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KRUVINA MAINERIŲ KOVA 
INDIANOS VALSIUOJ

8 ŽMONĖS SUŽEISTI,
1 UŽMUŠTAS.

Prieš unijistus gubernato
rius pasiuntė miliciją ir 
orlaivius su gazinėmis 

bombomis.
Indianos valstijoj, prie

Dixie Bee anglių kasyklos, 
pereitą sąvaitę buvo tikras 
karas. Kadangi tos kasyk
los kompanija nepripažįsta 
unijos, tai unijistai apsupo 
ją ir pradėjo šaudyt į pike
tuojančius unijistus. Vienas 
unijistų buvo užmuštas, o 
keturi sužeisti.

Gandas apie šitą žmogžu
dystę paplito po visą apy
linkę ir unijistai tuoj pradė
jo rinktis iš visų pusių, pa
siryžę neišleisti žmogžudžių 
gyvų. Sakoma, kad keli tro- 
kai ginkluotų angliakasių 
atvykę net iš Illinojaus vals-* 
tijos. Sugulę į komus ir už 
geležinkelio pylimo, unijis
tai pradėjo šaudyt į kasyklą 
iš visų pusių. Keturi skebai 
buvo pašauti Iš netolimos 
ligoninės buvo atsiųstas am- 
buliansas sužeistuosius pa
imti, bet maineriai arnbu- 
lianso prie kasyklos nepri
leido. Telefono vielos į ka
syklą buvo nukarpytos ir 
šūviai poškėjo be pertrau
kos. Tokia padėtis tęsėsi per 
2 dienas ir naktis.
Pagalios gubernatorius at

siuntė 6 orlaivius su gazinė
mis bombomis ir 800 ka
reivių apsuptiems žmogžu
džiams į pagalbą. Orlaiviai 
atskrido iš vakaro ir tuoj 
pradėjo mėtyt bombas į uni
jistų pozicijas. Nakties lai
ku unijistai pasitraukė. Iš
ryto atžygiavo milicija su 
kulkasvaidžiais, ir pikietų 
jau nerado. Tuomet gink
luoti galvažudžiai, po ka
reivių apsauga, buvo išvesti 
iš kasyklos ir palydėti'na
mo.

Dabar apie kasyklą stovi 
valstijos kareiviai ir saugo
ja jos turtą ir skebus. O pi
liečiai turi užtai savo moke
sčiais užmokėti. Tai ve, ką 
reiškia kapitalistų valdžia.

Didelis Gaisras Chi
cagoje.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
buvo baisus gaisras. Ugnis 
nušlavė Omaha Packing 
kompanijos “stokjardus” ir 
Quincy kompanijos javų 
magazinus. Kovai su lieps
nomis buvo sušaukta pusė 
Chicagos ugnagesių. Bet 
gaisras pavirto į didžiausią 
ugnies jurą ir ugnagesiai ne
galėjo degančių turtų išgel
bėti, tik stengėsi neleisti ug
nies toliaus.

Sudegė 800 kiaulių, 60 
galvijų, 150 veršių ir 200 a- 
vių. Nuostoliai apskaitomi 
$6,000,000. Dėl šito gaisro 
apie 1,000 dąrbininkų nete
ko darbo.

MIRĖ KUN. KAVALIAU
SKAS. •

Providence, R. I.—šį pa
nedėlį čia mirė lietuvių ku
nigas L. Kavaliauskas. Jisai 
sirgo širdies liga.

Ottaivoj Sumušta
Komunistų Demon

stracija.
Ottawos mieste, Kanadoj, 

dabar yra susirinkusi Angli
jos Imperijos Ekonominė 
Konferencija. Bet ji kalba 
tik apie kapitalistų reikalus. 
Taigi šalia jos susirinko ki
ta, būtent, “Darbininkų E- 
konominė Konferencija”. Ji 
tuojaus išdirbo eilę reikala
vimų ir nusiuntė savo dele
gaciją, kad įteiktų tuos rei
kalavimus Kanados premje
rui. Tarp kita ko buvo rei
kalaujama apdrausti darbi
ninkus nuo nedarbo, apdėti 
turčius didesniu mokesniu, 
sustabdyti karo medžiagos 
siuntimą Japonijon ir atida
ryti Kanados sieną Rusijos 
prekėms. Premjeras atsakė, 
kad jis negalįs tų reikalavi
mų patenkint, nes tai pri
klausą nuo parlamento.

Tuomet darbininkų kon
ferencija pareikalavo leidi
mo masiniam mitingui Mar- 
ket Skvero sode. Policija 
leidimo nedavė, tai susirin
ko apie 700 žmonų be leidi
mo. Policija liepė susirinku
siems tuoj išsiskirstyti, šie 
nepaklausė ir prasidėjo pra
kalbos. Tada policija puolė 
minią ir pradėjo mušt žmo
nėms lazdomis per galvas. 
Publika pradėjo staugti 
prieš policiją, tada policija 
puolė ir publiką mušt Daug 
žmonių buvo sužeista ir 14 
demonstrantų areštuota. Po
licija sako, kad tai buvusi 
komunistų demonstracija. 
Toji “Darbininkų Ekonomi
nė Konferencija” irgi esan
ti komunistų sueiga.

Ciuricho Gatvėse
Barikados.

Žinios iš Paryžiaus sako, 
kad Ciuricho mieste, Švei
carijoj, kilo didelės riaušės. 
Bedarbiai pradėjo plėšti 
krautuves. Gatvėse esą pa
statytos barikados, už kurių 
sustoję darbininkai kovoją 
su policija. Apie 50 žmonių 
jau buvę sužeista ir keliatas 
užmušta.

Amerikos Darbo Fe
deracija Pasmerkė 

Hooverį.
Pereitą sąvaitę Worceste- 

ry įvyko Amerikos Darbo 
?ederacijos Massachusetts 

skyriaus 47-tas suvažiavi
mas. Buvo paduotas suma
nymas, kad Darbo Federa
cijos skyrius šioj valstijoj 
imtųsi kurt Darbo Partiją, 
>et delegatai sumanymui 
nepritarė. Duota vėjo gu- 
>ematoriaus tarybai už eik
vojimą visuomenės pinigų ir 
išnešta aštri rezoliucija 
>rieš Hooverio valdžią už 
žiaurų pasielgimą su karo 
veteranais. Tarp kitako re
zoliucijoj pasakyta, kad su 
veteranais valdžia pasielgė 
“niekšiškai”, o nusibankru
tavusioms gelžkelių korpo
racijoms ir bankų sukčiams 
i paskyrė net $2,000,000,- 
>00 pašalpos. Tai parodo 
(lašinį pasiskirstymą ir visi
šką panieką darbininkams.

Ar Atsidarys Chica
gos Lietuvių Univer

sal Bankas?
Rugpiučio 5 d. Chicagoje 

Įvyko užsidariusio lietuvių 
Universal banko depozito
rių susirinkimas. Suėjo apie 
1000 vyrų ir moterų. Žmo
nės buvo labai neramus, 
mitingas triukšmingas.Daug 
kalbėta ir aiškinta, bet nie
ko neišaiškinta. Išrodo, kad 
niekas nežino, kas ir kaip 
reikia daryt Ant galo iš
rinkta 30 žmonių komite
tas, kuris tarsis, kas toliau 
veikti. Banko direktorių su
sirinkime nebuvo. Turbut 
bijojo, kad mušt negautų.

Bet adv. Bordenas prane
ša, kad šią sąvaitę banko di
rektoriai šauksią “oficialų” 
visų depozitorių susirinki
mą, nes anas nebuvęs “ofi
cialus”—jį sušaukę patys 
depozitoriai.

Šitame susirinkime, kurį 
direktoriai žada jau “ofi
cialiai” šaukti, busiąs pa
siūlytas “aiškus perorgani
zavimo planas, nurodantis, 
kokiu budu ir kada bus ga
lima Universal State Banką 
perorganizuoti ir vėl jį ati
daryti.” ,

Ar tas planas pavyks, tai 
prigulės netik nuo pačių 
žmonų, sako p. Bordenas, 
bet ir nuo valstijos audito- 
•iaus palankumo. Jeigu 
žmonėse bus gana pasitikė
jimo, ir jeigu jie nebijos 
vieną-kitą dolerį pridėti, sa
ko p. Bordenas, tai bankas 
bus galima atidaryti.

POLICIJA IŠARDĖ BE
DARBIŲ DEMONSTRA

CIJĄ.
White Plains, N. Y.— Pe

reitą sąvaitę komunistai čia 
suruošė bedarbių demons
traciją, bet neturėjo polici
jos leidimo. Todėl kaip tik 
demonstracija pasirodė,tuo
kus ją puolė 50 policmanų. 
Apdaužė žmones lazdomis 
ir 6 asmenis areštavo.

MUSSOLINIS GARBINA 
KARĄ.

“Karas uždeda tautoms 
prakilnumo žymę”^ako Mu
ssolinis savo straipsny apie 
fašizmą naujoj Italų Enci
klopedijoj. Jis sako, kad fa
šizmas netiki į amžiną taiką 
ir todėl atmeta pacifizmą. 
Tiktai karas iškelia žmonių 
energiją iki aukščiausio 
laipsnio ir todėl fašizmas ti
ki, kad karas reikalingas. 
Taip sako Mussolinis.

NUSIŽUDĖ BEDARBĖ 
MERGINA

New Yorke iššoko iš vieš
bučio lango Ethel Kauf, 20 
metų amžiaus mergina, ir 
ant vietos užsimušė. Ji buvo 
atvykus iš Clevelando darbo 
jieškot Darbo nerado, gy
vent neturėjo iš ko, todėl 
pasirinko baisią mirtį.

LENKIJOJ PERKŪNAS
UŽMUŠĖ 12 KAREI

VIŲ.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad netoli Powursko (?) 
pereitą sąvaitę perkūnas nu
trenkė 12 lenkų kareivių.

Triukšmas Shenan-

pra-
kad lietuvių šv. Jur- Belgijoj rugpiučio 1 d. Są-

doah’rio Lietuvių 
Parapijoj.

Shenandoah’rio dienraš
tis “Evening Herald 
neša,
gio parapijoj tenai kilo di
deli vaidai ir susivaidiju
sieji atsidūrė teisman.

Ginčas kilęs tarp dviejų 
komitetų, kuris jų turi para
piją valdyt.

Vienas komitetas buvęs 
išrinktas arba vadinamieji 
parapijos “apiekunai” buvo 
išrinkti metiniame parapijo- 
nų susirinkime 17 sausio. 
Jie skaito save teisėta para
pijos valdyba. Bet štai, 17 
liepos susirinko priepuola- 
mai būrys parapijonų ir 
išsirinko antrą komitetą, o 
anam pranešė, kad jis jau 
atstatytas ir gali eit kur no
ri. Parapijos turtą valdy
siąs naujas komitetas.

Senojo komiteto sąstatan 
įeina: Daugirdas, Baraus
kas, Kūkalis, Levas ir Step- 
šis. O į naują įeina: Wal- 
lace, Sokalas, Matulevičia, 
Norkus, Zigmundas ir kun. 
Juozas Karalius.

Senasis komitetas krei
pės todėl į teismą ir prašo, 
kad teismas išspręstų, ku
riam komitetui priklauso 
parapijos turto valdymas. 
Matyt, intrigas čia varinėja 
kunigas, kuris nenori para
pijos komiteto.

Lietuvos-Lenkijos
Sutartis Užginči

jama.
Paskutinėmis dienomis 

Amerikos lenkų spaudoje 
daug rašoma apie Lietuvos 
sutartį su Lenkija. Sutartis 
esanti jau pasirašyta, Lietu
vos siena Lenkijon atidaly
ta traukiniams ir žmonėms, 
o Nemunas — lenkų me
džiams. Mes buvome pami
nėję tą žinią ir “Keleivy.”

Dabar mes gavome iš pa
tikimų šaltinių pranešimą, 
kad nieko panašaus nėra 
atsitikę. Jokios sutarties 
Lietuva su Lenkija nepasi 
rašiusi ir Lietuvos sienos 
lenkams pasilieka uždary
tos, kaip buvo ligi šiol.

Paskalą apie Lietuvos- 
Lenkijos susitarimą palei
dęs chicagiškės “Tribūnos” 
korespondentas Donald 
Day, kuris sėdi Rygoje. Len
kų laikraščiai paėmė jo pra
simanymą už gryną pinigą 
ir pradėjo rašyti, kad lietu 
viai jau išsižadėję Vilniaus.

PARDAVĖ $1,500.000 PI
LI UŽ $150,000.

Pereitą sąvaitę buvo par
duota nesenai nusižudžiusio 
mėsos karaliaus Svvifto pi
lis, kurios pastatymui jis iš
leido $1,500,000. Pilis turi 
76 kambarius ir 12 akrų so
dų aplinkui. Nelabai senai 
tie turtai buvo vertinami i 
$3,0OO,0O0.Dabar buvo par
duoti už $150.000.

NUŠAUT? 4 KALINIAI.
Arkansas valstijoj perei

tą sąvaitę kėsinosi bėgi nuo 
darbo 7 kaliniai. Jie užmu
šė vieną šargą ir nėrė miš
kan. Bet neužilgo buvo ap
supti, trįs jų nušauti, du su
žeisti, o likusieji du pasida
vė.

Belgijoj ir Francuzi- 
joj Buvo Ruošiamas 

Perversmas.
Belgų policija susekė są

mokslą sukelt perversmą

mokslą buvo surengusi bel
gų komunistų organizacija, 
kuri, kaip paaiškėjo, yra 
plačiai išsišakojusi po visą 
kraštą. Perversmininkai, jei 
jiems butų pasisekę sureng
ti perversmą Belgijoj, butų 
bandę sukelti panašų per
versmą ir Francuzijoj. Per
versmo rengėjai turėjo daug 
bendrininkų amunicijos fa
brikų darbininkų tarpe. Po
licija suėmė kelis asmenis, 
jų tarpe ir vieną Briuselio 
universiteto lektorių. Val
džia ėmės plačių priemonių 
rugpiučio 1 dienai. Du ko
munistų laikraščiai uždary
ti.

Lenkai Išdegutavo
Lietuvos Žemėlapį.

Šiomis dienomis Estijoje 
buvo pabaltės valstybių 
skautų suvažiavimas. Paer- 
nu gelžkelio stoty buvo iška
bintas reklaminis Lietuvos 
gelžkelių tvarkraštis (time 
table) ir prie to tvarkraščio 
pridėtas Lietuvos žemėlapis 
su Vilniaus kraštu. Lenkų 
skautai gavo deguto ir ten 
pat, Lietuvos skautams žiū
rint, demonstratyviai tą že
mėlapį išdegutavo. Estai pa
skui išdegutuotą Lietuvos 
žemėlapį nuo sienos nuka
bino ir išmetė laukan.

LAWRENCE’O POLICIJA
AREŠTAVO FOSTER J.
Lawrence, Mass. — Šį pa

nedėlį čia buvo areštuotas 
William Z. Foster, komuni
stų kandidatas į preziden
tus. Vietos komunistai buvo 
surengę jam prakalbas atvi
ram ore ir prašė policijos 
leidimo, bet negavo. Pra
kalbos vistiek buvo garsina
mos ir vakare Fosteris atva
žiavo automobilium iš Bos
tono ir pradėjo kalbėt Po
licija jam du kartu liepė 
sustot. Jis neklausė ir buvo 
areštutotas. Uždėjus $100 
kaucijos, jį paleido.

NORI SUVALDYT 
BOLIVIJĄ.

Jungtinės Valstijos, Mek
sika, Kuba ir kitos neutra- 
lės Amerikos valstybės įtei
kė Bolivijai kolektyvį rei
kalavimą, kad ji liautųsi 
barškinus ginklais prieš Pa- 
ragvayų, o Paragvayui pata
rė taipgi jokių karo žygių 
nedaryti. Mat, tarp tų dvie
jų respublikų eina ginčas 
dėl Chaco sienų ir Bolivijos 
kariumenė įsiveržus Para- 
gvajun buvo jau užėmus 
vieną Paragvajaus fortą, bet 
paragvajiečiai vėliau jį atsi
ėmė. Padėtis pasidarė taip 
itempta, kad abidvi šalys 
jau pradėjo ruoštis į karą.

ISPANIJOJ FAŠISTAMS 
NĖRA VIETOS.

San Sebastijano guberna
torius Ispanijoj uždarė vo
kiečių fašistų organizaciją, 
kurios tikslu buvo platinti 
Hitlerio idėjas Ispanijoj ir 
dėvėti tokią pat uniformą, 
kaip hitlerininkai dėvi Vo
kietijoj.

WORCESTERIO KALĖJIME 
UŽMUŠTAS UETUVIS

rau/imnftai Ruošę 
“Sandarai” Galą?
Paskutiniame savo nume

ry7 (nr. 32) “Sandara” 
skundžiasi apie savo bėdas 
ir sako, kad galą jai ruošę 
žmonės, kurie afišuojasi “ti
krais lietuvių patriotais”. O 
kas gi tokiais “patriotais” a- 
fišuojasi? Žinoma, kad nie
kas kitas, kaip tik tautinin
kai. Ir ant gal ji parodo pir
štu į p. Bačiuną, kuris nese
nai buvo kandidatu į SLA. 
prezidentus. Visų pirmą tie 
“patriotai” prikalbinę porą 
“Sandaros” darbininkų už
dėt ant jos turto areštą, o 
paskui p. Bačiunas butų tu
rėjęs nupirkt “Sandaros” 
spaustuvę už pusdykį ir bu
tų pradėjęs leist Chicagoje 
savo laikraštį — “Liaudies 
Tribūną” ar ką nors pana
šaus. Kovai su “Sandara” 
autininkai išleidę “netoli 
tukstanties dolerių.”.

