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“Bonų Armija” Washingtone 
Ėmė Muštis Su Policija.

BALTIEJI RŪMAI AP
STATYTI STIPRIA 

SARGYBA.

Per susirėmimą su policija, 
valdžios tarnautojai plojo

veteranams.
Šį panedėlį tarp karo ve

teranų ir policijos Washing- 
tone įvyko smarkios mušty
nės. Bet muštasi daugiausia 
kumščiomis, todėl sunkiai 
sužeistų nebuvo. Policija gi
riasi, kad ji kovą laimėjusi, 
bet ištikrųjų laimėjo vetera
nai. Situacija štai kokia. 
Valdžia pasiryžo būtinai ve
teranus iš Washingtono pra
šalinti ir pereitą sąvaitę Iž
do Departamentas įsakė 
“bono armijai” paliuosuoti 
visas valdžios triobas, ku
riose tūli veteranų byriai yra 
apsigyvenę. Buvo taip pat į- 
sakyta sugrąžinti visas pa
lapines, lovas ir virtuves, 
kurios buvo jiems paskolin
tos iš armijos sandėlių. Iki 
12 valandos nakties šį pane
dėlį visi veteranai turėjo iš 
Washingtono išvažiuoti, ki
taip juos grūmojo išgabenti 
jėga.

Bet vietoj važiuot namo, 
šį panedėlį veteranai pradė
jo organizuoti žygį ant Bal
tųjų Rūmų, kur pertekliuose 
gyvena Amerikos preziden
tas. Policija nedavė tokiam 
žygui leidimo, todėl vetera
nai išsirikiavo eiti be leidi 
mo. Policija pastojo kelią ir 
įvyko muštynės. Baltieji ru 
mai tuo tarpu buvo apstaty
ti stipria sargyba, vartai prie 
jų užrakinti ir visos greti
mos gatvės buvo uždarytos. 
Washingtonas išrodė kaip 
karo laukas.

Muštynės tarp policijos ir 
veteranų tęsėsi daugiau 
kaip valandą laiko. Vai 
džios įstaigų tarnautojai, iš
ėję tuo tarpu pietų, karštai 
veteranams plojo delnais, 
kuomet šitie grūmėsi su po
licija ir veržėsi prie prezi
dento rūmų.

Vienas veteranų ištruko iš 
policijos rankų ir įlipęs me
din pradėjo sakyt kurstan
čią prakalbą. Policija pasi
šaukė gaisrininkus su kopė
čiomis ir vienas policmanų 
įlipęs medin pagriebė vete
raną už gerklės ir ėmė 
smaugti. Po to veteranas nu
lipo žemėn ir policija jį nu
sivežė.

Iš viso per šitas riaušes 
buvo suimti du veteranų va 
dai ir 7 nariai. Po šitų muš
tynių valdžia tuojaus atšau
kė savo įsakymą veteranams 
išsikraustyt. Taigi galima 
sakyt, kad čia laimėjo ne 
policija, bet veteranai.

Nors kai kurie veteranai 
jau išvažiavo, bet kiti dar 
pasilieką ir nemano iš Wa- 
shingtono trauktis, pakol 
jiems neduos pašalpos. Val
džios apskaitliavimu, šį pa 
nedėlį Washingtone buvo 
dar apie 10,000 veteranų; 
bet veteranų vadai sako, 
kad jų esą nemažiau kaip 
20,000. Tūli jų yra atvykę 
su moterimis ir vaikais. Jie 
stovi Washingtone jau 
sąvaitės.

Reikalauja Pažaboti Paryžiuje Prasidėjo Ispanija Apribos Da- 
Amerikos Fašistus. Į Gorgulovo Byla. vatkų Skaičių.

Dievas Neklauso 
Popiežiaus.

Šiomis dienomis pas Ro
mos popiežių atsilankė pora 
šimtų Amerikos airių kuni
gų ir kitokių klerikalų. Visi 
jie pabučiavo jam į pantap- 
lį, o jis jiems pasakė, kad 
svietas šiandien baisiai iš
tvirkęs ir subedievėjęs, nes 
visai nebenori pinigų duoti 
“ant Dievo garbės.” Bet is-Į 
tori ja rodanti, kad kuomet’ 
tik prasidėjo šitoks Dievo j 
nepaisymas, tai Dievas vi
suomet įsikišdavo ir ištvir
kėlius skaudžiai nubausda
vo. Dabar irgi jau atėjęs lai
kas Dievo rūstybei pasiro
dyt. Bet kol kas šita “Die
vo rustybė”nepasirodo.Kaip 
matyt, tai Dievas popiežiaus 
pranašavimų nepildo.

New Yorke italų anti-fa- 
šistų dienraščio “La Stampa 
Libera” redaktorius Girola- 
mo Valenti kreipėsi į New 
Yorko kongresmaną Fish’ą 
su reikalavimu, kad Kongre-

Francuzijos prezidento už
mušėjas sakosi esąs pasiren
gęs numirti už 150,000,000

rusų.
Šį panedėlį Paryžiuje pra

sas ištirtų fašistų darbuotę S1dėjo D-ro Povylo Gorgulo- 
Jungtinėse Valstijose. Jisai vo byla dėl užmušimo I ran- 
nurodo, kad Italijos kon^ul- cuzlJps prezidento Doume- 
tai, kurie kaipo tokie netu- Prokuroras pareikalavo 
ri jokios teisės į Amerikos Gorgulovui mirties baus- 
politiką kištis, yra paversti mčs. Gorgulovas susijaudi- 
fašistų propagandos lizdais n£s atsakė: Jus galite nu- 
ir kursto žmones prie riau- kirsti man galvą ant gilioti- 
šių. Pavyzdžiui, apvaikščio- no?» .bot mano idealo nesu 
jant 4 liepos Amerikos ne- naikinsiu Ir toliaus jis pa- 
klausomybės šventę, New aiškino, kad tasai jo idea- 
Yorke italų fašistų buvo iš- tas, tai Rusijos valstiečių iš

Nelaikykit Senų Po
pierinių Pinigų.

Jau keliatas metų, kaip 
Jungtinėse Valstijose buvo 
įvesti mažesnio formato po
pieriniai pinigai. Šiandien 
tų senų didžiųjų “bumažkų” 
apyvartoje jau nebesimato. 
Taigi išrodytų, kad valdžia 
visas jas jau surinko ir su
naikino. Bet taip nėra. Wa- 
shingtono valdžia praneša, 
kad dar $513,096,545 tų se
nųjų popierinių pinigų nėra 
sugrįžę. Reiškia, žmonės lai
ko juos pasislėpę. Valdžia 
ruošiasi netolimoj ateity 
prašyt Kongreso, kad tuos 
senuosius pinigus paskelbtų 
negaliojančiais. • Taigi kas 
laikosi juos paslėpęs, tas ga
li turėti nuostolių.

Detroite Areštuota 
530 Ateivių.

Associated Press praneša, 
kad 21 liepos Detroite buvo 
suimta 105 ateiviai, o sekan
čią dieną areštuota da 425 
svetimšaliai. Visus juos su
ėmę Darbo Departamento a- 
gentai.

Suimtieji esą priklausą 
daugiausia prie tų ateivių 
rųšies, kurie įsigavo į šią šalį 
nelegaliai. Daugiausia jie e- 
są įsigavę čia iš Kanados. 
Detroitas esąs didžiausis a- 
teivių šmugelio centras.

BRAZILIJOJ KRITO 15
REVOLIUCIONIERIŲ
Brazilijos valdžia prane

ša kad 500 mylių į pietus 
nuo Rio de Janeiro pereitą 
sąvaitę valdžios kariumenė 
atėmusi iš revoliucionierių 
Manoel Joaųuin miestelį ir 
nukovusi 15 revoliucionie
rių.

MIRĖ SENIAUSIA SHE-
NANDOAH’RIO LIE

TUVĖ.
šiomis dienomis Shenan- 

doah'ryje mirė Magdalena 
Žemaitienė, kuri atvažiavo 
iš Lietuvos 50 metų atgal ir 
visą laiką gyveno Shenan- 
doah’ryje. Taigi ji buvo 
^kaitoma seniausia šio mies
to lietuvė.

laisvinimas iš bolševikų ver 
gijos. Francuzijos valdžia su 
prezidentu Doumeru buvusi 
perdaug prielanki Sovie-

1,^9ftOO Miestiečių
Išėjo ant Farmų, tetų Francuzijos politika
Washingtono Agrikultu- linkui atlikau

ros Departamentas prane- sav? Pare’«4 lr. dabar esu 
ša, kad per 1931 metus nu,m.lrtl ,“z ly
gtinėse Valstijose 1,679,000 f>00.0°0 la,sv« ■ Prl(l»-
žmonių išėjo iš miestų ir ap- įre ^°1^u*ovas:; 
sigyveno ant farmų. Bet tuo; Kaltinamasis vadina save 
pačiu laiku 1,427,000 far-| “apaštalu .Bet jo advokatas 
merių apleido farmas ir per- skaito jį esant megalomanu 
sikėlė į miestus. Rezultate/Y1*3 tokiu žmogumi, 
miestuose sumažėjo 252,000 kuns yra ap>e>tas minties, 
žmonių. Šių metų pradžioje.kad J1S Į™ begalo svarbus 
ant farmų gyveno iš viso asmuo. Bylos metu jis syki 
31,260,000 žmonių.

provokuotos riaušės, kurio
se vienas asmuo buvo užmu
štas.

Ispanijos steigiaman Sei
man tapo įneštas bilius. ku
riuo reikalaujama apriboti 
vienuolių skaičius. Prieš re
voliuciją Ispanijoj buvo 65,- 
000 davatkų ir 4,698 kliošto- 
riai. Be to dar buvo daugy
bė vyrų vienuolių ir papras
tų kunigų. Visą šitą dyka
duonių armiją turėjo mai
tinti pavergti Ispanijos dar
bininkai. Užtai gi kilus re
voliucijai ir karaliaus val
džiai subirėjus, žmonės visu 
pirma puolė deginti kliošto- 
rius ir bažnyčias. Nuo to lai
ko tikinčiųjų skaičius Ispa
nijoj labai sumažėjo, o da
bar norima jų skaičių da la
biau sumažint, ir neleisti 
daugiau davatkoms daugin
tis.

PIETŲ AMERIKOJE KILO 
DIDŽIAUSI SUMIŠMAL

asmuo,
susijaudinęs sušuko: ”Fran- 
euzija, klausyk manęs: ar 

įkaitei mano politinį pro- 
? Tu turi jį perskai

to siMASKVOS DARBININ
KAI RADO IVANO BAI- gramą 

SIOJO PINIGŲ- 1-
Kasdami žemę statybos' Tekm° r’.’Wb

darbininkai Maskvoje pŽrei- kos randas lr Gorgulo™ 
tą sąvaitę iškasė didelį mo
linį puodą su senais sidabri
niais pinigais. Pinigai dau 
giausia iš 16-jo ir 17-tojo 
šimtmečių, kuomet Maskvo
je viešpatavo Ivanas Baisu
sis. Istorijos žinovai spėja, 
kad tuos pinigus bus užka
sę turtingi Maskvos pirkliai 
1613 metais, kuomet Mask
vą buvo užpuolę lenkai.

kos randas ir 
? žmona. Ji verkia. Gorgulo
vas yra rusas emigranta 
Jis nušovė Francuzijos pre
zidentą 6 gegužės dieną 
Kokiais tikslais jis tai pada
rė, niekas tikrai nežino.Vie 
ni jį vadina rusų fašistu, ki 
ti mano, kad jis esąs bolše 
vikų agentas ir tyčia apsi
meta jų priešu. Da kiti yra 
tos nuomonės, kad jis ne 
pilno proto.

Cholera Šluoja Ki
niečius.

Žinios iš Šanchajaus sako, 
kad choleros epidemija šią 
vasarą nuneš į kapus dau
giau kiniečių, negu pernai 
nunešė Yangzte upės potvi
nis. Dabar Kinijoj prasidėjo 
dideli karščiai, temperatūra 
siekia nuo 95 iki 116 Fah- 
renheito laipsnių, kas epide 
mijai sudaro palankesnes 
sąlygas, nes tokiuose karš
čiuose žmonės išgeria daug 
vandens, o tas vanduo dau
giausia užterštas ir dar dau
giau platina ligas. Nuo cho
leros kas diena miršta šim 
tai. Epidemija pasiekė net 
kariumehę.

Lenkijos valstiečiai 
Kovoja su Policija.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Jadowo miestely perei
tą sąvaitę įvykęs kruvinas 
valstiečių su policija susirė
mimas. Mat, valdžia uždėjo 
valstiečiam mokestį už nau
dojimąsi miestelio rinka, o 
valstiečiai atsisakė tą mo
kestį mokėti; tada policija 
pradėjo grobti jų prekes. 
Kaimiečiai ėmė grobikus 
mušti. Pasipylė akmenys, 
plytgaliai ir kitokie daiktai 
ant policijos galvų. Policija 
pradėjo šaudyt ir 3 kaimie
čius užmušė, o daug sužei
dė.

SUOMIŲ FAŠISTAI NO
RĖJO PAGROBTI KARO 

MINISTERĮ.
Pereitą sąvaitę Suomijos 

fašistai Lapua miestely kė
sinosi pagrobti karo ministe- 
rį Lahdensuo. Jis buvo išva
žiavęs į Lapua pasilsėti savo 
ūky. Vieną vakarą atėjo pas 
jį būrys ginklifotų fašistų ir 
liepė ministeriui ir jo drau
gams iškelti aukštyn ran
kas. Bet vietoj kelti rankas, 
ministeris su savo draugais 
pradėjo į užpuolikus šau
dyt Fašistai tada pasitrau
kė ir vėliaus keturi jų buvo 
areštuoti.

IŠ DARBININKŲ KOVOS LAUKO.

ANGLIŲ KASYKLOJ ŽU
VO BEDARBIS SU

VAIKAIS.
Uniontown, Pa. — Be

darbis Shearer nuėjo iš 
Vanderbilto su dviem savo 
vaikais pasirinkti anglių ap
leistoj Nellie kasykloj. Ka
da iki vakaro jie nesugrįžo, 
Shearerio žmona davė ži
nią apie tai kaimynams. 
Maineriai pasiėmę savo lem
pas nuėjo į tą kasyklą ir ra
do tėvą su abiem vaikais už
muštus. Juos užbėrė nukritę 
iš viršaus akmenys.

ČILĖJ SUSEKTAS REAK
CININKŲ SĄMOKSLAS.
Žinios iš Santiago sako, 

kad pereitą sąvaitę Čilėj bu
vo susektas reakcininkų są
mokslas nuversti laikinąją 
revoliucinę vyriausybę ir su
grąžinti buvusį diktatorių 
Carlosą Ibanezą, kuris šio
mis dienomis sugrįžo iš Ar
gentinos, kur po revoliuci
jos jis buvo pabėgęs. Revo
liucinės valdžios kariumenė 
apsupo Ibanezo dvarą ir su
ėmė visą sąmokslininkų mi
tingą, kartu ir patį Ibanezą.

Faunsdale, Ala. — Nak
ties laiku vagys iškirto ban
ko sienoj skylę ir pavogė a- 
pie $75,000. Sienos mūras 
turėjo apie 30 colių storio.

Kuboj Nudėtas Žval
gybos Viršininkas.
Šiomis dienomis Havanos 

gatvėje buvo nudėtas kapi
tonas Miguel Calvo, Kubos 
žvalgybos viršininkas. Jis 
buvo stambiausis diktatūros 
ramstis ir diktatoriaus Ma- 
chado tiesėji ranka. Taigi jc 
užmušimas yra geras smūgis 
visai kruvinajai diktatūrai. 
Du žvalgybos agentai, ku
rie lydėjo Miguelį Calvo kai
po jo asmens sargai, taipgi 
buvo nušauti kaip šunės. I 
patį žvalgybos viršininką 
buvo suvaryta net 36 kulip- 
kos. Jis buvo labai turtingas 
ir gindamas diktatūrą po
draug gynė savo turtus, ku
rie buvo išlupti iš biednų 
Kubos gyventojų. Jo užmu
šėjai nesuimti.

deralinės valdžios patvar
kymas, kuris draudžia strei- 
kieriams trukdyti streiklau
žius. Keliatas dienų atgal 
tuo patvarkymu čia buvo a 
reštuota 180 pikietuojančių 
streikierių, bet paskui buvo 
paliuosuoti, ir šerifas pareiš
kė, kad daugiau žmonių jis 
neareštuosiąs, jeigu jie ra
miai užsilaikys. Užtai gi gu
bernatorius pasiskubino ka
syklų haronams į talką.

INDIANOS GUBERNATO
RIUS LAUŽO STREIKĄ.

Pašaukė 3 kompanija* mili
cininkų skebams saugot 

kasykloj.
Indianos valstijoj, netoli

Duggerio miesto, Hoosier 
anglių kasykloj streikuoja 
darbininkai. Kompanija pa
sisamdė streiklaužių. Apie 
1200 streikuojančių maine
rių anądien apsupo kasyk
lą. Streiklaužiai davė žinią
gubernatoriui, kad jų kailiui SUŠAUDĖ CHICAGOS 
gręsia pavojus Ir Indianos DARBININKŲ VADĄ. 
gubei-natonus Leslie tuojau Shawano, Wis._ Pereitą 
pasaukė prie kasyklos 3 SąVajų> gja buvo sušaudytas 
kompanijas milicininkų ir j chicagos vežikų unijos vice 
pats žadėjo tenai pnbut. , pirmininkas Patrick Barrell 

Kariumenė paprastai bu- ,jr jo asmens sargas William 
na siunčiama į streikus tik- • Marx. Jiedu viešėjo čia vie
tai tokiais atsitikimais, kadanoj rodauzėj ir apie 1 valan- 
prasideda riaušės ir žmonių naktį išėjo užpakalinėm 
gyvybei gręsia pavojus. Gi durim į savo automobilių.Ir 
eia angliakasiai užsilaiko kaip tik išėjo, gauja gengs- 
kuoramiausia. Jie eina ka- 'terių tuoj pradėjo šaudyt iš 
\vklos pikietuoti kartu su šautuvų ir kulkasvaidžio 
savo moterimis, bet jokio Abudu krito negyvi, o žmog- 
triukšmo iki šiol da nebuvo, žudžiai pabėgo
ką ir pats to apskričio šeri ! ______
fas viešai yra pareiškęs. O ANT GELŽKELIO MEK-

BRAZILIJA UŽSAKĖ 15 
KARO LĖKTUVŲ.

Pereitą sąvaitę Brazilijos 
valdžios agentai užsakė 
Jungtinėse Valstijose 15 
naujų karo lėktuvų, kurių 
Dadarymas kaštuos $200,- 
000. Orlaiviai turi būt taip 
suruošti, kad iš jų butų ga
lima mėtyt bombas ir šau
dyt iš kulkosvaidžių. Matyt, 
too budu valdžia ginsis nuo 
sukilusių prieš ją žmonių.

vis dėlto gubernatorius ka- 
riumenę nusiuntė. Matyt, 
jam baisiai rupi tas streikas

SIKOJ UŽMUŠTA 16 
ŽMONIŲ.

Tacubos mieste, Meksi
sulaužyt. Tai ve, kokio atly- koj, traukinys užvažiavo e 
ginimo susilaukia darbinin- jusį skersai gelkželį gatvin i 
kai, kuomet rinkimų metu tramvajų. Katastrofoj 16 
jie balsuoja už demokratus žmonių buvo užmušta ir 12 
ir republikonus! sužeista.

Mainerių streikas pietų —:---------
Indianoje tęsiasi jau nuo 1 Weimaro mieste, Vokieti 
balandžio, kuomet pasibai- joj, bedarbiai aną dien pa 
gė mainerių sutartis su kom- kėlė riaušes ir įsiveržę 
pani jomis ir kompanijos at- miesto valdybos rumus ap- 
sisakė naują sutartį pasira- kūlė to miesto galvą Muelle- 
šyti. čia vra išleistas ir fe- rį.

BRAZILIJOJ REVOLIU
CIONIERIAI IMA

VIRŠŲ.

Bolivijoj karo stovi*; Peru
vijoj žiaurios skerdynės.
Pietų Amerikoje paskuti

nėmis dienomis prasidėjo 
nauji sumišimai. Brazilijoj 
sukilo Sao Paulo valstija 
iries laikinąją prezidento 
Vargaso centralinę valdžią 
ir pareikalavo, kad jisai tuo
jaus rezignuotų. Sukilėliai jį 
caltina diktatoriškais paim
amais. Jie sakosi norį grą
žinti kraštui konstitucines 
teises ir pilną laisvę. Vargas 
nenorėjo pasiduoti ir ėmė 
organizuot savo šalininkus, 
tad revoliucionierius su- 

mušt.Revoliucionieriams va
dovauja Pedro de Toledo, 
juvusis Sao Paulo valstijos 
gubernatorius. Jisai sako, 
<ad jo revoliucinė armija 
turi 50,000 gerai ginkluotų 
vyrų, prie kurių pereitą są
vaitę prisidėjo dar 10,000 
“pusfašisčių”. Revoliucio
nierių orlaiviai šį panedėlį 
aplėkė kraštą mėtydami ma
nifestą, po kuriuo pasirašo 
visa eilė žymių piliečių. Jie 
sakosi nenorį skaldyt Brazi
liją, tik grąžinti kraštui kon
stituciją. Ir todėl jie vadina 
save “konstitucionalistais.” 
Vėliausios žinios sako, kad 
arp valdžios šalininkų ir 
konstitucionalistų įvykęs 
smarkus mušis, po kurio 
Vargas nutaręs rezignuoti. 
Vadinasi, revoliucionieriai 
laimėjo.

Tuo pačiu laiku revoliuci
ja kilo ir Peruvijoj. Žinios 
sako, kad tenai sukilo ko
munistai ir užėmė Trujillo 
miestą. Atėjus valdžios ka
riumenei šito miesto liuo- 
suoti, įvykusi baisi skerdy- 
nė. Miesto gatvės buvusios 
užklotos žmonių lavonais 
kelias dienas. Komunistai e- 
są jau apgalėti.

Tarp Bolivijos ir Parag
vajaus kilo ginčas dėl sie
nos. Bolivijos žmonės pra
dėjo reikalauti karo. Ir tas 
karo ūpas taip pakilo, kad 
Bolivijos valdžia apskelbė 
karo stovį. Du tūkstančiai 
moterų atmaršavo ties vy-’ 
riausybės rūmais ir pareiškė 
norą paaukoti valdžiai savo 
gyvybę, jeigu ji apskelbs Pa
ragvajui karą. Karo karštis 
apėmė boliviečius dėl to, 
kad būrys Paragvajaus ka
reivių perėjo per sieną ir už
ėmė Bolivijos fortą Marisca- 
lą.

Bolivai kaltina paragva- 
jiečius užpuolimu jų žemės, 
o paragvajiečiai sako, kad 
jie čia darą tiktai “apsisau
gojimo žingsnius” prieš Bo
liviją. Išrodo, kad gali kilti 
karas.

20,000 ŽMONIŲ BATOS 
LAIDOTUVĖSE.

