiksiąs.Viešose maudynėse 
moterys turi maudytis kos
tiumuose.

Kelionė per liepos mėnesi 
nupiginta per pus.

Frederic L. Lane, vyriau
sias užveizda ir kasininką?^

1|2 Kainos DAKTARŲ ADRESAI.

A. J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Valandos:
Nuo 2 iki 4 d , nuo 7 iki 8 valu
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

tomobilium važiuojant tū
las John Samione iš Lowel- 
lio. Jis lenkė kitą automobi- 
ių pavojingoj vietoj ir dėl 
o trafiko policmanas jį su- 
tabdė. Pasirodė, kad Se

mione neturi laisnio auto
mobiliui operuoti. Jis buvo 
oašauktas teisman. Tenai jis 
nisipažino, kad važinėjo 
au 13 metų, bet laisnio da 

nei karto neturėjo. Teismas 
įubaudė jį užtai $15. Bet 
šemione sako, kad šitaip 
jam vistiek išėjo pigiau, nes 
aisnis kaštuoja $2 metams, 
r jeigu jis butų ji ėmęs kas 
netai, tai per 13 metų butų 
mokėjęs jau $26.

lietuvis nugalėjo ginkluota 
. plėšiką. j

Brocktone ginkluotas plė- 
ikas bandė Įsiveržti Į Jono 

Savilionio namus. Jau buvo 
rėmęs revolverį Savilioniui 
šoną ir veržėsi Į namo vi

lų, bet lietuvis revolveri iš 
dėšiko atėmė ir šaudvdamsa*
nuvijo jį Į miškus. Savilionis 
via pusėtinai prasilavinęs 
kumštininkas, todėl plėšikui 
■sunku buvo prie jo kibti.

ROUNDC/),
TRIP
cHiiMUtunoun-'lISfi

KIEKVIENA DIENA 
BARGENO DIENA

Per LIEPOS MĖNESI 
Dykai Tilūetas į 
Paragon Parką

f 10 tikietų į visus SOcl 
L pasilinksminimus J 

Paragon Parke 
Taksai priskaityta 

.Kas valandą laivų patar- 
navim. nuo Rowes Wkarf 
9:15 ryte iki 8:15 vakare.

iZMLfcl

Šokių laivas išplaukia kas 
tlien 8:30 vak. nuo Rowes 
Wharf < išskyrus Panedė
lį). Grįžta j Bostoną 11 
vakare. Šokiai DYKAI iki 
vidurnakčio. Pete Ventre 
laivo Mayflouer orkestrą.

KELIONĖ $1 
Prie mėnesienos į Bostono

prieplauką.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 7-9

Nedėiiomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J. MARCUS
Iš .MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų ligų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odes. 

Elektriką ir 600 gydoma
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston, Maso. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 3515 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Nedėiiomis: iki 5 vai. po pietų.

L1ETUVYS

[OPTOMETRISTASPLYMOUTH

.vaikščioja gatvėmis ir vie 
šai renkasi “kostumierius.”
Vienok šiomis dienomis 
policija buvo priversti

Kama daug Įdomių dalykų.
pasirodo pavyzdžiui, kaip V tap^ Pri
žmones buvo apgaudinėja- -valvti” ši d irt riktą
mi narduodant to banko šė- .> r . •. 2- , “■ ,
w Tu šėni “nar value” bu- Pne t0 10 Privere skandalas

^SiSKŽcOlNantasket Beach Steamboa, 

gi-“ ka.'nors apvogė. Jfc kompanijos, paskelbė spe- 
įmonėm - no StvU apšaudė dvi merginas auto malę už pusę kainos kelionę 

Tr tokie dalykai buvo daro! mobiliuje ant gatvės ir tuo- Lį^no į ^asketą ii 
mi su banko viršininkų ži- ?» davė progos iškelt, Į m tepos menesį.

kams nuo 5 iki 12 metų 25c. 
Prie to da duodamas tikie 
tas Į Paragon Parką.

Šokių laivas, Mayfloiver 
įgavo dideli populiarišku 

... , mą ir plaukioja mėnu
nepnklausomy- J į — šviečiant. Mayflower iš 

olaukia nuo Rowe’s Whart 
kiekvieną dieną 8:30 vaka 
e, grįžta 11 vai. naktį. Šo

kiai tęsiasi per visą laiką iki 
vidurnakčio. Kurie atvažuo 
ia autais, yra prirengta vieta 
jų pasistatymui.