Jeigu tai tiesa, tai pono 
Bačiuno pasibučiavimas 
Seime su ponu Gegužiu bu- 
,ų panašus į tą bučkį, ką 
ryliktasai apaštalas davė 
Kristui.

Išgėdino ir Pasmau- 
. gė Merginą.

Freesoil miestely, Michi
gano valstijoj, apleisto na
mo skiepe rasta farmerio 
Sanfordo 17 metų amžiaus 
duktės lavonas. Kelios die
nos prieš tai ji buvo išėjus 
iš namų ir ant kelio prapuo- 
ė be jokios žinios. Valdžios 

daktaras padarė lavono 
skrodimą ir atrado, kad 
mergaitė buvo užpulta, išgė
dinta ir paskui pasmaugta. 
Policija suėmė tūlą Franci- 
są Nashą, kuris turėjo na
gais apdraskytą veidą (ma
tyt, mergina gindamosi jį 
apdraskė). Policijos užkur
tas, Nash tuoj prie kaltės 
prisipažino. Farmeriai taip 
įniršo, kad policija turėjo 
slapta išvežti piktadarį to
liau bijodamies, kad jie 
nenulinčiuotų.

ATŠAUKS PROHIBICIJĄ, 
FINAI MAŽIAU GERIA

Nelabai senai Suomijos 
gyventojai visuotinu balsa
vimu atšaukė prohibicijos 
įstatymą. Dabar iš Helsing- 
forso pranešama, kad gė
rimus legalizavus, žmonės 
ėmė mažiau gerti. Kai nie
kas nedraudžia, tai nėra 
jokio pamasinimo gert. To
kia jau žmonių prigimtis!

MAINERIŲ VADAS MIRĖ 
TRAUKINY.

New London, Conn.—Va
žiuodamas pro čia pereitą 
sąvaitę traukiny mirė Uni
ted Mine Workers unijos 
sekretorius Delaney iš Ka
nados.

Šio panedėlio vakare per 
Bostoną perėjo smarki per
kūnija su lietum. East Wey- 
mouth’e, netoli Bostono, 
žaibas uždegė du namu ir 
perkūnas trenkė ligoninę, 
kurioj buvo 40 ligonių.

ŠERIFAS KALTINA 
POLICIJĄ.

Juozas Jurevičius buvo at
važiavęs iš Ansonijos, 
Conn. vedybų tikslais.

Šiomis dienomis į Worce- 
sterį atvažiavo iš Ansonijos 
Juozas Jurevičius, 37 metų 
amžiaus lietuvis, kuris šią 
sąvaitę ketino čia vesti Vik
toriją Marčulionienę, našlę 
su 5 vaikais. Bet kažin kaip 
ten jis pateko į policijos 
rankas ir šiandien jis jau 
nebegyvas.

Matyt, atvažiavęs žmo
gus į svetimą miestą trupu
tį truktelėjo, kad butų links
miau, ir policija jį pasigavo. 
Patyrus, kad Jurevičius ne 
vietos gyventojas, policija 
apkaltino jį “valkatavimu” 
ir “girtuoklyste”. Ir štai, ne
užilgo po to policija jau pra
neša, kad Jurevičius jos 
rankose mirė. Suimtas Jure
vičius buvo visai sveikas, o 
dabar turi perskeltą galvą. 
Žinoma, policija teisinasi. 
Sako, Jurevičius “pats par
griuvo kalėjime ant akme
ninės aslos ir prasimušė gal
vą.”

Bet Summer streeto kalė
jimo šerifas Richeleau kalti
na policija už Jurevičiaus 
mirtį. Jis sako, jog netiesa, 
kad Jurevičius pats pargriu
vo.

Jurevičius buvo našlys ir 
turėjo du vaiku. Jam reika
linga buvo moteris. Gi Mar
čiulionienė buvo našlė su 
vaikais, ir jai reikalingas 
buvo vyras. Taigi jiedu su
tarė vesti ir tuo tikslu jisai 
atviažavo į Worcesterį. Bet 
štai, patenka žmogus į 
“tvarkos dabotojų” rankas 
ir miršta su sudaužyta gal
va.

Jeigu tai butų turtingas 
ir įtakingas politikieris, tai 
policiją butų galima gerai 
užtai pašokinti. Bet kas gi 
užsistos už vargšą darbo 
žmogų?

Sovietai Nepripažįs
ta Lenkijos Sienų.
“Elta” praneša, kad ne

žiūrint to fakto, jog Sovie
tai pasirašė su Lenkija ne
puolimo sutartį, Vilniaus 
klausimu rusai pasiliko sau 
“visišką veikimo laisvę”. 
Ką toji “veikimo laisvė” rei
škia, mes tikrai nežinome, 
bet “Elta” aiškina, kad ru
sai tuo budu pasisako, jog 
jie nepripažįsta dabartinių 
Lenkijos sienų, kuriomis 
Vilnius yra atskirtas nuo 
Lietuvos.

POPIEŽIAUS RŪMAI 
BUS ŠILDOMI ELEKTRA

Popiežius nutarė visus 
Vatikano rumus šildyt elek
tra. Pora metų atgal Vati
kane buvo įtaisyta žibalu 
varoma elektros įmonė, kuri 
dabar bus padidinta, taip 
kad užtektų elektros ir šilu
mai. Taigi po valiai ir po
piežius pripranta prie moks
lo išradimų. O kaip jo pirm- 
takunai prieš mokslą kovo
jo’- ____
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PASIPIKTINĘ SLA. NA-
RIAI TRAUKIASI IŠ
ORGANIZACIJOS.

“Tėvynė” praneša, kad 
“daugelis narių žada pame
sti organizaciją”, nes jie pa
sipiktinę buvusiojo SLA. 
Seimo darbais.

Tas pasipiktinimas yra vi
sai natūralūs ir lengvai su
prantamas. žmones Įžeidė 
“tautiškų” politikierių pa
sielgimas su Pildomosios 
Tarybos rinkimais. Per pusę 
su virš metų organizacijoj 
ėjo gyva rinkimų kampani
ja. Buvo kandidatų nomi
nacijos. Buvo daug kalbama 
ir rašoma dėl p. Viniko kan
didatūros. Pildomoji Tary
ba atsisakė padėti jo vardą 
ant baloto, nes jis tuo laiku 
da neturėjo pilietybės po
pierių. Vadinasi, kandidatas 
turi būt pilnai kvalifikuotas, 
kad išrinktas galėtų užimti 
vietą be jokių kliūčių. Rin 
kimams buvo iš Centro iš
siuntinėtos tam tikros blan- 
kos; buvo laikomi kuopų su
sirinkimai, vedama agitaci
ja, gaišinamas laikas ir eik- 
kvojami pinigai.

Pagalios organizacija pa
reiškia savo valią: ji visuo
tinu balsavimu išsirenka sa
vo prezidentu adv. Bagočiu, 
o senąjį prezidentą, p. Ge
gužį, didele balsų dauguma 
atmeta.

Bet štai, suvažiuoja Sei
man politikieriai, slaptuose 
mitinguose per naktis susi
taria, parduoda vieni ki
tiems savo balsus ir visus S. 
L.A. rinkimų rezultatus pa
naikina. Jie sumindžioja įsi
gyvenusius organizacijos 
papročius, nusispiauna i di
džiumos pareikštą valią, ir 
pastato Susivienijimo prezi
dentu p. St. Gegužį, kurį na 
riai visuotinu balsavimu bu
vo atmetę!

Kaip gi galima norėt, kac 
prieš tokią sauvalę žmonės 
nepasipiktintų? Kokiems gi 
paraliams tuomet mulkinti 
narius tomis nominacijomis 
ir paskui rinkimais, jeigu tie 
rinkimai neturi jokios reik 
šmės? Kokiems galams 
spausdinti balsavimo blan 
kas, paskui siuntinėti jas 
paštu ir daiyti organizaci
jai išlaidas, jeigu suvažiavę 
Seiman “tautiški” politikie 
riai visus tuos rinkimus pa 
naikins?

Juk tai išniekinimas žmo
nių teisių, laužymas demok
ratijos principų, nepateisi
nama sauvalė!

Dėl to žmonės ir pasipik- 
tiho.

" Tačiau butų didelė klai
da dėl to trauktis iš organi
zacijos. Fašistai tuo tik pa
sidžiaugtų. Jiems liktų su
dėti žmonių pinigai, gi opo
zicija iš organizacijos išny
ktų.

Ne, pažangieji SLA. na
riai neprivalo iš organizaci
jos trauktis. Paskutiniai rin
kimai arba fašistai nesudaro 
nei ketvirtdalio Susivieniji
mo. Socialistai ir kiti demo
kratinio nusistatymo nariai 
turi didžiumą. Jų pareiga y- 
ra ne bėgti iš SLA., bet ge
riau tarp savęs susiprasti ir 
iššluoti iš Centro visus poli
tikierius. Organizaciją pri 
valo kontroliuoti didžiuma, 
o ne mažuma. Ir mes esame 
giliai Įsitikinę, kad netoli 
moj ateityje taip bus.

KANADOJE ĮSIKŪRĖ 
SOCIALISTINĖ 

PARTIJA.
Telegramos iš Kanados 

sako, kad pereitą sąvaitę te
nai gimė socialistinė partija, 

i buvo Įkurta Calgary mie
ste, Kanados ūkininkų ir 
darbininkų suvažiavime, 
turis tęsėsi tris dienas.

Nauja organizacija pasi
vadino “Co-operative Com- 
monwealth Federation”. 
Nors vardas apie socializmą 
nieko nesako, tečiaus priim
ta platforma aiškiai parodo 
socialistinį šitos sąjungos 
tikslą. Sąjunga sieks to- 
tios soeialės tvarkos, kur 
prekių gamyba ir jų paskir
stymas planingu keliu ir 
vien tik visuomenės labui, o 
ne privačio kapitalo naudai.

Taigi galima pasidžaugti, 
tad galų gale ir Kanadoje 
darbo žmonės suprato, jog 
savo reikalams ginti reika
linga sava politinė organi
zacija. Mes manom, kad 
prie jos galės prigulėt ir lie
tuviai darbininkai, kurių 
dabartiniu laiku Kanadoje 
yra jau nemaža.
Naujos partijos pirmininku 

išrinktas J. S. Woodsworth, 
Winnipego miesto atstovas 
Kanados parlamente, ir Nor- 
man F. Priestly, Albertos 
provincijos farmerių sąjun
gos vice-pirmininkas.

kios revoliucijos pakeisti val
džią. Bet valdžios pakeitimu 
nedaug kas tebus pasiekta, jei
gu pasiliks sena ekonominė si
stema. O ekonominę sistemą 
pakeisti ginklu arba kitokiomis 
jėgos priemonėmis negalima, 
žmonės turi suprasti sistemos 
ydas ir turi žinoti, ką jie nori 
turėti jos vietoje.

“Taigi tuščios kalbos apie 
‘revoliuciją’ nieko nepagelbės, 
žmonėms reikia apšvietos, y- 
pač ekonominiuose klausimuo
se. Ir reikia organizacijos.”

Be to, veteranų skerdynė 
Washingtone mokina mus 
da vieno dalyko. Ji parodo, 
kad Amerikos darbininkai 
negali pasitikėti šios šalies 
armija. Jeigu Hooveriui tik 
pirštu pamojus kareiviai su 
kulkasvaidžiais, tankomis, 
arkliais ir gazinėmis bom
bomis tuojaus puolė visu 
žiaurumu uniformuotus ve
teranus, vakarykščius savo 
draugus, tai sukilusius dar
bininkus jie atakuotų da at
kakliau.

Kokių tuomet šansų galė
tų turėti revoliucija?

Norint miške sukurti ug
nį, patartina nuplėšti nuo 
beržo baltos tošės; ji dega 
net ir šlapia, todel jos pa
galba lengva bus Įkurti mal
kas. Važiuojant Į girias pa
tartina įsidėti šmotuką žva
kės, tai nereikes daug degtu
kų gadinti. _

AR GALI AMERIKOJE 
ĮVYKT REVOLIUCIJA?

Paskutiniais laikais Ame
rikoje dažnai galima išgirs
ti kalbų apie revoliuciją. Net 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai pradėjo kalbėti, 
kad ateinančią žiemą galim 
esą laukti labai didelių su
mišimų, jeigu valdžia neap- 
rupins alkanų bedarbių.

Kalbos apie sukilimus ir 
net apie revoliuciją ypač su
stiprėjo po to, kai Hooveris 
pavartojo prieš buvusius ka
reivius karo jėgą ir žiauriai 
juos išmušė iš Washingtono 
Gali būt, kad Hooveriui irgi 
vaidinosi revoliucijos šmėk
la, kad jis taip desperatiškai 
alkanus veteranus puolė.

“Naujienos” tačiau mano 
kad revoliucijai Amerikoje 
nėra dirvos. Tiesa, veteranų 
žygis į Washingtoną sukėlė 
daug triukšmo.

“Bet ar eks-kareiviu maršas
Į Jungtinių Valstijų sostinę bu 
vo revoliucinis?” klausia Chi 
cagos dienraštis. “Ne. Jie ėjo 
i Washingtoną ne nuversti val
džią. o tik gauti pinigų už savo

bonus. Jeigu kongresas butų 
nutaręs išmokėti pinigus ir 
prezidentas butų pasirašęs po 
tokiu nutarimu, tai veteranai 
butų linksmam upe išvažinėje 
namo.

“Susikirtimas su valdžia ir 
net kraujo praliejimas tai dar 
anaiptol ne revoliucija. Revo

liucija gali būti tiktai tenai 
kur yra tikslas nuversti vai 
džia, o toks tikslas kyla ne iš- 
piktumo arba pasikarščiavimo 
bet iš Įsitikinimo, kad esančią 
valdžią negalima pataisyti.

“Amerikoje yra tokia tvar
ka. kad. jeigu žmonės nepaten 
kinti valdžia, tai jie gali paša 
linti taikiu budu ir pastatyti 
jos vietoje kitą. šitą progą 
žmonės turi. kada ateina rin 
kimai.

“Tiesa, daugelis sako, kad 
rinkimais negalima nieko pa 
siekti, nes rinkimus laimi tie. 
kurie turi daugiau pinigų. Bet 
jeigu žmonės nesupranta savo 
reikalų ir per rinkimus balsuo
ja už savo priešus, tai argi jie 
mokėtų, nuvertę valdžią, ge
riau sutvarkyti dalykus, negu 
kad jie yra tvarkomi dabar?

“Susipratę ir susiorganizavę 
žmonės Amerikoj galėtų be jo-

KODĖL “VIENYBĖ” NE
ATŠAUKIA MELO?

Tūlas laikas atgal Brook- 
yno “Vienybė” išpleškino 
vaisiausi apkaltinimą Kau
no Miesto Ligonių Kasai ir 
socialdemokratams, kurie 
tą kasą valdė.

Pagal “Vienybę”, social
demokratai pridarę ligonių 
tąsoje didžiausių suktybių 
ir vagysčių.

Dabar pasirodo, kad prieš 
rinkimus į Ligonių Kasos 
Tarybą juodašimčiai Kaune 
buvo išleidę socialdemokra
tus šmeižiantį atsišaukimą. 
Tame atsišaukime, kaip 

Socialdemokratas” dabar 
sako —

“Kuoj uodžiausiomis spalvo
mis buvo nupieštos Kauno 
Miesto Ligonių Kasos trijų 
metų veikimas ir atskiri, pa
vardėmis suminėti, kai kurie 
jos tarnautojai. Iš atsišaukimo 
galima buvo suprast, kad K. 
M. Lig. Kasos tarnautojai, tai 
vagys, kyšininkai, žulikai, ir t. 
t., o pati Ligonių Kasa. tai 
lyg kokia visokių sukčių bei 
vagių užeiga arba lizdas, į ku
ri padorus pilietis negali nei 
kojos įkelti.”

Taigi iš šito šmeižto, ma
tyt. “Vienybės;” pisoriai ir 
sufabrikavo ŠffaipSttfT“ ftk 
jau savotiškai jį “apdailinę” 
ir da didesniais “piktada
riais” socialdemokratus pa
statydami.

Ar buvo gi nors krislas 
tiesos tame?

Žinoma, kad ne. Kaip 
“Socialdemokratas” dabar 
sako —

“Buvo aišku, kad tai yra 
šlykščiausio melo ir šmeižto 
padarinys, meškenoj ant sau 
per rinkimus balsus. Tie pa
mazgų viedrai buvo pilami sa
vo politinio kromelio laikinam 
laimėjimui, nors vėliau tektų 
būti ir nuteistiems už šmeiži 
mą.”

Ir taip išėjo. Ligonių Ka
sos Valdybos pirmininkas 
drg. Bielinis ir penki kiti 
apšmeižti socialdemokratai 
patraukė šmeižikus teisman 
Kriminalistų suolan atsisė
do federantai Juozas Ber
notas ir Petras Jočys. Nors 
po šmeižtu buvo pasirašęs 
kaž koks “rinkimų komite
tas”, tačiau kvotos keliu bu
vo nustatyta, kad tai Berno
to ir Jočio darbas.

Teisme pasirodė, kad 
šmeižikai jokių faktų netu
ri, kad šmeižė tiktai norė
dami apjuodinti savo politi
nius oponentus, ir užtai bu
vo nubausti septyniom pa
rom kalėjimo.

Brooklyno “Vienybė” be 
abejonės, apie tai jau gir
dėjo, bet to šmeižto iki šiol 
da neatšauke.