Anąsyk rašėme, kad Če- 
koslavakijoj mirė čeverykų 
fabrikantas Bata, pramintas 
“Europos Fordu”.Dabar pa
pildomai iš Pragos praneša
ma, kad jo laidotuvėse daly
vavo 20,000 jo fabriko dar
bininkų.
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KAIP LIETUVOS KONSULAS 
BRAZILIJOJ “DARBUOJASI

UNIVERSITETO PREZI
DENTAS UŽ SOCIALIS

TŲ KANDIDATĄ.
“Naujienos” rašo:
“Chicagcs Universiteto pre

zidentas, Robert Maynard Hut- 
chins, pareiškė spaudos atsto
vams, kad jisai ateinanti rude
nį balsuosiąs už Socialistų Par
tijos kandidatą į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Norman 
Thomasą. Prezidentas Hut- 
chins sakosi esąs ne socialis
tas, bet jisai norįs savo balsa
vimu už socialistų kandidatą 
pareikšti savo protestą prieš 
republikonus ir demokratus.

“Didžiausiojo Amerikos uni
versiteto galva mano, kad 
‘protesto balsas’ nėra numes
tas balsas, kaip rodosi dauge
liui Amerikos žmonių. Balsuo
tojai Amerikoje paprastai rū
pinasi būti su tąja puse. kuri 
laimi. Bet šitoks balsavimas 
tai kaip tik ir yra numetimas 
balso Į šalį. Ką laimėjo, saky
sime, tie milionai balsuotojų, 
kurie 1928 m. balsavo už Hoo
verį? Nieko. Milžiniškas balsų 
skaičius, paduotų už Hooverį. 
parodė tik žmonių nesugebėji
mą savarankiškai protauti.

“Nors prezidentas Hutchins 
ir sakosi nesąs socialistas, bet 
yra reikšmingas faktas, kad ji
sai nesibijo viešai pripažinti, 
jogei yra geriau balsuoti už so
cialistų kandidatą, negu už re- 
puMikonų arba demokratų. 
Prieš keletą metų toks univer
siteto prezidento pareiškimas 
butu iššaukęs tarpe 'gerų ame
rikonų’ didelį nusistebėjimą ir 
net pasipiktinimą. Bet šiandie 
Amerikos apšviestų žmonių ei
lėse yra daug simpatijų socia
listams. Socialistų neapkenčia 
tik darbininkų išnaudotojai ir 
tie tamsuoliai, kurie socializ
mą įsivaizduoja kaip koki ‘bau
bą’.”

Už Socialistų Partijos 
kandidatus pasižadėjo bal
suoti taip pat ir Amerikos li
beralų sąjunga, kurioj taipgi 
yra daug žymių mokslo, vy
rų, profesorių, rašytojų ir 
kitokių pažangiųjų Ameri
kos proto jėgų.

KAS FINANSUOJA DARI
JAUS SKRIDIMĄ IŠ NEW 

YORKO Į KAUNĄ?

Nesenai “Keleivyje” ir ki
tuose laikraščiuose tilpo lie
tuvių lakūnų, Darijaus ir 
Girėno, pranešimas, “Mes 
skrisime iš New Yorko Į 
Kauną,” ir tame pranešime 
jie kreipiasi i plačiąją Ame
rikos lietuvių visuomenę, 
kad paremtų jų žygi pini
gais. Tuo tikslu jie prašo vi
sose kolonijose kurti komi
tetus ir rinkti aukas. Vv- 
riausis komitetas tam darbui 
vesti busiąs Chicagoje. Pa
galios Amerikos lietuviai ra
ginami suruošti tam tikslui 
net “Lietuvių Aviacijos 
Dieną.”

Darijus su Girėnu savo at
sišaukime rašo:

“Iš viso reikia įvairių Įrengi
mų $4000 sumai. Mes. susidėję 
visus savo pinigus, nupirkome 
$16,000 vertės lėktuvą. Taigi, 
tam isteriškam lietuvių žygiui 
mes esame paaukoję visą savo 
turtą ir aukojame visas savo 
jėgas. Atlikome patys tik tai, 
ką galėjome. Būtinai reikalin
gų lėktuvui Įrengimų Įsigyt pa
tys jau neįstengiame. Tad tiki
mės, kad tai atlikti mums pa
dės Amerikos lietuviai. Tuo ti
kslu aplankysime visas dides
nes Amerikos lietuvių koloni
jas.

“Todėl nuoširdžiai prašome 
visų Amerikos lietuvių koloni
jų organizaeijų vadus pasita
rus sudaryti musų skridimui 
per Atlantiką remti komitetus 
ir surengti kiekvienoje apylin-

kėje Lietuvių Aviacijos Dieną.
“Minėto tikslo siekiant, rei

kės aplankyti visas lietuvių gy
venamas vietas. Tad reikės su
daryti musų kelionės maršrutą 
ir iš anksto nuskirti Lietuvių 
Aviacijos Dieną kiekvienoje 
kolonijoje.”

Vadinasi, pp. Darijaus ir 
Girėno žygi turi finansuoti 
musų visuomenė, neskaitant 
to, ką jie patys yra Įdėję.

Bet Lietuvos laikraščiai 
praneša visai ką kitą. “Lie
tuvos Žinios” Įdėjo “Eltos” 
pranešimą, kur pasakyta,
kad tą ”skridimą organizuo
ja ir finansuoja Amerikos 
katalikų laikraštis ‘Drau
gas*.”

Jeigu ‘‘Elta” praneša tie
są, tai reikštų, kad Ameri
kos lietuvių visuomenę nori
ma apgauti. Ji sudės pini
gus, o kunigų organas pasi
ims užtai kreditą. Jeigu ke
lionė per jūres pavyktų, tai 
lietuviuose, žinoma, ji su
keltų nemaža entuziazmo. Ir 
tuomet "Draugas” galėtų 
girtis, kad tai jo nuopelnas.

Šitokiam “skymui” pa
žangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė ir spauda nekuo- 
met nepritars ir savo pini
gais jo nerems.

Skridimo iniciatoriai, pp. 
Darijus ir Girėnas, turėtų to
dėl paaiškinti, kaip ištikrųjų 
yra: ar tai tiesa, ką “Elta” 
praneša, ar ne. Tiksliau ta
riant, tegul jie musų visuo
menei paaiškina, ar jie ruo
šiasi skristi savistoviai, tik 
sau garbės jieškodami, ar 
susitarę su “Daugu”, kad 
kartu padarius ir jo klerika- 
l’škam krorųeliui reklamą?

PATARIA TRAUKTI SU 
SIVIENIJIMĄ TEISMAN.
Jeigu jus prigulit prie Su

sivienijimo ir jeigu jus nesu
tinka! su tūlais tos organiza
cijos politikieriais, tai jus 
neturit juos kritikuoti, bet 
turit traukti SLA. teisman.

Šitaip galvoja sandariečių 
organas “Sandara”. Štai jo 
žodžiai:

“Jeigu socialistai ar kiti jau
čiasi apgautais ar nuskriaus
tais, kodėl gi jie nepasinaudoja 
desėtkais padorių priemonių 
apginti savo teises? Kodėl, sa
kysime, vietoj kelti organizaci
joj suirutę, jie nepareikalauja 
atiduoti ginčijamus klausimus 
i bešališką tribunolą SLA. ry- 
bose arba i valstybini teismą. 
Toks žingsnis butų taikos žing
snis ir niekas negalėtu primes
ti ‘pažangiem’ socialistam, kad 
apart kėlimo revoliucijų jie 
niekuom kitu nesirūpina.”

Vadinasi, rimta kritika ir 
protestai, tai “nepadorios 
priemonės” savo teisėm gin
ti. Tai yra. kėlimas “suiru 
tės” ir “revoliucijų” organi
zacijoj. Ot, nutempti orga
nizaciją Į valstybinį teismą, 
kad ji turėtų pasisamdyti 
keliatą advokatų ir išmokė 
tų pusėtiną sumą pinigų, tai 
nebūtų jokia suirutė, jokia 
revoliucija. “Sandaros” su
pratimu, jeigu nepatenkinti 
nariai užvestų prieš SLA. to
kią bylą, tai butų tikrai “pa 
dori priemonė”, tikras “tai
kos žingsnis.”

“Sandaros” rašytojas tu 
rėjo būt saulės ar mėnulio 
spindulių užgautas, nes blai
vu protu žmogus, rodos, ne
galėtų šitokių nesąmonių 
prirašyti. Juk sandariečiai 
pirmutiniai pakeltų riksmą, 
jeigu socialistai ar kas kitas 
patrauktų Susivienijimą tei
sman. Teismas yra kiekvie
nai organizacijai nelaimė, 
nes jis netik jos iždą tušti
na, bet supjudo narius ir pa 
sėja didžiausią demoraliza-

ciją. Kaipgi tad sveiko proto 
žmogus gali norėti savo or
ganizacijai teismo?

ARTISTAS BABRAVI
ČIUS GRĮŽTA AMERI

KON?
“Lietuvos Žinios” rašo:
“žinomas Amerikos lietuvis 

ir Valstybės Operos solistas p. 
J. Babravičius liepos 30 d. iš
važiuoja į Klaipėdą, o iš ten a- 
pie 15 rugpiučio važiuoja atgal 
į Ameriką. Prieš išvykdamas, 
dainininkas mano surengti at
sisveikinimo koncertą Palan
goj-”

Mes bijomės, kad Ameri
koje dabartiniais laikais p. 
Babravičiui gali būti daug 
sunkiau, negu Lietuvoje. Iš 
koncertų čia jokio pelno da
bar negalima tikėtis; daž
niausia prie jų reikia da pri
dėt.

ČIGONAI PRALENKĖ 
MUSŲ TAUTININKUS.

Lietuvos čigonai jau turi 
savo karalių. Atėję iš Kau
no laikraščiai paduoda apie 
tai tokią žinią:

“žemaičių Kalvarijoj atlai
dai jau pasibaigė. Į juos buvo 
suvažiavę nemaža žmonių, bet 
taip pat nemaža įvairių biz
nierių. Į atlaidus specialiai iš 
Latvijos buvo atvykęs didelis 
čigonų būrys. Jie Kalvarijoje 
išsirinko savo naują karalių.”

Taigi pasirodo, kad “tau
tiniu susipratimu” čigonai 
pralenkė musų tautininkus. 
Musų patriotai karaliaus da 
neturi, nors senai jo trokšta.

SIJONISTAI APSKUNDĖ
LIETUVAI ANGLIJĄ

Prašo, kad Lietuva paspau
stų Angliją už nepastaty*
mą kokio ten namo Pale

stinoj.
Teko sužinoti, kad užsie

nio reikalų ministerijoj gau
tas tam tikras raštas, pasių
stas Lietuvos žydų sijonistų 
revizijonistų ir pasirašytas 
dr. Dubrovičiaus su Šmidtu, 
kuriame nusiskundžiama, 
kad anglai netesi žydams 
duetų Palestinoje pažadų, 
būtent, kad nepastatė jiems 
vieno svarbaus namo. Lie
tuvos vyriausybė prašoma 
tuo rrikalu ‘‘paspausti” an
glus, o jei tie nesutiktų pasi
taisyti, tai kreiptis Į Tautų 
Sąjungą ir ten tą klausimą 
įnešt svarstyt.

Mylėk žmona kaip dusią, o 
kratyk ją kaip grušią.

Rusų patarlė.

ONYT. AS LIN
KSMA! JONAS 
VESIS MANE į 

ŠOKIUS!

KITĄ DIENĄ
SUGADINO MAN VAKARĄ. 
JONO NEATSARGUMAS SU 
-B. O."! DAI GIAU NEISIU

Aš NEMANAU K AD JIS 
ŽINO PRAŠYK BROLJ 

PERSERGĖTI JI.

JONAS PRIĖMĖ PA
TARIMĄ — PRAU
SIAS SU LIFEBLOY

NĖR “B. O.” GADYTI ROMAN
SĄ. JI PRIŽADĖJO BŪTI JO 

DRAUGE AMŽINAI.

Saugokitės nuo “B. O.”
(kūno kvapo)

šiose tvankiose vasaros dienose
ĮJENT kiek įtempimo—ir mes prakaituojam! 

O tada —jei mes ne apsisaugojam—“B. O.”
(kūno kvapo)! Kiti tuoj pastebi—kalba. Neri- 
zikuokit ji, nemalonumų. Apsisaugokite šiuo 
lengvu, smajriu budu. kad neprasikalst. Praus- 
kitės reguliariai su Iafebuoy. Jo tirštos, sme- 
tonuotos putos nuplauna visokį bruda. Nuvalo 
gemalus nuo rankų—pagelbsti apsaugot svei
kata. Jo priimnus kvapas prapuola besiplau- 
nant.

Atgaivina veido odą.
Lifebuoy tyros, švel
nios putos giliai išva
lo skylutes— atgaivi
na tamsių odų ir pa
daro skaisčia. Priim
kite Lifeibuoy šian- . 
dien.
Pmduk. Lever Bros. Co.

TAUTIŠKAS FAŠIZMAS VEDA
VOKIETIJĄ I PRAŽŪTI.

Hitlerio tautiškam fašiz- ' Kas gi veda j pražūtį de- 
mui Įsigalėjus, Vokietija at-1 mokratijos pastangomis po
sidurė pilietinio karo aki 
vaizdoje.

Ginkluotos hitlerininkų 
gaujos organizuotai užpul-
dinėja savo politinius prieši- ^Knasi nacionalistais, kurie
ninkus ir jų Įstaigas, ramius 
praeivius ir policiją. Pasku
tiniuoju laiku Berlyno ir ki
tų miestų gatvės tapo mušiu 
arena su barikadomis, šū
viais, užmuštais ir sužeis
tais.

Hitlerininkai kelias va
landas šturmavo socialde
mokratų organo “Worverts” 
redakciją. paleido dar
ban revolverius ir net grana
tas. Visa tai daroma dabar
tinei reakciniu dvarininkų 
valdžiai pataikaujant, kuri 
vėl leido Hitleriui laikyti sa
vo banditišką “armiją” ir 
kuri nededa jokių pastangų 
sustabdyti prasidėjusi pilie
tini karą.

Maža to. Tarp Papeno 
vyriausybės i Bavarijos vy
riausybės vyksta rimtas kon
fliktas dėl to, kad Bavarijos 
vyriausybė uždraudė hitleri
ninkams nešioti jų uniformą
ir neleidžia jiems daryti 
“tautiškas” demonstracijas 
su piliečių šaudymu. Nacio
nalistai dabar net reikalauja 
pasiųsti Bavarijon reichsta
go pulkus “maištininkams 
malšinti” ir smerkia “tauti
škos vienybės” ardytojus. 
Respublikoniškoji Vokieti
ja, puikiai suprasdama na
cionalistų pragaištingus tik
slus, taip pat ruošiasi karui. 
Šiomis dienomis respubliko
niško “Geležinio Fronto” 
vadas Gelderman pareiškė, 
kad į fašistų smurto priemo
nes demokratija atsakysian
ti tokia pat jėga. Šie žodžiai 
nereikalingi komentarų. Vo-
kiečių demokratijos vadai gu įsistiprinti Liepojoj. Len- 
aiškiai sako, kad be žutbuti- kai jau esą susitarę tuo rei- 
nės kovos jie neleis panai- kalu su Latvija. Lieką tik 
kinti respublikos laisvę ir at- priversti Lietuvą leisti susi- 
statyti dvarininkų ir kariš- siekimą Liepojos Romnų ge- 
kos kastos monarchiją. Ben-' ležinkeliu. Lenkai, prancu- 
dras pavojus privertė sočiai- zų padedami, imsiąsi naujų 
demokratų, profesinės są- pastangų priversti Lietuvą 
jungos, krikščionių darbi- nusileisti. Liepoja tada bu- 
ninkų organizacijos ir net sianti didžiulė Lenkų karo 
komunistus tartis dėl suda- bazė prieš SSSR. 
rymo bendro fronto prieš Tokia yra paduodamoji 
dvannmkų reakciją. “Pravdos” žinia. Už jos tik-

Vokietijoje jau pakvipo rūmą atsako “Pravda.” Ge- 
pralietas kraujas, šaliai grę- ra butų, kad Latvijos vy 

’sia visiška ekonominė suiru- riausybė tuo reikalu aiškiai 
(tė ir net galimas kai kurių pasisakytų.
jos dalių atsiskyrimas. “T—tas’

didžiojo karo iš ekonominių 
griuvėsių atstatytą Vokieti
ją?

Ogi tie gaivalai, kurie va-

vaikšto pasipuošę vokiečių 
tautiškomis spalvomis.

Tai daro “patriotai”, ku
rie “tautos garbę” mato ne
kaltų piliečių žudyme ir i- 
vairių visuomeninių ir kultū
rinių Įstaigų griovime.

įvairių šalių fašizmas jau 
pakankamai aiškiai paro
dė, kokią nelaimę jis neša 
tautai.

Dabar jau ir aklieji turė
tų praregėti ir griežtai sutar
tinai tarti: “gana!”

* “Liet. Žinios.”

Ką Rašo Sovietų 
Spauda,

Sovietų spauda yra labai 
akyli visiems užsienių Įvy
kiams. Ji visur mato slaptą 
ar atvirą ruošimąsi karui, 
šiaip ar taip nukreiptam 
prieš SSSR. Lig šiol tie pra
našavimai nė karto nevirto 
tikrove.Tačiau tat dar nerei
škia, kad jie butų buvę visi
škai klaidingi. Labai gali
mas daiktas, kad toks anks
tyvas karo pavojaus kėlimas 
aikštėn yra nemaža padėjęs 
jo išvengti. Nes sunku pra
dėti karą, jei visi žino, kas 
ji turi pradėti. Todėl į so
vietų spaudą turim žiūrėti, 
kaip Į barometrą.

Komunistų partijos ofi
cioze “Pravdoj” pasirodė 
straipsnis, kuriam rašoma a 
pie Lenkijos pasiruošimus 
karui su Sovietų Rusija. E 
są, lenkai, nesitenkindami 

- Gdynės uostu, daro pastan

Lietuvos konsulas Brazi- to sau daro biznį—renka iš 
lijoj, “daktaras” Mačiulis, nelaimingų bedarbių pini- 
nė truputėlį neatsilieka nuo gus- Ir tik dolerius. Brazili- 
“tautos vadų” Lietuvoje, bet škų pinigų nepripažįsta, 
kartais dar ir pralenkia Ponas Mačiulis rūpinasi 
juos. taipgi lietuvių kolonijos

Ponas Mačiulis netik ne- “kultui inimu”.lš Lietuvos iš
moka sugyvent su lietuviais, sirupino pašalpą lietuviškos 
bet—priešingai—nuolatos mokyklos statymui. Na, ir 
ir nuolatos Įgyja daugiau Vilią Belloj mokyklą pasta- 
antipatijos lietuvių koloni- tė. Bet joje ne mokyklą, o 
joj savo elgesiu. Lietuviai bažnyčią Įrengė. Vaikai ir 
stebisi, kaip dar brazilų vėl neturi mokyklos ir pri- 
spauda nutyli apie jo dar- veisti lankyti brazilų mo- 
bus. Matyt, nėra kam pain- :kyklas. šis neva mokyklai 
formuoti. namas pastatytas valdiškais

Jau kartą “Keleivyje” bu-' pinigais. Mačiulis ji valdo, 
vau rašęs, kad Lietuvos kon- Už namo pastatymu sumo
suotas S. Paulyje, tai viso- keta $70,000. Mat, ji 
kių žmogysčių lizdas; kad įstatė geras Bačiulio bičiulis 
ten visi aferistai rasdavo į Vagneris, buvęs rusų “kazo- 
sau saugią vietą, šiais lai- kas”. Be to dar, Mačiulis 
kais iškilo aišktėn dar vie-1 Vagneriui už “pasidarbavi- 
nas konsulo Mačiulio sėb- mą” lietuvių kolonijai, už
ras, tai ponas V. P., pirmi
ninkas Savyglobos S-gos 
(tokios sąjungos faktinai 
nebuvo, tik jos vardu kon
sulas gaudavo iš Lietuvos iž
do kas mėnesis po 100 dole-! karto neprieisi, pirma išeg- 
rių—K. D. Ar.). Mačiulis i zaminuo ja mašinistė, kuri 
tam savo sėbrui parūpino'lietuviškai nemoka, o tik ru- 
tamystę vienam bankiniam siškai-
name, išvydamas čia pirma! Jei p. Mačiulis V. Bellos 
tarnavusi A. Majų. Atsisė-j mokykloj Įrengė bažnyčią, 
dęs prie pinigų tasai ponas • tai dar pusė* bėdos, bet daug 
P. sumanė iškrėst šposą. Na,' negražiau atrodo Bom Ri- 
ir iškrėtė — kelias dešimt įtero mokykloj, kur Įrengta
tūkstančių išnešė iš banko ir 
pabėgo Į Lietuvą. Apsivo
gus tam V. P., dabar jo vie
toj pats Mačiulis tarnauja, 
nors neoficialiai, bet iš kon-
sulato siunčia ten lietuvius tenka matyti, kaip mokyk
pirkti laivakorčių, pinigų 
keisti, ”šamadų” darytu 

Ponas Mačiulis yra ne 
tik visokių “patriotų” glo
bėjas, bet kartu ir didelis lu
pikas: už menkiausio liudi
jimo parašymą lupa nuo lie
tuvių darbininkų po 3—7 
dolerius. Neturi dolerių, tai 
konsulatan ir nesikreipk. 
Dabar, kuomet siaučia ne
darbas, daugelis bedarbių 
važiuoja ar į fazendas, ar Į 
kitus miestus jieškoti dar
bo. Bedarbiams Imigracijos 
departamentas už dyką duo
da gelžkelio bilietus, jei kas 
pristato iš konsulato liudiji
mą. O lietuvių konsulatas iš

MOKSLO D AL YKAL
Padavimai apie mėnulį.

Mėnuliu nuo senų senovės 
domisi ne vien mokslinin
kai, bet ir paprasti žmonės. 
Apie šį ištikimą musų pla
netos palydovą visam pa
sauly yra visokiausių pada
vimų, prietarų.

Lietuvoje, pavyzdžiui, net 
dabar laukia jaunojo mėnu
lio, jei nori kūdikiui pirmą 
kartą nukirpti plaukus; kai 
kuriomis ligomis sergančius 
gydo tik delčioje, draudžia 
vaikams žiūrėti Į skaistų gie
drame danguje mėnulį, nes, 
esą, tatai bukina vaiko pro
tą ir tt. Senovėje lietuviai 
mėnuli laikė dievybe, jam 
nusilenkdavo, malonių pra
šydavo.

Kinijoj ir dabar tikima, 
kad piktosios dvasios, di
džiuliai smakai, laikas nuo 
laiko kėsinasi mėnulį prary
ti, prie jo tylomis artinasi, jį 
tykauja. Tuo budu jie aiški
na ir mėnulio užtemimus. 
Užtemimui artinantis, visi 
kiniečiai bėga i gatves, kie
mus ir rėkaudami, sukauda
mi ir daužydami blėtiniais 
indais, būgnais ir net šaudy
dami, stengiasi “smakus” 
nuo mėnulio atbaidyti. Už
temimui pasibaigus, jie di
džiuojasi, kad savo triukš
mu mėnulį išgelbėję.