Laivas Plymouth, didžiu
lis ekskursijų laivas Bostono

ALWAY5 IR SICHT 8F LAM

ma.

Gaisras vokiečių laive.
Pereitą sąvaitę vokiečiu

šumon visą, kas dabar da
rosi aristokratiškam distrik- 
te.

PIKNIKAS
Ateinančioje Nedėlioję 
LIEPOS 17 D.. 1932.

pas PETR \ ALASAVICIĄ 
ant Springs Road. Bedford. Mass.
Visi apieiinkės lietuviai malonėkite 

atsilankyti. Bus geri muzikantai. Už- 
candžių ir gardžių gėrimų bus pakan- 
.amai.

Drekių laive 
kuris stovi

Hannover”,
___ ______ Charlestowno

mūrytas jos paveikslas ir UOste, kilo gaisras. Ugnage- 
aukso raidėmis išmuštas jos
vardas. Bet tokio altoriaus
Įrengimas kaštuosiąs $332.- 
84.

“Gerai, važiuokime Į ban
ką”, pasakė davatka. Ir “se
minaristai” vėl nuvežė ją 
banka. kur ji jiems iteikė 
$332.84.

Sugryžus namo davatka 
tuojaus nubėga pas savo 
kaimynus pasigirti, kokia ji 
dabar busianti laiminga.Jos 
“pikčeris” kabosiąs ant al
toriaus greta “panelės šven
čiausios.” Da gyva būdama 
ji jau su šventais susigimi
niuosianti.

Ir papasakojo visą istori
ją apie “seminaristus”, ku
rie stato Pekine bažnyčią ki
niečiams Į katalikybę versti.

Kaimynai tuojaus supra
to, kad šita kvailė yra apga
vikų auka. Patarė kreiptis 
jai Į policiją. Dabar jau ir jai 
pačiai akys atsidarė. Sako 
žulikai mane apgavo. Ji nu
bėgo policijon prašyti, kad 
sugautų “seminaristus”. Bet 
kur juos sugausi!

Dėl šunies gavo po mėnesį 
kalėjimo.

Tūlas Smedalie ir Desmon- 
da norėjo andai atimti iš šu
nų gaudytojo savo šunį ir 
sukėlė muštynes. Teismas 
dabar jiems davė užtai po 
mėnesį kalėjimo.

‘Fordžiulajus” miestui kaš
tavo $5,000.

Ameriko:

REIKALINGA PATYRUSI PLAU- 
\Ų TAISYTOJA (hairdresser) apie 
šept. 1. Informacijų klauskite pas:

M. J. KASTANT,
112 Gold St.. South Boston, Mass.

iai su jurininkais ir uosto bės šventė, kurią lietuvia 
darbininkais kamavosi išti- vadina “Fordžiulajum”, šį 
sas 5 paras, pakol ugnį už- met Bostono miestui kašta- 
gesino. Nežiūrint kad visi vo $5,000. Pereitais metais 
jie buvo apsisaugoję mas- miestas išleido toms iškil 
komis nuo gazų, apie 20 jų mėms $24.000, bet šiais me 
apsvaigo nuo garų ir reikė- tais, dėl sunkių laikų ir sto
jo vežti ligoninėn.

ANT RENDOS
3 ir 4 kambariai, naujai ištaisyti ir' 

špopieruoti; elektriką, gazai ir visi 
parankumai. $2.50 į sąvaitę. Klauskit?
ampas C ir Bazter St. arba 98 B St.

Kunigas nusišovė Revere 
byčiuose.

Revere byčiuose, ties Ho- 
teliu Pleasanton, pereitą są
vaitę vieną rytą nusišovė 
kun. Ralph F. Blanning. ku
ris atvažiavęs čionai iš Ban- 
goro, Me. Nusižudymo prie
žastis nežinoma.

kos pinigų, majoras suma
žino šitą sumą iki $5,000
Keltee vietose buvo fajer-1 gpbukfa kič-
v ei kai, koncertai ir prakal- Į Avieną dieną 10 vai. ryte 

’nuo Rowe’s Wharf. Subato-

Buvusio Meksiko* preziden
to žmona Bostono ligoninėj.

Šiomis dienomis Bostonar 
atvyko buvusio Meksikos 
prezidento Calles’o žmona 

i gydytis. Jos smegenyse augo

Į mis išplaukia 1:45 po pietų. 
Aplink kelionė suaugusiom.' 
$1.25. Puikesnės kelionė.' 