PATARIA STERILIZUO
TI 18 MILIONŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ.
Californijoj yra susitvėru

si organizacija, kuri stato 
savo tikslu gerinti žmonių 
veislę. Nelabai senai ji pa
tiekė Amerikos mokslininkų 
suvažiavimui maždaug šito-, 
kį savo pasiūlymą: Ameri
koje yra tiek*žmonių netin
kamų būti tėvais ii- motino
mis, kad mažiausia 18,000,- 
000 jų reikia sterilizuoti, 
kad jie negalėtų turėti vai-i 
ky. ~ j

Šito sumanymo autoriai,. 
matoma, norėjo gauti savoj 
planui mokslininkų šuva-j 
žiavimo pritarimą. Bet mok-j 
slininkai, pasirodo, šitokiam 
projektui nepritaria.

Dabar apie tai kalba A- 
merikos spauda. Nejaugi iš
tikrųjų galėtų būti šioje ša
lyje 18,000.‘)00 gyventojų, 
kuriuos reikėtų sterilizuoti? 
klausia “Ne\v York Times”. 
Ir kas gali garantuoti, kad 
juos sterilizavus, tuojaus pa 
gerėtų žmonių veislė?

Faktas yra toks, kad dau
giau silpnapročių gimsta iš 
sveikų tėvų, negu iš silpna
pročių. “New York Times” 
sako:

“D-ro R. A. Figherio studi
jos parodo, kad apie 11 nuo
šimčių silpnapročių yra kilę 
tiesiog iš silpnapročių, tuo tar
pu kaip 89 nuošimčiai yra kilę 
iš tėvų, kurie išrodė visai nor
malus.”

Proto higijėnos ekspertas 
Paul O. Komora rašo “Lite- 
rary Digest iri”, kad niekas 
negali tikrai pasakyti, iš ko 
pareina proto silpnumas. Jis 
gali būti peveldėtas nuo tė
vų, bet taip jau gali būt ir 
aplinkybių paseka.

Nėra jokių įrodymų, kad 
proto skaistumas, inteligen
tiškumas galėtų pereit iš tė 
vų į vaikus, sako biologijos 
prof. H. S. Jennings. Rei 
škia, nežiūrint kaip inteli
gentiški bus tėvai, jų vaikai 
gali būt silpnapročiai; arba 
tų pačių tėvų vienas vaikas 
gali būti labai išmintingas 
ir gabus, o kitas visai žiop
las. Sterilizacija šitokio da
lyko nesutvarkysi

VENGRIJOJ PAKORĖ 2 
KOMUNISTŲ VADU.

Užpereitą sąvaitę Vengiu 
sostinėj Budapešte valdžia

PANAMOS PREZIDENTAS 
GAZŲ NEGAVO.*

Senjoras Harmodio Arias, ne
senai išrinktas Panamos respub
likos prezidentas, šiomis die
nomis viešėjo pas Hooverj. JĮ 
nuodingomis dujomis musų pre
zidentas nepavaišino. Matyt, ne 
karo veteranas.

BIMBINIS “MENAS”.
“Naujoji Gadynė” paste

bi, kad bimbinių organe, 
“Proletarų Meno Skyriuje”, 
neseniai tilpo šitokios eilės:

“Mes rūkome cigarą,
Mes esam vyrai jau,
Vežimo mes nenorime—
Nereikia jo daugiau.
šiandieną naujas Fordas
Nuveš kur tik reikės,
Jo jėgai kiekvienas mus
Pilnai pasitikės.
Toliausioji kelionė
Forde nebaisi,
Į Fordą mes, draugužiai, ei,
Sutilpsime visi.”
Taip dainuoja bimbinis 

“poetas” įsikandęs cigarą.Ir 
tas jovalas pavadintas “pro
letariato menu”.

Ištikrųjų gi šitokia dainu
ška geriau tiktų į skelbimus 
kaip Fordo biznio reklama, 
o ne literatūros skyriui kaip 
“proletariato menas”.

Kaip gelbėti 
skęstantį žmogų

Kas reikia žinoti einant 
maudytis.

Negalima eiti į vandenį į- 
kaitusiam ir tuoj po valgy
mo. Ypatingai turi saugotis 
senesni ir storos sudėties 
žmonės, nes besimaudant 
jiems gali plyšti širdis, arba 
gali suplūsti kraujas Į sme
genis ir įvykti smegenų 
smūgis. Jauni ir seni turi at
siminti, kad besimaudant 
tuoj po valgymo atsiranda 
spaudimas viduriuose, kuis 
trukdo širdies veikimą. Ne
galima eiti maudytis, jei esi 
perimtas baimės ar susijau
dinęs. Taipogi negera mau
dytis didelėse bangose.Ban- 
gos apsvaigina žmogų, van
duo suplūsta į ausis ir nosį 
ir pasunkėja kvėpavimas. 
Negalima maudytis ir labai 
šaltame vandeny—tada są
narius gali sutraukt mėšlun
gis ir geriausias plaukikas 
nueis į dugną.

Ka* reikia daryti 
skęstant?

žmogui

imti domėn jos srovę ir nerti 
keletą metrų prieš srovę.

Kai apvirsta laivas.

Laivui apvirtus plaukikas 
turi atsitolinti keletą sieks
nių nuo nelaimės vietos, kad 
jo nesugriebtų keletas sken
dėjų kartu. Tiktai paskui 
reikia artintis prie atskirų 
asmenų ir juos pristatyti 
prie apversto laivo.
Kaip atgaivinti skenduolį?

Pirmausią skenduolį rei
kia nuvilkti. -Rūpestingai 
valoma nosis, burna, gerk
lė nuo vandens, purvo, smė
lio ir gluotų. Jei žiaunos su
trauktos, pamažu jas atida
ro, užkišant pirštą. Liežuvį 
ištraukia laukan. Paskui 
skenduolį paguldo ant kru
tinės, kaktą Įremia ant su
lenktos rankos, o antra iš
tiesiama pirmyn. Spaudant 
ranka šonus ir šonkaulius, 
reikia išspausti iš plaučių 
vandenį. Paskui daromas 
dirbtinis kvėpavimas. Kai
skenduolis pradeda alsuoti, 

Gelbėtojas neturi pames-;jį energingai sušildo. Atgai- 
ti ramumo. Skubinant į pa-' vinimas gali tęstis valandą, 
gelbą skęstančiam žmogui,'net dvi. Nekada nereikia 
reikia apsverti kaip grei- mesti vilties atgaivinti, kol 
čiausiai ir lengviausiai pa- gydytojas nėra konstatavęs 
tekti į nelaimės vietą. Jei mirties.
netoli yra laivas, tuoj reikia « 
kibti prie irklų. Jei tenka 
plaukti, tuoj reikia nusime
sti'viršutinius rubus ir ava-*; 
linę. Priplaukus prie sken
duolio geriausia yra pasi
nerti po juo; galima taipgi

MARGUMYNAI.
NELAIMINGIAUSIA 
PASAULY MOTERIS.
Piraeus pusiasaly, Graiki-

plaukti aplink jį kol pato- joj gyVena tūla graikė mo- 
giau galės! ų sugrobti uz pa- terLs StampauloSr kuri yra
zascių ar pečių. Reikia sau- skaitoma nelaimingiausia 
g>tj* prisiartinimo isprysa- pasau]y moteris. Per 9 me- 
kio. Nuomone, kad sken- tug jį ištekėjo už 8 vyrų ir 
duolu tns kartus pasikelia laikotarpi visi 8 ivai-
virs vandens, netun pagrin- mirtimi m',e Pinįįejį 
do. Dažnai jis ne Įtarto ne- Stampaulos vyrai nu- 
įsnirsU. Labai svarbu yra—- sken,]o juroje, ketvirtas liko 
neleisti skęstančiam Įsikib- traukinio ant geležinkelio 

Jt] į gelbėtoją, nes Jis gali jį suvažinėtas, penktas žuvo 
ij3^ paskandinti. Jei sken- automcbilio nelaimėje, šeš- 

pasto dezę Toronto mieste, i duobs sugriebia gelbėtojo namus takyd^ nu_ 
Nors laišką® buvo aiškiai j ranką už lenkimo, ranką rei- krito nuo keitu;o_užsiniu- 

adresuotas i Bostoną, jis nu- kia pasukti į nykščio pusę - septintasis, šeriant ark- 
ejo Į Lietuvą ir tenai ant jo taip lengva pasihuosuoti. K naskl],inėm ahiem koiom 
buvo prispausta Kybartų

“KELEIVIUI” ADRESUO
TAS LAIŠKAS Iš KANA
DOS NUĖJO LIETUVON.

“Keleivio” skaitytojas K. 
Pempė 11 liepos parašė iš 
Kanados laišką ir užadresa- 
vęs ji “Keleiviui” įmetė

jiakorė du komunfetų vadu liepos.
pašto antspauda, datuota 25

Is- IletuVos šitas laiškas ros ir laikant jo galvą ran- 
atėjo Į Bostoną ir ~?!KeĮei-įkose. Jei skenduolis jau nu-

už sąmokslą prieš diktatūrą 
Abudu buvę žydai. Ateis aiejv t Dusiną u 
laikas, kada ant tų pačių‘viui” buvo pristatytas 5 rug- ėjęs į dugną, jis galima su-

. lį, paskutinėm abiem kojom 
Kai skenduolis nebesiprie- Spyrus, buvo vietoje užmuš- 
sina, reikia ji nugabenti į
krantą plaukiant ant nuga-

kartuvių korikai bus pakar- piučio. Reikėjo už jį primo
ti. • < keti 4 centus.

Stampaulos iš 8 vyrų 
per 9 met. vedybinio gyve
nimo tesulaukė vos vieną sū
nų, kurio tėvas—aštuntasis 

x. , ... , jos vyras, šiomis dienomis
rasti sulig burbulų įskylan- bevažinėdamas juroje pri- 
cų į paviršių. Upeje reikia - -gere.

NĖR “B. O.“ KAS GADINTŲ JAI 
GĖRI S LA1KI S! JI DŽIAUGIASI 

LINKSMIAUSIA VASARA
“B. O.”—tai klausimas kurio

(kūno kvapas)
nepripažint mes negalim

TEISYBĖS užginčyt negalima—niekas aėr
B saugas nuo “B. O." (kūno kvapu)! Ypač 

šiose karštose dienose—mus nežinom kada 
grali m prasikalst, jei neapsisaugojnm Praus
ki tės reguliariai su Lifebuoy. Jo gausios, 
smetonuotos putos duoda tikrą apsaugojimą 
—išvalo skylutes ir prašalina “B. O.” Nuvalo 
gemalus nuo ranką —'pagelbsti apsaugot 
sveikatą. Jo priimnus kvapas nyksta besi
platinant.

Del Gražios Isveirdos.
Pamėginkite šį fengvą, pasekmingą gro
žybės būdą—kas vakarą nupraoskite gerai 
veidą su Lifebuoy švel
niom, tyrom putom.
Tėmykit kaip greit jis 
padaro aiškesnę, švie
žesnę odą. Priimkite 
Lifebuoy šiandien.
Prottak. Lever Bros. Co.

NUSIŽUDĖ PINIGAIS.
Lione, Francuzijoj, įvyko 

šiurpi ir originali savižudy
bė. Smuklininko Jane Koffe 
bute išgirdo aštrų vaitojimą. 
Išlaužus duris, Koffe rastas 
negyvas. Pasirodo, kad jis 
išgėrė veronalio. Kadangi 
nuodai veikė pamažu, jis 
pradėjo ryti suglamžęs į ką
snelius visą savo turtą — 
tūkstantinius frankų bank
notus. Baigęs “stambiai
siais” banknotais, ėmėsi ry
ti “smulkesnius”—100 fran
kų ir net 5 frankų bankno
tus... Paskutinis popierėlis į- 
strigo gerklėje ir jis užtroš
ko. Savižudžiui nepavyko 
savo turto nusinešti į kapą. 
Padarius skrodimą, visi 
banknotai rasti pilve ir grą
žinti giminėms.

RUSAS PASIDARĖ SAU 
KAPĄ.

Ansonia, Conn. — Senas 
rusas vardu Vaslij Sutko- 
voj, susilaukęs 70 metų am
žiaus, nusprendė, kad jis sa
vo dienas jau atgyvenęs, to
dėl laikas jau mirti. Laukda
mas mirties jisai pradėjo sau 
ruošt kapą rusų kapinėse. 
Jis iškasė rūsį, išmūrijo jį ir 
pastatė ant viršaus kryžių, 
bet kol kas da nemiršta.

; t



T*

No. 32, Rugpjūčio 10, 1932

Kas skaito ir ražo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU

KELEIVIS SO. BOSTON

neveikia j

įepeiki*

Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

KENOSHA, WIS.
Musų drg. Marcinkevičius | kas tautininkams galėtų būt 

naudinga, vienok neužgavo 
nei vienos partijos, nei at
skirų veikėjų. Mikalauskas 
ir Stnimskis kalbėjo ilgiau 
šiai, bet jų kalbos buvo la- 

Jis eina socialistų | bai nuobodžios. Po jų dviejų 
kalbų klausytojai norėjo 

Drg. Marcinkevičius gy-|^u.°^ toki klausimų: Jei 
vena Kenošoj jau 19 metų|Pr’e ™™\nll; J^fto P^e- 
ir yra žinomas vietos gy-

diumo už jų užsitarnavimus: WORCESTER, MASS. 
nevainikavo. Jis kalbėjo tą, gyvanailu p^evi-i

kandidatuoja į valdininkus.

Smagu yra pranešti, kad 
musų draugas Jonas Mar
cinkevičius (Martin) stato 
savo kandidatūrų į assemb- 
lymanus
sarašu.

ventojams kaipo darbštus ir 
teisingas vyras. Kaipo so-Į 
cialistas, jis visuomet stoja 
už darbininkų ir smulkių!

jus dailiajų lytį, ar biznis 
galėtų pagerėt?” Vienok 
klausimas liko nepaduotas.

Pačioj pabaigoje kalbėjo 
Newarko senis Ambrazas.

biznierių reikalus. Būdamas I .Jis pasisakė kalbesius iš is- 
real estate ir insurance biz-1 torijos. Bet jis drožė visai 
nyje jisai turėjo progos ge- kų kita. Kalbėjo apie Romos 
rai susipažinti su namų sa- Į kunigus, socialistus ir komu- 
vininkų vargais ir todėl jei-Įnistus; visus niekino ir nie- 
gu jis tik bus išrinktas, jis | kam nedavė jokio kredito, 
tuojaus žada Įnešti bilių, J Labiausiai jis peizavo Ro- 
kad palengvinus mažų na-J mos katalikų kunigus ir ko
mų savininkų padėti ir už- J munistus, bet atliko tai ne
tikrinus bedarbiams pašai- įvykusiai. Tikrai jo buvo 
pų. | “patriarkiška” kalba. Tik,

Visi lietuviai, nežurint Į tariant jo žodžiais, “ne visi 
kokių kas pažiūrų, turėtų Į žiopliai suprato.”
balsuoti už drg. Martina- 
Marcinkevičių.

Dabar musų padangėje 
baisi bedarbė. Darbo nega
lima nei už pinigus gauti. O 
iš miesto pašalpos bedarbiai

Klausutis.

BINGHAMTON, N. Y. 

Teklei Čižauskienei mirus.

Liepos 6 d. atsiskyrė su 
gauna nedaug. Pirma neve-Jšiuo pasauliu draugė Teklė 
dę vyrai gaudavo po $15 į I čižauskienė, SLA. 50 k. na- 
mėnesi, o dabar nukirto ikilrė, o taipgi per daug metų 
$10, bet nežinia dar ir tuos priklausiusi prie LSS. 33 kp. 
kaip ilgai mokės. ir daug veikusi visuomenės

Vieną nedėldienį buvau *abui moteris. Velionė mirė 
nuėjęs pažiūrėti judomų pa-Įd.a na s®03’ vos 40 metų su- 
veikslų. Pasirodo, kad kapi-I Šliaukus.
talistai net ir teatruose savo J Gimus Lietuvoje, gyvenus 
propagandų varo. Parodė Į Rygoje ir Petrapilyje, ji at- 
Hooverio paveikslų ir nore- j vyko Į šių šalį ir čia užbaigė 
jo kaž kų apie jį papasakoti. I savo gyvenimų.
Bet vaikai neleido. Kaip!
pradėjo šaukti “buuu”, Draugė Teklė buvo viena 
“buuu”, tai nieko nesigirdė- J pavyzdingausių moterų. Ji 
jo. Ot, ko susilaukė Hoove- daug padėjo savo vyrui Bro- 
rigt Įniui sukurti nuosavų kam-

Rugpiučio 15 d. pas mus i pelį ir buvo pavyzdinga šei 
Kenoša atvažiuoja Sociali^ mininkė, išauklėjo sūnų 
tų Partijos kandidatas i vi- Bronių, kuris metai atgal 
ce-prezidentus, drg. James baigė su geriausiais pasizy- 
Maurer iš Pennsylvanijos. I mėjimais civilio inžinie- 
Jis čia kalbės 8 valandų va- riaus mokslų, ir dukterį A- 
kare, Liberty Parke, taigi penų-Velionė tuo džiaugėsi 
patartina visiems lietuviams pr tikėjosi geresnio gyveni- 
nueit jo pasiklausyti. jmo, bet jau pereitų rudenį

... . Į jų ištiko nelaimė—tapo su
SLA. nanai pas mus susi- Į paraližiuota pusė jos kūno 

laukę “Tėvynės“ ir perskai ir paiiesta kalba. Bet de- 
tę p. Gegužio pasiteisinimų, I ^ant pastangas, daktarai 
taip pasipiktino, kad vienas Liaip teip ligonę buvo be 
iš piktumo perplėšė visų įveik pagydę. Buvo manyta.
Tėvynę pusiau. Pasirodo,Ijau pavojus perėjęs; ir 

kad.nariai supranta organi-ljj pati, jausdamasi stipres-

čius buvo “pokeriu” pa
krikštytas.

Gyvanašlis P—kevičius 
buvo įsimylėjęs į P—kūno 
pačių, kuri gyveno su savo 
vyru ant Seymour streeto.