Indostane šventai tikima, 
kad mėnuly gyvena tik du

kabino “gediminą’
Lietuviai, kurie turi rei

kalų konsulate, piktinasi, 
kad negali susikalbėti lietu
viškai. Mat, prie konsulo iš

karčiama, o mokyklos mo
kytoja, karčiamos savinin
kė. Reikia tik isivaizdint, ką 
tokiose mokyklose vaikai 
gali išmokt! Labai dažnai

los “mokytoja” pilsto stik
liukus degtinės, o mokiniai 
bonkas nešioja!

Mokos lietuvių mokykla 
taipgi mažai kuo skiriasi 
nuo pirmų dviejų. Šioje mo
kykloje visai nėra lietuvio 
mokytojo. Konsulas Mac. 
paskyrė jon vieną mergšę, 
kuri netik jokio mokslo cen
zo neturi, bet dar ir lietuvi
škai nemoka, tik lenkiškai. 
Labai dažnai Mokos moky
kloj skamba lenkiškų himnų 
garsai.

Tai tokios lietuvių nau
jienos iš Brazilijos. Ne labai 
geros-

K. D. Arūnas.

padarai—žmogus ir šuo — 
dievybių i ten iš žemės už 
didelę bausmę išvalyti.

Lenkijoje žmonės pasa
koja, kad mėnuly gyvena iš
tremtas miško sargas, rin
kęs miške nulaužtas šakas 
šventadieni.

Afrikos negrai mano, kad 
mėnulis kas mėnesis miršta 
ir jo vieton gimsta naujas. 
Tad daugelis negrų tautelių 
jaunąjį mėnulį visada svei
kina muzika, dainomis ir šo
kiais.

Anglijoj visiems žinomas 
padavimas apie asilą, kuris 
gerdamas upely vandenį 
prarijo ir mėnulį, atsispin
dėjusi vandeny. Asilą turė
jo piauti ir mėnulį, iš jo vi
durių ištrauktą, vėl i dangų 
paleisti.

Mėnuliui beveik visur 
žmonės teikia kaltinimus, 
kurių iš tikrųjų jis nėra užsi- 
tarnavęs. Pavyzdžiui, tvir
tina, kad jo spinduliai, ap
švietę mieganti žmogų, sun
kina miegą, pagimdo baisių 
sapnų ir net miegantį pri
verčia atsikėlus vaikščioti 
užmerktomis akimis stogais, 
pakraigėmis, lipti į medžių 
viršūnes ir, bendrai, visur, 
kur yra pavojus nukristi ir 
susikulti ir kur žmogus ne
miegodamas jokiu budu ne- 
Įlips. Ta liga sergančius ir 
vadina “lunatikais”.

#
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

SLA. 50 KUOPOS DARBUOTE i
BINGHAMTON, N. Y.

Liepos 5 d. Lietuvių Sve- • nes teisybė ims viršų ir tie 
tainėj kuopos nariai laikė Įvykiai turi mus pamokint, 
mėnesini susirinkimą, kuria- į kad ateityje turėtume geres- 
me buvo išklausytas ii- SLA.' ni supratimą apie musų sali-

Bedarbiai Pardavinėjami iš Varžytinių.

37-to Seimo delegatų rapor
tas.

Susirinkimas buvo nuosa
kus. Išklausius valdybos ir 
ivairių komisijų raportų, ei
ta prie SLA. 37-to Seimo 
delegatų raporto. Delegatai 
buvo keturi: A. Chamo, J. 
Morkūnas, P. Adomaitis ii 
J. M. Bučinskas. Raportą 
buvo paruošę bendrai, kuri 
išdavė d. J. M. Bučinskas, 
kiti delegatai papildė ji žo
džiais. Raportas buvo aty- 
džiai išklausytas ir priimtas 
vienbalsiai. Bet Seimo nu
veikti darbai sutiko skau
džios ir rimtos kritikos. Y- 
patingai nariai pasipiktino 
dėl sutrempimo narių tei
sių, t. y. visuotino balsavi
mo. priėmimą neteisėtų de- 
legeatų ir išteisinimoAžuna- 
rio-Devenio aferos dalyvių.

Iš delegatų raporto paaiš
kėjo kad sandariečiai, ku
rie visuomet save persistaty
davo dideliais demokratijos 
šalininkais, ranka rankon ė- 
jo su atžagareiviais fašistais 
iš “Vienybės” abazo ir ačiū 
tam sandariečių pasitama- 
vimui fašistai nekurtuose 
klausimuose išėjo vietomis 
laimėtojais. Dėka sandarie
čių veidmainingumui, narių 
teisės ir SLA. principai ir į 
sugyvenusios tradicijos tapo 
patremptos demokratijos 
priešų.

Abelnai pas narius matė
si didelis nepasitenkinimas 
seimo nuveiktais darbais ir 
neapykanta narių teisių var

ninkus sandariečius ir nepa
siduot save suvedžiot viso
kiems pseudo demokratams, 
bet stovėt griežtoje organi
zacijos ir narių trisjų sar-, 
gyboje.

Delegatų raportams Ir na
rių pareiškimams pasibai
gus, eita prie naujų reikalų: 
nutarta surengti metini iš
važiavimą. Tam darbui iš
rinkta komisija iš dviejų na-( 
rių, p. J. Kavaliausko ir A. 
Chamo ir jiems pavestas 
visas rengimo darbas.

Birželio 26 d. Balčikonio 
vasarnamyje buvo pareng- ' 
tas neoficiališkas SLA. 50 , 
kp. delegatams priimti išva
žiavimas.

Dalyvavo gana didelis bu- 
rys kuopos narių ir svečių. 
Delegatai grįžo iš Pittsbur- 
go jau pavakary ir tik sus
pėjus jų garbei parengti iš
važiavimą, tuojaus buvo pa

• Los Angeles mieste bedarbiai moterys ir vyrai parsiduoda viešai iš varžytinių bent ko
kiam darbui dirbti. Kas daugiau pasiūlo, tas tokį bedarbi pasiima. Pasibaigus pasauliniam ka
rui, Bostone panašiu budu buvo pardavinėjami Amerikos paleisti kareiviai.

Kaip Stovi Užsidariusio Elijošiaus 
Banko Reikalai

CHICAGO, ILL.

NORWOOD, MASS. 
Negražios intrigos

draugijoj.
Savo laiku buvo “Kelei- 

rašyta, kad DLK. Keis-

Chicagos lietuviai šian
dien daugiausia yra susirū
pinę Elijošiaus banku, kuris 

• oficialiai buvo žinomas kai
po Universal State Bank. Tą 
banką kontroliavo lietuvių 

j bendrovė su p. Elijošium 
(priešaky. Elijošius Chicago- 
įje buvo pagarsėjęs kaip la
bai turtingas žmogus ir to
dėl lietuviai turėjo didelį 
pasitikėjimą jo bankui. Ne
tik paprasti musų žmoneliai, 
darbininkai, nešdavo ir dė
davo tenai savo sutaupytus 
centus, bet laikydavo tenai 
savo “accountus” ir stambus 
musų biznieriai, profesiona 
lai. Na, ir, štai, ima tas ban
kas staiga ir užsidaro. Gali
te todėl suprasti, koki sumi
šimą tas sukėlė musų žmo
nių tarpe! Vieni verkia, ki
ti keikia, ir visi susirūpinę, 
nes nežino, ar gaus ką nors 
atgal, ar ne.

Pats p. Elijošius iš pra
džių buvo pareiškęs, kad 
bankas busiąs reorganizuo
tas ir atidalytas iš naujo.Bet 
valdžios pastatytas valstijos 
bankų prižiūrėtojas Oscar 
Nelson jau paskyrė receive- 
rį Elijošiaus bankui likvi
duoti. Banko direktoriai siū
lė Į receiverius porą žmonių 
iš savo pusės, bet Nelsonas 
juos atmetė, o paskyrė savo 
sėbrą.

Banko direktoriai labai 
tuo nepatenkinti ir žada 
šaukti visų depozitorių susi
rinkimą ir kartu su depozi- 
toriais reikalauti, kad Nel
sono pastatytas receiveris C. 
E. Herriot butų išmestas, o

jo vieton sudarytas likvida
cinis komitetas. Toks komi
tetas galėtų likviduoti ban
ko turtus daug atsargiau ir 
geresnėmis išlygomis, negu 
svetimi politikieriai, ku
riems rupi tik savo pasipel
nymas, o ne žmonių labas.

Kada šitas depozitorių 
mitingas Įvyks, rašant šią 
korespondenciją dar negali
ma pasakyt, bet jis turės į- 
v.vkii šiomis dienomis, nes 
direktoriai laukia tiktai ra
porto iš valstijos audito
riaus. Jie da nežino, ką jis 
tame raporte pasakys.

Apie Elijošiaus banko 
perorganizavimą ir atidary
mą jo iš naujo dabar jau 
pradedama labai abejoti. 
Viena, šitokiam žygiui rei
kėtų beveik visų depozitorių 
pritarimo: jie turėtų netik 
pasižadėti savo indėlių iš 
banko netraukti, bet turėtų 
dar pridėti daugiau pinigų 
banko kapitalui sustiprinti. 
Šitokio pasiaukavimo ir ri
zikos negalima iš žmonių ti
kėtis. Bet jeigu jie ir sutiktų 
su tuo, tai ir tuomet bankas 
vargiai galėtų išsilaikyt, jei
gu jis neturės pilno visuo
menės pasitikėjimo ir gau
sių Įplaukų. O dabartiniais 
laikais negalima šitokių da
lykų laukti. Taigi galima 
drąsiai sakyt, kad Elijošiaus 
bankas turbut jau neatsida
rys. Kiek žmonės galės atsi
imti, dabar negalima numa
tyti. Tai prigulės nuo to, 
kiek bus sukelta pinigų lik
viduojant banko turtus.

Depozitorių p. Elijošiaus 
bankas turi apie 11,000. Rei
škia, tiek žmonių yra pasi
dėję tenai savo pinigus. Pi
nigų iš viso esą žmonių pa
dėta apie $781,000. Gi ban
ko turtas apskaitomas j 
$400,000. Iš to galima sprę
sti, kad žmonės galės gauti 
tiktai apie 50 centų už do
lerį.

Nelaimingi atsitikimai.
Šiomis dienomis Chicago

je buvo automobiliaus už
muštas Klemensas Vydžius, 
ristiko Vydžiaus brolis. Jo 
užmušėjas buvo taipgi lietu
vis, Stasys Jucius. Vydžius 
ėjo vakare skersai gatvę, o 
Jucius tuo tarpu važiavo te
nai automobilium ir įvyko 
nelaimė. Juciaus automobi
lius parmušė Vydžių ant že
mės ir taip ji sužeidė, kad 
nugabentas ligoninėn Vy
džius tuoj mirė. Velionis bu
vo 43 metų amžiaus, kilęs iš 
Pučekų kaimo, Miežiškių 
parapijos, Panevėžio apskri
čio. Amerikon atvažiavo a- 
pie 27 metai atgal. Lietuvoj 
dar tebegyvena jo brolis 
Lionginas ir sesuo Ona, iš
tekėjusi už Lukšio.

Chicagos priemiesty Ro- 
selande mirė gerai šioj apy
linkėj žinomas Zigmas Sap- 
lis, kilęs iš Vilniaus krašto, 
Švenčionių apskričio, Di
džiosios Salos kaimo. Ame
rikoje buvo išgyvenęs apie 
20 metų. Velionis buvo lais
vų pažiūrų ir susipratęs dar
bininkas, tečiaus jam mirus, 
giminės nugabeno jo kūną 
bažnyčion ir palaidojo su 
visokiais burtais, kurių ve
lionis visai nepripažindavo.

Mirė taip pat gerai chica- 
giečiams žinomas Antanas 
A. Petrošius, 57 metų am
žiaus lietuvis, kilęs Kvėdar
nos parapijoj, Tauragės ap
skričio. Amerikoje išgyveno 
apie 40 metų, paliko moterį, 
du sunu ir dvi dukteris.

Tegul jiems būna lengva 
Amerikos žemelė!

Chicagietis.

das” atrado J. P. kaltu- . PHILADELPHIA, PA.
Prakišę (baugi jo j sU Vilniaus vadavimo reikalu. 

“3-jų teismu ir pamate.kad T. . , T. .J r . , Liepos 14 d. Lietuvių Mu
zikalų svetainėj buvo spe- 
cialis susirinkimas reikale

draugija nepritaria jų tik.- 
lams, komunistai su savo

važiavimą, tuojaus buvo pa- y,. išmelžtais nūs baladojo B m
ni-očuti bu l .Jb.-vtn tucio Dr-ste, kurią per dau- “ r .prasyti kad padalytų feeimo ; * (bos organan ir ašaroja. ka<> treli metu valdė bolševikai •organan ir ašaroja, kad ‘engiamo pikniko, kurio pel- 

ka m - xaRie DOiseviKdį, m:n:mac hiyniprins nas bus skinamas \ilniaus- nelabai senai nuo Bimbos oizmenus jaučiau
mokinių apsivalė, bent iš sma.-k.ai užgautas . Gązęli- 
vaklybos juos išstūmė. Po jau .r draugijos pn mmin-

7,avimo renmmo komTsila tam dar jie per kelis susinu-! k.« ‘eKmU’ kam J‘S nePnta- 
ziav įmo rengimo Komisija i - L i j na iu norams,
praneša, kad tas visų laukia-, ^are <Įrau‘ į vu‘omet
mas metinis išvažiavimas i- s1 J 3 įkinkyti į jų politini ve-j , Auomei . , ,^Xiuč™NeXL?imėlĮ, bet jų pastangos a-roja dėl o
Lake, Pa. netoli Forest City,1** veto,.. Matydami, kad k‘a> į-men

darbuotės pranešimą 
gerbiami delegatai ir pada
rė.

SLA. 50 kp. metinio išva-

t. y. toje pačioje

bolševikai tiek 
smar- 

tai čia
vietoje, km,nuo boBeviky (b® nik,.

! atsipalaidojo ir, matyt, ne- aP‘e tą asmenį metai atgal 
budu tam pačiam Brook

_____  Darbinin
...... . U?I^1iene < sumanė imtis intrisn ir nro- kai turi saugotis tūlų lietuvinuoširdžia, prašoma atsilan-,™““®i imtis intrigų u pro , biznierfų kurfe

buvo ir pereitais metais. •turėdami vilties švariubudu tam pačiam Brooklvno Bim- 
Visa Binghamtono ir a- turėdami v ilties sv anų budu f . “Darbinin-

pielinkės lietuvių visuomenė. kada nors ją vėl užvaldyti, , . j—.------ . ■

vadavimui.
Susirinkime dalyvavo vi

sų draugijų ir kuopų atsto
vai. Svarbiausias reikalas 
šiame susirinkime buvo susi
tarimas su kapitonu Darium 
iš Chicagos, kad jis atlėktų 
su orlaiviu Į rengiamą pik-

Iš raporto J. V. Griniaus 
paaiškėjo, kad Pennsylvani- 
jos valstijos Įstatymai ne
draudžia nusileist orlaiviui 
bile kur, jei tik negresia pa
vojus publikai ir jei žemės 
savininkas leidžia nusileisti.

kyū į tą .magų parengimą. Nauiai vaidybai paridar- 81 net sufremuotu budu per
r Kurie manote važiuoti naujai y aid} Dai pasiaar .. . i$Drovoti « darbinin

husais nrašomi užsisakvti bavus, pereitą pavasari prie Jeism3 į-P™'011 R «ai D1™n' 
žytojams. Daug’ nariu i^-(vietas iŠ kalno, kad žinotum ^andt^TeSi Šeriui K .raporto J Pečiuko paaiš-

del smurtininku kiek busu uusamdvt todėl bol^ikai Wo. Vienas nepaprastai i
pradėjo protestuoti, buk jie hezu\iu bizniems V1" Į nusiieisti, nes sulvg lakūno 
esą jau persem . šią draugi- , Darijaus paa.skin.mo, jam

i reikalinga mažiausiai

reiškė, kad dėl smurtininkų kiek busų nusamdyt. 
siautimo nereikia nusiminti,1 Korespondentas.

CHICAGO, ILL.
Teisingumas pagal 

Įstatymus.
Aš manau, kad visas pa

saulis atsimena pagarsėjusią 
draugų Mooney ir Billingso 
bylą Čalifomijoj. Pagal tos 
valstijos Įstatymus tiedu 
darbininku vadai ir šian

i Šitokie atsitikimai suda
ro rimtą gyvenimo faktą, 
kad žmonės balsuodami pa
tys išsirenka Į valdžią savo 
priešus, kurie paskui nekal
tus asmenis, kaip Mooney ir 
Billingsą, laiko uždarę kalė
jime, o gengsterius ir galva
žudžius išteisina. Ir visa tailieti vauai ii oioii-i. i • x •

dien vra ‘laikomi kalėjime, 3"?. <?al:0(ma re™lan»ls 
nepaisant to fakto, kad bu- Pamls ^tymais, 
vę prieš juos liudininkai pa-. _________
SgaUMyjno°’ j°? iic ! PROVIDENCE, R. I.. 

'Dabar pažiūrėkite kokius: B. Simanavičius užsidėjo
pranešimus talpina Chica- minkštųjų gėrimų dirbtuvę, 
gos laikraščiai apie vietinį i Smagu matyli, kuomet 
gengsterį Fur Sammons. Jo, vienas-kitas musų žmonių 
istorija yra šitokia: S stengiasi prasiskinti sau ke-

Tulas laikas atgal minėtas Įįa Amerikos biznio lauke ir 
gengsteris tapo sugautas ir pasidaryti geresni gyveni- 
apkaltintas žmogžudystėje. mą. Vienas tokių yra B. Si- 
Teismas atrado jį kaltu ir manavičius, gerai žinoiftas

V. B. A

ją. Bet draugijoj yra papro- 
'tys pasitikėt aplikanto pa
duotiems metams — nei iš 
vieno aplikanto nėra reika
lauta metrikų — todėl ir ši
tuos narius priėmė be metri
kų. Bet viena moteris Įsi
žeidė bolševikų kalti
nimu. buk ji per sena 4 me
tais, kitam susirinkime pri-

še vi kus atėjęs bando išjuok-', .. 
ti katalikus, sandariečius ir PM®, k^ Jis ga-
fašfetus. O pas katalikus nu- let« su or.Iaivlu nusllelstl- 
ėjęs bando visaip juodinti Todėl šiame susirinkime 
bolševikus. Tas parodo, kad galutinai buvo nutarta susi- 
jis yra nepaprastas veidmai- tart su lakunu Darijum kad 
nys. Ir tas pleperis priėjo j‘s atlėktų su savo orlaiviu Į 
net prie to, kad vienam bu- minėtą pikniką. Tolimes- 

_ vusiam savo kostumieriui niems susitarimams paskirti
davė metrikaUparir<viė kad' sufabrikavo bilą už tavorus Grinius ir J. Pečiukas. Pik- 

• • _ ant virš dviejų šimtų dole- nikas Vilniaus Vadavimo
rių ir jis tą savo bylą laimė- reikalui nuskirtas laikyti 11 
jo. Norwoodo lietuviai gerai 1 '
žino, kad tas dalykas buvo 
‘frame up.’ Darbininkai į tą

pasmerkė pakart. Tečiaus 
gubernatorius pakeitė mir
ties bausmę kalėjimu visam 
amžiui. Vėliaus, sekantis gu
bernatorius užėmęs savo 
vietą, sutrumpino kalėjimo 
bausmę iki 50 metų. O da 
vėliaus Sammons tapo visai 
paleistas laisvėn, taip sa
kant, ant “parole”. Bet ne
ilgai jisai galėjo tą “parole” 
išlaikyti. Policija turėjo vėl 
jį suimti už naujus nusikal
timus—ir vis jam pasisek
davo vienokiu ar kitokiu 
budu išsisukti. Bet kada ta
po pagautas ir trečiu atveju, 
tai teismas jį pasodino Į ka
lėjimą. Dabar atsirado ki
tas “geradėjas”, buvęs vi
suomenės “apsaugos” direk
torius, tūlas Jenkins’as, ku
ris teisme tvirtina, buk mi
nėtas gengsteris kalina
mas priešingai valstijos Įsta
tymams. žinoma, apie to 
gengsterio kaltumą arba ne
kaltumą nėra sakoma nei 
žodžio. Labai galimas daik
tas, kad jis ir vėl taps palei
stas.

kaipo chorų vedėjas Bosto
no ir Providence’o lietu
viams. Kaip dainų ir muzi
kos mylėtojas, drg. Simana
vičius per ilgus metus dar
bavosi tarp Cambridge’aus 
ir South Bostono lietuvių. 
Paskui atvažiavo į Provi- 
dence’ą ir užsidėjo muzikos 
instrumentų krautuvę, par
davinėjo pianus. Bet depre
sijai užėjus pianą parduoti 
jau nelengvas daiktas. Taigi 
musų drg. Simanavičius sto
jo kiton biznio šakon. Da
bar jisai gamina ir parduo
da ginger ale’ių ir kitokius 
ne-alkoholinius gėrimus. Sa
vo firmą jisai pavadino 
“Bridge Club Beverage Co.” 
ir tuo vardu yra vadinami jo 
išdirbami gėrimai: “Bridge 
Club Ginger Ale”, “Bridge 
Club Lemonade” ir tt

Ypač jo išdirbystės gėri
mus pradeda mėgti ameri
kiečių publika, nes gėrimai 
labai geri ir artistiškai ap
taisytos jo bonkos turi labai 
patraukiančią išvaizdą.

Vietini*.

jos amžius paduotas teisin
gai. Tuomet bolševikai ėmė 
teisintis. Pasiprašo balso J. 
P. ir sako:

“Ta grupė dabar teisina 
tą žmogų, kuris pereitam su
sirinkime tiek daug trukš- 
mavo ir naujai aplikantei 
sarmatą darė. Ale nėr ko 
stebėtis; jei čia rastųsi ko
kių sukčių, tai jie remtų ir 
juos, kad tik pultų tos gru
pės politinius priešus.”

Birželio mėnesio susirin
kime vienas biznierius jau 
prašo draugijos; kad išrink
tų trečiųjų teismą, pirma ne
gu jis eis Į valdišką teis
mą, nes jis esąs informuo
tas, kad J. P. išvadinęs jį 
sukčium” (mat jis pats tam 

susirinkime nebuvo.) Ir bol
ševikai tuoj ragina rinkti 3- 
jų teismą. Bet daugelis na
rių ir pirmininkas pastebi, 
kad J. P- nevadino to biz
nieriaus sukčium ir todėl 3- 
jų teismas nereikalingas. 
Bolševikai tačiau kelia riks
mą, reikalaudami “3-jų teis
mo”. Balsuojama. Nubal
suoja reikalavimą trečiųjų 
teismo atmesti, kaipo nepa
matuotą.