į laivais niekur negalima ra 
di, kaip Bosotno pakraš 

| čiais.

Per metus susituokė 26,296 votis. Ji atsigulė Peter Bent Miesto darbininkai verčiami 
poros. ! Brighamo ligoninėj ir tenai J gyventi Bostone.

Cenzo Biuras skelbia, kad , buvo padalyta operacija ant J Miesto tarybos narys
per pereitus metus Massa
chusetts valstijoj susituokė 
26,296 poros. Metai prieš tai 
susituokimų buvo 27,431. 
Persiskyrimų pernai buvo 
3,585.

Nukentėję nuo dinamito 
sprogimo Roxburio gyvento
jai reikalauja, kad miestas 
atstatytų sugriautus jų na
mus. Dinamitas sprogo prie 
viešųjų miesto darbų.

Per “Fordžulajų” valstijos 
policija areštavo 1957 auto
mobilistus už patvarkymų 
laužymą.

megenu. šiandien . ligonė i Brackman Įnešė reikalavi 
iau baigia sveikti ir greitu I kad vj?j Bostono miesto 
laiku žada Bostoną apleisti. I darbininkai, kurie gauna ii 
Kartu su ja buvo ir jos vy-|mies^o algą. gyventų Bosto 
ras gen. Calles. Ine. Jisai nurodė, kad dabar

- . -i • , Liniu laiku daugybė mokyto
Neužmirškit 24 liepos. 1ugnagesių ir kitokių mie 
Neužmirškit, kad 24 lie-1 do darbininkų gyvena uz 

pos South Bostono ir Camb- Į Bostono ribų ir tenai išlei 
ridge'aus socialistai ruošia lžia savo algas, kuomet Bo- 
šaunų pikniką ant Aleko I stono biznieriai ir mokesčių 
fanuos Nonvoode. Tenai mokėtojai nesuduria galo 
bus Įdomių dalykų. Pavyz- I su galu.
džiui, bus parodyta, kaip A-1 Miesto taiyba todėl pada 
merikos indijonai medžiojo I rė patvarkymą, kad visi 
stirnas neturėdami šaujamų | miesto tarnautojai, nežiūrint 
ginklų. Kas norės, galės pa- kokį jie darbą dirba, priva- 
tys išbandyti šaujamą lankelio gyventi savo miesto ribo 

įsu vilsnomis. Ir kas pataikyshe, kitaip bus atleisti iš dar- 
“cielių”, tas gaus dovanų. |bo.

PUIKUS KAMBARIAI
6 ar 7 kambariai, visi. naujai ištai- 

yti ir šviesus; tik gerai šeimynai, 
’amatyt galima bile laiku.

452 E. 7-th St„ So. Bostone.

NIKELIUOJU
Apnikeliuoju arba apsidabruoju vi

sokius daiktus. Pečių apkraščius, Du- 
-ų rankenas, Kranus. Automobilių 
lempas. Daktarų ir Muzikantų in
strumentus. visokias dišias ir t-t.Dar- 
ą gvarantuoju. kaina pigiausia. Rei

kiant bile kokį daiktą pagerint, kreip
kitės pas: (28)

JAMES J. ROMAN
4 Bolton SL, So. Boston, Mass.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Ved* visokia* provas.

Daro visas legalias dokumentau 
317 E STREET, 
(Kampas Broadaay) 

SOUTH BOSTON. MASS 
Telefonas: South Boston 271$

Namų: Talbot 2474.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Mošų anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High SL, Boston. 
TeL Hubbard 4422

DIDŽIULIS LAIVAS 
Bostono Prieplaukoj

Linksma kelionė į Pilgri- 
mų stotį, laivas Plymouth 
išplaukia kožną dieną 10 
v. ryte nuo Rowes Wharf 
išskirius Panedėlio ir Su
batos. Subiatomis išplau
kia specialiai 1:45 dieną. 

Aplink Kelionė
Dideliems .............. $1.25

ęj Vaikam nuo 5 iki 12 m. 75c 1' :
/ 40 Puikių Kambarių V

Pasilinks.—šokiai dykai 
80 mylių kelionė laivu. Laivas 
PLYMOUTH sustoja 2 valandas ir 
grįžta. Norint užsisakyt kambarius 

telefonuokite Hub. 1000 
NANTASKET BEACH , 

STEAMBOAT CO.
Frederic L. Lane, Gen. Mgr. 