P—kūnas buvo išvažiavęs 
anądien Į piknikų Olympi- 
jos Parke, o iš tenai žadėjo 
važiuot tų patį vakarų Į 
MonteilG. Jis pasakė apie 
;ai ir savo žmonai.

Bet piknikui pasibaigus 
P—kūnas nutarė į Montello 
nevažiuot, o parvažiavo tie
kiai namo. Buvo jau 11 va- 
'anda vakaro. Įnėjęs vidun 
užsidega jis šviesą, o gi žiu
ri—jo lovoj guli su jo žmo
na gyvanašlis P—kevičius.

P—kūnas tuojaus pagrie
bė kočergų ir d a vai P—ke
vičių lovoj krikštyt. Ir toki 
jam balių iškėlė, kad, sa

koma, gvvanašlis turėjęs 
bėgti be kelinių ir tik kie
me jas užsimovęs.

P—kūno žmona tuo tarpu 
išbėgus pasišaukė net 3 po 
licmanus ir liepė, kad areš
tuotų jos vyrų, kam primu
šė jos kavalierių. Bet polic- 
manai P—kūno neareštavo. 
Jie pasakė, kad tam kava 
lieriui reikėjo da daugiau 
kailį išlupti.

Rytojaus dienų P—kūnas 
buvo pašauktas su savo 
žmona į polic. nuovadų ant 
tardymo. Moteris prisipaži
no, kad ji buvo įsimylėjusi 
į P—kevičių ir davusi jam 
net pinigų. Jis esąs toks mei
lus, kad atėjęs tik bučiuo
davęs jų visų.

Pokeriu pakrikštytas, da
bar jis nebagelis vaikščioja 
nosį nuleidęs, nes žino, kad 
karvutė jam užtruko.

Jis yra kilęs iš Punios 
miestelio, Vilniaus krašto, 
kur turi palikęs savo žmoną 
ir ketvertų vaikų. Palikta 
moteris, tenai varksta, o jis 
apie jų visai užmiršo. Gal 
atsimins dabar, kai pokeriu 
tapo pašventintas.

Worcesterio kcrespond

Kur tiktai jus eisite, tai visur jus 
rasite šitą tikrai

miežių

BLUE RIBBON MALT
t-NICA S B/CGEST SEt.Lt R

moteriškės kelinės.” Turbut 
tam J.G. moteriškos kelinės 
jau taip įkirėjo, kad jisai 
sapnuoja net apie jų nebūtą 
pardavinėjimų.”

“Laisvės” koresponden
tas ir pripliauškė nebūtų da
lykų apie visa piknikų. Mat, 
kuomet jau žmogus susimai
šo, tai jisai bludija apie vis
ką. Anot jo kledėsio, tame 
piknike jam nesimatė dar
bininkiškų veidų. Bet kas 
čia dabar gali būt kaltas, 
kad J. G. susimaišė ir nepa
žįsta darbininkiškų veidų? 
Juk visi sveiko proto žmo-

DETROITO ŽINIOS.
Rugpiučio 14 d. L.S.S. senį Maikės tėvų susigaut ir 

116 kuopa rengia labai link- pakart. Šnuolis tuo metu bu- 
sma piknikų ant p. Barkau- vo pirmininku ir patvirtino 
sko (Borkas) farmos, New tai, smarkiai stuktelėdamas 
Bostone. Už įžangos tikietų plaktuku į stalų. O kuris tų 

: bus duodami ir pietus. Bus “šventų darbų” padalys, lo- 
! traukimas virvės, daug įvai- jaris Juvikas pasižadėjo iš- 
'rių žaislų, jaunimui specia- teisinti, tik patarė užsidėt 
lųs laimėjimai. Kur busite, tamsius akinius, kad niekas 
ten, bet i socialistų piknikų nepažintų. Ambroz jau ir 
visi susirinkite. Žinote, kad virvę nupynė ir pasiuntė 
smagumo turėsite begalės ir “generolui” Motuzai fašisti-

zacijos reikalus ir preziden
to pasiteisinimu nenori.

C. K. B.!

HILLS IDE, N. J.

SLA 5 Apskričio 
Išvažiavimas.

ne, vienų dienų nuėjo į ka 
pines papuošti savo brolio 
kapų. Pavargo, sugryžus na
mo staigiai apsirgo ir mirė, 
palikdama dideliame nu
liūdime vyra, sūnų ir dukte
rį.

reikia

NORWOOD, MASS.

“Laisvės” reporteris J. G. 
sapnuoja.

Bimbinių’ “Laisvėj” iš 29 
d. liepos tūlas klajūnas, pa
sirašęs J. G., lyg ir miegoda
mas sapnuoja, buk lietuvių 
socialistų piknike, buvusiam 
29 d. liepos, Norwoode, St. 
Michelsonas “pardavinėjęs

MIRĖ ANTANAS 
DYCZUS.

Išsirgęs 7 mėnesius, 25 
liepos mirė U. S. Navai Hos- 
pitaiy, Chelsea, Mass., An
tanas Dyczus, 37 metų am
žiaus lietuvis, buvęs Lynno 
policmanas. Velionis buvo 
kilęs iš Leliūnų kaimo, A- 
nykščių parapijos. Ameri
kon atvažiavo 1911 metais 
dar visai jaunas būdamas. 
Ištarnavęs 5 metus Amerik. 
kariumenėj, parėjo namo 
su plaučių liga. Bandė vi
sur dirbti, bet bloga sveika
ta neleido. Ant galo skurdo 

nės, kurie tik dalyvavo tame i verčiamas įstojo policijon, 
piknike, pasakys, kad tą1 nors labai tokios vietos ne
skaitlingų žmonių minia so- norėjo ir vis sakydavo, kad 
cialistų piknike Nonvoode tai “šuns darbas”. Buvo lai- 
sudarė vieni tik darbininkai, i svų pažiūrų ir geriausia 
išskyrus tik vienų kitų pro- mėgdavo skaityt “Keleivį”, 
fesionalų ar pažangesnį biz- Prieš mirti dvasiškis ligoni- 
nierį, be kurių juk darbinin-i nėj siūlėsi jam su savo “pa
kai negali apsieiti. Tokių y-Į tarnavimu”, bet velionis jį 
ra net ir komunistų tarpe, i atmetė.

Be to, juk tame piknike! Antanas Dyczus mirė po 
buvo nemaža ir norwoodie-i?PeraclI?įb mthudusi
Sų. Buvau aš. mačiau P. PJ™ona Petronėle (po te- 
Kručų, F. Glebių, P
An. Jonušienę. E. ir 0. Za 
rubus, Pr. Mačėnų, St. Dau

vėl senovės draugai pasima
tysime, pasikalbėsime ir 
prisiminsime musų rimtą 
veikimų. Kurie netur karo, 
nueikite kaip 11:30 vai. ry
te prie Lietuvių svetainės 
ant 25-tos gatvės, ten bus 
draugų su automobiliais ku
rie nuvež į piknikų. Bet ge
riausiai pasiklaust pas dr- 
gus Kučinskų. Strazdų, 
Bud vidžius, jie nurodys 
kaip parankiausiai nuva
žiuot.

Anglas Socialistų partijos 
narys pasižadėjo ant pikni
ko pakalbėt. Vieta graži 
prie vandenio.

Kuopos Komit.

škai pakrikštyt.

Fordas jau atleidžia iš 
darbo darbininkus šimtais, 
iš dviejų pamainų palieka 
tik vienų. Kiti gauna dirbti 
po 4 valandas į dienų, po 3 
ir 4 dienas sųvaitėje.

Detroito sandariečiai 
mitinguoja ir padarė nutari
mų, kad Maikis su Tėvu į 
352 kp. susirinkimų daugiau 
neatsilankytų, o jeigu to nu
tarimo nepaisys, tai žada

Iš Ashland, Pa., atvykęs 
mano senas draugas pasa
koja, kad visoj Mahanov 
Valley apielinkėj dirba vos 
dešimtas nuošimtis, žmonės 
labai suvargę. Nevedusieji 
gyvena giriose. Beniušio 
svetainėj, kuri randasi Pine 
H iii giraitėje, atsiplėšia lan
gas ir duris ir tenai sueina 
pernakvoti.

Airių kunigai tečiau dar
buojasi išsijuosę. Jie vaikš
čioja po stubas ir renka 
kvoterius. Jie prižada už 
25c atlaikyt kasdieną mišias 
per dvi savaites. O kurie 
duoda 50c., tiems pažada 
laikyt mišias kasdieną per 
visų mėnesį. Kas galėjo ti
kėti, kad katalikų kunigai 
taip nupigins savo mišias. 
Jeigu 30 mišių atlaiko už 
50c., tai jau pigiau negu 
“pinacai” pas italijonų. Bet 
ir tokiu nupiginimu, sako, 
mažai kas naudojasi, nes 
darbininkai neturi pinigų.

Nebolševik&s.

APIE MUSŲ PIKNIKŲ “YDAS”.
Ar ištikrųjų piknikų rengė

jai pelnagrobiauja?
Tūlas G. pereitame “ke

leivio” numery kritikuoja 
lietuvių rengiamus piknikus, 
kad juose nesą tvarkos, ne
gana žaislų ir programai ne- 
tokie, kaip pas amerikie-

gėrimai ir užkandžiai butų 
pardavinėjami po 5 centus? 
Deficitas butų didžiausis.

Reikia žinoti, kad geres
nis tonikas patiems rengė
jams atsieina arti 5 centų už 
bonkutę, o prie to da žmo
nės tonikų išgėrę sumeta

čius; bet už vis aršiausia, tai i bonkas arba ežeran, arba į 
nenormaliai aukštos kainos krumus, ir jeigu rengėjams

derį, O. Daudardienę ir dau
gelį kitų. Beje, mačiau ir

Blaži vais’ Armošaitė), 14 metų 
i amžiaus sūnūs Hamiltonas 
ir 11 metų dukrelė Olive.

Kadangi velionis buvo 
tarnavęs kariumenėj, tai

už parduodamus gėrimus ir 
užkandžius. Kažin kodėl tas 
žmogus įsikalbėjo sau, kad

Bimbos drauca j. Gnbąl,a.idotuv«s buv» su ™1ttari- 
prje jauno berželio ateirš'1?™ apeigom. Karstas buvo 
muši ir kuomet mergina atė
jo prie jo su raudonu kaspi 'a 
neliu, tai J. G. užsimerkė.

uždengtas Amerikos vėlia
va ir kareiviai lydėjo iki 

į kapinių. Šiaip viskas buvo 
i laisvoj dvasioj, be jokių ce- 

“Laisvės" korespondentas remonijų. žmonių dalyvavo 
J. G., matyt, nepažino nei per 200. Nuo Lynno polic- 
Jono Grybo, jeigu apie jį manų buvo prisiųstas dailus 

kapo

liko keli centai pelno už to
nikų, tai paskui jie turi už
mokėti už išmėtytas bonkas. 

normalė” ir “visiems žino- i Vaizbos Butas už išmėtytas 
ma” kaina už tonikų turi bonkas savo piknike May- 
juti 5 centai ir taip pat 5c nardė sykį turėjo užmokėti 
už aiskryma. Jeigu organi-;net $17.00! O svečiai nepa- 
zacija savo piknike parduo-! galvoja, kad bonkos kaštuo- 
da tuos daiktus truputį j ja pinigą. Išgėrė tonikų, ir 
brangiau, tai G. skaito jų. leidžia bankų i krumus. Bu- 
prie “pelnagrobių kategori- na ir kitokių nuostolių. Pa
jos”- vyzdžiui, pasitaiko netikęs

Iš šitos G. kritikos matyt, oras ir pusė valgomųjų daik- 
kad jis niekad piknikų nėraĮ tų atlieka neišparduota.

Taipgi reikia pasakyti, 
Nedėlioj, liepos 31 d. čia hęad velionė buvo labai dar 

buvo SLA. 5 apskričio išva- I bšti ir apsišvietus moteris, 
žiavimas. Žmonių susirinko skaitė visokių pakraipų laik- 
apie 300. Daugiausia daly- L-aščius, priklausė prie orga- 
vavo iš Newarko, Hillsidės | nizacijų ir jose darbosi, o v- 

ir Brooklyno..Apart prakal- patingai LSS. 33 kuopoje, 
bų, jokių kitokių pamargini- Taipgi daug dirbo ir Lietu 
mų nebuvo. Prakalbose pir- vos draugams socialdemo- 
mininkavo Newarko p. Tre- kratams, nesykį paremdama 
čiokas. Kalbėjo SLA. prez. juos materiališkai ir ragin- 
Gegužis, sek. Jurgeliutė, vi-Ljarna prie to ir kitus drau 
ce - prez. Mikalauskas, p. gus.
Strumskis, p. Valaitis ir se
nis Ambrozas. Velionė pažinojo daugu-

Į prakalbų vietų susirinko | musų laikraštininkų, 
vos apie 30 "klausytoju, bet kalbėtojų, nes kada tik kuris 
ir tie patys ne visi prakalbo- atsilankydavo i Bmghamto- 
mis indomavo. prakalbomis, tai drau-
Gegužis pasakė, kad SLA. K“ Juškienės šeimynoje 

labai daug nuveikęs kultu- |buv’° apsistojimo 
ros ir apšvietos darbų. Bet|maonus priėmimas 
klausytojai tarp savęs kai- Tad mes binghamtonie- 
bėdami su jo pareikštomis čiai netekom nepavaduoja 
mintimis nesutiko. Sako: mos draugės ir darbuotojos 
‘Kad kalbėtojas labai daug Gailisi jos namiškiai, gaili 
perdėjo.“ si jos giminės, gailimės ir

P—lė Jurgeliutė kalbėjo mes risi jos idėjos draugai 
gerai, tik truputį silpnas bal- bei pažįstami. Lai būna tau, 
sas atvirame ore; sunku bu- Į drauge, lengva šios šalies 
vo ją girdėti. Valaitis kal-|žemelė.
bėjo rimtai ir SLA. prezi-1 R. B. Balčikoni*.

vieta ir

SENIAUSIS INDIJONAS.,

f

šitas indijonas turi 108 metus 
amžiaus ir yra skaitomas se- 
niausis žmogus Vakaruose. Jis 
gyvena Oregano valstijoj, kur 
valdžios yra atskirtas plotas že
mės indijonams.

nieko nerašė. Taigi nedy 
vai, kad jis negalėjo pažinti 
darbininkų veidų. Jis buvo 
piknike, bet kas tenai darė
si, jis nieko nematė: užtai 
jis “matė” tokius dalykus, 
kurių tenai visai nebuvo. 
Jis “matė” Michelsona “mo
teriškas kalines pardavinė
jant”.

Sakoma, žmonės opiumo 
pasigėrę mato labai keistų 
vaizdų. Kažin, ko “Laisvės" 
korespondentas J. G. buvo 
už savo lupos užpylęs, kad 
jam nemiegant “moteriškos 
kelinės” pradėjo akyse ro
dytis.

“Lasvės” generolai, susi
laukę iš Nonvoodo tokios 
amunicijos nuo savo padria- 
čiko J. G., tuojaus sustojo 
ant kojų ir paleido šūvi Į 
“Keleivio” redaktorių. Ir 
verkit aniuolai. Michelso
nas jau paguldytas guli gra
be ir daugiau bimbiniams 
nesipriešins. Dabar lieka tik 
nudžiauti Grigaitį, po tam 
Pruseikų, Butkų, Strazdą ir 
kitus nebimbinius. Tuomet 
“revoliucija” bus jau laimė
ta ir Bimba galės tiesti sa
vo kreivų liniją toliaus.

J. P. Žilvitis

vainikas. Prie kapo buvo 
pasakyta prakalba ir karstų 
nuleidžiant kareiviai iššovė 
iš šautuvų Į orų. Palaidotas 
Amerikos Leg. kapinėse.

Likusi našlė su vaikais ta
ria nuoširdų ačių visiems gi
minėms ir draugams, kurie 
dalyvavo laidotuvėse ir pa 
lengvino jų liūdesį.

rengęs ir neturi supratimo, 
kiek tas rengėjams atsieina.

Sugrąžint jų negalima, ir čia 
rengėjams vėl grynas nuos-

Paimkime, pavyzdžiui, Vose tolis! O kas gi už tuos nuos 
pavilionų Maynarde. _ Už: tolius užmokės, jeigu valgiai 
vietų reikia užmokėt $65.00.: jr gėrimai bus pardavinė ja- 
Orkestra kaštuoja $35.00.< mi be jokio pelno?
Spauda apie $30.00. Ženkle-i , . , , ,
liai, dovanos ir kitokie da-l Jeigu kas parduoda tuos 
lvkai vėl paima keliasde- . ^mktus daug pigiau, tai tun 
šimts dolerių. Rengėjams slaPta pardavmet arba mun-
tuo budu pasidaro j$200 iš
laidų pikniko da nepradė-

samų, ar kitokiu bizniu pi
nigų pasidaryti. Bet kas ne-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

A. Garliausfeui, A. TVara
navičiui ir Z. Jankauskui.—
Prisiųstas tamstų praneši 
mas apie rengiama V. V. 
piknikų yra grynas biznio 
skelbimas ir. kaipo toks, tu
rėtų būti apmokėtas. Tams
tos galite gerai žinoti, kad 
laikraščio leidimas reikalau
ja dalelių lėšų, ir jeigu jis 
talpintų skelbimus nemoka
mai, jis visai negalėtų egzi
stuoti.

Vincui Karpšliui. — Dėl
vietos stokos Tamstos raš
tas negalėjo tuojaus “Kelei
vy” tilpti, o dabar, po SLA. 
rinkimų ir po Seimo, tas 
klausimas jau užbaigtas, to
dėl talpinti jį nebūtų jau 
nei prasmės.