Kodėl bolševikai taip 
atkakliai reikalavo 3-jų tei
smo? Jie manė, kad jiems 
pasiseks sulyst Į tą “3-jų tei
smą” ir savo priešą J. P. pri
pažint kaltu. O jei tas biz
nierius trauktų J. P. Į valdiš
ką teismą, tai turėtų įrody
mą, kad ve, ir draugijos “su-

asmeni ziures kaip i di
džiausi niekšą.”

Na, o dabar šitas ‘ 
džiausiąs niekšas” liko 
geriausias kamarotas- Ir jie 
dabar dirba sušilę, kad jis ir 
kitą tokį pat darbininką nu
skustų !
DLK. Keist. Dr -stės Narys.

d- rugsėjo, Vytauto Parke. 
Jei tą dieną lytų, tai perkelt 
i 18 d. rugsėjo.

Lakūnas Darijus atskris 
su orlaiviu 11 vai. įyte ir 

di- nusileis Vytauto Parke. Jei- 
jų gu kurie norės paskraidyti 

ore, kainuos $1.00 ir dau
giau. Todėl visos draugijos, 
kliubai. kuopos ir pavienės 
ypatos. iš musų plačios Pbi- 
ladephijos ir iš visos apielin
kės, prašome prisidėti prie 
minėto pikniko ir padaryt ji 
pasekmingiausiu.

Kas gi iš lietuvių nenorė
tų pamatyt musų lietuvi la-

PARDUODA MA1NER1U 
NAMUS.

Pottsville, Pa. — šitame 
apskrity valdžia skelbia 

pardavimui daugiau kaip kurį ypatiškai. Juo labiau, 
1,000 mainerių namų dėl ne- kad tas vyras sekančiais me

tais rengiasi lėkti orlai
viu i Lietuvą. Ir jeigu musų 
lakūnui nusisektų laimingai 
perskristi Atlantiką ir pa
siekti Lietuvą, tai tikrai bu 
tu didelis pasižymėjimas.

Z. Jankauskas-

sumokėtų taksų.

NUO VISOKIŲ LI
GŲ GYDUOLĖS,

DVI KRAUTUVĖS LIETUVIŠKI 
GYDANČIŲ ŽOLIŲ IR IšDIRBVSTė 
lietuvišku vokišku gydnoliti nuo Vi
duriu Užkietėjimo. Skilvio Negali
mo, Nenoro Valgyti, Strėnų ir P , iu 
Skaudėjimo, Patrūkimo. Du-iiilio 
(Asthma). Peršalimo, Skausmo po 
Krutinę, Reumatizmo, Plauku Sl-nk: 
mo, Pleiskanų, šlapinimo Ix>voje. Nu.. 
Nervų—Išgąsčio, Priemiecio, Nemie 
?ojimo, Galvos Skausmo, ir Galvos 
Svaigimo. Nuo Baltųjų ir kitų li"u 

Čionai jus galite gauti ir tokių gy- 
luolių, kokių kitur negaunate. žo!-'s 
ir šaknys partrauktos iš Lietuvon ir 
kitų šalių, visados šviežios i- pigiai 
oarduodamos. Esu vienintelis lietuvis 
tolių specialistas Amerikoje. Esu su
teikęs daugeliui sveikatą Klauskite 
'aiškais arba ypatiškai. Pasiunčiatr 
aer pašta visur.

KAZELL’S BOTANICAL ( O 
Wholesale Botanir Druecists 

IWA W. BROADtVAV 
SO. BOSTON MASS.

LAUKIA KARČ.
Ekonominio krizio palies

ti Utenos pirkliai ir kiti ma
terialistai aimanuodami 
“sausa” padėtimi laukia ka
ro: girdi, karas prekybai 
duotų judrumą ir pelną. Są-'i 
ryšy su savo viltimis aty-į 
džiai seka japonų kinų ir 
sovietų santykius.

Įdomu butų tuos “karžy-j 
gins” pamatyti apkasuose ir, 
tada paklausti apie karo rei-1 
kalingumą.

LAIŠKAS “KELEIVIO” 
REDAKCIJAI.

Sako, tūli maineriai jau už
miršo, kaip doleris išrodo-

Gerb. “Kel.” Redakcija!
Nuoširdžiai prašau nesu- 

laikykit man “Keleivio”. 
Kaipo senas “Keleivio” 
skaitytojas, labai nenorė
čiau atsiskirti su “Kelei
viu”. Jau bus 24 metai kaip 
skaitau “Keleivi”, bet tokio 
trukumo pinigų nebuvo, 
kaip dabar. Daugelis žmo
nių čia jau užmiršo kaip do
leris atrodo.

Nuo kovo mėnesio kasyk
lų kompanijos pas mus Įve
dė tikrą baudžiavą. Katrie 
dirba, tai gauna vieną dole
rį i dieną, nežiūrint kiek va
landų dirba, 12 ar 14. 0 ka
trie nedirba, tai pavieniai 
gauna iš kompanijos 12 cen
tų ant dienos, o vedęs gau
na po 12 centų kožnam šei
mos nariui. Kas turi daug 
vaikų, tai tam pareina koks 
doleris ant dienos- Vadina
si, pavieniams čia daug blo
giau. Taigi, gerbiama “Ke
leivio” Redakcija, meldžiu 
nesulaikykit laikraščio, nes 
tikimės, kad nuo rugsėjo 
mėnesio kasyklos ims dirbti 
geriau. Taip visi sako- Aš 
kaip sugriebsiu porą dole
rių, tai tuoj atsilyginsiu su 
Maikiu ir jo tėvu.

Žinoma, nedidelis pinigas 
du doleriai, ale negalima 
prie jo prieiti per 10 mylių.

Su giliausia pagarba, 
“Keleivio” skait. P. M.

LEONAS ŽALIMAS
KA-RPKNTERIS BILDERIS

Statau namus, malevoju, popieruo- 
ju ir plasteriuoju.
Darbą garantuoju.

Žemos kainos.
Už $4000 pastatau 8 ruimų namą 
su garažu Bile darbą duokit man 

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST, 

KORCESTER. MASS.

I

v



K'•f virtas Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 30, Liepos 27 d. 1932 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

AIRIJOS KONFLIKTAS SU ANGLIJA.
Paskutiniuoju laiku Ang- Daug nuveikė Anglijos 

lijos politiniam gyvenime, santykiams sutvarkyti su Ai
be visų kitų sunkumų, pasi- rija Lloyd Džoržas, kurio 
reiškė naujas konfliktas: tai pastangomis 1922 m. susi- 
Airiios kova dėl visiškos ne- tarta. Airija, išskyrus šiauri- 
priklausomybės nuo Angli- nę dali, vadinamą Ulsteriu, 
jos. Naujas Airijos prezi- buvo paskelbta laisva vais
ei er.tas ir ministeris pirmi- tybe (Irish Free State)- O 
ninkas I)e Valera ryžosi vi- protestantiškas Ulsteris pa
niškai atskirti Airiją nuo liko Anglijos provincija. 
Anglijos. Valeros žygiui su- Laisvosios Airijos valstybės 
prasti tenka bent trumpai priklausomybė nuo Anglijos

JUOZAS BALTRŪNAS SKRIS J 
LIETUVĄ DAR ŠIA VASARĄ

Baigia statyt orlaivi, kuris Įvairių instrumentų, o tie in- ta.i butų naujas greitumo re-
lėks 200 mylių į valandą.
Pereitą sąvaitę Į “Kelei-

kainuoja apie

—Tegul bus pabagaslo- 
vytas šventas Dzidorius!

—0 ką jis tau gera pada
rė, tėve. kad tu nori ji “ba- 
gaslovyti?”

—Jis yra neženotų vyrų 
patronas, vaike, todėl kas ji 
šlovina, tą jis vaktuoja nuo 
bobų pagundos.

—Nekalbėk niekų. tėve.
—Čia nėra jokie niekai, 

Maike. Nuo bobų reikia vak- 
tuotis. Matai, kiek trobelio 
bobos pridarė pralotui Ol
šauskui !

—Bet Antaną Smetoną 
moteris Įkėlė prezidento so
stam

—Jes, Maike. Smetonai 
pasitaikė giliukis, kad jis 
tokią smat bobą turi. Ale aš 
tokios vistiek nenorėčiau. Ji 
visus mano leitenantus iš
vestų iš kelio. Sako, ji muš
trą geriau žino už generolą 
Plekąvičių. Na, ale trauk 
jas dievai, tas bobas. Aš atė
jau pas tave su kitokia ro- 
kunda.

—Su kokia?
—Mums reikia Amerikoj 

įsitaisyti savo tautišką cen
zūrą.

—Nesapnuok, tėve. Ko
kiems galams tau reikia tos 
cenzūros?

—Palauk. Maike. čia ne 
baikos. Ar tu skaitei, ką ra
šo Bruklyno tautiška gazie- 
ta? Ji gvoltu rėkia, kad rei 
kia uždaiyt cicilistams bur
nas, kad nešauktų už dima- 
kratiją ir nekritikuotų tauti
škų asabų. Bet kaip gi tu 
jiems burnas uždarysi, kad 
Amerike nėra jokios cenzū
ros? Čia gali net pati prezi
dentą ant kritikų imti, ir nie
kas tau nieko nesakys. Ale 
jeigu Amerika savo cenzū
ros neturi, tai mums reikia 
patiems pasistatyt koki nors 
kumitetą, kad neleistų be
dieviams musų tautą ir vie- 
rą paškudyt.

—Čia vėl niekus nukalbė
jai, tėve.

—Kodėl niekus?
—Todėl, kad tai yra labai 

žioplas sumanymas. Už 
spaudos laisvę lietuviai ko
vojo su caro valdžia per ke- 
turiasdešimts metų, o dabar, 
mat, ims ir uždės tai spaudai 
kažin kokią cenzūrą! Argi 
tai nebūtų žiopla?

—Veidiminut, Maike! O 
kaip dabar yra Lietuvoje? 
Ar tenai nėra cenzūros?

—Bet užtai mes Lietuvos 
valdžią ir peikiam, kad ji 
varžo spaudos laisvę. Tu 
pats sakai, kad Amerikoje 
galima kritikuoti patį prezi
dentą, tečiaus niekas tavęs 
užtai nebaus. Kodėl tad

vio namą atsilankė Juozas 
Baltrūnas su savo sesere. Tai 
buvo malonus ir Įdomus sve- 

permesti Airijos istoriją. pasireiškia tik duodama An- čiai. Jų tėvas, senas Baltru- 
Airija yra sala i vakarus glijos karaliui priesaika. Be nas, seniaus yra dirbęs prie 

nuo Anglijos. Gyventojų da- to, minėtu susitarimu. Airi- “Keleivio”, o vėliaus daug 
bar yra apie 4,000,000, bet ja pasižadėjo kas met mo- rašinėdavo apie astronomi- 
seniau buvo daugiau. Del keti Anglijai po 3 milijonus ją. Jis mirė 1915 m., palik- 
nepalankių politinių sąlygų svarų sterlingų, kaip atlygi- damas da neužaugusius save 
daug airių išsikėlė gyventi į nimą už perleistą nuosavy- vaikučius. Nuo to laiko apie 
kitus kraštus, ypač i Ameri- bėn airiams žemę. Taip bu- Baltrūno šeimyną kaip ir 
ką. kur dabar airių gyvena vo nuo 1922 lig 1932 m. Bet nesigirdėjo.
daugiau, negu tikrojoj tėvy-.šiais metais Airijos prezi- Ir štai, dabar atvyksta 
nėj. Airiai yra keltų gimi- 'dentu buvo išrinktas senas dailus jaunas vyras baltam 
nės. Jie dabar kalba angli- kovotojas dėl Airijos nepri- sportiškam kostiume ir vik- 
škai. savo kalbos nevartoja- klausomybės De Valera, ri, inteligentiška jauna mo- 
Anglai Įsiveržė Airijon XII-1 griežtas atsiskyrimo nuo tėviškė. Tei seno “keleivie- 
tame amžiuje. Nuo to laiko Anglijos šalininkas. Jis tuo- čio” Baltrūno vaikai. Sūnūs 
ii- prasidėjo airių kovos su jau panaikino duodamą An- yra aviatorius, o duktė—ke- 
anglais. Daug kartų airiai glijos karaliui priesaiką, at- liaujanti kalbėtoja. Jis gy- 
kėlė sukilimus, kurie, tačiau, sisakė mokėti išperkamą že- vena Springfielde, o ji Ca- 
buvo numalšinami. Ilgai- mės mokestį ir pareikalavo, lifomijoj, tik laikinai atva 
niui airiai neteko žemės ir kad Ulsteris butų prijungtas žiavus i Naują Angliją. Ji 
pasidarė tik anglų dvarinin- prie laisvosios Airijos.
kų nuomininkais. Tas. aišku,1 Šie De Valeros žygiai rei
dai- labiau paaštrino abiejų škia visišką atsiskyrimą nuo kalba, bet ii gerai kalba lie- 
tautų santykius. Airiai paro- Anglijos. Suprantama, kad tuviškai. Savo laiku, d? 
d ė tiesiog nuostabų pajėgu- anglai su jais sutikti nenori. prieš Lietuviu Socialistu Są 
mą kovot ir valios kietumą.1 Pati Airija Anglijai ekono- jungos skilimą, ji yra dirbu? 
Anglai pradėjo nusileisti ir miniu atžvilgiu gal ir nėra -Kovos” administracijoj.Jos
XIX amž. pabaigoj Airijai labai svarbi, bet už tat turi specialybė dabar _  politi
buvo suteikta autonomija, didelės reikšmės strateginiu ka įr kova už darbininki
Dvidešimto amžiaus pra- žvilgsniu, kas ypač paaiškė- klasės teises, o jo_ meena-
džioj airiai gavo žemę nuo- jo pasaulinio karo metu, kai njka ir aviacija, 
savybėn, o dvarininkams vokiečiai slaptai gabeno ai- Išsikalbėjus paaiškėjo 
apsiėmė atlyginti Anglijos riams ginklus. Todel vargu kad jaunas Juozas Baltru- 
valdžia. ar anglai galės sutikti duoti na? ruošiasi šią vasarą skri-
- ------------------------------------Airijai visišką nepriklauso- sti vienas pats i Lietuvą. To-

įmybę. Anglų valdžia pasiūlė kĮ planą jis turėjęs jau se- 
pa vesti spręsti Airijos-Ang- na]- bet niekam apie tai ne- 

C * t IT* Q1 1 j lijos santykių klausimą lie- sakęs, manęs padaryti “siur- □Ulinlas UZ □KOKIS. pos m. 24 d- prasidedančiai prjZą” _ be jokios rėkiamo*

jau truputi suamerikonėjęs 
jam geriau sekasi anglįn

? trumentai 
$10,000.

Bet aukų iš lietuvių visuo- 
1 menės Juozas Baltrūnas ne- 
orašo savo kelionei. Jis tik 
norėtų, kad Amerkos lietu
viai duotu iam laišku ar do-

kortlas. Lindberghui 
net 33 valandas.

eme

Lietuva turėtų laikraščius 
cenzuruot?

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kad jeigu Lietuvoj nebūtų 
cenzūros, tai visokie pleč- 
kaitininkai tuojaus pradėtų 
buntavot žmones ir pakeltų 
rivaliuciją. O kas tada bu
tų? Išvytų visus kunigus, o 
bažnyčoise pradėtų bedie
vybę skelbti. Vedluk to,
Maike, aš stoju už cenzūrą.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad cenzūra tiktai ir 
gimdo visokius “plečkaiti-
ninkus.” Jeigu Lietuvoje i imperijos konferencijai Ot- ^st mašinon ir nulėkt, taip
žmonės turėtų pilną laisvę. Uz nemokėtas algas darbi- Uwos mieste, Kanadoj. De kaip anajs metais Lindber
tai “plečkaitizmui" vietos ni _a* ,sg..en<).v,sas sp?U4". Valera tą pasiūlymą atmetė. pa(iarė. Bet kadangi
visai nebūtų, nes nebūtų ta- tuves masinas ir rakandus. !jjg norėtų, kad ginčą spręs- 
da kas kritikuoti ir prieš ką Kuri laiką atgal prieš tų trečiųjų teismas, pirmi-
kevoti. Žmonės priešinasi “Sandarcs” organizaciją ir ninkaujant Pietų Afrikos
valdžiai ir kovoja prieš ją spaustuvę du buvę darbinin- ministeriui pirmininkui gen.
tiktai tada. kada kėsinasi jų kai Page ir Gudauckas užve- Hercogui, šiuo tarpu ginčo
laisvę varžyt. Tas tuojaus dė bylas, reikalaudami užsi- pabaigos dar nematyt, ta-

Greitam orlaiviui nepavojin
gos ir audros.

Orlaivio greitumas yra 
neapsakomai svarbus daik- 

vanų parvežti jų giminėms i tas, sako Baltrūnas, nes grei-
LietuVSį. “Keleivio" redak- tai lekiant galima išvengti 
oritSs prižadėjo jam tuo rei- pikčiausių audra. Iki šiol 

kalu patarpininkauti, kuo- dauginusia nelaimių laku
me! jau viskas bus kelionei nams pasitaikydavo dėl to, 
uruošta. Kaip greitai Balt- kad kelionėj juos užklupda- 
unas užbaigs savo orlaivį, vo perkūnijos. Bet greitam 

lis tikrai da negali pasakyti, orlaiviui atmosferos sumiši- 
Turi aviacijos mokyklą ir mai didelių kliūčių nesuda- 
mokino Lindbergho žmona lo- * ‘Lr.ziausia audia ne- 

skraidymo. ,slekla (lau^iau Laip 100 mY"
T r» n i-- Im pločio, o jeigu lėktuvasJuozas Baltrūnas pradėjo , R , K « , d

nteresuotis aviacija dar ... , * .- , _ / tai i pusvalandi gali būt ao-lasaulimo karo metu. Tuo- , , . *, .................. , lenktas didziausis viesulas.
ralaiki lektūra ir „ridėjo šu!h"s Paprasta! eina tam- 
krakl'vt. Dabar jis turi «ro sukurtais, ta.p kad 
Iprinjrfielde (.Mass.) nuosa- Įgultas jau ,s tolo jas. mato 
•i aviacijos lauka ir lavina l»alcktl vi.?;um, arba
akintus. Dabartiniu laikui1)10 sonu- kurls lsrodo ««- 
iis turi 27 mokinius. inau.

Įdomus dalvkas, kad pir-Į Pavojus galėtų būti tiktai 
nutines skraidymo lekcijas nakties laiku, kada audrin
gas ji ėmė ir Lindbergho Igo debesio negalima iš tolo 
'mona. Tai buvo da tais lai- pamatyt. Bet orlaivio greitu
tis. kada ji buvo Miss Mor-'mas ir šitą pavojų prašalina,
•ow ir lankė Smith kolegiją.

Jo skraidymo laukas ir 
nokykla Springfielde vra
'inoma vardu Baltrun Fly- 
•ng Service. Plačiai apie ji
’ašo “Springfield Daily Re- šviesa 
oublican” ir kiti angliški 
Mėnraščiai.

nes jeigu per jūres galima 
perskristi i 7 valandas, tai 
išskridus anksti iš ryto, tą 
pačią dieną galima nusileisti 
anapus jūrių dar su saulės

“Sandaros” Turtas

dabar atsirado daugiau la
kūnų manančių i Lietuve 
skristi, ir kadangi jie save 
sumanymus pradėjo jau rėk 
lamuoti spaudoje ir mėgins

.... . net pasipinigauti iš to, ta
parodo, kad ji yra pridariu- likusių algų, Page — apie čiau aišku, kąd tarp airių ir jucza? Baltrūnas irgi nuta 
si visokių šunybių ir bijosi, $300 ir Gudauskas $1,500. anglų prasidėjo lemiama rį> netvlėt.
kad laikraščiai neiškeltų jos Nors byla dar neužsibaigė ir kova. 
darbelių aikštėn. Taigi cen- kaltinamieji perėjo Į aukšte-J
zura galų gale ir pačiai vai- .-nes instancijas, prieš “San- KINIEČIAI UŽPUOLĖ JA-

Tikisi perskrist jūres Į 7 
valandas.

džiai daro gėdą. nes ji tuo- darą” buvo padaryta “fore- PONŲ TRAUKINĮ. Baltrūnas sakosi pradėję?
jaus parodo, kad valdžia bi- elosure” ir skundėjai Page ir Mandžurijoj 300 kiniečių ruoštis kelionei i Lietuvą 
josi šviesos. Gudauskas vakar išgabeno banditu užpuolė traukini. jau pOra metų atgal. Jis vr;josi

—Ai don kėr, Maike, ką 
tu šneki, bet perdaug lais
vės negerai. Kai nėra bizū
no. tai žmonės prasimano 
visokių zbitkų.

—Taip, tėve, oiganizuo- 
toj draugijoj žmogus negali
elgtis ka i p jam patinka. Jis kad “Sandara" dar nėra by- ditai buvo japonų ugnimi iš- 200 mylių i valandą, 
turi žiūrėti, kad savo elgesiu los pralaimėjusi ir galutinio sklaidyti, palikdami 10 už- Lėkdamas tokiu greitumu, 
nepadarytų kitam skriau- sprendimo dar nebus per muštų.
dos. Pavyzdžiui, aš negrių koki mėnesi laiko. Jie aiški-1 ‘ ---------------
n ae 11 i La i m\ no namu.- ir be na. kad Page ir Gudauskas RUSAI SUSIŠAUDĖ SU 
jokio leidimo atsigulti su “forecloiure” negalėję pa- JAPONAIS,
visais batais i jo lovą. Aš daryti ir neturi teisės išga-1 Ties Kamčatka pereitą są- 
taip pat negaliu nueiti Į sve- benti spaustuves, nes ji bu- vaitę tarp japonų žvejų ir 
tima sodą ir priskinti sau o- vu.-i parduota tarp birželio rusų sargybos laivo Įvyko 
buolių be savininko leidimo. 10-20 licitacijoje už pirmą susišaudymas. Tokio žinio- 
šitokie dalykai yra neleisti- morgičių, kurio savininkas mis, tris japonai buvo nišų 
ni. nes jie daro kitiems buvęs Pivariunas. Iš licitaci- šūviais sužeisti. Matvt. ja- 
skriaudą, naikina jų laisvę, jos spaustuvę nupirkęs da-

' Tečiaus mano nuomonė ne- baltinis “Sandaros” biznio 
vedėjas Narvidas. Remda
miesi tuo argumentu sanda- 
riečiai tikisi spaustuvę at
gauti i’- vėl savaitrašti pra
dėti leisti.

Page ir Gudauskas,

gabeno banditų užpuolė traukini,
iš “Sandaros" ofiso ir spau- kuriuo važiavo japonų gene- mechanikas ir orlaivi tam 
stuvės. po adresu 3236 So. ralinio štabo viršininko pa- tikslui budavoja pats. Bet ii 
Hal.-ted St.. visus rakandus dėjėjas gen. Mazaki. Bandi- pačiam mašina statant, ji at 
ir spaustuvės Įrengimus ir tai buvo išardę bėgius, ir sjeisianti j $25,000. Mat 
mašinas. i šarvuotas traukinys, kuris motora reikia pirkti, o moto-

Kai kurie “Sandaros cen- lydėjo Mazaki traukini, nu- ra jjs norj pirkti gerą, kad 
tro komiteto nariai aiškina, ėjo nuo bėgių. Tačiau ban- orlaivis galėtu lėkti mažiau-

jis tikisi perskristi vande
nyną, skaitant nuo New- 
foundlando, i 7 valandas 
Bet vieno motoro neužten
ka. šitokiai kelionei reikia

Lengva skristi dviem, bet 
vienam — ne juokai!