Visi laivai išeina nuo Rowes Wharf

-

Išegzaminuoju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadnsy, So. Boston, Mas*.

AUTOMOBILISTAM
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions Į 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir bodiesi 
ir apipentiname. Darbas gva-Į 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-) |

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Mass.| 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas, savininkas, I 

pirmiau buvęs Broadway Ga-1 
rage vedėjas.

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros,

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų. I

Viskas išdirbta taip, kaip 
Lietuvoje. Kurie norite turėti I 
gardžių mėsų, užeikite persitik-| 

, rinti.
LIETUVIŲ KOPERACUA |
365 Second St., So. Boston.

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės visų išdirbis- 
čių. pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai ; spaudos, rašto patarnavimas. |

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik-| 
tus, radios, gramofonus ir rekordus.

I 315 E St. prie Broadway So. Boston
■ (Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Tel. Uaiveruity *466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22, BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

Somerset 2044-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 rak.

šventadieniais nuo 10 iki I.

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
_ Nuo 2 iki 9 vak. I NEDĖLIOMIS:

’ ’■potik susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” narna.

251 BROADWAY, tarp C ir D at. 
SO. BOSTON, MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS
Jei reikia ir Išpopietšaojn. 

Gausite gerų darbą ir pigiaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Tieknor SL, So. Boston. Maso. 
Tel. So. Boston 1396-M.

DIDELIS METINISPiknikas
Rengia South Bostono ir Cambridge’aus 

Lietuvių Socialistų Organizacijos

Nedėlioj, L1EPOS-JULY 24,1932
Ant Buvusios Aleko Ūkės

NORWOOD, MASS.
BUS ĮVAIRIŲ ŽAISLŲ DEL SUAUGUSIŲ, JAUNŲ IR MAŽŲ.

Tarp kitų įvairumų bus šaudymas iš saidokų į taikinį, arba kaip 
indijonai stirnas medžioja.

Už geriausius pasižymėjimus bus duodamos puikios dovanos. 
Taipgi yra šokiams salė ir bus geri muzikantai, kurie grieš lie

tuviškus ir angliškus šokius. Atsilankiusieji nesigailės.
Vieta puiki, ant kranto didelio ežero, kur bus galima maudytis,

žuvauti, ir plaukiet ant laivukų.
Kviečia LSS. KUOPOS.

Važiuot reikia iš Bostono per Norwoodą į Walpole, paskui pa
imti Wilson st. ir važiuoti iki pat pikniko.

South End Hardware Co.
SEHCO

Gatavas Sumaišytas Rentas
14 spalvų ir baltas iš vidaus ir lauko
pusės.
Tyras sėmenų aliejaus pentas, kurio 
tikra vertė yra $3.00

1 .95
gal.

i
l

BOSTON TYRAS WHITE MILLEND
LEAD $9.47 1 00 sv. bačkutė 6 spalvų

PENTAS
98c. už galioną

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, (Reg. Aptiekorius) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadnay 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Telefonas: Sa Boston 1958.

Bay View Motor
Fater Trečiokas ir Jos Kapočunas

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokias automoMUas k 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisymo ir demonatraviara 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Eigkt Street, 

SOUTH BOSTON. MASS.

KXTRA
'lietuviška aptieka

Jūsų Senas Aptiekorius toj pačioj į 
vietoj per pastaruosius 26 metu* j 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieka ) 
Visados šviežios šaknys ii Lietu-1 

i vos ir visados šviežias Dieles
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

i Visados pasirengęs jums pataršai
1*0 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

STOGAMS DENGT lengvas rolis 59e. Vidutin, rol. ši.10; sunkus ši.29

PILNA EH.ĖPLUM1NGŲ, ŠVIESOMS MEDEGOS. PENTŲ IR GE
LEŽIES REIKMENŲ KIEKVIENAM AMATNINKUI AR DAR
BININKU. ŽEMIAUSIOS KAINOS BOSTONE.
Tel. Hancock 6105-6. laišku ar telefonu ordeliai greit išpildomi. 
Dykai vietos pristatymas. Atidaryta Subatom nuo 7 iki 10:30 vakare

1095 Washington St. Netoli Dover Street 
BOSTON

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS Mt CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:39 vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad .Tusų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbiu geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Celony Avė.,

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: Se. Boston 97Tt.

niLiniei