O paskui juk reikia nu- "ori. sl?P‘° .8^*?.4®^, 
tas turi žiūrėti, kad išlaidos

JUS.
pirkti visus valgius ir gėri-
mus!už dyką“ jų* niekas! apsimokėtų iš legalio biz- 
neduoda. Keliolika žmonių'mo*
turi visų dienų sušilę dirbti, j Jeigu piknikas pavyksta 
ir piknikų pabaigus rengė-; gerai, tai keletas dolerių 
jai dažnai turi pridėti da iš. kartais atlieka; o jeigu ne
savo kišeniaus. Na, ir gud- pavyksta, reikia primokėti, 
ruolis G. skaito juos prie Turto iš piknikų da nei vie- 
“pelnagrobių kategorijos!” na organizacija nepasidarė.

Nelabai senai No. Easto-iTaigi vadinti piknikų ren- 
ne buvo SLA. kuopų pikni- gėjus “pelnagrobiais” gali 
kas. Tonikas, aiskrymas ir Tiktai tas, kas turi drąsos 
“šuniukai” buvo pardavinė-' kalbėti apie tai, ko jis neži- 
jami po 10 centų. Žiūrint G. no.
akimis, čia buvo baisus “pel- j Antroji medalio pusė.
no grobimas.” Bet kai rei-1 ----------------
kėjo apmokėti už pikniko! Baltimorėj policijos teis- 
vietų, už suvalgytų aiskry-! mas nusprendė, kad tūlo To
mų, išgertų tonikų ir kitus yo šuo, kuris apdraskė porų 
dalykus, rengėjams teko da ; žmonių, butų nušautas. Sa- 
apie $3.00 iš savo kišeniaus vininkas Toy padavė savo 
pridėti. Baisus “pelno grobi- į šuns vardu apeliacija į auk- 
mas”! jštesnį teismą, kad bausmė

Na, o kas gi butų, jeigu Į butų dovanota.

1
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sovietų Rusijos špionažas
i Rusai nuo senai linkę prie amuniciją, kanuoles. tankus 
paslaptingu veiksmų. Caro bei kulkosvaidžius. Lubian- 
Rusijos atmosfera tam bu- koj įregistruotas kiekvieno 
vo labai palanki. Ochranka, užsienio armijų aukštesnio 
GPU pirmtakunė, buvo ca- karininko vardas. Vieno 
rizmo neatskiriamoji dalis, kambario sienos ir durys ap- 
Dabartinė GPU taip pat yra klotos žemėlapiu. Kamba- j 
tampriai suaugusi su Stalino rys Nr. 186 yra milžiniškas 
režimu. Tarp caro ochran- Europos žemėlapis, kur pa-, 
kos ir GPU yra tamprus ry--žymėti visi didmiesčiai, vi- 
šys, nes čekos Įsteigėjas Uri-Į sos tvirtovės ir pramonės 

centrai.
Į Lubianką suplaukia i vi

są pasauli išsiuntinėtų agen
tų pranešimai, ten siunčia
mos kom. partijų bei prof.; 

Ochranka. palyginus su‘sąjungų informacijos. Ten

ckis paveldėjo ne tik och
rankos archyvus, bet taip 
pat ir kuriuos slaptus ca
ro agentus, kurie dabar tar
nauja naujai valdžiai.

A/iaudingi Patarimai
VAISTAI NUO “POISON IVY”.

S —Tegul bus pagarbintas, 
-.Maike!...
7 —O iš kur tu, tėve, taip 
sušilęs?
. —Iš maniebrų, vaike.

—Iš kokių maniebrų?
—Ar tu, Maike, nežinai,

kad Saubostone prasideda 
vyčių vaisko seimas?

—Girdėjau apie tai.
—Taigi mes, vietinis vy

čių pulkas, dabar darom re
peticijas, kad žinotume, 
kaip seimo metu reikia elg
tis. Dievo muzikantas Kar
bauskas mokina vyčių him
ną giedot, o aš duodu mušt
ro lekcijas. Gal turėsime pa
rodą ir su cibuliamu mar-

dos užsikrėtimo. Oda, matote, daug. tai ištept visas rankas ir 
yra pilna mažyčių skilučių, per užsimaut senas pirštines. Patar- 
kurias išeina prakaitas. Kaip tik tina daryt tai kas vakaras ei- 
į tekią skilutę įsitrina mikrobas, nant gult.
tuojaus ir pasidaro spuogas. 8. Dažnai pavilgyt karpas ke- 
Vienatinis būdas nuo tų biau- rosinu. Nuo to jos taipgi kartais 
rybių apsisaugoti, tai dažnai prapuola.
maudytis, nenešioti prakaituo- 9. Kai kurios karpos prapuola 
tų marškinių ir nekasyti odos ir nuo lemono sunkos. Reikia pa- 
purvinais nagais. vilgyt ja kelis kartus į dieną.

Vaistų nuo šunvočių yra daug. 10- Uždėt ritines (castor oil). 
Paduosim čia keliatą lengviau K* i dažnai tas kart ti, karpos 
padaromų: prapuola.

1. Paimt puskvortę pieno į G. Aptepti karpas mėlynu 
kvertinę bonką ir kratyt, pakol akmenėliu arba degintu ir su- 
sus.'muš sviestas. Paskui sutrin- trintu alunu.
ti paprastos kreidos ir sumaišy- ’-• Uu kart į dieną uždėti ei
ti per pus su tuo sviestu. Užtept namono aliejaus (oil of cina- 
tos mosties ant skepetaitės ir men), kurio galima gauti vaisti- 
dėt prie šunvotės. Kai išdžius, nėse už kelis centus. Per sąvaitę 
dėt iš naujo, šita mostis labai karpos turėtų nuo to prapult. 
traukia ir šunvotė greitai pra- U3. Pabudus iš ryto tuojaus 
trūksta. j sušlapinti karpą seilėmis. Ypač

2. Paimt 2 uncijas kalifonijos šis būdas

Amerikos giriose ir patvo
riuose auga nuodinga žolė, ang
liškai vadinama “poison ivy”. 
Vieniems ji visai nekenkia, bet 
kitiems užtenka ją tik paliesti, 
kaip tuojaus prasideda baisus 
niežėjimas, oda parausta, ištin
sta ir taip skauda, taip niežti, 
kad žmogus nežino kur dėtis. 
Daugiausia žm;nių užsikrečia ja 
piknikuose.

Taigi klausimas, kas reikia 
daryti ta žole užsinuodijus?

Kaip ne visus ji vienodai vei
kia. taip ne visiems vienodi vai
stai tinka. Kas pagelbės vienam, 
tas gali nieko negelbėt kitam.

Bet geriausis dalykas, tai pa
jutus niežėjimą tuojaus palies
tą vietą gerai su muilu nuplau
ti. Taigi važiuojant į girias vi
suomet reikia pasiimti su savim 
muilo. Paprastas geltonas mui
las, kuri moterys vartoja drapa
noms skalbti, yra tam tikslui 
pats geriausis, nes jis stiprus ir 
todėl greičiau nuodus nuima.

Bet jeigu pasirodytų išbėri
mas, tai parvažiavus namo tuo- 
iaus reikia šaukštuką paprastos 
“baking sodės” ištirpinti pus- 
kvortėj karšto vandens ir skau
damą vietą gerai juo nuplauti.

Jeigu nuodai išsiplečia, pa
tartina padaryti tirpalą iš kar
čiosios druskos, kurios galima 
gauti aptiekoj už 10 centų. Ang
liškai vadinasi “epsom salts”. Į- 
dėt porą šaukštų tos druskos j 
puskvertę karšto vandens, pa- 
mirkvt skepetą ir dėt ant skau- 
domos vietos. Ant viršaus už- 
rišt kietai sausą skepetą. Kar
toti tai 3 ar 4 kartus j dieną.

Arba reikia paimti saują ne- 
gesytų kalkių (angliškai: quick- 
lime). sumaišyti su vandeniu, 
duot pusvalandį pastovėt ir tuo
met skaudamą vietą aptepti.' 
Pakartojus tai tris-keturius kar
tus, beveik visuomet pagelbsti.

Kai kuriems puikiai pagelbsti 
rugusis pienas, gerokai pasūdy
tas. Aptepa pienu skaudamą 
vietą ir laiko jį pakol išdžiūsta.

Kreida smulkiai sutrinta ir 
sumaišyta su taukais beveik vi
siems pagelbsti. Tą mosti reikia 
gerai i skaudamą vietą Įtrinti.

“Mercedes Journal” pataria 
vartot šitokį vaistą: paimt rėkę 
duenos. sumirkyt ją vandeny, 
paskui užbert gerokai paprastos 
“baking sodės” ir uždėjus ant 
skaudamos vietos aprišt. Per 
kokią 15 minučių tas pusėtinai 
degins, bet nuodai tikrai pra
puls.

surenkama viso pasaulio • 
spauda. Komunistų kuope
lės kareivinėse ir ginklų fa
brikuose iš visur siunčia in
formacijas i Lubianką. Te
nai prityrę ekspertai iš tų 
pranešimų moka ištraukti 
svarbių paslapčių. Pav., 
“Humanite” turi apie 1200 
savo korespondentų, pana
šiai sutvarkyta ir kitose 
kom. partijose. Tas kores
pondencijas peržiūri spe
cialus Maskvos agentai. Da- 
is jų talpinama laikrašty,kl
os vežamos Maskvon. Štai 
štrauka iš vienos korespon
dencijos? “Musų fabrikui, 
F.A.M. (Geležies Įmonės 
Medone) laivyno ministeri
ja užsakė pagaminti pneu
matinius aparatus ir giros
kopus torpedų šūviams nu-| 
statyti.”

Apie rusų špionažo orga
nų darbus galima spręsti iš 
tokio pavyzdžio.
Berry departamente, Fran- 

euzijoj, yra ginklų fabrikai 
ir aerodramas. Kai Buenas 
suorganizavo tenai' kom. 
oartiją, iš Maskvos atsiuntė 
tenai propagandos mokyklą 
baigusį agentą, vardu Rieut. 
Jis išdalijo tarp vadovau
jančių draugų 12 tukst. 
frankų. Tačiau šiuo kartu 
Maskva apsiriko. Pinigai 
oateko padoriems žmonėms. 
Jie nepasiėmė sau nė vieno 
santimo. Tuos pinigus su
naudojo laikraščio Įsteigi
mui. Kadangi Rieut nieko 
negalėjo nuveikti, ji pakeitė 
kitas špionažo agentas. Pra- 
vostas, pasivadinęs Liusenu. 
Jam pavyko susirasti žmo
nių ir suorganizuoti platų 
špionažo tinklą kanuolių 
fabrike ir aerodrame. Ta
čiau Francuzijos kontržval
gyba greit susekė šitą šnipų 
organizaciją. Prevostas bu
vo areštuotas ir padėtas ka
lėjiman. Bet organizacija 
nebuvo visiškai likviduota, 
areštuotuosius pakeitė kiti.

“K. N.”

GPU, buvo tiktai nykštukas. 
Ji retai teorganizuodavo 
linkimus Į durną. pav. Mali- 
novskio išrinkimas: tuo tar
pu dabartim Rusijoj nė vie
ni rinkimai bei paskyrimai 
neapsiena be GPU dalyvavi
mo. Dabar Rusijoj viskas 
daroma su GPU žinia. Ji yra 
vienintelis tikrasis Rusijos 
viešpats. Ji turi kalėjimus, 
agentus, 300 tūkstančių ar 
miją, jos žinioj yra geležin 
kelių kontrolė.

Pasauliui tėra žinomai 
gerai Lubiankos kalėjimas 
Tačiau Lubianka yra tikta 
persiunčiamasis kalėjimas 
Iš ten grupėmis kalinia 
siunčiami i Šiaurę, Keną 
Muimanską, Portaminską 
Tobolską. Nariną arba Į So- 
lovkų salas.

GPU yra ne vien vidau* 
slaptoji policija, ji kartu ii 
užsienio špionažo centrali- 
nė. Dzeržinskas praplėtė 
GPU dviem skyriais> KOP 
(kontr-žvalgybos skyrius) ii 
INO (užsienio špionažo sky
rius). GPU žino apie viską 
kas darosi užsienio ministe
rijose. politiniuose sluoks
niuose. arsenaluose ir che
mijos laboratorijose. Ji turi 
savo agentų viso pasaulio 
uostuose, kareivinėse, aero
dromuose. kolonijų valdy-j 
bose.Techniniam darbui va
dovauja seni. dar caro pri
tyrę ochrankos agentai. 
Špionažo darbas daugiausia 
vedamas jaunų komunistų. 
Belo-Kuno Įsteigtoj tarptau
tinėj marksistų akademijoj. 
Kremliuj, mokoma, kad ka
ro paslapčių išdavimas Įskai
tomas į gero komunisto pa
reigas. Lubiankos namuose, 
trečiame aukšte, yra užsie
nio špionažo archyvai. Te
nai yra Įvairus skyriai: fi
nansų, politikes, karo, ir ka- 

aklas Įrankis apsukraus po- ro tcc^*n^os. Salėj Nr. 161

žančių turės sukalbėt ne 
kad locka. Ot, kaip matai, 
ir bus dūšiai pažitkas.

—Rąžančių, tėve, reikė
tų palikti davatkoms. Gi 
jauniems žmonėms turėtų 
daugiau ropėt mokslas, štai, 
jau ir popiežius nepatenkin
tas senovės dalykais: savo 
rumus nutarė apšildyt elek
tra. O kas gi tą elektrą butų 
šiandien žinojęs, jeigu visi 
butų tik poteriavę ir kunigų 
pamokslų klausę?

—Maike, bedieviškai ne
kalbėk.

—Bet tai da ne viskas, tė
ve. Vyčių organizacija vra 
nenatūralūs reiškrnvs, nes« 7

(resin), kuria smuikininkai 
smičius tepa, 1 unciją bičių va
ško, 4 uncijas nesūdytų taukų, 
ir viską sutirpyt krūvoj, šita 
mostis taipgi labai gerai trau
kia.

3. Keptas svogūnas (cibulis) 
irgi pagelbsti.

4. Galima taipgi dėti sumai
šius per pusę muilo su cukrum.

5. Jei nupirksite vaistinėje 1 
drachmą kamparo ir 2 uncijas 
chloroformos. ir gerai sumaišę 
dėsit kas valandą prie skauda
mos vietos, tai į vieną dieną šun
votė išsisklaidys ir pranyks.

6. Sutrinti pyčių lapai greitai 
sutraukia šunvotę į krūvą ir ji 
pratrūksta.

yra geras mažiems 
vaikams. Karpa tikrai prapuls 
greitu laiku.

ASTUONIŲ PASAU
LIO IŠMINČIŲ ŠVEN
TYKLA JAPONIJOJ.

Beatostogaujant ir savo 
“griešną” kūną gamtos gė
rybėmis — oru ir vandenė
liu begaivinant, man teko a- 
nądien savo sielai patiekti 
gaivinantis pergyvenimas. 
Vienam laikraštyje radau 
tokią žinią. Japonai savo 
sostinėje, Tokio mieste, pa
statė šventykla astuoniems
išminčiams pagerbti, kurie 

7. Jeigu iš pat pradžių prade- >Ta ,dau£ gero padarę žino
site dėti terpentino, tai šunvotė 
taip pat pranyks neišaugus.

šu maršuosime per Brodvę. jį buvo sudarvta ne savo 
Tegul, pamato svietas Gedi- reikalus ginti, bet svetimą 
mino vaikus. kišenių palaikyti.

—O kokia bus iš to nau- —aš to nesuprantu, Mai-
da, tėve? ke. Išvirozvk man geriau.
' —Nauda, vaike, bus ba- ■ ' . .žnyčiai ir tautai. .-Ge.rai’*v?'
- —Bažnyčiai naudos gali a,sk,ns'u. .zodzmis.
būti, nes'kunigai turės pro- Kuomet kun. Kentesis suma- 

nasininifrauti ■ bet kokia ne or£amzu°ti vyčius, tai Xh“bud muS * 17^-. "orėjo pagel
ia negaliu suprasti, tėve. bet bet s*"' J,f nore'° turet

—Matai. Maike, nors tu 
mokytas, ale tautiškų reika
lų nesupranti. O tai vis ved
luk to, kad tu skaitai bedie
viškus raštus ir su cicilistais 
draugauji. Jeigu tu prisira-

jaunų žmonių organizacija, 
kuri platintų kunigų laikraš
čius ir palaikytų jų biznį. 
Tai taip kaip tie Voldemaro 
“vilkai’’, kurie buvo suorga
nizuoti vien tik savo vado

švtum nrie vyčiu tai tau hu- k®rijėrai palaikyt. Jokio ti-
S ™kas alm’ ksI° * "etOTŽ>- Tai bu™

—Nekalbėk, 
kų.

—Čia viskas teisybė, Mai
ke.

—Bet tu pats, tėve, tą 
teisybę sumušei. Tu sakai, 
kad vyčiai viską žino, o tuo 
tarpu prisipažinai, kad jie 
net ir savo himno nemoka 
sudainuot.

tėve, nie- litikieriaus rankoje, ir dau
giau nieko. Vyčiai yra toks 
pat Įrankis kunigų rankose. 

' —Ne, Maike, vyčių vais-
kas stoja už lietuvystę.

—Kaip vyčiai gali stoti už 
lietuvystę, tėve, kad didesnė 
jų dalis jau lietuviškai nebe
moka? Pusė jų laikraščio iš- 

T . . ./eina anglu kalba.
• -/ą? ‘"t Malke ir vei _Jurait. Malke! čia ta- 
pradedi pricymų jieskot. A- teisvbė
le aš tau sakau, kad tu ma- . **•
no vaisko nekritikuotum, ba VAAIAnA TIIDl 
ir tu pats daug apmilkų pa-' KANADA TURI 10,376,-

ekspertai tyrinėja agentų iš 
užsienio pranešimus. Kari
ninkai ir inžinieriai tyrinėja 
žinias apie užsienio armijų

Italijos Fašistai Ginkluojasi.