Nuo to laiko, kaip Lind- 
berghas nuskrido iš New 
Yorko i Paryžių, okeaną 
įerlėkė jau keliolika laku- 
įų, sako Baltrūnas. Bet dau
guma jų lėkė vis po du ir net 
>o tris vienoj mašinoj. Po 
vieną iki šiol yra perlėkę 
iktai du žmonės—tai pats 
Jndberghas ir šiomis die
nomis viena moteris.

Lėkti vienu lėktuvu dviem 
vra lengva, sako Baltrūnas, 
>et lėkti vienam, tai jau ne 
uokai. Reikia operuoti ma
iną. reikia daboti visus in
strumentus, per keliolika va- 
andų reikia be jokio atleidi- 
no turėti Įtemptas kojas, 
ankas ir akis—tai sunkus 
laibas. Užtai gi retai kas 
Uri drąsos vienas tokion ke- 
ionėn leistis. Iš viso tik du 
■yžosi toki žingsni padalyti 
r savo tikslo pasiekti.

Jeigu Baltrūnui tas pa
vyks, tai jis bus trečias. Te
gaus garbė jam butų nema
resnė už du pirmuosius, nes, 
jeigu jam pavyktų Į 7 va
landas perskristi per jūres,

LIETUVOS PAJŪRIN PRI
VAŽIAVO SVETIMŠALIŲ

Pasitaisius liepos mėn. o- 
rui, pajūris jau beveik pilnas 
prigužėjo vasarotojų. Už
imti beveik visi svarbiausie
ji vasarnamiai, vilos, pansi- 
jonai.

Daug svetimšalių apsisto
jo Nidoje. Viešbučiuose jau 
nebėra vietų. Bet daugiau
sia suvažiavo i Klaipėdos 
kraštą. Klaipėdon privažia
vo svečių iš Švedijos, Pran
cūzijos, Danijos ir kitur.Tad 
pliaže galima girdėt kalbant 
visokiamis kalbomis.

Iš Lietuvos vasarotoji! čia 
yra mažiau.

Juodkrantės “byčiai”taip- 
gi pilni vasarotojų. Tris lai
vai pilni svečių atplaukė čio
nai net iš Tilžės.

Su šiais laivais buvo at
plaukę tai pat keliolika hit
lerininkų, daugiausia jaunų 
vyruku, kurie beveik visą 
laiką rėkė “Heil Hitler!”

Paskutinėmis dienomis 
pajuiy buvo labai šilta. 
Visas pajūris ir pliažas tik 
marguoja žmonėmis.

Amerikos Lakūnai Rusijos Pelkėse.

gali niekam skriaudos pada
ryti. Jeigu koks klausimas 
nėra aiškus, tai kožnas gali 
turėti apie ji savo nuomonę, 
ir jokia cenzūra negali to 
uždrausti. i

—Gana, Maike, tu jau 
perdaug Įsišnekėjai. Aš atei
siu pas tave kitą syki, o da
bar noriu nueit pas zakristi
joną, ba jis sakė turis mi- 
šiauno vyno.

BEDARBIAI APKŪLĖ 
WEIMARO BURMISTRĄ.

Newtone nakties laiku su
degė gatvėkarių daržinė su 
4 gatvėkariais.

ponai buvo Įlindę i rusų van
denis.

Bet

VAGYS PASINAUDOJO 
GEGUŽINE.

Sekmadienį Garliavoj pi
liečio Ruko pievoje surengė 
gegužinę. Tačiau Į ją maty-

kurie patraukė “Sandarą" ti buvo suėję visokių žmo- 
teisman. aiškina, kad sanda- nių, nes po nakties kaimyno 
liečiu minimoji licitacija, šidiškio buvo atrasta iš
laiko kurios spausutvė pėrė- kraustyta rasis. Matyti, pik- 
jusi i Narvido rankas, buvu- tadariai, nujautę, kad ten 
si nelegali, priešinga įstaty- butą pyrago, mėsos, sviesto, 
mams, tik savo rūšies machi- ir k., Įlindo pro išlaužta lan- 
nacija bylą vilkinti. Jų algos geli ir viską iškabino.Tačiau 
jau yra užsilikusios per ke- uogas paliko.
iius metus ir “Sandara” ne- ---------------
dariusi jokių žinksnių su Latrobe, Pa. — Pereita 
jais atsiskaitvti. Spaudžiami sąvaitę vietos ligoninėj mi- 
aplinkybių, jie buvę priver- rė čia parodyti Amerikos lakūnai Jimmy Mattern ir Bennett 

Griffin, kuriedu lėkė aplink žemės kamuoli, bet mašinai suge
dus nukrito j Rusijos pelkes, netoli Minsko, ir tuo budu ju ke
lionė buvo nutraukta. Jų lėktuvas sudužo, o jiedu 
traukiniu į Maskvą,

ŠVEDAI LIETUVOJ
PIRKS AGURKUS IR 

SURIUS.
Buvo atvykę Lietuvon 

švedų importerių atstovai su 
Lietuvos konsulu Goteborge 
p. Eil. Erlandssonu. Švedai 
didesnio susidomėjimo pa
rėdė Lietuvos agurkais ir 
suiiu.

Iš Pienocentro švedai pa
ėmė sūrio pavyzdžius. Jei 
pasirodys, kad kainos pa
kenčiamos, tai Pienocentras 
išplės sūrio gamybą ir bus 
išvežama i Švediją. Be to, 
švedai susitarė ir net sutar
ti sudarė su agurkų gamin
tojais ir raugintiems agur
kams Į Švediją importuoti.

nuo bado New Yorko
Ant Quincv Shore kelio šį sti patraukti ją teisman, nes pianistas John P. Jonės. Jis 

panedėlį susikūlė 3 automo- nebuvę kitos išeities atgauti buvo atrastas ant kelio be 
biliai- Katastrofoj buvo su- jiems priklausančių pinigų, sąmonės ir atgaivinti ji jau 
žeistos 7 moterys. j “Naujienos**, nepavyko.

nuvažiavo

PARYŽIUJ SUĖMĖ 300 
VALDININKŲ.

Paryžiuje francuzų valdi
ninkai surengė ties parla
mento rūmais demonstraci
jų protestui prieš numatytą 
atlyginimo sumažinimą pa
reikšti. Policija suėmė apie 
300 valdininkų.

A i
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Visokios Žinios

Lietuvis Gavo Visą
Amžių Kalėjimo 

Latvijoj.
Kazys Daimontas nužudė 
Latvijoj ūkininką, jo žmoną 

ir dukterį.
“Elta” paduoda iš Rygos 

šitokią žinią:
Liepos 5 d. latvių karo tei

smas Rygoj svarstė lietuvių 
piliečio Kazio Daimonto by
lą. Jis yra kaltinamas tris 
kartus padaręs žmogžudys
tę. Pereitais metais Dai 
montas tarnavo kaipo ber
nas pas vieną ūkininką Pen- 
kulės valsčiuj. Jis prisiskai
tęs daug literatūros apie ži
nomo bandito Kaupeno nuo
tykius ir nutaręs užmušt šei
mininką Spire, norėdamas 
pasisavinti jo pinigus ir kitą 
turtą. Naktį, visiems mie
gant. jis geležine dalba už
mušė šeimininką, jo 6 metų 
dukterį ir šeimininkę. Pa
matęs, kad jo aukos dar ro
do gyvybės ženklų, Daimon
tas stvėręs kirvį ir juo savo 
aukas galutinai pribaigęs. 
Daimontas pasisavinęs tik 
du laikrodžius ir kelis sida 
brinius daiktus, iš viso už 65 
latus. Paskui jis pabėgo į 
Lietuvą. Lietuvos ir Latvijos 
policija apsupo namus Ža 
garėj, kur buvę apsigyvenęs 
Daimontas, ir ji suėmė. Jis 
nuteistas miiti, pakariant. 
Tačiau, atsižvelgiant Į tai, 
kad jis nepilnametis, (jam 
20 metų amžiaus) mirties 
bausmė pakeista kalėjimu i- 
ki gyvos galvos.

Lenkijos Karo 
Jėgos.

Vokiečių laikraštis “Boer- 
;en Zeitung” parodo oficia
liai? dokumentais, kad 1923 
—1928 metų laikotarpy 
Lenkijoj buvo pastatyta 20 
'abrikų gaminti šautuvams. 
Dabar karo medžiagos pra
monėj Lenkijoj dirba 65,000 
>moniu. 1930 metais Lenki
ja pati pasigamino du treč
dalius jai reikalingos karo 
medžiagos. Kitose valstybė
je Lenkijai tenka pirkti tik 
sunkiąsias patrankas, zeniti
nę artileriją ir didžiosius
mkus.
Tuo pačiu metu, vokiečių1 

laikraščio tvirtinimu, Lenki
ja išgabeno daug karo me
džiagos į Rumuniją ir į kai 
kurias Pabaltijos valsty
bes. Į

Dabar Tarnove statomas f 
antras Lenkijoj azoto fabri
kas. Taip vadinamoji “mo
bilizuotoji atsarga” kasmet 
kainuoja Lenkijai 400,000,- 
000 zlotų. Be to, Lenkija 
gauna daug karo medžiagos 
iš Francuzijos ir Čekoslova
kijos. Paskutiniu metu im
portuojama į Lenkiją daug 
kulkosvaidžių iš Belgijos ir 
Čekoslovakijos.

Vokiečiai Lakūnai
Surasti Pas Lau

kinius.
Savo laiku ms jau rašėm 

“Keleivy”, kad Australijoj 
buvo surasti vokiečių lakū
nai Bertiem ir Clau-m-'^n, 
kurie tūlą laiką buvo skaito
mi jau žuvusiais.

Dabar papildomai prane
šama, kad juos rado anie 12 
myliu nuo tos vietos, kur vi
sų pirma buvo atrastas iu 
paliktas lėktuvas. Juos rado 
taip laukiniu Australijos 
žmonių. Kada jie užklydo 
pas laukinius, šie iuos gra
žiai priėmė, navalšino kir
mėlėmis ir kitokiais savo 
valgiais, ir nusiuntė vieną 
bėgiką pas artimiausi polici
jos komisarą, kad praneštų 
įam apie tai. Greit pas lakū
nus atvyko policijos valdi
ninkas. lakūnai buvo taip 
nusilpę, kad vos galėjo pa

pūti. Kai Bertramas pamatė 
Į uniformuotą valdininką, jis 
sukuždėjo: “Duonos, duo
nos”. Kiek atgavę jėgų, la
kūnai papasakojo anie savo 
kelionę. Jie pareiškė, kad 
didelei audrai kilus, paklv- 
lo ir nebegalėjo orientuotis,

Dar Du Kandidatai į Prezidentus.

šiomis dienomis dar dvi politinės grupės išstatė savo kandida
tus ateinantiems prezidento rinkimams. Čia parodytos judviejų 
fizionomijos:

Iš kairės: “generolas" Jacob Coxey, jungtinės Farmerių- 
Darbieėių Partijos kandidatas.

Iš dešinės: buvusis kongresm tnas \Villiam D. Upshavv, prohi- 
bieininkų partijos kandidatas. Jis stoja už sausą Ameriką, nes 
ir pats sausas, kaip džiovintas cod-fish.

DIDELI PALENGVINI- KAIP LENKŲ KARININ-

RUMUNIJOS * RAUPSUO 
ČIAI IŠBĖGIOJO.

Rumunijoj iš raupsočių

LENKIJA SUSIPYKO SU 
RUMUNIJA.

Berlyno žiniomis,, pasku-
kolonijos anądien pabėgo tiniu laiku tarp Lenkijos ir 
daug rūpesčių. Jie pasiekė Rumunijos kilo nesusiprati- 
mažą Isaceos miestelį, kur mų dėl derybų su Sovietų 
jų pasirodymas sukėlė pani-į Rusi ja. Temis žiniomis, 
ką gyventojų tarpe. Pabė- prieš kelias dienas naujai 
geliai buvo apsidarę skudu- paskirtas rumunų pagiunti- 
rais, išbadėję. Jie pareiškė, nys Vaišuvoj Cadere turėjo 
kad kolonijos daktaras iš- ilgą pasikalbėjimą su: Pil
vuko į Bukareštą parvežti sudskiu. Rumunų pašiunti- 
reikiamų pinigų ir provizi- nys pareiškęs Pilsudskiui, 
jos, bet dar nesugrįžo. Po- kad vienpusiškas nepuolimo 
licija apsupo raupsuočius ir pakto tarp Lenkijos jr So- 
grąžino juos atgal į koloni- vietų Rusijos sudarymas tu
ją-

APSIVEDIMAI.
Pa j ieškau doros moteries apsi vedi 

mai, nuo 40 iki 50 metų amžiaus; aš 
esu 50 metų, našlys be vaikų, turiu 
vieno sekšino farmų, yra trobos ir 
gyvuliai. Plačiau paaiškinsiu per lai
škų. Bereikalingų laiškų prašau ne
rašyti. (30)

JOHN SLAVICKAS 
North Portal, Sask. Canada

Vedybų tikslais
Dvi lietuvaites panelės nori susipa
žinti su amerikiečiais važiuojančiais 
į Lietuvų; vienos vardas Antanina, 
25 metų, o antros Ona, 34 metų. Tik 
tai rimtus laiškus prašom siųsti su 
paveikslais.

, ONA JURKAITYTĖ
Rojaus gatvė, Klaipėda, Lithuania.

resiąs padalyti 
blogą Įspūdį.

Bukarešte

D1UE.LI KALtNUVHNl- KAlr L t, Pi R. V IS.A.K1N1N- 4 •_
MAI SVETIMŠALIAMS KAS NUŠOVĖ VOKIEČIŲ ĮUOmųS r ŪKIO! Apie

Vokietijoj. sportininką. Cigaretų Gaminimą.
kur randasi. Jau gegužės 15 Politinių emigrantų negali- Myslovicų mieste, Siiezi- -------------------
1. jie nusileido Australijos ma ištremtu Galima gyventi joj, lenkų karininkas nušovė Ima daugiau negu trys metai, kad 
teritorijoj. Visa jų maisto 6 mėnesius be leidimo. jauną vokiečių sportininką sunikote j ^ehas'mTnuSš.1“ 
•atsarga buvo keli pakietai Vokietijoje pradėjo veik- vardu Winterstein. Vienam Keli metai yra reikalingi, kad su 
ausainių ir vaisių konservų, ti reichstago priimtas naujas

Tą maistą pabaigus, jiems įstatymas apie svetimšalius, 
teko maitintis sraigėmis ir Pagal šį Įstatymą asmenys

GERA PROGA SUMAŽIN
TI BEDARBĘ.

PIRKIT GERy KARMA 
30 akerių žemes, barne, kempė,

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

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

III. 50 akerių žemes, 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. (31J

GEORGE KAILEN 
Bov 41 Ballard Vale. Ma

STATYBA NUKRITO 66 
NUOŠIMČIUS.

Bradstreeto statistikų biu
ro surinktos skaitlinės paro
do, kad per šešis pirmuosius 
šių metų mėnesiu? visokių 
statybos darbų Jungtinėse 
Valstijose buvo padaryta už 
S235.446.971, gi pereitais 
metais per tokį pat laikotar
pi statybos darbu buvo at
likta už $699,272,265. Vadi
nasi, nuo pereitų metų sta
tyba nukrito 66 nuošimčius.

KOMUNISTŲ IR FAŠIS
TŲ’ KARAS KARALIAU

ČIUJ.
Iš langų į minią pylė sieros 

rūgštį.
Karaliaučiuj įvyko eilinis 

susirėmimas tarp nacional
socialistų ir komunistų. Iš 
abiejų pusių buvo šaudoma. 
Iš namų langų į minią buvo 
laistoma sieros rūgštimi. Ke
liolika žmonių buvo sužalo
ta.

malšinti troškuli 
vandeniu.

motoro 10 metų be pertraukos gyve
nantieji šaly, negali būti iš
tremti. Negali būti tremiami 
vaikai neturi 15 metų, politi
niai emigrantai ir asmenys 
gyvenantieji 5 metu? Vokie
tijoje ir ne daugiau kaip vie
ną kartą bausti už svetimša-

PURVINA PLATFORMA.

VOKIETIJOS FAŠISTUS
PATI VALDŽIA AP

RENGUSI.
Vokiečių spaudoj paskli

do žinių, kad grąžinus lais
vę nacionalsocialistų smo
giamosioms dalims, jų nau
jos unifoiinos įsigijimas at
siėjo 15 milionų markių. Kai 
kurie laikraščiai nurodė, 
kad nacionalsocialistai buvo

Pragyvcnimas Vėl 
Ėmė Brangti.

Kapitalistų spauda džiau.- 
riasi. kad pradėjo brangti
visokios prekės. Visų pir- nams taisyklių nesilaikvmą, 
miausia pabrango kiauliena Nuo šio laiko svetimšaliai, 
mėsa, kurią valgo daugiau- atvykę Vokietijon galės gy- 
ia darbininkai. Porkčapsas Venti 6 mėnesius (studentai 

Bostone nesenai buvo 15 i raetus)-be jokio leidimo.
:entų svarui, o pereitą suba- __________
a jau reikėjo mokėti 29 ISPANIJOS ĮSTATYMAI 
?entus svarui. Mėsos trustas PRIPAŽĮSTA TIK CIVI- 
.eisinasi, kad kiaulės pa-
brangusios. Sako, vagonas

- - t v i i . i _ • • sinnKii, su uranai nu ir sununusunu bare gČrČ kdl ldlklj kannin- puikiuosius tabakus, kiuriais Lucky 
kai bet kada prireikė są- Strike yra paskilbę. Kiekviename
ckflitn apmokėti karininkai Lu<iky, strike yra daup rušri ta.bako Kalią apillOKeu, na. įnilinai, ,r kiekviena rasis yra atstovaujama 
kaip tikri kiaulės, atsisakė geriausių lapų. kokius patyrę pirkė-
mnknti Tas in p1<tp«v« cnci jal Rali Pannktl Lucky Strike išdir- mOKeu. įas JŲ elgesys bėjai turi tabako pirkėjus visame pa-
laukė nepalankių komenta- šaulyje, kurie rūpinasi nupirkti ge-
rų lb grupes jaunų vokiečių, Atjfabentas iš visų šaiių tabakas 
kurie sėdėjo UŽ gretimo sta- yra laikomas erdviuose, sanitariuose
lo. Tada vienas lenkų kari- sandeliuose, kad subręstų. Brandini- 

. , * j * • • mo procesas yra labai svarbus taba-ninkas, netaręs ZOClZlO, pri- ko prirengsime ir reikalauja patyri-
?jo ir nušovė Wintersteiną. mo’ atidum° ir rūpestingumo.
...... .. . . Kai tabakas subręsta, prasideda ti-V okiečių radiO Žiniomis, kroji gamyba. Čia vartojami moder- '

siutusi minia mėgino nulin- ni»kiaus« metodai. Bet kur kiti eiga 
r. i , •• i i . retai sustoja, ten Luckies pradeda.-lUOti lenku karininka, bet Nes Luckies išdirbėjai surado spe- !
ii apsaugojo lenkų policija. mokslinį valymo procesą paša-

* * tinimui ntekunų nesvarumų kurie
_ . _________ a randasi kiekviename tabako lape, ne-
■ A llr aK (I llRn Al žiūrint jo rųšies. Tų nešvarumų nėra I

Lietuviški Rekordai
COLUMB1A

Mes turime didelį perviršį, todel per 
trumpą laiką daug numerių parduo
dam po 35c vieną.

Taipgi parduodame Kadios. 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. Brooklya. N. T.

LIETUVIŠKAS

VIEŠBUTIS
Tik 100 pėdų nuo marių iki 

PERSIIING IIOTEL 
178 South Carolina Ave. 
ATLANTIC CITY. N. J. 

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

ANT. ŽALIS, SAVIN.

Anglų žurnalas “New gavę šiam reikalui pinigų iš 
Statesman” sako, kad Ame-j vyriausybės “ypatingo fon- 
rikos republikonų partijos do ”
platforma ateinantiems rin
kimams nesanti nei sausa, MANDŽURIJOJ SUSPRO

GDINTAS VISAS MIES
TAS.

“Exchang«” praneša is 
MUŠTYNĖS TARP WOR- fharbino, kad Mandžurijoj, 

CESTERIO ITALŲ. Tunbei mieste, netoli Huhai 
\Vorcesteryje si panedelį geležinkelio linijos, sprogo 

susimušė dvi priešingos ita- didelis amunicijos sandėlis. 
Ių frakcijos apie Rice skvė- Tunbei miestas visiškai su- 
rą. Pakol policija besimu- naikintas. Žuvo daug žmo- 
šančius išskirstė, keliatas
talų buvo sužeista.

nei šlapia; ji esanti tik pur
vina.

i- mų.

KANADOS POLICIJA
ŠAUDO STREIKIERIUS.
Winnipego mieste sustrei 

kavo F. J. Elwood & Co.! 
darbininkai ir nenorėjo lei-j 
sti streiklaužių darban- Įvy
ko susirėmimas su policija, 
kuri pradėjo šaudyt ir vie
ną streiklaužį sužeidė.

ŽINIA BONKOJE APIE 
SUDUŽUS! LAIVĄ.

Massachusetts pajūry vai
kai rado išplautą puskvorti- 
r.ę bonką, kurioj buvo įkiš
tas šitokio turinio raštelis: 
“Aš mirštu nuo bado. Aš lai
kausi ant raftos, kurią pasi
dariau iš sudužusio savo lai
velio. Gud-bai. W. Irwin.”

SAUSIEJI NEREMS HOO- 
VERIO KANDIDATŪROS.

Amerikos sausųjų sąjun
ga paskelbė, kad ji Hoove- 
rio kandidatūros nėrėm- ’ 
sianti, nes jis linkstąs sla
piųjų pusėn. 1

Pajieškau Joną Masaitį, jis į Ame- 
"iką atvažiavo 1925 metais. Liepos 
7 d. ant laivo “America”. Jei esi gy- 
as, atsiliepk, yra svarbus reikalas. 

Kurie žino kur jis randasi, malorė- 
it pranešti išanksto sakau ačiū.(31) 

MISS ANNA KANAPORIUS 
60 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

LINES JUNGTUVES
Ispanijoje paskelbtas ci- 

iaulių Chicagoje šiandien vilinių jungtuvių Įstatymas, 
kaštuoja $300 daugiau, ne- Pagal įstatymą, teisėtomis 
įu kelios savaitės atgal. \ a- jungtuvėmis bus laikomos 
gonas galvijų pakilę $650. tik civilinės jungtuvės.
Bet kas gi tas kainas nusta- Bažnytinis jungtuvių rak
to, jeigu ne tas pats mėsos tas neturės jokios teisiškos 
.rustas? Juk farmeriai savo reikšmės. Todėl visi besi
kaunu neturi. Jie tiek ima, jungiantieji turės* užsiregis- ,

■ jūsų Lucky Strike cigaretuose, nes 
jie yra išimti garsiojo spraginimo i 
proceso, kur yra vartojami ir ultra- ; 
violetiniai spinduliai, Lucky Strike 
yra vienatiniai cigaretai pasaulyje, ■ 
kurie teikia gerklei tokią apsaugą.