VAISTAI NUO KARPŲ.

• Karpos yra ypatingi gūželiai, 
kurie pasidaro iš susitraukusios 
i krūvą odos. Nuo trinimosi jų

nijai tobulinti ir jos gyveni
mui gerinti. Kiekvienam iš
minčiui pavedama šventyk
los dalis,—lyg koplyčia, mū
siškiai tariant, — kurioje ti
kintieji tą išminčių galės pa
gerbti ir pasimelsti jam. Ke
turios šventyklos dalys jau 
esančios pašvęstos: Buddai,paviršius pasidaro šiurkštus ir 

kietas, lyg ir suplušęs ragas, i Konfucijui, Sokratui ir Jė- 
Vienos karpos auga odos pavir- zui Kristui. Kam bus paves

tos kitos keturios dalys, dar 
nėra žinios. Japonai turi sa-

šiuje ir jas nesunku nulupti; ki
tos gi turi gilias šaknis,

Vaistų nuo karpų yra labai, istorijoje didelių išmin- 
daug. čia paduosime keliatą re-, čių» bet ši šventykla jų pave- 
oeptų iš knygos “The Old Home;dan}a tiktai svetimų tautų 
Doctor”.

darai
—Kritikes tik Lietuvos val

džia bijosi: tu jos nesibijok, 
tėve, tai daug daugiau ži
nosi. .

KANADA TURI
786 GYVENTOJUS.

Vėliausias Kanados gy
ventojų surašymas parodė, 
kad visoj Kanados Domini
joj yra 10,376.786 gyvėnto-

—Olrait, Maike, gali kri-' iai. Iš to skaičiaus yra % 
tikuot, tik nesakyk, kad aš 374,541 vyras ir 5.002,245
durnas.

—Aš, tėve, noriu apie ta
vo vyčius pakalbėt. Man ro
dos, kad jie dirba bergždžią 
darbą. Vietoj gaišinti laiką SPROGIMAS 
tokiems seimams, jauni 
žmonės turėtų mokintis ko 
nors naudingesnio.

—Nebūk kreizi, Maike!
Kas gi gali būt naudinges
nis, kaip seimas? Jeigu jau
nikliai sėdės kur nors na
mie prie knygų, tai jie ir 
poterius užmirš kalbėt O 
kai suvažiuos į seimą, tai ra-

moterys. Vadinasi, Kanado
je yra 372,296 daugiau vy
rų, negu moterų.

NEW YOR
KE UŽMUŠĖ 7 UGNA- 

GESIUS.
New Yorke pereitą sąvai

tę užsidegė Ritz To\ver vieš
butis. Suvažiavus ugnage- 
siams, staiga degančiame j 
triobėsy Įvyko baisus spro-’ 
girnas. Septyni ugnagesiai 
buvo užmušti ant vietos, o' 
kiti sužeisti.

šiomis dienomis užbaigtas Italijos karo laivas “Armando 
Diaz” nuleidžiamas į vandenį la Spezia uoste. Vienas anglų 
laikraštininkas sako, kau Italijos fašistai senai jau ginkluojasi 
paslapčiom. " I

VAISTAI NUO ŠUNVOČIŲ.

^šunvotės yra niekas daugiau, 
kaip odos užkrėtimas. Papras
tai, mažutis plaukelis susiriečia 
ir pradeda augti į odą. Pasidaro 
niežėjimas, žmogus pasikaso na
gais ir įsidrėskia odą. Į pradrėk- 
stą vietą patenka mikrobas—ir 
į kelias dienas jis turi toj vietoj 
šunvotę. Visų pirma pasirodo 
raudonas spuogas, paskui gel
tona viršūnė, galop ji pratrūks
ta ir dažnai užgija nepalikdama 
jokio ženklo.

šunvotė yra maždaug tas 
pats, ką paprasti spuogai ir juo
dagalviai. Visi jie atsiranda iš o-

1 Išminčiams pagerbti.
Koks puikus žmoniškumo 

ir svetimų tikybų apykantos 
vaizdas! Anuomet musų vi
suomenė buvo labai pasipik
tinusi, kad vienas Klaipėdos 
advokatas savo kalboj teis
me prilygino Lietuvą aziatų 
kraštui. Net kaikurie mano 
kolegos—advokatai reiškė 
minti, ar nereikėtų prisieku
sių advokatų tarybai pareik
šti koks pasipiktinimas dėl 

išspausta to klaipėdiškio advokato pa- 
sunka taipgi esanti geras vais- j Steigimo.
tas nuo karpų. | Na, o Japonų gerbiami iš-

5. Kas diena pridėti sutrin- * minčiai, išskyrus Sokratą, ar
tos portuliakos. Portuliaka, tai 
tokie žiedai, smulkiais sultingais

1. Padaryt stiprų skiedinį iš 
paprastos skalbiamos sodės (wa- 
shing soda) ir vandens; uždėt 
to skiedinio ant karpos du kart 
į dieną ir palaukt pakol nudžius.

2. Atskiesti vandeny truputį 
saliamoniako (sal-ammoniac) ir 
tuo skiediniu dažnai pašlapinti 
karpą.

3. Išspaust iš paprastų ridi- 
kučių sunkos ir kas diena pa
trinti ja karpas.

4. Gvazdiku žiedu

ne aziatai buvo?
Kuo gi mano kolega klai

pėdietis gali pasigirti, kaip 
Angliškai vadinasi taip , europietis, prieš tuos išmin- 

pat: portalaca. arba parslane. j čius aziatus?, Ar didžiojo
6. Sutrint pirštuote paprastų karo metu žmonių skerdynė- 

pupelių (binzų) lapų fr užleisti mis ir to karo įvairiais žiau- 
sunkos ant karpų. Kartot tai'romais ir šlykštybėmis, ku- 
dažnai. pakol karpos prapuls. ' rios teko ramiems gyvento-

7. Ištept karpas grynais tau- jams kentėti?
kais; jeigu karpų ant rankų1 Ar dabar beaugančiu, 

_ kaip ant mielių vis stiprė- 
, jančiu nacionalizmu, kuris 
auklėja savyje didžiausią

lapeliais, žydi visokiomis spal
vomis

su rinso: jos tikrai 
DARBO TAUPYMO PU
TOS; PAMATYTUM 
KAIP RIEBALAI N’U-

K Al B Gi Ils t.AL 
iAT TOKIAS 

STAS PUTAS?

Milionai vartoja Rinso 
žluktui, skalbtuvėj ir bliude

✓

t neapykantą kitaip manan
tiems?

Mes, lietuviai, esame arti
mesni giminės išminčiui 
Buddai, nei mano kolega— 
klaipėdietis, ką rodo musų 
kalbos didesnis giminingu
mas sanskrito kalbai, nei to 
klaipėdiečio gimtoji kalba.

Į Tokio aziato giminyste, 
. kaip išminčius Budda, mes 
galime tik pasididžiuoti ir 
pasigerėti, kaip tenka pasi- 

' gerėti aukščiau aprašytu da
bartinių Japonų (aziatų) 
gyvenimo reiškiniu.

P.
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NUOGAS PAMIŠĖLIS RY
GOJ NUŠOVĖ 2 POLICI

NINKUS, 2 SUŽEIDĖ.
Rygos uosto krantinėj, 

kairiajame Dauguvos šo
ne, vidudienį nepažįstamas 
žmogus, padėjęs ant kranto 
savo rubus ir kelis revolve
rius. maudėsi Dauguvoj. 
Pasirodžius policininkams, 
kurie pareikalavo, kad ne
pažįstamas parodytų savo 
dokumentus, šis tvėrėsi gin
klo. Vieną policininką jis 
nukovė vietoj, o antrą sužei
dė. įvykio vietą tuoj atvy
ko daugiau policijos, ir čia 
prasidėjo kova tarp besi
maudančio vyro ir policinin
ko. Nepažįstamasis šaudė į

BELGŲ ANGLIAKASIAI
LAIMĖJO STREIKĄ.
Visuotinė belgų socialis

tų darbo partijos taryba nu
tarė išleisti atsišaukimą į 
angliakasius, ragindama 
juos grįžti į darbą, kadangi 
streikavusieji anglakasiai 
žymią dalį savo reikalavimų 
pravedė.

Profesinės sąjungos pa
reiškė, kad yra patenkintos 
pasiektu kompromisiniu šu
nta rimu angliakasių ginče. 
Tačiau kraštutiniai elemen
tai dar reikalauja, kad 
streikas butų tęsiamas i) 
toliau, norėdami dar dau 
giau laimėti. Todel įsaky
mas grįžti i darbą ne visų

Čia parodyti trys atskiri dalykai, būtent: (1) Camdeno uoste nuleistas naujas garlaivis 
‘Manhattan”, kuris turi 30,000 tonų įtalpos. (2) Areštuoti Detroite svetimšaliai. (3) Francu

zų socialistų vadas Renaudel, kuris tarptautinėj parlamentarų konferencijoj Ženevoj taip 
smarkiai puolė atvažiavusius iš Italijos fašistus, kad iširo visas suvažiavimas.

ALEKSANDRA VERBECKIUTf: į Ge: barni s. kuries norėtumėt šva- 
i.š Lietuvos paeinu iš Kazlų Rid s, raus šc'mvninio gyvenimą, meldžiu at- 
abieščiko-agronomo duktė, pajieškau ’si'a-.:l t', čion pat iš Worcesterio, mer- 
kaiminkos Onutės Peėkiutės (po vy-Jgira ar našlė, turi būti kiek apsišvie- 
ro pavardės nežinau), iš Kazlų R i tus ir laisva iki 45 metų. turtų nepai* 
dos, Mariampolės aps'.riėio. Mudvi sau. bile bet b’aiva ir rimta. Aš esu 
atvažiavova kartu i Ameri'ą 1913 ! našlys? dorai ir blaivai užsilaikantis, 
metais. Prašau atsisaukt, aš turiu lesu ši "uč-irs turiu savo šapukę ir pra. 
svarbų reikalų į jumis. Kurie žino kur gyvenimą pas'darau. Dorai moteriai 
ji randasi malonėkite pranešti, busiu šiandien s ’nkv vienai wrrą^vventi, 
dideliai dėkinga. Praneškite sekan- dviem b-itų lengviau. Amatninkė ar
čiu adresu: (32) buvusi b:-nierka. tokia bulų labiausia

MRS STELLA STANDISH pageidaujama. Mane gaBma matyti
4061 Page St., Detroit, Mich. visada, iš toliau kurios ra&ys, prašau

įdėti paveikslėlį, kitaip aeatsakysiu. 
Apgavi’, ės nerašinėkit. Ašjcsu visapu-

Pajieškau brolėnu Durasevičių An- siškai švarus ir mand--igu.<
tano ir Petro, angliškai vadinasi Dro- 
zin Jie seniau gyveno CIeveland, Ohio, 
bet dabar ten jų nėra Turiu svarbų 
reikalų, kas žino kur jie randasi pra
šau pranešti, arba pats lai atsišaukia 

(33))
K. PEMPĖ

157 Gore Vale Avė. Toronto, Ont.
Canada.

ANT. GULftEN 
52 Greenwood st. Worcester, Masi.

policiją ir nušovė dar vieną angliakasių buvo paklausy- 
policininką ir kitą sunkiai tas. Net sustreikavo Campi- 
sužeidė. Pagaliau prie poli- ne kasyklų darbininkai, ku- 
cininkų prisijungė vienas rie iki šiolei laikės nuoša- 
tramvajaus darbininkas, ku- liai. Campine srity apie 10,- 
ris, paėmęs revolverį iš]000 angliakasų metė darbą, 
vieno policininko, šovė į ne DABAR LAIKAS PIRKTI NAMUS.

Pajieškau tėvelio TELESPORTO 
GĘpRAIČIO, pirm 14 metų gyveno 
Brighton, Mass., girdėjau kad dabar 
gyvena Anacortes, Wash. Mano ma
ma Antanina Gedraitienė mirė, aš li
kau našlaite. Mielas tėveli, atsišauk. 
Kurie žinot kur jis randas, meldžiu 
pranešt man jo adresų. (35)

STANISLAVA GEDRAIČIUTĖ
2572 Roosevelt Avė., Detroit, Mich.

Rimtas vaikinas jieško 
tikslu apsivesti, ne senesnės 30 metų; 
esu \aitrias 27 metų.-Lietuvoje ta
riu iš 15 dešimtinių ūkę, gražų vien- 
) iemį. Mergina, kuri norėtų turėti 
gražų ir ramų gyvenimą ir sutiktų 
■važiuoti Lietuvon apsigyventi, pra
šau atsišj tukti. Pasitarus gautum 
apsigyventi ir Kanadoje. Geistina, 
kad atsilieptų rimta mergina, turi 
būti lietuvaitė ir kiek pasiturinti. So 
pirmu laišku prašau prisiųsti paveik
slą, kurį sugražinsiu. Ant pajuoka 
prašau nerašyti, tik ant rimtų laiškų 
duosiu atsakymą. Plačiau paaiškinsią 
per laišką. (34)

P. S J—KAS P O. Box 892
Ker.ora, Ont. Canada.

pažįstamąjį ir jį užmušė. I 
Pasirodė, kad užmuštasis 
buvo 32 metų amžiaus a- 
matninkas Ceits. Jo giminės 
papasakojo, kad jis jau ne{ 
kartą rodė pamišimo žy
mių. Matyti, ir šį kartą jis 
veikė, būdamas ne pilno Į 
proto.

Ziegfieldas Dėvėjo 
Marškinius Po §40.
Šiomis dienomis Holly- 

woode mirė

VEDYBŲ BIURAS 
JAPONIJOJ.

Tokio municipalė taryba 
nutarė atidaryti oficialų ve
dybų biurą. Manoma, kad 
per metus vedybų biuras 
ujungs apie 2000 porų.

Kiekvienas norįs vesti pa
duoda ant oficialaus blanke 
rašytą pareiškimą, kuriame 
pažymimas amžius, profesi 
ja, mokslo cenzas, tuitas ar
ba uždarbis.

Valdininkai peržiūri pra

Geriausis laikas pirkti na
mus yra dabar. Argumen- 
;uokit kiek tik norit, kad 
vainos da nenusistovėjusios 
r kad bendra biznio situaci- 
a tebėra da labai neaiški; 
la daugiau argumentuokit, 
iad morgičių beveik negali
na gauti ir kad bankai real 
?state biznio bijosi; argu- 
nentuokit, kad toj ar kitoj 
įpylinkėj namų yra perdaug 
pristatyta—ir kada jus vi

ylomis, bet atkakliai, ir jie 
usirenka geriausius pirki
nius. Tai nėra vien tik teo
rija. Tai yra tikrovė, kuri 
fra užrašoma rekorduose ir 
įpie kurią mes rašome kas 
sąvaitė. Ir todel, žinodami 
<as ištikrųjų darosi, mes sa
kome : ‘‘Tėmykite namų rin
ką. Ji siūlo geni pelnų 
tiems, kurie turės sveiko 
proto ir greitai veiks.”
Iš “Banker & Tradesman”.

Pajieškau brolio Izidoraius Grajau
sko, nuo pat atvažiavimo iš Lietuvos, 

nešti policijai. Tas parodo, apie 20 metų gyveno Steger, III. mie-
, „ 1___ .____ stely. Paskalai eina buk jis mirė, betkad motei y S niekad nepri- tikrų žinių neturiu. Stegerio lietuviai 
valo važinėtis SU nepažysta- kurie žinot apie jį, malonėkite prane- 
m-ric -šti’ ° jcisrU yra iis k'yvas, prašau atmena vyieiia. įsišaukti. Taipgi prašau pusbrolių Jur

gio, Adomo ir Barnado Grajauskų at- 
i rašyt laišką ir jeigu žinot ką nors a- 
pie Izidorių, malonėkite paaiškint. (33) 

i JONAS GRAJAUSKAS
1835 W. Pratt St., Baltimore, Md.

FARMERYS PAŠOVĖ 
VAIKĄ VUOGAUJANT.
Netoli Wobumo, Massa

chusetts valstijoj, būrys vai- Į 
kų nuėjo girion mėlynių rin
kti. Pamatė farmerys ir at-

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2: 
Sekmadieniais: IS -lt

žydas norenzĮšyn.^fr argumento suvar-
Ziegfield, pagarsėjęs tuo, klasėmis ir paskirtomis die- ! m a-
kad surinkdavo gražias mer- noms supažindina norintį į
gas ir išmokindavo jas pus- vesti su keliomis moterims.Į - - , rrirVti namn«
nuoges šokti teatruose. Kiek Jei viskas baigiasi vedybo-a ^abaį įa^os vra že- 
jis iš to uždirbdavo, galima tai abudu sumoka tam , virdana t™ suprasti iš to, kad jis mokė- Lįkrą mokestį. ™°r’i?H t? r3 g ^Į*108-
davo už bonką šampano po * * i turi kilt. Dabar sunku gaut:
$25 ir niekad laiškų nerasi- MOT,NA SUVALGĖ SA- 
nėdavo, bet visuomet siunti 
nėdavo telegramas. Jis ture 
jo Kanadoje savo vasarna
mi. į kuri visuomet važinė 
davosi privatiniu vagonu, 
veždavosi su savim privati
nį savo virėją ir kitus tar 
nūs. Marškinius dėvėjo po 
$40, o siutus po $200. Jis tu
rėdavo daug bylų su mergo
mis, ir daugiau jų pralaimė
davo, negu laimėdavo.

VO VAIKĄ.
Szilvasvarado miestely, 

Vengrijoj, buvo šiurpulin
gas atsitikimas. Tame mies
tely moteriškė vardu Ottilie 
Mosolygos pagimdė vaiką, 
kuris po kelių dienų dingo. 
Moteriškė buvo suareštuota 
ir kvočiama prisipažino,kad

morgičių, ir šita priežastis 
nemaža prisideda prie to 
kad namai taip atpigo. Kaiy 
tik atsiras pakankamai pi 
nigų morgičiams, tuomet 
pamatysit, kaip namų kai
nos pradės kilti. Taigi kai 
gali, tegul perka namus da
bar. Žinoma, nereikia prie 
to eiti aklai. Ne kiekvienai 
namas verta pirkti. Reikis

savo vaiką užmušė ir su- kreiptis į gerą ir sąžiningą 
pjaustė. Tą pačią dieną ji i agentą, kuriam rupi ne vier 
išvirė viršutinę kūno dalį su tik “komišinas” gauti, bet ii

MOKA VAŽIUOT BE 
LAISNIO.

VAIKAS PRIRIŠO SAVO 
BROLIUKĄ PRIE KAR

VĖS VUODEGOS.

paprika ir suvalgė ją su savo 
penkių metų mergaite, 

j Per dvi sekančias dienas ji 
suvalgė likusiąją kūno dalį.

Quebec’o provincijoj, Ka- j Moteriškę tiria psichiatrai, 
nadoje, farmerio Lamaršo
(Lamarche) šešių metų am-1 FARMERIAI NUTARĖ 
žiaus vaikas pririšo prie kar- LAUKTI AUKŠTESNIŲ 
vės vuodegos savo 4 metų KAINŲ KVIEČIAMS, 
amžiaus broliuką ir karvę stambesni North Dakotos 
Pa ..dė- Karvė šoko ir pn- ■ farmeriai susiorganizavo ir 
ristąjį pne vuodegos vaiką nutarė neparduoti šių metu 
užmušė ant vietos. Valdžia kvieiių laukti> -pakoj 
nusprendė, kad tai bu\,o Į kviečių kajna pakils iki $1
laimė,, nes nenorėjo, imtis, bušeliui. Jie tikisi šimet pri- 
baudziamųju žingsnių prieš kuiti North Dakotoje apie
kaltininką, kuris yra vos tik b 24,000,000 bušeliu, 
sesių metų amžiaus. __________

“Ačiu Dievui, aš jau gana 
senas žmogus ir be laisnio 
žinau, kaip reikia draivyti 
įutomobilį”. Taip atsakė 81 
netų amžiaus Frank Pierce, 
tuomet policmanas jį aną- 
lien sulaikė automobilium 
zažiuojant ir liepė parodyt 
aisnį.

Pierce buvo pašauktas 
eisman. Tenai paaiškėjo, 
iad laisnis jam yra atimtas 
iž nusikaltimą trafiko pa- 
varkymams. Teismas įžiu- 
ėjo čia du Pierce'o prasi

kaltimu. Važiuoti be laisnio 
ra vienas prasižengimas, o 
važiuoti po to, kai laisnis 
)uvo atimtas, yra antras 
prasikaltimas. Už pirmą 
prasikaltimą teismas uždėjo 
am $15 pabaudos, o už an- 
rą—$50. Pierce neturėjo iš 
<o pabaudą užsimokėti, to
lei jį pasodino kalėjiman.

Vadinasi, nors ir moki au- 
omobilių valdyt, bet be lai- 
nio važiuoti nevalia.

teisingai žmogui patarnau
ti. Tokių žmonių yra ir da
bartiniu laiku jie turi puikiu 
pirkinių—gyvenamųjų na 
mų, biznio įstaigų ir žemei 
busimai statybai...

Namų ir žemės ateiti* 
šiandien išrodo daug ge 
riau, negu kada nors pir 
mlau. Visai nemanykit, kad 
namų rinka dabar apmirus 
Tiesa, nedaug kas juos per
ka, taip kaip nedaug kas tu
ri drąsos ir išminties dabai 
pirkti gerų kompanijų šėrus
r dėti juos į šalį. Bet jeigu | 3ees, gyvenanti ant E st., 
sižiurėtumėt gerai į rekor- Į So. Bostone, pranešė polici-

KALENDORIAI 
1933 metams

Kalėdos artinas, Kalendorius reika-
bėgo su šautuvu. Vaikai lei- ki*kvit!,a“’ šįmet parduodu, , _ ,. . daug pigiau. Visokius spaudos darbus
dosl bėgti, O pribėgę pne atlieku prieinama kaina. Bile reikalu 
akmens pasislėpė už jo. Pa- ^*^GMAS GIUAVltIUS133’ 
sėdėjus nekurj laiką, vienas
vaikas pakėlė galvą pažiū
rėt, ar farmerys da nenuėjo.
Tuomet farmerys paleido 
šūvį ir vaiko galva tapo pri
varyta šruotų. Daktarai sa- 

! ko, kad jis gali mirti. Far- 
merys areštuotas.

ŽMONĖS MOKINAS ŠAU
DYT VALDŽIĄ.

Atvažiavęs iš Brazilijos 
New Yorko inžinierius 
Lamb sako, kad Sao Paulo 
estadoj, kuri dabar yra su
kilusi prieš centralinę val
džią, žmonės ima šaudymo 
lekcijas ir visi esą pasiruošę 
eiti prieš valdžią.

189 Hartford Avė. New Britain,
Conn.

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS 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. 

VVORCESTER, MASS.

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILE 

Tel. Boulevard 8483

VISŲ ŽINIAI.

KĖSINOSI IŠGĖDINTI 
JAUNĄ MOTERĮ VIEŠ

BUTY.

Jauna moteris, Helen

EUROPOJ ŽLUGO DA
VIENA KARALYSTE
Užėjus kriziui, sumažėjo 

Monte Carlo biznis iš kortų 
lošimo, ir Monako karalių-į 
kas Louis buvo priverstas 
paskelbti pats sau bankro
tą. Monako dabar tampa 
Francuzijos provincija.

žiogai užplūdo Geor
guos valstiją.

Georgijos valstijoj pasi- ’ 
rodė žiogai, kurie eidami di- Į 
džiausiais spiečiais naikina’ 
farmerių javus ir daržoves.1

Gera farma parsiduoda

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re Margelio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

Ui visokios rųšies smulkio 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji
mus apsivedimų, įytirius praneŪ- 
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. .už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint I 
kelis sykius, už sekančius sykius t 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikrašti 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žod), išskiriant pajieškojimus 1 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ui : 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laiikraitį, 
už pajieškojimus giminių ir <* 
gų skaitome tik po lc. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kai* ] 
nuoja daug brangiau, nes kai 
ja padarymas klišės. Todel norint | 
tai pint pa jieško jimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir j 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar-1 
ba pajieškojimas greitai 
reikia pasiųsti kartu ir

KELEIVIS 
263 BROADWAT,

SO. BOSTON.

GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsą Išdirbystėje

PADARĖ AUKSĄ IŠ 
GYVSIDABRIO.

Ispanų laikraštis “Liber- 
tad” praneša, kad ispanų 
chemikui Botello pavykę pa
gaminti gryno aukso iš gyv
sidabrio. Gaminimo procesą 
kontroliavo valdžios įstaigų 
paskirta komisija. Gamini
mo kaštai siekia 1,500 pese
tų, tuo tarpu natūralaus au
kso kilogramas kaštuoja 7,- 
000 pesetų. Ispanija turi 60 
nuošimčių pasaulio gyvsi
dabrio.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
LIETUVOJE Z

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Biržuose žvalgy
ba suėmusi 40 komunistų.

dus, tai pamatytumėt, kač 
prašmatnus biznieriai jau 
supirkinėja visokias nuosa
vybes dabartinėmis kaino
mis, kad ateityje pasidaryt 
didelių pelnų. Jie daro tai

Tikra Smetonos Karalienė.

ČAPLINAS YRA MILIO- 
NIERIUS.

Šiomis dienomis judžių 
komedijantas Čaplinas už
protestavo prieš Amerikos 
valdžią, kad ji, aptaksuoda-
ma jo turtą Hollywoode į šita holšteinų veislės karvė, kuri priklauso Minneapolio gy- 
$7,687,570, perdaug perdė- j Ventojuii Murphy’ui gali vadintis tiktra savo rųšies karaliene, 
jusi. Jis esąs vertas nedau- nes per vienerius metus davė 35,626 svarus pieno ir 1,483 sva 
giau kaip $1,657,316. Vadi- , rus sviesto. Lietuvos Smetona per visą savo amžių tiek nau- 
nasi, vistiek milionierius. dos nepadarys.

lai, kad ji su savo drauge 
>uvo dviejų vvtu Įviliotos į 
ziešbutį, kur jinai buvo už 
julta ir apžalota, o jos drau
dė ir dabar dar neatsiranda. 
Vyrai jas pasišaukė Į savo 
automobilį žadėdami pave
žioti. Vėliau prikalbino už
eiti viešbutin neva pasišokt, 
vienok ten jokių šokių ne- 

Ibuvo ir moterys buvo laiko
mos užrakintuose kamba- 

I riuose. Helen Rees sako, 
kuorrtet vyriškis parsimetė 
ją ant lovos ir pradėjo ata
kuoti, ji priešinosi, aiškin- 
lamosi kad esanti nesenai 
štekėjusi ir su svetimais vy- 
•ais nieko bendra nenorinti 
"urėti. Ji taipgi atsisakiusi 
’r “džinę” gerti, kurią jai, 
ižpuolikas prievarta siūlęs, t 
Tuomet vyriškis sumušė jai 
burną, sukruvino nosį ir iš
mušė prešakinius dantis. 
Pagaliaus jai pavyko iš 
viešbučio pabėgti. Ji tą vis
ką papasakojo savo vyrui, 

‘kuris jai liepė tuojaus pra-

40 akerių su trioboms, stuba 6 rui
mų, barnė su skiepu, gyvuliam gera 
vigarla, vištininkas. Žemė gera ir iš
dirbta, viską galima augint ir prie 
gero kelio. Parduosiu už tūkstantį do
lerių, arba pusę reikia įnešti, o liku
sius ant lengvu išmokėjimų. (33) 

JOE DAUGIRDAS 
R. F. D. Bos 2, White Cloud. Mieli.

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)
AT PROO

Pasižymi savo 
gerumu

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUL 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų 
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEN PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt

LAWRENCE VVORCESTER
7148 — Telefonas — 5-1886

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

FRANK-
FURČIAI

J
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PETRULIJADA
Arba kaip “tautos vadai” vagia valstybės pinigus.

sugautas su nelegale literatūra, 
gauna kelius metus kalėjimo ir 
viskas yra “tvarkoj”. Bet Pet
rulis? Jis juk ne priešvalstybi
nis. AnaiptoL Jis giminysčių ir] _______ _ ____ _
pažinčių rvšiais surištas SU vi- . Vleno akto farsas, labai juokingas 

lr Jfenu perstatymui. Kaina 15c.

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE

**°Vi?noS«ktn if Žmogus. Labai įdomi ir pamo-

šiąs dienas Kaune pasibaigė žino. gali įrodyti, kad toks tai visi nuo kiaulės uodegos nutru-1 Petrulio byla— skersinis piu- 
sensacinga Vytauto Petrulio by- ponas, departamento direktc- kę “tautos vadai” skubina “eiti J vis per tautiškąją buržuaziją, 
la. Buvęs ministeriu pirminin-i rius, iš Prancūzijos konsulo pa- i liaudį”, grįžti į kaimą prie že-l Petrulis pats — auka. Auka dė
kas ir finansų ministeris, už vo-'ėmė milijoną litų kyšio? Paga- mės maitinto jėlės. Taip vyksta mokratiško laikotarpio, kada jo 

valstybės pinigų, už kyšių'liau. kas nori su aukštais ponais dalybos. Tarp tuksiančių skuc- ir jam panašių vyrų staigus ki- 
r» perviršijimą valdžios. į tąsytis, juo labiau, kad pačiam džių naujakurių tai šen. tai ten limas davė pagrindo įtarti jį va- 

gali prireikti su jais reikalų tu
rėti? Petrulio kyšių isterija ja:
7 metai visiems žinoma, bet tei
smas delsė, o “L. Aidas” ir p: 
teismo sako, kad geriau butų to 
kių bylų vengti. Taip, geria: 
vengti ’ Ir tėvynei garbės neplė 
*-ti ir kyšius ramiai apyvartor 
paleisti...

Lietuvai kuriantis“garbinges- 
ni” asmens buvo suradę kitą šal
tinį “tautos turtui” didinti. Tai 
buvo amerikiečių doleriai iš "už
jūrio brolių” kišenių perkelti 
garbingų patriotų delmonus. Pa 
saulinio karo konjunktūroj pra 
turtėje Amerikos lietuviai, at
gimstančiai senajai tėvynei ne 
pagailėjo nei aukų nei kapitalų 
jos atstatymui duoti. Jie plačiai 
atidarė kišenius ir leido po juos 
maujoti dažnai labai įtartinų as
piracijų žmonėms. Amerikiečių 
pinigais kūrėsi bankai, atstaty
mo bendrovės, fondai, šimtai 
tūkstančių dolerių plaukė į nute- 
riotą tėvynę atstatymo darbo 

dirbtų. O kur jie šiandien? Ban
kai ir bendrovės išnyko, bankru
tavo. Fondai išgaravo. Vien 
“Šerai” bepaliko. Doleriai “ne
pražuvo”. Desėtkai “taurių pa
triotų” patylomis, paskubomis, 
sandariai (tik retkarčiais pasi- 
žvygydarni) tuos dolerius sudo
rojo. Bankai ir bendrovės bank
rutavo, bet direktoriai ir nema
nė bankrutuoti. Fondų nebėra, 
bet fondų valdytojai gyvi ir drū
ti.

nuteistas dviems metams kalėji
mo, atskaitant iš to ketvirtį ei
nant smetonine amnestija. Taip 
užsibaigė garsiojo Petrulio poli
tinė karjera, vyro, kurs savinos: 
sau “lito tėvo” vardą, bet istori
jon Įeis lito vagies vardu neši
nas. Gimdė litą ir suklupo ant 
lito. Petrulis ne eilinis vagis. Jis 
—tipas. Jo byla—kondensuotas 
musų tikrovės atvaizdas. Petru- 
liadoj, kaip veidrody, matome 
lietuviškos tautiškos buržuazi
jos kilmę, fašistišką “teisingu
mą” ir mūsiškio “elito” moralę.

Po karo, kada rusų ir vokie
čių revoliucijos išlaisvino Lietu
vą iš svetimųjų okupacijos jun
go, jaunutė musų “tautiškoji” 
buržuazija tebebuvo vystyklo- 

se. Nepriklausomybė, gimusi 
ginkluotoj kovoj prieš rusų re
voliucinę okupaciją, sudarė visai 
naujas sąlygas tautiškai buržua
zijai augt, plėtotis.Vakarykščiai 
nykštukai, buvę uriadninko ar 
vokiečių žandaro pastumdėliai, 
staiga virto ministeriais, direk
toriais, valdytojais, pasiunti
niais, “aukštais valdininkais”, 
generolais, pulkininkais ir t.t.

Intendantūros su rekvizicijo
mis, ginklų ir karo reikmenų už
pirkimai visai eilei “tėvynės gel
bėtojų” leido be vargo užsiau
ginti pirmąjį taukų sluoksnį.Ru- 
sų pavyzdžiu įsivyravęs kyšinin
kavimas ne vieną bekelnį pasta
tė “į kojas”. Apie kyšius ir aiš
kias vagystes sužinome ne tik iš 
Petrulio, Linarto, Purickio. La
banausko, Kerniaus ir kitų by
lų. Faktai, dėl kurių nieks kal
tininkams bylų nekelia, pasako 
kur kas daugiau apie kyšių ir 
vagysčių vaidmenį tautišk. bur
žuazijos augime. Tuos faktus vi
si žino, visi apie juos kalba, visi 
stebisi dalyvių sumanumu ir 
daugumas, širdies gilumoj, ne 
piktinasi, bet pavydi, štai mini- 
steris, su saldainių fabrikėlio 

savininku susidėjęs, pradeda ga
minti nuosavoj dirbtuvėlėj li
tus. Du “techniški darbinin
kai” nutupia į kalėjimą, o ponas 
ministeris ir saldainiu vyras pa- 
kįla visuomeninėj ierarchijoj 
vienu laiptu aukščiau. Ministe
ris su padėjėjais daro kariškus 
užpirkimus ir greit po to Kaune 
išauga keli didžiuliai namai. Mi- 
nisteris kaldina pinigus, o žvirb
liai nuo stogų čirškia apie ke
lius šimtus tūkstančių litų ky
šių. Pagąsdina ministeriai taba
ko sindikatą, įvesią tabako mo
nopolį—kyšis kišeniuj. Degtukų 
monopolis, tiltų ir gelžkelių sta
tyba, kelių remontas, visa tai ly 
di stambus kyšiai. Vienas tarp- 
tautiškas biznierius pasakoja, 
kaip jis ministeriams kyšius į- 
teikiąs: “Pirmiausia — sako jis 
—eidamas pas ministerį perku 
visai naują portfeli, dedu į jį rei
kalingą sumą litų (pagal rei
kalą ir suma) ir, pakalbėjęs su 
ministeriu, portfelį “užmirštu” 
ir išeinu. Tikėkit — sako biznie
rius— nei vienas ministeris man 
portfelio su pinigais negrąžino.” j 
Vienas intendantas kartą pa
klaustas, kodėl jis kyšius ima, 
atsakė tą darąs “savp partijos 
naudai”, šiandien jis tautinin-, 
kas, teisme sėdi ir “respublikos 
Vardu” prasikaltėlius į kalėji-1 
mą siunčia. Kokios “partijos 
naudai” jis šiandien kyšius ima, 
kas ten jį besuvaikys. Grąžinant 
dvarininkams miškus, nusavi
nant žemes, suteikiant koncesi
jas, kyšiai buvo ir yra visai pa
prastas, normalus dalykas. Vi-| 
SMOtnene1* tie kyšiai maždaug y- 
m žinomi, bet kas iš to? Kyšys, 
yra dvišali* reikalas. Jei duodan-. 
Ha ir imantis abu patenkinti, tai 

Kas, jeigu ir

kyšo gražus, stilingi centrų ra- gystėje, kyšininkavime. Petrulis 
mai, "tautiškos kultūros“ židi- yra ir politikos auka. Jis perkri- 
niai. sulietuvinti buvę lenkybės kštas, kaip ir daugumas musų 
lizdai.