' Svarbumas spraginimo proceso da- į 
rosi dar didesnis prisiminus, kad 1 
kiekvienas rūkytojas, ar tai sąmonin- i 
gai, ar nesąmoningai, užsitraukia. 
Štai kodėl kiekvienas stropus rūkyto

ANDRIUS TOMKUS, vadindavęs Jas žiuri’ kad 1° rukorao cigarete du- 
■lohn B. Tomės ir John B. Tones Gi- rtal ^Utų -tynJ ,r š.van*s- štai. kodel v,s I | 
nęs Ukrainoj, tėvai lietuviai. Atvy. daugiau ir daugiau vyrų ir moterų ! • 
ko Amerikon 1912 m. iš Rygos. Gele- P€reina Prie Lucky. j į
žies darbininkas. Paskutinėm žiniom I (Apg ) ».

NAUJAS LIETUVIS

GRABORIUS
Patarnauja Gražiai ir 

Prielankiai Laidotuvėse

Waitiekunas, N. C.
122 Gold Street 

WORCESTER. MASS. 
Telefonas 41138

kiek jiems moka trusto a- 
gentai-

Pabrango taip pat kiauši
niai, sviestas ir kiti valgo
mieji daiktai.

truoti ir atlikti tam rikius 
formalumus atitinkamoj ei 
vilinėje įstaigoje.

“NUOGŲJŲ” KLIUBAS 
LATVIJOJE.

Prieš kelis mėnesius ir La
tvijoje atsirado mėgėjų 
vaikšioti “Adomo rūbuose”.

įia Rortkevičienė, iš Vitebsko, Sovie- 
,ų Rusijoj, nori su juom susižinoti. 
Kurie žinot, malonėkit pranešti šiuo 
įdresu: Foreign Language Informa- 
ion Service, 222 Fourth Avenue, New 
t’ork City.

GARDI

KUR GERAI EINA 
DARBAI.

Buržuazinė spauda rašo. 
kad Naugatuck miestely, ne- Dabar jie Rygoje ir Liepoju- 
toli Waterburio, robo dirb- je įkūrė kliubą, į kurį susi 
tuvės dirbančios ant dviejų rašė apie 70 vyrų ir mote- 
“šiftų”. Ar galima tenai dar- rų.
bo gauti atvažiavus iš kitur, Netoli Rygos “nuogieji 
nepasakyta. padarė savo vasaros stovy
-------------------------------------- klą. Čia nusirengę vyrai ii

moterys drauge laidžia lai 
ką, maudosi ir t.tKur tik jos eisite, visur rasite 

šitą salyklą, kuri visados yra 
pasitikėtina

6«*.

1 WOGHT

V K

17.^^t <r

PALIKTAS ANT BĖGIŲ
AUTOMOBILIS SU
DAUŽĖ TRAUKINĮ.
Ant Pennsylvanijos gelž 

kelio pereitą sąvaitę įvyko 
katastrofa. Ant gelžkelio 
bėgių nežinia kas buvo pa 
likęs automobilį tarp Wil 
liamsporto ir Harrisburgo 
Traukinys smogė į tą auto- 
mobilui ir 5 vagonai iššoko 
iš bėgių. Buvo sužeisti 3 as 
menys.

Lf
Padarytas iš rin
ktinių miežių ir 
išbandytas daug 
kartų R’ue Rib- 
bon Salyklos ge
rumas pilnai pa 
tikėtinas. Visadns 
pilni 3 svarai su- 
pakioti skardinėj.

BLUE RIBBON MALT
JMEP/CJ S U teeis r \FttfP

LENKAI BOIKOTUOJA 
DANCIGĄ.

Dancigo senatas pasiuntė 
lenkų vyriausybei notą dėl 
boikoto, kuris taikomas 
prieš Dancigą jau kelinta? 
mėnuo Lenkijoj. Boikotas 
nuolat eina didyn. Tas prie? 
Dancigą nukreiptas judėji
mas yra ne tik lenkų vyriau
sybės toleruojamas, bc-t ii 
skatinamas.

ALEKSANDRA VERBECKIUTE : 
š Lietuvos paeinu iš Kazlų Rudos, 
ibieščikc-agronomo duktė, pajieškau 
caiminkos Onutės Pečkiutės (po vy- 
•o pavardės nežinau), iš Kazlų Ru- 
los. Mariampolės apskričio. Mudvi 
įtvažiavova kartu į Ameriką 1913 
netais. Prašau atsisaukt, aš turiu 
•varbų reikalą į jumis. Kurie žino kur 
H randasi malonėkite pranešti, busiu 
lideliai dėkinga. Praneškite sekan
čiu adresu: (32)

MRS STELLA STAND1SH
4064 Page St., Detroit, Mich.

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

LAIŠKAS REDAKCIJAI. į
Gerbiamoji “Keleivio” Redak- 

•ija! Malonėkit patalpvt šį mano 
paaiškinimą.

“Keleivio” num. 28. 13 liepos, 
lipo mano vardu pajieškojimas 
ipsivedimo tikslu. Tas pajieško- 
•imas paduotas be mano žinios 
r sutikimo, tikslu apšmeižti.

Kadangi ant to pajieškojimo 
kas dieną gaunu desėtkais laiš
ku ir gana daug su fotografijo- 
■nsi. todel šiuomi pranešu, kad 
niekas daugiau laiškų apsivedi- 
mo reikalu nerašytų. Laiškus 
su fotografijoms, kuriuos gavau 
iki šioliai sugrąžint negalėsiu, 
les užimtų daug laiko ir išlaidų.

Tenka apgailėti, kad daugelis 
Amerikos vaikinų ir našlių, ku
rie rašė man laiškus su rimtu 
tikslu, tapo apvilti.

“Keleivio” Administ. maloniai 
nrašau prisiųsti tą laišką, sulyg 
kurio patalpinot mano vardu pa- 
jieškojimą. (Laiškas pasiųstas. 
Adm.)

Su pagarba.
Paulyna Palšiunaitė.

18-VI1-32 Montreal, Canada.

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktas
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
101 Beacon St ŽBradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

i i



Soitas Putlapis KELEIVIS. SO. BOSTON

Kanados Lietuviai
REDCLIFF, ALT A., 

CANADA.
Kaip jaunoms merginoms 

pasitaiko nesmagumų.
Dar nesenai buvo “Kelei-

žmogus sir-
ms.A. K—

I viena moteris su keliatu vai
kučių nuėjo pas musų miesto 
valdininką prašyti duonos. 
Tas ponas surado kokių ten 
kliūčių ir tą moterį išvarė. 
Kuomet ji jo paklausė, kas

vy rašyta apie nelaimingą jaj dabar reikia su vaikais į 
Vaneouverio lietuvaitę Onu- d ti< jis atsakė: “Sumeski 
tę. Bet pasirodo, kad ne ji savo vaikus i kanalą, o pa-! 
viena yra laimės nuskriaus- .i.M: >»kui išok pati. 
ta, nes ir antroji vancouve- Xa* ar turi ta 
rietė, Kastutė, šiomis dieno-
mis turėjo daug vargo. Ji 
susipažino su redcliffiečiu 
P. Susirašinėjimas ėjo daž
nas, pagalinus P. važiuoja 
pasižiūrėti Kastutės savo 
akimis. Paviešėjęs keliatą 
dienų, sugrįžta atgal, bet 
dar negana — tuojau< va
žiuoja atlankyti vėl. Sugrįž
ta vis dar vienas, tik jau at
rodo neramus. Kastutė pasi
likus viena irgi pradeda ne- 
rymauti ir pagaliaus nuta
ria važiuoti pas meilužį. Ir 
štai, vieną gražų rytą ji jau 
Redcliffe. Susiklausus pas 
žmones meilužio gyvenamą 
vietą ateina į butą. Bet mei
lužis pabėga. Mergaitė lau
kia jo dieną ir kitą, bet to

Protestas Kanados
Korespondentams.
Gerbiama “Keleivio” re

dakcija! Pas mane jau išsi
baigė kantrybė dėl Kana
dos korespondentų keliamų 
vaidų. Laukiau ilgą laiką, 
manydamas vis, kad gal tie 
jaunikliai subręs ir nustos 
polemiškas korespondenci
jas lašinėję, bet išrodo, kad 
galo tam niekad nebus. Jie 
netik šmeižia vienas kitą. 
bet kartu ir musų gerbiamą 
laikraštį žemina.

Argi negalima butų duot 
jiems koks nors patarimas, 
kaip tuos piemeniškus gin- 

kaip nėr, taip nėr. Mergaitė Į čus užbaigti ar bent į spau- 
verkia, kamuojasi, įvairios į dą su jais nelįsti?
mintys per galvą bėga, ne
žinia ką daryt, nežinia kur 
jis yra ir ką jis veikia. O jis 
nupiškėjo jau už poros šim
tų mylių, ir tik ten pradėjo 
reikalą svarstyti. Apsižiūrė
jo, kad mergina nėra toks 
baisus sutvėrimas, kad nuo 
jos bėgti. Ir apgailėjęs pada
rytą klaidą, grįžta atgal. Su
grįžęs susirinko visą savo 
turtelį ir sykiu su Kastute iš
važiavo, bet kur, tai nėra ži
nios.

Daugiau Redcliffe Įdo
mumų nėra. Pats miestelis 
mažas, yra keletas dirbtuvė
lių, tik dabartiniu lakiu kuo
ne visos stovi: tik Dominion 
Glass Co. dirba apie 200 
žmonių. Lietuvių yra apie 
desėtkas ir beveik visi dirba 
Dom. Glass Co. Uždarbis 
labai mažas, vos pragyveni. 
Lietuviai tarp save sugyve
na pavyzdingai, visi yra kai
rių pažiūrų ir skaito pažan
giuosius laikraščius, tarp 
kurių randasi ir “Keleivis”.

Redcliffietis.

Jeigu jie moka rašyt, tai 
tegul parašo viens kitam lai
šką. Tegul jie išsikolioja per 
laiškus. Mums jų asmeniški 
vaidai visai neįdomus ir mes 
nenorime jų skaityt.

Išrodo, kad Į Kanadą bu
tų susirinkę visi svieto perė
jūnai ir negali tenai išsitek
ti, todėl be jokios sarmatos 
lipa vienas kitam ant spran
do ir visi tarp savęs kolioja- 
si.

Aš noriu, kad laikrašty 
butų talpinamos viso pasau
lio žinios ir pamokinantys 
straipsniai, o ne tokios ko
respondencijos, kaip iš Ka
nados, kur vieni kitus tik 
niekina ir kaltina, o apkal
tintieji vėl teisinasi ir iš sa-

No. 30, Liepos 27 d. 1932 m.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

i-,arra - ^'“^inė ISkilmė.— Žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
■ o akto farsas, labai juokingas j kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

geras perstatymui. Kaina .... 15c.. žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip
Piršlys Savadžiotojas. Vieno veiksmo'^ kramtą ir kaip ciyilizavo-

Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Oa- • U? Pyksiu įvairių rasių
na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 zmonnL yyi^ irmoterų_ Pagal E. Rek-
-----— J * nu paraše Z. Aleksa. So. Boston,

Mass., 1912 m , pusi. 63..............25c.moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome- 

į dija. Parašė Ben. Rumšas Juokin- 
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 
2 moterys. Abu veikalėliai vienoje 
knygutėje. Kaina.......................... 25c.

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

(2) Žydinti Gilia; <3> Klaidu; (4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 

! paikai tiki j visokius prietarus,
Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.; burtus ir tt...................................... 15C.

I Veikalas perstoto nužudymą caro j
J Aleksandro II. Labai puikus ir nešim- i Lietuvių Šeimynų Istorija Juškevi- 

į kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš- čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 
viso reikalaujamos tik 28 ypa'os. senovėj lietuviai gyveno, tai perskai-
So. Boston, 1913, pusk 61............. 25c. tyk šitą knygą. Iš jos dasižiitosi, kad
ivento Antano Stebuklas Dvieiu vei-G^F“ tUrŽj° -> žmonos pošvento Antano Plenumas, uviejų vet Kebs vyrus. Labai užimanti ir pamo- 

kimų komedija. Perstatymui reikia, ki;lanli k gu jkslai /»a.
10 aKtonų, 8 vyru ir 2 moterų, lo- i ra^ y Aleksa
Šimas užima apie 2 valandas. .. 25c. prutuGse audeklo apdaruose " ' "

Žinpmis Prie šviesos.Vi.-no akto vaiz-, Kode, A» Naikiu . _ Arb,
drim ir monologas. Našlaite Paraše | .kejl,„t( Kritika Kiekviena - g,

K. S. Lietuvaite. So. Boston, Mass. . ...•’ ... . . r
1914 m, pusi. 23............. .. .............10c.

Oc. 
75c.

er33
katalikas ir laisvamanis privalo ją 
perskaityti. 64 pusi. ................... 20c.

Liepos 30 dieną Los Angeles mieste atsidaro tarptautinė Oiimpi.iada. kurioje dalyvauja 58 
tautų sportininkai. Čia matome jų vėliavų parodą Los Angeles miesto stadijone. Darbininkų 
Sporto Internacionalas atsisakė šitoj sporto šventėj dalyvauti, pareikšdamas tuo savo protes
tą Amerikos buržuazijai, kuri laiko Los Angeles miesto kalėjiman uždarius nekaltus darbinin
kų vadus, Tarną Mooney ir Billingsą.

MARIAMPOLIETĖ PA
GIMDĖ 4 KŪDIKIUS.

Marija Juraitienė, 30 me
tų amžiaus moteris, Mariam- 
polės valsčiaus. Liepinių 
kaimo ūkininkė, šiomis die
nomis pagimdė 4 kūdikius: 
du berniuku ir dvi mergai
tes. Viena mergaitė mirė, o 
tris likusieji kūdikiai gyve
na. Lietuvos laikraščiuose 
tilpo ir jos paveikslas su vi
sais keturiais naujagimiais. 
Toks atsitikimas pasitaiko 
tik sykį iš 512,000 gimdy
mų. Lietuvos istorijoje šito
kio atsitikimo da nebuvo bu
vę.

VIETOJ TRAUKINIŲ
JVES AUTOMOBILIUS.
Susisiekimo ministerijoje 

vedamos su keliomis užsie
nio firmomis derybos, kad 
jos parduotų keletą bėgiais

Humoristika

i*

f

f

PORT COLBORNE, ONT., 
CANADA.

Valdininkai liepia bedarbei 
motinai vaikus mesti j 

kanalą.

Nors laikraščiuose rašo
ma, kad bedarbių šeimynom 
miestas duoda pašalpos, tik
renybėj gi ne visi bedarbiai 
gali pašalpos gauti, štai,

važinėjančių autobusų. Iš- 
vo pusės vėl kaltintojus puo- tokių autobusų mano 
la ir kaip imanvdami juos ^kti 5. Juos paleis važinėti 
niekina. į ^is geležinkelių ruožais, ku-
• Tokių tuščių ginčų niekas ’ iais dėl keleivių ir važtos 
nenori, ir gerai butų, kad stokos traukinių siuntinėti 
“Keleivio” redakcija nuo npišsimoka
šiol neduotų jiems vietos.

Maikio tėvo pusbrolis.

Nuo Redakcijos. — Čia
pasakyta daug tiesos, Kana
dos lietuviai pešasi perdaug.
Redakcija kiek įmanydama 
stengiasi tuos ginčus mažin
ti ir apie 80 nuošimčių jų ne
talpina. bet ir taip skaityto
jams jie nusibosta. Gal nors 
šitą protestą perskaitę musų 
kanadiečiai draugai liausis 
viens kitą plunksnomis ba
dę.

GYVENTOJAI NEIŠSIMO
KA MOKESČIŲ.

Šiaulių miesto savivaldy
bės raštinėj nuolat galima 
matyti išsyk po 40-50 skel
bimų apie viešas visokio tur
to (virdulių, moteriškų sijo
nų, kėdžių, veidrodžių ir t. 
p.) varžytynes Įvairiems pi
liečiams, neužsimokėjusiem 
po 4-6-8 litus ir kita.

KAIP ČIGONAS VOGĖ ARKLĮ.
Prieš kelias dienas Kauno 

apyg. teisme buvo nagrinė
jama byla, kuri labai panaši 
į mokinių “Skaitymuose” 
aprašytąjį čigoną, pavogusį 
svetimą arklį. Taip gyvenęs 
Jonavos miestely pil. Buro
kas. Pagal tautybę buvo či
gonas, bet jau Lietuvos pi
lietis, taip pat katalikas, ve
dęs žmoną ir turįs net vai
kų. Tik visa bėda, kad dar 
neatpratęs nuo čigoniškų į- 
pročių.

Taip vieną šių metų pava
sario dieną jis jojęs arkliu ir 
radęs netoli kelio virvę, o 
prie tos virvės galo kažin ke- 
no arklį. Ir tas arklys buvęs 
daug geresnis, negu čigono. 
Todėl čigonas nusprendė, 
kad Dievo duotą “ščėstį” ne
reikia palikti. Taigi jis tą 
“rastąjį” arklį “išmainė” ir 
nujojo, o prie tos virvės ga
lo pririšo savajį, prastesnį 
kuiną.

Po kiek laiko ateina tikra
sis arklio savininkas ir nega
li suprasti, kas čia d o stebu-

klai. Vieta ta pati, ir virvė 
ta pati, bet arklys ne tas. Jo 
žirgas buvo geras, o čia jau 
baigiąs stipti kuinas.

Pakėlė žmogus triukšmą 
ir pranešė policijai.

Policija ėmėsi vagies jieš- 
koti ir surado. Pasirodė, kad 
:ai buvo civilizuotas ir kata- 
ikų bažnyčioj krikštytas či
gonas. Policijai ir tardytojui 
nė kiek nesigynė, kad jis tą 
arklį paėmęs, tik aiškino
si, kad taip padaręs per ap
sirikimą. Mat, sako, buvo 
truputi “metęs”, tad ir neat
skyrė gerai, katras arklys 
buvo jo, juo labiau, kad abu
du stovėjo greta. Jei nujojęs 
ant svetimo, tai esą ne iš 
blogos valios, bet apsirikęs. 
Vis dėlto teismas jį nubaudė

ELEKTRIKINIAI ŠAL
DYTUVAI.

Didelis palengvinimas 
gaspadinėms.

Daug šviežių daržovių, vaisių 
ir kitų valgomų produktų susi
gadina vasaros metu. Tą galima 
prašalint turint leektrikini šal
dytuvą namuose.

Per 1931 metus 1.000.000 nau
jų elektrikinių šaldytuvų buvo 
parduota Suv. Valstijose ir tiek 
pat. jeigu ne daugiau tikimasi 
parduoti šiais metais.

Elektrikinis šaldytuvas palai
ko valgi šviežiu per kelias die
nas ir net per savaites laiko.Tasj 
priklauso nuo jo automatiškai 
kontroliuojamos žemos tempe
ratūros.

i Daugelis norinčių pirkt klau
sia. kokio didumo mari reikia 
pirkti elektrikini šaldytuvą?” 
Atsakyt i ši klausimą galima 
tiek: kiekvienas turi atmint kad 
elektrikinis šaldytuvas greit pa
silieka tikra kamara. Dėlto jis 
turėtų būt užtektinai didelis,

Išmetu S. d. kalėjimo, kad kad galima būt sudėt daugiau 
žinotų, jog kitą kartą taip 
negalima “mainyti.”

Turtuolio kišenė ir sąšlavų 
duobė turi vienodą ypatybę: 
kuo pilnesnė, tuo šlykštesnė.

Japonu priežodis

PAS GYDYTOJĄ.
—Priepuolis labai sunkus. 

Aklosios žarnos uždegimas, mie
lasai. Nėra kitokio budo pagel
bėti

APIE PALANGĄ.
(Ekspromptas).

Ten, kur vėjai lamdo bangą, 
yra žinoma Palanga: 
kas neturi daug sveikatos, 
tenai taiso aparatus — 
ypač “meilę” praktikuoja 
ir be galo daug meluoja...
Visos kalbos šičia tuščios 
ir matronos labai rūsčios 
šičia darosi meilesnės, 
komplimentų daug vertesnės. 
Kavalieriai daug čia plepa, 
kai saulutėje jie kepa 
prie poniučių atsigulę, 
sako tyliai: “Tulle muile!”*) 
Imk lietuvį, arba žydą, 
pamatysii. / . 
ilsis tie.
kas ir ^ąjjrtfe ką fe 
Pu svyri ar ir 
Ir. malpaaif susiri

tr-kažfh
Laikrodžiai visų čia puikus, 
kai širdyse jaučia smuikus — 
skiria valandas suseiti, 
pasivaikščioti nueiti...
Senas cinikas mėnulis, 
ant viršūnių atsigulęs, 
seka, kas po medžiais vyksta, 
seka ir nei kiek nepyksta...
Arti jura, švelnus oras...
Ir blogiausias čia tavoras 
pasidaro pirmarūšis, 
ir širdžių įvyksta mušis...
Ten, Kaune, gyvena vyras... 
Gal jis lamdo mūzas, lyras.... 
Gal... Ir glostydama poną, 
jį prisimena čia žmona... 
Dukterys — tekėti laikas...
Ir bendrai—juk tu žinai. kas... 
Visa verčia čia budėti 
ir į “dantis nežiūrėti”...
Baigsis šiltos, meilios dienos 
ir aprūpintos liks vienos, 
kitos liks kitam sezonui, 
kol patiks kokiam nors ponui... 
Apskritai — čia laisvės kraštas, 
ir menkutis šitas raštas 
jo negali aprašyti, 
reikia būti ir matyti...
Vėjai vaikosi po jurą 
ir kutena jauną skūrą, 
o iš to ir visa seka...

valgio kaip i paparastą “ledų 
baksą”. Duot tikrą patarimą, tai
reikėtų skaityt apie 2 kubiškas _ A _ . . .... ,
pėdas kiekvienam šeimos nariui. į ®8na’ ^u' °-
Dideli šaldytuvai ne daug dau-: Arėjas-Vitkauskas

' Palanga, 1981. VIII. 10.giau elektros suvartoja už ma
žus.

Į “Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per-

į skaityti.............................................. 25c.
Džian Bambos Spvėiai.- Ir kitos fo- Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Pra- 

Daugiau jitokų, negu Ameri- «*«*• Knygutes .talpa susideda .s
koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 “Džian Bambos spyčiai”, eiles, 
pasikalbėjimai, humoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi..................................25c.

Monologai ir Deklamacijos, šioje kny- 
i goj telpa daugybė naujų, labai gra- 
i žiu ir juokingų monologų ir deklama- 
J ei jų. Visokios temos: darbininkiškos,
: revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
: ristiškos ir laisvamaniškos. \ isos 
i 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- _ 
lapių .............................................. 25c.
Ar Boto Visuotinas Tvanas?—Kaip 

Nojus galėjo surinkti j kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį?
Kaip jis galėjo tuos gyvur.us prastoj 
savo arkoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. Kai
na ................................................... 25c.

1 Kur Musų Bučiai Gyvenu? —- Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pamoki
nanti Parašė Z. Aleksa. 76 p. .. 25c.

! Amerikos Macochas. —Arba kaip ka 
j talikų kunigas Hans Schmith pa- 

kaip tik išplauti tą Žarne- piovė merginą Oną Aumuller. Su
lę. Po operacijos Tamstai tuojau PaveiksIais- 16 P”®1.................  lOc
bus lengviau I KnnMC9 Celibatas.— Išaiškinta kuni-

. j gų bepatystės istorija, pasekmės ir
—Susimildamas, pone dakta- jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu

re. ar negalima butų man ką ^į^Sris^S^įS’kad 
Airnors kitą išplauti. Akląją žarną jų moterįs, dukteris ir mylimosios ne

papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su-

eities.
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, per statančiais įvairius nuo
takius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. Įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 3»2 pusla
piai. Kaina.......................... .. ?1.00
kaip Senovės Žmonės Persistatydavo 

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. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ............................... ................ 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro da'tnų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 .......................................... 15c.

jau pernai man ispiove.

SUŽINOJO PASLAPTĮ.

Ji.—0 ką. Jonai, ar neįdomi ta 
knyga ką aš tau paskolinau?

—Jis. —Taip. knyga nebloga, 
bet man buvo daug įdomesnis 
buvusio tavo kavalieriaus laiš
kas. kuri. aš toj knygoj radau.

AR TAI GALIMAS 
DAIKTAS?

Musų Humoristikoe departa
mentas gavo iš Kauno ekstra te
legramą apie nepaprastus įvy
kius Lietuvoje Telegrama sa
ko. kad Lietuvos piemenys nu
tarė šią vasarą nevogt agurkų, 
o Lietuvos pusbernių sąjunga 
padariusi nutarimą neiti pas 
mergas ir nesimušti.

žinia dar “Klos” nepatikrin
ta ir gali bus Lietuvos priešų 
prasimanyta.

I *) “Tulle muile” estų kalboje reiš. 
kas; “Eikš prie manęs.”

JI NENORI BŪT IŠJUO
KIAMA.

Motina.— Ar tu nefrėtum taip 
dainuoti, kaip aš?

Duktė.—Ne.
Motina.—Kodėl ?
Duktė.—Todėl, kad aš neno

riu, kad žmonės iš manęs juokus 
taip darytų.

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

lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.' juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
195 pus.......................... .................... 25c.

Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos,)
historijos, etnografijos, geografijos,; Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

astronomijos, aritmetikos, medicinos į lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys' nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko .1. 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. I-abai įdomi 

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

Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar
biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame 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- 

te'pa netik atskiri žodžiai, 
bet <Kęli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus kravtuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone
tiško ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
Sk. Miche*

spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Resputilika 
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 ___  $150
Lytiikoa Ufw ir kaip nuo jų 

goti. Parašė D-ras F. Matulaitia.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina .................................. .. tfc.
Ben-Har. — Istoriška apytaka M 

Kristaus laikų. Parašė Lew
Wallace. 472 puaL.............. .. 22.M

Michelsonas. Pusi. 95. ... 35c.

Amšiaoa Dainos. Šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Joa tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................ĮSe.
Eilės Ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 pusL.............................. tte.

SVEIKATA
TAI DIDELES 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 Broadway So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
] (Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

Kai Kurie Karo Veteraną, Apleidžia Washingtoną.

Baisus Razbaininkas 
Kaune.

Už jo suėmimą policija ski
ria 1,000 litų atlyginimo.
Ties Įgulos bažnyčia, Kau

ne, prie taksi priėjo nepažį
stamas vyras ir paprašė šo
feri nuvežti iki Kareivių 
plento 24 nr. Už kelionę jie 
susikalbėjo penkis litus.Ties 
Raudonuoju Kryžium nepa 
žistamas keleivis paprašė 
automobili sustoti. Čia Įsėdę 
vUna moteris. Plėšikas išsi
traukė revolverį ir pareiškė, 
kad dabar važiuosiąs jb 
pats. Atrėmęs šoferiui i gal 
va revolveri nujuosė diržą, 
surišo jo rankas ir paguldė 
ant grindų. Plėšimo bendra
darbė paties šoferio paltu 
apdengė jam galvą, atrėmė i 
kaktą revolverį ir liepė nė 
nekrustelėti.

Sužinojęs iš surištojo šo
ferio, kad automobily buvo 
nedaug benzino, nuo Įvykio 
vietos jis pasuko atgal į mie
stą ir nuvažiavo į “Depolin" 
b<Azino stotį, čia plėšikas 
prisipylė apie 40 litrų benzi
no, paėmė tepalo. Benzino 
pardavėjas paprašė užmo
kėti. Plėšikas tačiau vietoje 
užmokesčio pardavėją su
mušė ir pagrasino nušauti, 
jei jis netylės. Kol išgąsdin
tas ir sumuštasis pardavėjas 
atsipeikėjo, automobilį jau 
matė smarkiai važiuojanti. 
Taip jie paspruko.

Apie pusę pirmos automo
bilis važiavo Ukmergės 
plentu. Čia jam nusmuko 
paskutinis ratas. Plėšikas 
pats nemokėdamas sutaisyti, 
atleido šoferiui rankas, pa
ėmė iš savo bendrakeleivės 
revolverį ir juo grąsinda 
mas įsakė automobilį sutai
syti. Tuo momentu pro šalį 
ėjo Kauno policininkas No- 
vikas.

Plėšiko kamuojamas šo 
feris paprašė policininką 
gelbėti. -

Policininkas stvėrėsi gin
klo. Bet tuo akimirksniu plė
šikas paleido tiesiog jam 
veidą šūvį. Policininkas kri
to žemėn nukautas.

Noviką nukovę, abudu 
banditai pasileido bėgti Jo
navos link. Šoferis pakėlė 
triukšmą. Netrukus atvyko 
kitas policininkas, kuris pa
sileido plėšikus vytis. Bet 
jie, pasinaudodami nakties 
tamsa, atsišaudydami pasi
slėpė daržuose.

Teko’patirti, kad policija 
jau išaiškino, kad policinini- 
ką nušovė Petras Tananas, 
23 metų amžiaus, gimęs Ša
kių Naumiestyje. Paskutiniu 
metu jis gyveno Kaune, Mic
kevičiaus gatvėje 3 nr. Ta
nanas baustas 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo už plė
šimą ir dar kelis kartus už 
vagystes.

Policija paskyrė 1000 litų 
atlyginimo tam, kas suteiks 
žinių, pagal kurias plėšikas 
butų galima sulaikyti.

Jo bendradarbę, kuri pa
dėjo jam minėtąjį šoferį su
rišti, policija jau sugavo. 
Sužinojus, kur ji gyvena, po
licija dabojo namus. Ir pa
mačiusi, kad vieną vakarą 
kaltininkė atsargiai parėjo 
namo, beregint į vietą atva
žiavo du automobiliai, vie
nas viešosios, kitas slapto
sios policijos. Polic. valdi
ninkai apsupo namus ir, į- 
ėję su atkištais revolveriais, 
rado ją mėginant persireng
ti kitais drabužiais. Matyda
ma, kad vis tiek nieko ne
bus, ji nesipriešindama pa
sidavė. Iš ten ji buvo nuga
benta j II nuov., o iš nuova
dos į krim. policiją, kur ją 
iškvotė.

180 ŪKININKŲ BYLA 
PRIEŠ SAVIVALDYBĘ.

Joniškio gyventojai apskun
dė teismui savo valsčių.
Joniškio miestely yra ke- 

iolika sklypų ir pora namų. 
<urių savininkais save laiko 
’.pie 180 miestelio ūkininkų. 
Visą tą turtą nuo pat nepri
klausomybės pradžios savo 
:inioj laiko savivaldybė. U- 
čininkai. negalėdami tos že- 
nės gražumu iš savivaldy
bės atgauti, teisme jai iškė- 
ė bylą.

Iš tos žemės savivaldybė 
buvo numačiusi padalyti 
barką ir sporto aikštę.

BYLA UŽ AUSIES NU- 
KANDIMĄ

Kaune paskirta nagrinėti 
Iviejų kauniečių pusbrolių

—kų byla už ausies nukan- 
limą. Vienas iš jų yra vienos 
pašto įstaigos viršininkas, o 
kitas — vienos ministerijos 
arnautcjas. Nukąstos au
sies galiukas buvo įvertintas 
2,000 litų, nes tiek taikos tei- 
ėjas nuskriaustajam pasky- 
ė už ją atlyginimo, o už pa

tį nusikalstamą veiksmą nu- 
<andusiam ją paskyrė 3 pa- 
as arešto.Tačiau “nuskriau

stasis” tokią bausmę laiko 
per maža ir dėl to padavė a- 
pygard. teismui apeliacijos 
skundą.

Šis paveikslas parodo 3 atskirus dalykus: (1) karo veteranai (tik ne visi) prie gelžkelio bi
lietu ofiso Washingtone imasi nemokamus bilietus namo važiuoti, nes jiems sugrįžti Kongresas 
yra paskyręs §100.000. (2) Audros suardytas namas Vernono mieste, Indijoj. (3) žinomas A- 
merikos turtuolis Rokfeleris, kuriam sukako jau 93 metai amžiaus.

SUNKUS LAIKAI UŽĖJO LIETUVAI.
“Lietuvos Žinios” rašo: i gyventojų vartotojų sluoks-
Vasara. Miestui prasidėjo nius. 

atostogos, poilsio laikas, o į Bendrai, musų gyvenimas, 
kaimui — didžiausis darby- kad ir atsilikdamas nuo kul- 
metis, sunkiausis darbo lai- turingesnių šalių gyvenimo, 
kas. • i darosi painesnis,, sudėtinge-

Tačiau dabar ne darbas snis. 
baugina žmones, bet nedar- Į Musų gyvenimas, ypač 
bas. Darbas turtų kūrėjas, stojus vasarai, atsidūrė lyg 
gyvenmio davėjas. Darbo kokioj rūgstančioj, maurais 
visi nori, dėl jo sielojasi, Į užaugusioj kūdroje.

Prieš kelis metus daugelis; 1ŠNEVOŽYJO ŠVENTĄ 
musų žmonių, jieškodami VIETĄ,
darbo ir duonos, stengėsi, šuoliuose šv. Petro ir Po- 
pasiekti svetimas saus,. yy]o bažnyčios sargas paste- 

, valstybes, kuriose rasda- bėjo vakare vieną vyriškį su
\o darbo, .:artais riebesni, (ivįem moterim šventoriuje 

; kąsnį u galimumu.-, sutaupy-, atliekant nepadorų darbą. 
;ti vieną kitą centą ateiviai, i tuoj (Įavį žinią poli-
gyvemmo sąlygoms page-įcijai ir j, visus suėmė

. . J Pasirodė, kad vyras buvo
Šiandie tie galimumai, jei į Pakarčiunu kaimo ukinin-

rinti.

i ne visai dar dingę, tai nq>a- kas J. M., o jo “draugės” a- 
į prastai apriboti. Is vienos»biclvi buvo šiaulietės, gerai 
i nusės rubežių sunkiau per- žinomos “biznierkos”. Visi 
, žengti, iš antros —ir peržen- trys buvo girti. Policija su- 
gus nėr galimumų gauti dar- • statė jiems protokolą ir trau- 
bo ir uždarbio. Gyvenimo į kia teisman už nepadorų el-

MARIAMPOLĖS MAUDY
KLĖSE TIKRAS ROJUS.
Iš vandens vaikinai su mer
ginomis eina rugių voliot.
Ties Mariampolės miestu, 

už žydų kapinių, yra įsteig
tos vyrų ir motei-ų maudyk
lės. Tarp vyrų ir moterų 
maudyklių pirmiau buvo a- 
pie 100 metrų atstumas pa
žymėtas tiktai kuolais. Pa
žymėjimus kažkas panaiki
no. ir dabar vyrų ir moterų

Kitos bendros maudyklės v-•> V
ra ties Tarpučiais, bet ten 
tokių “patogumų” nėra, ka-

1,684 VASAROTOJAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE
Iki šiolei Klaipėdos paju-

dangi arti Šešupės nėra ru- rįo kurortas aplankė 1,684 
gių. Rimtesni maudyklių vasarotojai. Daugiausiai va- 
lankytojai piktinasi tokio-į sarotojų lankėsi Nidoj. Veik 
mis maudyklėmis. Šiemet pusė šių vasarotojų pabuda- 
nėra išleisto jokio tuo reika- Vo kurortuose tik kelias die-
lu privalomo Įsakymo. nas. Nuolat gyventi pasiliko 

tik pusė.

KLAIPĖDOS BEDARBIAI 
NERIMSTA

Šiuo metu Klaipėdoj įsire- J maudyklės susijungė, 
gistravusių bedarbių yra šiomis dienomis nuogi 
virš 500. Vasaros metu toks jauni vyrai su kai kuriomis 
bedarbių skaičius yra rekor- nuogomis moterimis ir mer- 
dinis. Apie 50 nuoš. iš šiolgincmis maudėsi bendrose 
kaičiaus yra moterų. Aną I maudyklėse krėsdami įvai 

dieną 100 bedarbių buvo su- L iūs šposus. Buvo ir tokių at
sirinkę prie direktorijos, ritikimų, kad drąsesni pasie- 
prašydami direktoriją pasi- kė netoli Šešupės augam 
rūpinti jų likimu. Toks žy-Įčius ūkininko Skrinsko rū
mus bedarbių skaičius susi- gius. Rugiuose priskaityta 
darė dėl to, kad lentpiuvės keliolika desėtkų išgulėtų 
atleido virš 100 darbininkų guštų ir iššliaužiotų takų ir

VEŽIKAS ĮVAŽIAVO I 
NEMUNĄ

Kauno vežikas Žilinską:
ties Daukšos gatve įvažiavo; Lietuvoje dabar yra vartoja- 
su pora arklių į Nemuną ir metriniai matai ir svarsčiai, 
abudu arkliai prigėiė. \ ezi- \’įeįOj varstų arba viorstų Įves- 
kas išsigelbėjo. Matyt, jo ne-1 kilometrai, svarą pakeitė ki- 
žincta, .kad toj vietoj Nemu- logramas, pūdą—centneris, va
rnas staigiai gilus, todėl ark- iaką ir dešimtinę — hektaras, 
liai neišsilaikė ir vanduo ) kvortą—litras, ir t.t. 
juos nutraukė tolyn. Amerikos lietuviai skaitydami

(tokius pavadinimus nežino jų 
į reikšmės. Todėl “Keleivio” re- 
i dakcija nutarė kartas nuo karto 

_ „ . . . . . įdėti “Keleivin” žemiaus paduo
tas Zapj skio gir įninkąs . Ie- lentele, kur tokie terminai vra

AREŠTUOTAS ZAPYŠ
KIO GIRININKAS.

Šiomis dienomis areštuo-

Matę Palyginimas

škauskas. Jam prikišama palyginti su seniaus vartotais
ir kad dėl lėšų stokos direk- padaryta daug nuostolių, šantažas ir apgaudinėjimas. -Ljetuvo)e matais ir su tais. ko- 
torija nevykdo nusausinimo 
darbų.

NUSAUSINS LAUKUS.
Ukmergės miesto savival-l 

lybė atidavė iš varžytinių! 
Kazlovui miesto laukų nu
sausinimo ir griovių kasimo] 
darbus. Darbą Kazlovas tu
ri baigti trijų mėnesių bė
gy, pradedant liepos mėn. 1 ( 
d. Tenka pastebėti, kad šios] 
varžytynės buvo labai gyvos 
ir gana daug atsirado no
rinčiųjų jas laimėti, todėl ir 
nenuostabu, kad nuo 15 tūk
stančių nuvarė iki 10,900 lt 
Darbininkai džiaugiasi, nes) 
kai kurie mano gauti ilges
niam laikui darbo.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, d<> 
mėsis žmogaus mokslinės-it kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais. ■V."’

Sekti tą tokį įvairų ir tokį
gausų šių dienų mokslinį bei kul- Venclova. P. Cvirka, K. Korsa- 
turini progresą pilnai galima tik kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
turint atatinkamą vadovą, ku- pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi. “Kultūra“ talpina ne tik 
mus informuotų, kuris ne tik in- moksliškus straipsnius, bot ir 
formuotų, bet ii' pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už jį kovoda- Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir ji ugdydamas. 'jąją lietuvių literatūra, neras

Įkie yra vartojami Amerikoje.
žemės matai:

Hektaras arba ha yra lygus 
2.471 akro. Tai reiškia, 1.000 

•hektarų padaro 2.471 čielą akrą.
Dešimtinė (rusų desiatina) 

yra lygi 2.6997 akro. Kitaip sa- 
riai V. Čepinskis. Mvk. Biržiška, įkant- R*-000 dešimtinių padaro
Vač.. Kritiška, VI. Lašas, Yaha- -6.997 čielų akrų. 
las-€inlaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

ir
sąlygos pasunkėjo tiek, kad gėsį šventoj vietoj, 
belieka tenkintis savo šalies 
tūliais, savo sąlygomis, ga
limumais.

Šiemet mes vis stipriau 
jaučiame nedarbo pasireiš
kimą. Žinios apie nedarbą 
ima plaukti ne tiktai iš dide
snių miestų, bet ir iš mieste
lių ir kaimų. Ir pas mus pra
dėjo reikštis savotiška be
darbių migracija: iš vieno 
Lietuvos kampo žmonės va
žiuoja į kitą jieškoti darbo, 
bet visur yra bedarbių ir 
darbo rasti labai sunku.

Tokios darbininkų varžy
tynės dėl darbo eina vasa
rą, kada darbų yra daugiau
sia. Tat, kas bus žiemą?

Taigi, nedarbo ir darbo 
klausimų suderinimas ir 
rimtas jų sprendimas yra 
opiausia artimos ateities 
problema ir Lietuvoje.

Nemažesnės svarbos turi 
ir miesto derinimas su kai
mu. Nekalbant jau apie kul 
turinius reikalus, kurie da
bartiniam žmogui yra buti
ni, vien jau ekonominiu at
žvilgiu tarp miesto ir kaimo 
yra bedugnė. Ir tos bedug
nės taip pat niekas nesirūpi
na užtaisyti.

Ne kartą jau rašėme, kad 
kaimo žmonių darbo vaisiai 
netekę vertės kaime, o mies
te jie kaliais net keleriopai 
brangesni, čia turi vietos iš
naudojimas, kuris iš vienos 
pusės liečia kaimo žmones, 
iš antros plačiuosius miesto

Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

celiomis spalvomis gausiai iliu
struotas. Įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
žodis”!

Vaiku žodis” įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras įdomių apysakų, 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių. visokių rankdarbių, pavy
zdžiui. kaip sau rūbelius pasiūti, 
kaip pasidaryti baldus; naudin
gų patarimų iš sodininkystės, 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kūry
bai jų fotografijoms o taip pat 
juokams ir filatelijai. Be to skai
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą Įrengti, bū
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
veikaliukus.

'Vaiku žodis” eina reguliariai 
kas dvi savaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo nume
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo- 
jaus “Vaikų žodį”.

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalnų g-vė 15. Kaunas.

Lithuania.

Valaka (lenkų wloka) yra ly
gi 41.98 akro. Arba 100 valakų 
—4.198 akrai.

Margas (prūsų Morgen) yra 
lygus 0-63 akro. kas reiškia, kad 
iš 100 margų išeina tik 63 čieli 

šytbjajT^rJp':"'ĖZ Boruta. Ant. a^ra’"
Ilgio matai.

Kilometras (metriškas ma
tas) reiškia 0.621376 mylios. Pa 
lyginimas bus gal aiškesnis pa
sakius, kad 621.376 amerikoniš
kos mylios padaro 1,000.000 ki
lometrų.

Varstas (rusų viorst) yra ly-
Nieks neginčys, kad lietuviai geresnio tuo reikalu žinių teikė- 6-66-< m\Iios. Imant čielais 

skaičiais, iš 1.000 varstų išeina 
663 mylios.

Taigi varstas truputėlį dides
nis už kilometrą, bet beveik vie
nu trečdaliu mažesnis už ameri
konišką mylią.

Metras turi 39 ir nepilną pusę
i\ i colio. 1000 metru padaro 1 kilo- vra tikra i *metrą.

Centimetras yra šimtinė met
ro dalis.

Svarsčiai.
Centneris reiškia 100 kilogra

mų, arba 220 svarų.
Kilogramas arba kilo sveria 

truputį daugiau kaip 2 ameriko
nišku svaru; 10,000 kilogramų 
padaro 22.460 svarų.

Amerikoniškas svaras yra tru
puti didesnis už buvusį rusišką 
ir lietuvišką svarą. Jei paimti 
10.000 rusiškų svarų, tai ameri
koniškais svarais bus tik 9,028. 
Iš vieno pūdo išeina tik truputį 
daugiau kaip 36 amerikoniški 
svarai.

n:io 1931 metų 
tuvių mo- 

črganu. 
ra

NELAIMĖ ŠIAULIŲ 
EŽERE.

Šiomis dienomis besimau
dydamas Šiaulių ežere pri
gėrė Augustas Ružinskas, I teturi tik vieną tokį tobulą in- j0, kaip “Kultūra.
22 metų amžiaus vaikinas. Į formatorių apie visus mokslo ir “Kultūra” savo išvaizda ir su 
Velionis paliko seną motiną j literatūros naujuosius laimėji- . tvarkymu yra visai moderniška 
ir dvi sesutes, vieną 14 met., I mus, apie visas žmonijos pro- jj. goriausiems tos rų-
kitą 9 m. Visai neturtingi: | greso pastangas ir užkariavi-' šies ui>sjen;0 žurnalams. “Kul- 
visas Šeimos pragyvenimas mus, — tai jau devinti metai ei- tura~ yra pažangus žurnalas, ji 
buvo tik iš Augusto rankų, nantis Lietuvių žurnalas “KUL- skleidžia laisvą mintį ir kovoja Į 
jis buvo juodo darbo darbi- TURĄ.” “Kultūra.” yra popu- su reakcija. “Kultūra 
ninkas—maliorius. Motina 'Jarus mokslo, visuomenės ir Ii- to žodžio prasme kultūra, 
ypatingai susirupinusi savo | teraturos, žurnalas. Be to, ji yra ...
ateitimi, kadangi kartu su gausiai ir puikiai iliustruotas•

žurnalas, išeinantis kas mėnesį to ”n? f>^U9 zurnak's- liet jie 
dideliais 64 puslapių storumo turėtu, pagaliau, sužinoti, kad 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros”, Kultūra plačiai rašo ir apie 
komplektas sudaro apie 800 pus- Amerikos gyvenimą. Tikrai kul- 
'apių didžiulę paveiksluotą kny-1 tur’nga9 lietuvis negali jokiu

nore lavonas vandenyje gu-1«• 'Nežiūrint savo populiariS-,bnd“ ■» "Kultūros."
1 <umo, t. y. suprantamumo Kul- Kultūra,” tas toks vertinga? 
turą” vis dėlto yra 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. Išsa
miausieji Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas, 
tik tokius vardus kaip: profeso-] Aušros *1. 15, Šiauliai, Lithuania

vienturčiu sunumi —šeimos] 
maitintoju žuvo paskutinis 
duonos kąsnis. Miestiečiai į 
motinos verksmą ir sielvar-l 
va jokio dėmesio nekreipia.

Ii jau antra para.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

lietuvių žinyčia
ŪKININKAI NYKSTA.
Dusetų valsčiuje ūkinin

kai jau baigia nykti. Dell 
sunkmečio pardavinėja ne 
tik miškus,- gyvulius, bet ir Į 
žemes. Kraštų kaime jau po
ra ūkininkų taip nuslydo.

Ypatingai dabartinės krikščiony ben gadynėje kiekviena.* turėtų 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti IHevo buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį'’. Adresuokit sekančiai;

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 30, Liepos 27 d. 1932 m.

Bimbininkai išvarė skloki- Moterų “daktaras” nubaus- 
ninkus ir patys bėga. į tas $600.

South Bostono lietuviški East Bostono teisme pe- 
bimbininkai jau išvarė iš sąvaitę buvo nubaustas 
savo svetainės tuos kamavo- užsimokėti $600 indi jonas 
tus. kuriuos jie vadina sklo-' vardu Hazard, kuris neturė- 

Socialistų piknikas puikiai Airiai nustaugė majorų kininkais. Reiškia, jau vi- damas daktaro diplomo 
pavyko. , Curley. siškai atsirubežiavo nuo praktikavo ‘ mediciną”. Jis

Pereitą nedėldieni Nor- Bostono majoras Curley pruseikinių ir pastarieji pa- gydydavo daugiausia mote-
woode buvo South Bostono iki šiol buvo vietos airių die- sisamdė kitą kambarį susi- ris ir atsivedė jų visą buri
ir Cambridgeaus socialistų vaitis. Kada jis pasirodyda- rinkimams. ‘ Paskutiniame teisman paliudymui, kad
bendromis jėgomis suruoš- vo viešuose susirinkimuose, savo susirinkime sklokinin- kcžna jų nuo jo “toniko”

Bet tai nieko ne 
teismas rado rei- 

_________ nubausti.
kokios 3-čios valandos auto- kratų partijai savo kandida-' Keista, kad išvaikę sklo-

n ,';mano švilpimas erzina 
dentistą.
dentistas padavė 

skundą, kad stovin- 
netoli jo ofiso trafiko

NEPAPRASTAS PIRKINYS—FARMA
WEST PERI . ME.

125 akerai žemės, apie 40 akrų dirbamos, didelis sodnas, didelės ap
tvertos ganyklos ir apie $3000 vertės gražios girios, 8 kambarių stu
la, didelė barnė, galima laikyt virš 20 karvių Keletas vištininku, daug 
įrankių ir visi moderniški, veik nauja malkoms piauti mašina, šalti- 
i io vanduo, per ūkį bėga upė. kur galima žuvaut ir maudytis, 13 te
stigtų Guernsev karvių, 2 buliai, 2 arkliai, laukai apsodinti javais ir 
daržovėmis, apie 40 vištų. Dvi mylios nuo industrinio miesto, tirštai 
apgyvento lietuviais ir pasiturinčiais amerikonais. Palei šteitavų ke
lių. vrti pe’žkelio stoties. Ūkis vertas apie $7500, bet greitam parda- 
\imui. tik $4500. Pirkėjui užtikrintas pelningas, linkimas ir ramus 
gyvenimas. Kitos tokios puikios vietos ir tokio didelio bargeno nega
lima rasti. Kas mano įsigyti ūki, turėtų tuojaus pasinaudoti šia ne
paprasta proga. Kreipkitės tuojau pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, M ASS.

TeL So. Boston 1662

DAKTARŲ ADRESAI.

A J. West, M. D.
LIETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 2 iki 4 d., nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

trokai su aiskrymu ir sal- • taip pasipiktino, kad dabar 
džiais gėrimais buvo tuojaus uja jį kaip vilką. Štai, perei- 
ištušiinti ir į pabaigą publi-; tą sąvaitę Bostone buvo su
ka jau nebegalėjo nieko. ruoštos ristynės labdarybės 
gauti. šitokio skaitlingo j tikslams ir majoras Curley 
žmonių suvažiavimo rengė-j atėjo padėkot publikai už 
jai visai nesitikėjo. Tai pa-j tos pramogos parėmimą, 
rodo, kad socialistai kas. Bet vos tik jis atsistojo ir 
sykis randa vis daugiau ir'
daugiau pritarimo pažan
gioj visuomenėj. Malonu pa

apleido komunistų partiją, i P°^cman0 ^tlpima> ji bai- 
Kiti bimbininkai taip pat f131 ĮJenuoJa trukdo dai- 
jokios paramos savo partijai I bą- Skundas esąs rimtas.jokio;
neduoda ir net 
duoklių nemoka, tik 
ta pakampėmis garsiai 
kauti už bimbizma

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—* p. p; 7—8:3$ vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis 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 odoa. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover SL, Boetou, Mass. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 3316 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

mArio«iniiil Padėkime, dentistas liepia 
mptr^Jjums atidaryt burną ir ruo

šiasi leisti savo drilių į skau
damą dantį, tuo tarpu polic- 
mano švilpa dirrrr!... Kas 
tuomet bus atsakomingas, 
jei dentistas sužeis pacijen- 
tą?

su-
AUTOMOBILISTAI yanuss market

134 W. 6-th Street, kamp. 6-th ir D. 
So. Boston?. NAUJAI PERDIRBTA 
BUČERNĖ. Nauji elektrikiniai šaldy
tuvai, viskas įrengta švariausiai. Mė
sas užlaiko šviežiomis. Pas mus ga
lite gaut visokių mėsų. šviežių ir rū
kytų dideliam pasirinkime. Taipgi 
užlaikome kitokius valgomus produk
tus ir daržoves. Pas mus kainos ne
sulyginamai pigesnės kaip kitur. Už
eikite persitikrinti.

W. YANUSS.

Taisome visų išdirbysčių Au
tomobilius. Sutaisom Ignitions 
ir Generatorius. Ištaisome su
lankstytus fenderius ir .bodies 
ir apipentiname. Darbas gva- 
rantuojamas ir kaina pigiausia. 
Vieta vadinasi (-)

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

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

pirmiau buvęs Broadvvay Ga- 
rage vedėjas.

- pradėjo kalbėt, tuojaus are
noj pasigirdo staugimas. Ir 
airiai taip Įsisiūbavo staugti.

buvo
priverstas savo kalbą 
nutraukti ir paraudęs kaip

stebėti, kad ir jaunimo buvo kad miesto majoras 
labai gražaus.&

Buvo visokių žaislų ir len
ktynių. Iš vyrų plaukikų do
vaną laimėjo Edmundas 
Ketvirtis, o iš merginų — 
Violeta Michelsonaitė, tam 
tikslui Akunevičiaus paau
kautus karielius su auska
rais.

Dovanos taipgi buvo duo
damos vyrams už bėgimą, 
vaikams už bėgimą ir mote
rims už toliausi bolės nume
timą.

Piknikas pasibaigė daino
mis ir temstant išsiskirstė 
kuogeriausioj nuotaikoj.

Report.

vėžvs atsisėdo.

Persekioja spykyzes ant 
Nantasket byčių.

Pereitą subatą ir nedėl
dienį Nantasket byčiai buvo 
pilni slaptosios policijos ir 
prohibicijos agentų, kurie 
suvažiavo ten gaudyti mun
šaino pardavinėtojus. Kon
kurencija ir kivirčai butle- 
gerių tarpe esą šio persekio
jimo priežastimi. Susipykę 
tarp savęs butlegeriai įskun
dė vieni kitus policijai, kuri 
dabar visiems gadina biznį

Daužo biznieriams langus 
ant Broadway.

Pereito ncdėldienio va
rą kažin kas plytomis išmu
šė Ašmensko, Lietuvių Ra
kandų Kompanijos, krautu
vės langą. Ir tas buvo pa
daryta anksti vakare, kuo
met gatvėje pilnai švietė 
lempos ir daug žmonių vaik
ščiojo. Pasirodo, kad blog- 
darys esąs gana drąsus.

Keletą dienų anksčiau ir 
kitiems biznieriams ant 
Broadvvay tapo išdaužyti 
langai.

Vyras britva bandė paplauti 
savo pačią.

Frank Petterono, East 
Cambridge’uj, britva su- 
piaustė veidą savo jaunai. 
18 metų amžiaus, pačiai ir 
pate pasislėpė. Sužeistoji 
moteris randasi ligoninėj, o 
policija jieško nusikaltėlio.

LIETU VYS

OPTOMETRISTAS

NAUJAS KRYPSNIS 
REPUBLIKONUOSE.

Adv. Bagočiui siūlo valsti
jos prokuroro kandidatūrų.

Grupė progresyvių repub
likonų Mass. valstijoj pra 
dėjo rimtą kovą prieš vyra
vimą toj partijoj senųjų pu
ritonų. Jie jau paskelbė nau 
ją “Principų Deklaraciją” 
kurioj reikalauja, kad re
publikonų partija aiškiai pa
sisakytų už prohibicijos at
šaukimą, už gvaranciją 
žmonių pinigams bankuose, 
už atlyginimą žmonėms už 
žuvusius pinigus uždarytuo
se bankuose, už užtikrinimą 
visiems darbo, už bedarbių 
apdraudą, už pensiją pase- 
nusiems ir paliegieliams, už 
taupumą valdžios departa
mentuose, už prašalinimą 
piniguočių kontrolės nuo 
valdininkų ir valdžios įstai
gų, ir už pripažinimą lygių 
teisių svetur gimusiems pi
liečiams. Šį judėjimą dau
giausia sudaro vadinami at
eiviai ir jų jaunesnioji kar
ta. kurie atstovauja apie 
250,000 republikonų balsuo
tojų Mass. valstijoj. Žydai, 
airiai, francuzai, italai, grai
kai, lenkai, lietuviai, nišai, 
portugalai, skandinavai ir 
vokiečiai interesuojasi tuom 
judėjimu. Jų kandidatas Į 
gubernatorius yra teisėjas E. 
Mark Sullivan. Lietuvių ad
vokatui Bagočiui jie siūlė 
priimti kandidatūrą Į Attor- 
ney General ofisą (Valstijos 
generalį prokurorą), bet
adv. Bagočius atsisakė. Jo 
vieton tuomet buvo nomi
nuotas adv. David Stone- 
man, garsus finansierius ir 
filantropas.

Reporteris A.

Užmigo važiuodamas auto
mobiliu—pabudo sužeistas.

Carl Freedman iš Roxbu- 
ry bevažiuodamas automo
biliu užmigo prie vairo ir 
atsimušęs į sieną tapo pats 
sužeistas ir moteris, kuri sy
kiu važiavo.

Pastebetina yda musų 
piknikuose.

Man teko būti daugelyje 
lietuviškų piknikų šiemet ir 
visur pastebėjau, kad šituo
se parengimuose trūksta 
programinės tvarkos. Žmo
nių suvažiuoja daug. ypač 
būna daug čia augusių jau 
nuolių. kurie neturi ką veik
ti ir nuobodumo apimti slen- 
kinėja pakrūmėmis.

Dažnai piknikų rengėjai 
garsina, kad busianti “įvai
ri programa” ir tt, bet ištik 
rųjų tai tik keletą žaislų su
ruošia pusvalandžiui, tai ir 
viskas.

Reikėtų piknikų progra- 
mus paruošti taip. kad įvy
kiai po įvykio sektų visą 
laiką, panašiai kaip anglai 
daro. Tuomet musų jauni
mas ateityje didžiausiu no
ru lankysis ir savo tėvus 
verstinai ateives. Kitaip, jie 
atšals nuo musų išvažiavi 
mų. Draugijų valdybos lai 
rimtai pagalvoja apie tai.

Dar vienas dalykas, tai 
pardavinėjimas užkandžių 
ir gėrimų. Kuomet būna i- 
mama virš normalės kainos 
brangiau, negu žinoma vi
siems kaina, žmonės labai 
pasipiktina. Pilnai užtenka 
5c už bonkutę toniko, arba 
už “ice creamą”. Aš ma
čiau, kaip daugelis jaunuo-

Ypatingos ablavos ant 
munšainierių.

Chelsea mieste policija 
užėjo pas Stella Rose jieško
ti munšaino. bet ji pamačiu
si nepageidaujamus svečius, 
greitai pagriebė visas mun
šaino bonkas ir išmetė per 
langą ant gatvės. Išviso bu 
vę 12 pantukių ir 10 pus- 
pantukių. Nelaimei, viena 
puspantukė nesudužo ir jos 
užteko įrodymui, kad ta mo
teris laikė munšainą.

Antroji krata padaryta 
pas kitą moterį, Sophie Lus- 
ter. Pas ją rasta 8 galionai 
munšaino. Ji savo “stofą” 
laikė sienoje paslėptoje tan- 
koje.

Užpuolė merginą nomuo- 
jant kambarius.

Dorehestery buvo užpulta 
savo namuose mergina Mar- 
garet McCarthy kuomet ji 
rodė kambarius neva busin- 
čiam nuomininkui. Įėjęs vi 
dun koks tai vyras pasisakė 
norįs išnomuoti butą ir pa
prašė parodyti jam. kaip iš
rodo viduje. Bet vos Įėjęs į 
vidų jis partrenkė merginą 
ant grindų ir apžalojęs ją 
pabėgo.

Išplėšė aukų dėžutes 
dviejose bažnyčiose.

Dviejų Bostono bažnyčių 
kunigai pranešė policijai, 
kad vagys išplėšė dėžutes 
aukų, kurios buvo renkamos 
pavargėliams. Sakoma, tai 
padarę jauni vaikėzai, vei
kiausia biednų parapijonų 
vaikai. Jų tėvai paprastai vi
ską “Dievui" atiduoda, to
dėl vaikai būna priversti va
giliauti.

Pametė raktus.
Lietuvių svetainės dženi- 

torius F. Keblinskas pametė 
didelį “bončių” raktų. Jeigu 
kas rado, prašoma sugrąžint 
jam Lietuvių Svetainėje, ar
ba šiuo adresu: 17 Romsey 
st., Dorchester.

PIKNIKAS!
Rengia D. L. K. Keistučio Draugija

LIEPOS-JULY 31, 1932
Piknikas prasidės 11 vai.

OAKLAND GROVE, 
East Dedham, Mass.

Šis piknikas bus vienas iš puikiau
sių. Jame turėsime daug žaislu, ska
nių valgių ir gėrimų. Bus puiki or
kestrą, kuri gros lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Todėl prašome vi
suomenę koskairlingiausiai atsilan
kyti.

Gal jau visiems yra žinoma, kad 
parkas labai didelis ir yra daug vie
tos. Taip pat turime priminti, kad 
D LK. Kei stučio Draugija yra ge
riausia iš visų kitų draugijų Bostone 
ir apylinkėje Pašalpos sergantiems 
moka po $7.00 savaitėje, o pasimirus 
draugija išmoka po $200 pomirtinės. 
Šios draugijos nariai yra liųosi r.uo 
visokių trukdymų, tad bus gera pro
ga neprigulintiems prisirašyti už pu
sę kainos (ant parko).

Tad gerbiamoji Lietuvių visuome
nė, esate maloniai prašomi seni ir 
jauni koskaitlingiausiai atsilankyti, o 
mes tikimės, kad atsilankę busite už
ganėdinti.

Širdingai kviečiame visus dalyvau
ti. PIKNIKO RENGĖJAI.

Kelrodis: Važiuoti Elevatorių iki 
Forest Hills, iš ten Dedham Line ka
ru važiuoti iki Grove St Ten bus 
žmogus, kuris nurodys pikniko vietą.

Nauja Lietuviška 
Broadvvay Beauty Shop

Atliekam visus pagražinimo darbus, 
vpač Marcei. Finger ir Permanent 
Waving. Kerpa m plaukus moterims 
>r vaikams. Atidarymo savaitėmis nuo 
Liepos 29 d iki Rugp. 29 kainos nu
pigintos. Pasinaudokit šia proga. (31 i

251 Broad*av So. Boston. Mass. 
Tel.' S. B. ©779-W

Sugavo pabėgusį kalinį.
Lancastery policija su

ėmė Andrių Weikovski. ku
ris buvo pabėgęs iš W<$t 
Concord kalėjimo.

IMPORTUOTA ir MINKŠTOJI

ANGLIS
Musų anglys duoda

DAUGIAU ŠILUMOS 
ir būna Mažiau Pelenų.

BURTON FURBER 
COAL CO.

10 High St, Boston.
TeL Hubbard 4422

’J

R. M. ŽIDŽ1UNAS
Brukuojamos Mašinėlės visų išdirbis- 
čių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaudos, rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus. 
315 E St. prie Broadvvay So. Boston 

K. Šidlausko Aptiekos Name.
Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu- 
laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Maaa.

Persekioja girtuoklius 
Common sode.

Policija pradėjo areštuoti 
girtuoklius, kuriuos randa 
Bostono Common sode. Iki 
šiol jau suimta 21 tokių “nu
sikaltėlių” ir 6 nuteisti po 40 
dienų kalėjimo, arba po $20 
piniginės bausmės.

Naujas augščiausio teismo 
teisėjas.

Gubernatorius Ely pasky
rė Henry Tilton Lummus’ą 
teisėju į Supreme Judicial 
Courtą. Jis užims vietą mi
rusiojo teisėjo George A. 
Sandersono.

Apiplėšė ir krautuvę 
užrakino.

Pereitą sąvaitę du plėši
kai South Bostone apiplėšė 
valgomųjų daiktų krautuvę 
po No. 807 Fourth st., pas
kui savininką surišo ir išei
dami užrakino krautuvės 
duris iš lauko.

50,000 parašų Hooveriui.
Bostono gyventojas vardu 

Chase nori surinkti ant vie
nos kortos 50,000 piliečių 
parašų ir pasiųsti tą kortą 
Hooveriui jo 50 metų am
žiaus sukaktuvių dieną.

Vagys išnešė čeverykua.
Charlestowne vagys per 

skiepą įsilaužė į S. Barans- 
kio krautuvę ir išnešė 31 po
rą čeverykų, $50 vertės.

Telefonas: So. Boston 1052.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos Kspočaass

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automobiHua Ir 
gersi patarnauja.

Studcbaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimų.

Taisymo ir demonstravimo 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. Bgfat Strsot, 

SOUTH BOSTON, MASS.

TeL Uaiversity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė., |
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

)12 Kainos

KMJNPr/b 
TRIP

KIEKVIENA DIENA 
BARGENO DIENA 

Per LIEPOS MĖNESI 
Dykai Tikietas į 
Paragon Parkų 

[ 10 tikietų į visus 5CK1 
L pasilinksminimus J 

Paragon Parke 
Taksai priskaityta 

Kas valandų laivų patar- 
navim nuo Rovės Wbarf
9:15 rvte iki 8:15 vakare.

1 Šokių laivas išplaukia kas 
dien 8:30 vak. nuo Rowes 
Wharf (išskyrus Panedė
lį). Grįžta į Bostonų 11 
vakare. Šokiai DY’KAI iki 
vidurnakčio. Pete Ventre 
laivo Mayflower orkestrą.

KELIONĖ $1 
Prie mėnesienos į Bostono

prieplaukų.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boston 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausitaros.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

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

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopiermoja. 

Gausite gerų darbų ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) J

11 Ticknor SL, So. Boeton,
Tel. So. Boston 1396-M.

SLA. Apskričio Piknikas.
2-ro SLA. Apskričio pik

lių ruguodami dėl aukštų nikas Įvyks ateinantį nedėl- 
kainų ėjo iš Aleko farmos į dieni, liepos 31 d., Vose Pa- 
toliau esančius “standus” (vilijone, Maynarde. Bus 
pirkt toniko ir “ice creamo”. puikus muzikos programas, 

ktros vielų pereitą sąvaitę Tas ir pačius rengėjus pa- kurį išpildys Dirvelio Orke- 
buvo elektros užmuštas dar- stato į pelnagrobių katago- stra ir 265 kp. Jaunuolių Or- 
bininkas McDonald. ; riją. Juk ar bus imama keli kestra. Bus ir prakalbų, tarp

--------------- centai daugiau, ar mažiau, kitų kalbėtojų kalbės ir Ap-
Melrose gyvenantis Char- pelno tūkstančiais dolerių skričio piimininkas adv. 

les Stevens gavo iš Lake Ci- nepasidarys. Čia man rodosi Bagočius. Be to bus įvairių 
yt žinią, kad tenai buvo ra- daug svarbiau turi būti ne sportų ir žaislų; už pasižy- 
sta automobiliuje nušauta didelis pelnas, bet patenki- mėjimus bus duodamos 
jo duktė, kuri lankė Minne- nimas publikos, kad jai ne- brangios taurės ir kitokios 
gotos universitetą. reikėtų išmetinėti. G. dovanos. Rėpk. B.

Maldene dirbant prie ele-

Pereitą panedėlį federali- 
niame apskričio teisme Bo
stone 19 žmonių sumokėjo 
$4,100 pabaudų už degtinės 
pardavinėjimą.

Massachusetts General 
Hospitaly mirė niekam neži
nomas žmogus, kurį aną 
subatą automobilius suvaži
nėjo ant Revere “byčių”.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Me* užlaikome visnUu V risi h ir 
Gyduolių. Nuo Patrūkimo, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų. Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, S'aotingu Li
gų. Taip-pat visokių Žolių. lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampas Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

TeL So. Boston 2629. 2173 ir 2799

Ant Blue Hills 
akrų miško.

išdege 15

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa.

Daro visus legalias dokumentas 
317 E STREET.
CK s m pas Broadvay) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2722

Namų: Talbot 2474.

DIDŽIULIS LAIVAS 
Bostono Prieplaukoj

Linksma kelionė į Pilgri- 
mų stotį, laivas Plymouth 
išplaukia kožnų dienų 10 
v. ryte nuo Rowes Wharf 
išskirtus Panedėlio ir Su
batos. Suimtomis išplau
kia specialiai 1:45 dienų. 

Aplink Kelionė
Dideliems ...............$1.25
Vaikam nuo 5 iki 12 m. 75c 

/ 10 Puikių Kambarių
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 Rowe's Wharf

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Senaa Aptiek orimi toj pačioj 
vietoj per pastaruosius 26 metu* 
ir nėra sųryšy su bile kita aptieka 
Visados šviežios šaknys iš Lieta- 

vos ir visados šviežias Dieles
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jum-, pat
160 SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

t

PARKWAY AUTO 
SERVICE
and FILLING STAT1ON
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Cclony Ave^

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: So. Boeton tm.

i

I