Turime savo valstybę. Valsty
bė turi remti pramonę, keiti 
akį. “Remti”, reiškia duoti.
"Kelti”— irgi duoti. Duoti, ži
noma. iš iždo. Ir vėi milijonai

tautiškos buržuasijos. Iš libera
lo santariečio jis persikrikštijo į 
katalikus. Katėk kai jį iškėlė į 
viršų, rėmė, dengė, gynė. Sus
mukus katalikams, Petrulis pa
liko nuogas. Tautininkų valdžia 

tiesioginiu ir netiesiogini mokė- rado « 8U P^^Kta byla. Nors 
akcizų, rinkliavų persidan- vilkino’ delsė’ bet ^***1 nescių.

gena į tautiškos buržuazijos ki
šenius. Subsidijos ir premijos 
eina per jų rankas. Ar kaimas 
kila, ar smunka, skirtumo nesu
daro. Ūkiškos biurokratijos vir
šūnės neabejojamai riebėja. Pe
trulis. pavyzdžiui, pradėjo be

bebuvo kaip. šešius metus tau
tininkai Petrulio bylą tęsė, slė
pė ir tik retkarčiais naudojo ka- 
deniams baidyti. Toliau baidy
mo negalėjo eiti, nes Petruliu 
byloj buvo įmaišyti ir Merkys, 
ir Voldemaras, ir kiti grynai 

l tautininkiški vyrai. Reikėjo 
pralaimėti Klaipėdos 

rinkimus, o kademams įsipykti 
su “Laisvės kovotojų sąjunga”.

grašio. Buvo laikai, kai reikėjo 
skolintis pietums kelius litus.
Šaindien jis “vertas“ stambių 
oinigu. Tautininku partijos pir-
Alininkas Lapenas irgi be gra- ko‘ Petrulio Prie uždar,»

durų galėjo būti svarstoma. 
Merkys, Voldemaras ir kiti gar
bingi vyrai toje byloje nesėdo 
su Petruliu į vieną suolą. Jie pa
likti nuošaliai. Po bylos valdžios 
laikraštis, “L. Aidas”, mano. 
kad geriau tokias bylas ateity 
nekelti. Kad ir uždaromis duri- 

į mis, vistik nepatogu. Žmonės 
gali pradėti manyt, kad Lietu
vos ministeriai visi tokie. Kad 
nevedus piliečių į “pagundą”, at
eity petruliados bus likviduoja
mos privačiu budu, tarp “tautos 
vadų”. Teismo nebereikės var
ginti.

Teismas, iš tiesų, su Petrulio 
byla turėjo nemaža vargo. Su 
priešvalstybiniais gaivalais rei
kalas yra trumpas. Proletaras.

šio. Silkes pardavinėjo. Pasverk 
Lapeną šiandieni 

Jei kada kas tirs musų tauti
škos buržuazijos kilmę, jos "ge
leži”. neabejojamai galės kons
tatuoti maždaug tokias "tautos 
kėlimo” priemones ir etapus:

Iki nepriklausomybės nebuvo 
nieko. Tautiškoji buržuazija te- 
betunojo gemalo pavydale.
Susikūrus nepriklausomai Lie

tuvai. iki steigiamojo seimo, 
tautiškoji buržuazija darė pir
mus žingsnius. Ji maitinosi ky
šiais. spekuliacija, smunkančia 
marke, amerikiečių doleriais, 
paliktų okupantų ir negrįžusių

žemės reformai Didžiulis dvarininkų turtų likvidacija, ka- 
pervagojimas Lietuvos laukų, riškais užpirkimais ir tt.
50,000 naujakurių pakeitė porą Nuo steigiamojo seimo iki 
tūkstančių dvarininkų. Tautiš- 1026 m. gegužės rinkimų, kai 
koji buržuazija ir čia nesnau- valdė kademų trišakė, tautis- 
dė. Dvaru centrai, priemiesčių koji buržuazjia “planingai” me- 
sklypai, derlingesni kąsniai ata- tesi Į ūkį. Ji mito: judomais 
teko sumanesniems, “tėvynei” muitais, iždo pašalpomis, ky- 
daugiau pasidarbavusiems vy- šiais, žemės reforma (Krupavi- 
rams. Ierarchija ir čia išlaikyta: čiusl). Kauno piečių spekuliaci- 
generolai, pulkininkai, majorai Ja ir t.t.
ir “žymus” visuomenės veikėjai Nuo 1926 metų birželio iki 
perka (be pinigų) dvarus derlin- 1926 m. gruodžio 17 d. tautiškai 
gesnėse srityse, gero susisieki- buržuazijai buvo užėjęs didelis 
mo ruožuose. Jų dvariukai su badmetis. Vogti sunku, kyši- 
parkais, su stilingais palociu- ninkauti pavojinga. Už senus 
kais. žemesni laipsniai tenkina- reikalus kilo bylos, žūt būt ra
si blogesniais centreliais, sun- kėjo jieškot išsigelbėjimo iš 
kesnėmis įsigijimo ir išsimokė-, “gręsiančio bolševizmo.” 
jimo sąlygomis. Tautiškoji bur-J Nuo 1926 m. gruodžio 17 d. iki 
žuazija dar mat nespėjo sumies-[ diktatūros galo viešpatavo “auk- 
čionėti. ji neišsižadėjo kaimo i--so gadynė”. Valstybė sąmonin- 
dealų, todėl “dvariukas“ iršian-:gai ir sistematingai ėmėsi tau- 
dien tebėra jos idealas.Ant Kau- tiškos buržuazijos ugdymo dar- 
no asfalto praturtėję “tautie- bo. Kritika iš seimo tribūnos ir 
čiai” nesijaučia dar tikri. In- spaudos nutilo. Vieninga tauta 
fliacija. bankrotai ir kitokie pa- suprato savo kilniuosius uždavi- 
vojai čia tyko “sunkiai supro- nius ir diktatūros paunksmėje 
ciavotą” turtą vėl ant šuns uo- išbujojo “elito” vadovaujama
degos nunešti. Kas kita dvare- tautiškoji dvasios ir turto aris-’ i^ ke^ biznieriai ir atidarė 
lis, tai dalykas amžinas. Todėl tokratija. į tiška užeigą vyrams ir mote-
_____ _____________________ ?___________________________ [ rims. Kadangi dabar prohibici-
V *• IV • • . Al. 17-- ! jos laikai ir “užeigos” tavoro ne-
Kur rulečių rungai Virsta Saitu Veju. salima viešai garsinti, tai savi-

' ninkai nutarė tiktai savo pavar
des ant iškabos užrašyt. Taigi 
išėjo šitoks “sainas”:

“Atvesk:, Jačion ir 
Pavoliok”.

t Bet nežiūrint šitokio skelbi
mo, vyrai savo moterų tenai ne
veda.

su "elitu”, jo metodai yra visos f 
buržuazijos metodai, jo tikslai j 

, visos buržuazijos tikslai. Tad 
kaip čia teisti? Bet ir išteisinti 
negalima. Reikia sudėti karts 
nuo kario apsivalymo auką, rei
kia miniai mesti vieną ypatingai 
apšauktą vagį, kad kiti vagys 
galėtų juo ramiau tautiškuose 
gešeftuose pirmyn žengti. Išei
tis tokia—duoti kuomažiausią 
bausmę, palikti vagiui suvogtą 
turtą, pritaikinti amnestiją. Kas 
lieka sėdėti, tą sėbrai valdžioje 
dovanos, ir po kelią mėnesių Pe
trulis. apsišvarinęs ir piniguo- 
tas. tęs savo biznį kaip niekuo 
dėtas. Išeina: ir vagis neliestas, 
ir “teisingumas” išsaugotas. 
Saliamoniškas sprendimas.

Teismo komediją juo aiškiau 
suprasime, jei prisiminsime, 
kad Smetonos teismai darbinin
kus ir socialistus už nelegalius* 
raštus baudžia iki 20 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo. Dar prieš 
kelias savaites vienas darbinin
kas už “Kovos” platinimą gavo 
2 metus 8 mėnesius kalėjimo. 
Tuo tarpu gi Petrulis, iždo va
gis, kyšininkas, šmugelninkas, 
gauna 2 metus kalėjimo su am
nestijomis ir kitais galais. Dve
jopas “teisingumas”—vienas są
moningam proletarui, kitas sa
vam bičiuliui, nors ir didžiau
siam žulikuL Tai yra klasinės 
justicijs ryškiausias pavyzdys...

Petrulis nuteistas ir Petruliai 
nenuteistieji sudaro vieną šei
myną, vieną klasę. Diktatūros 
globoje petruliai valdo Lietuvą, 
“kelia” jos ūkį, melžia jos gy
ventojus. Diktatūros nuvertimo 
diena bus teismo diena tautiš
kiems Petruliams, kurie šian
dien. pasiremdami durtuvu ir 
vogtu pinigu, laiko kraštą savo 
replėse. J. S.

(“Kova”)

f
*

*

*

*

PATRAUKIANTI UŽEIGA, 
BET—

Netoli Shenandoahrio susidė- 
~ “tau-

NEPAVOJINGA MIRTIS.
Draudimo kompanijos agen

tas. —O nuo ko tamstos tėvas 
mirė?

Aplikantas. — Aš tikrai neat
simenu, bet žinau, kad tai nebu
vo nieko pavojingo.

CHJGAGOS BIZNIERIAI

—žinai ką, Džiodi, dabar iš
rasti nauji marškiniai be apy
kaklių. Labai tinka biznieriams. 
Užsidėjęs tokiu* marškiniu* 
žmogus nieke ant savo sprando 
nejaučia, tik

Piršly* Suvadžiotojas, Vieno veiksmo
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
moterys ir 5 vyrai.
Kunigo Meilė. Vieno veiksmo Kome

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

Nihilistai. Tragedija trijuose aktuose.
Veikalas perstato nužudymą caro 

Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. C1..............25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

Žingsnis Prie Šviese&.Vieno akto vaiz
delis ir monologas Našlaitė. Parašė

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

šv. Jonui galva. Drama viename 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekvienam per
skaityti. 25c.

Džian Bambos Spyčiai.— Ir kitos fo- 
nės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net
72 “Džian Bambos spyčiai”, eilės, 
pasikalbėjimai, bumoristiški straips
niukai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusk................................. 25c.

Monologai ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, hurno- 
ristiškos ir laisvamaniškos. Visos 
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 prietaru naikintojas. 72 pus
lapių ............................................  ••• 25c.
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

Nojus galėjo surinkti į kelias die
nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemes kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus 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 tvino 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.
Amerikos Mscoebss. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
plovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................ 10c.
Kraigą Celibatas.— Išaiškinta kuni

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kjkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moteris, dukterįs ir mylimosios ne
papultų i tokią kunigų glohą. Parašė
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su- 
lietuvino Ferdinand de S amogi t ia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

historijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos 
rr kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro
dymų amatninkams. ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems.
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Cbicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ............. ..................... $3.00
Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris 

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

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

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas galų greitai išmokt kalbėt angliš
kai- ./oje telpa netik atskiri žodžiai, 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krautuvėn, pas daktarą, pas bar
zdaskutį, pas kriaučių ir 11. Su fone
tiškų ištarimu ir gramatika. Antra 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............... 35c.

kinanti knyga- Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip eivilizavo- 
si. Daugelis paveikslų įvairių rasių 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal Ė. Rėk- 
liu parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
Mass., 1912 m, pusi. 63................ 25c.

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

(2) Žydinti Giria; (3) Klaida; (4) K»- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..........................  15c.

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

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

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arta
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

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

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

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

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

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančia i s įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią kny.
gą niekas nesigailės. 382 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 knygutes 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. Eet driko 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 ..,....................... .... ........... l5c.
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-raš F. Matulaitis. Ant
ra, peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina ......................... .. ................ 25c
Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamaeijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
PusL 32 ...........................................15c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telp3

23 gražios eilės, daugybė straipsnių, 
juokų, ir tt. Puikiai iliustruota.
95 pus............................................. 25c.
Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
i nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip ji buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatine knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą
iš lauko ir iš vidaus. Kaina ___
Drūtais audeklo apdarais ___  $150
Lytiftoa Ligoa ir kaip nuo jų apsims- 

goti. Parašė D-raa F. Matulaitis.
Antra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da.
Bem-Har. — Istoriška apytaka U 

Kristaus laikų. Parašė Leve
Wallace. 472 pusi.........................
Amžinos Dahos. šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jot tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32............................................ lfe
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj talpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota «8 ..............................«e.

JAUNAS DETEKTYVAS.
Pas Lazdauskus buvo balius. 

Vienas svečių pasišaukė prie 
savęs Lazdauskų vaiką ir glos
tydamas jį sako:

—Tu geras vaikas. Ar dirbti 
i netingi ?

—O, ne!—sako vaikas. —Kai 
svečiai išeina, aš visada padedu 
mamai suskaityt šaukštus... Pe
reitą sykį svečiai pavogė mums

Po Kongreso Rūmais Washingtone yra įtaisytos už piliečių du peiliu.
pinigus tam tikros mašinos, kurios vasaros metu gamina šaltį —.
ir paskui tas šaltis vėdyklėmis yra varomas į Kongreso sales, SKUBOTUMO AMŽIUS, 
kad politikieriams butų smagu ir vėsu posėdžiauti, šis paveiks- Tūli automobilistai taip sku- 
lėlis parodo vieną tokių aparatų, kuris žmonių pinigus paverčia bina į kitą miestelį, kad įsibėgė
kiu- ' • ję išlekia net į kitą pasaulį.

MANDAGUS 
—Tai Jonas Mergišius taip ir

nepasirodė prie Šliubo? Ar tai ne 
latras, taip suvilioti merginą!

—Taip, bet ji* paskui atsiun
tė jai atsiprašymą.

SVEIKATA
TAI TMDELfcS SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
T«je knygoje yra pamatinės žinios iš Anatomi
jas, FizMngijos 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
viena* aiškiai gali suprasti ir matyti savo kūno 
organus paveiksluose.

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina 1150 

KELEIVIS
So. Boston, Mas*.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

APKABINO ŽMONĄ PA- AUDRA IŠVAIKĖ ATLAI-
BUČIUOT IR NUDURĖ 

JĄ.
DUS.

Juodaičiuose, Raseinių
Šiomis dienomis šašaičių apskrity, buvo “škaplemos 

kaime, Telšių valsčiuje, Juo- atlaidai. Ir štai, užeina 
zas Rakštys nudurė peiliu smarki audra su perkūnu ir 
savo motei}. Kaip prie to lietumi, žmonės išbėgiojo, 
priėjo, Lietuvos laikraščiai* kur kam pakliuvo, bet aud- 
paduoda visą istoriją, nuro- ra dirbo savo. Prie pat Juo
dydami net kaip Pakštys su daičių nugriovė net 3 triobe- 
savo žmona susitiko ir kaip sius. Trobesius taip sulaužė, 
apsivedė su ja. kad neliko sveiko nė vieno

Buvę taip: rasto, suplaišė lentas, o sto-
Keliatas metų atgal pas gų neliko nė ^ymės. Aplin- 

ukininką Moli šašaičių kai- kui išlaužyta storiausių mė
mė užėjęs nakvynėn jaunas džių. Važiuojant nuo Alio-į 
nepažįstamas vyrukas, kuris galos Juodaičių link visur 
vėliau pareiškė, kad jo tik- pakeliui prilaužyta storiau
sias yra susirasti sau Žemai- siu beržų, pušų šakos nudra- 
čių krašte gyvenimo drau- skytos, eglės pusiau sutrau
kę. Pats buvo atvykęs iš kytos ir viršūnės nuneštos 
Šiaulių apskričio, Pašiaušės po 30—40 žingsnių. Javai 
valsčiaus, Tvibių kaimo. nšgnetyti, sumaigyti, nulau-

Pernakvojęs pradėjo kai- žyti. Daugelyje vietų kvie- 
bėtis su Molių dukrelėmis, čių derliaus jau visai nebus, 
kurių buvo iš viso 5, ir jam Daržovės išrautos,, iš šaknų, 
labiausiai tikusi Justina, 20 bulvės taip pat. Ne vienam 
metų amžiaus geltonplaukė ūkininkui teks piauti be gru- 
žemaitukė. Pasisakęs paga- dų kviečius ir vasarojų, o 
liau, kad esąs Juozas Pak- daržoves aparti, nieko ne- 
štys ir pareiškė tėvams my-: gavus. Bendrai padaryta 
lįs Justiną prašydamas suti- gana daug nuostolių. Vie- 
kimo ją vesti. [tos žmonės tokios audros da

Pakštys iš išvaizdos tuo-Į nematė. Kai kas kalba, kad 
met neblogiausiai atrodė ir. atlaiduose nebūta iš kunigų 
todėl daug maldaut tėvų ne-pusės gerų norų melstis ir 
reikėjo—sutiko ir laike 4 už tai sulaukė Dievo baus- 
savaičių liksmos vestuvės, mės.
Bet praėjus vienam kitam
menesiui, jau Pakščių šei
moje pradėjo reikštis nesu
tikimai. Pakštys buvęs ne
rangus prie darbų ir savoti
ško budo, supykęs liepdavo 
paduoti žmonai diržą, išsi
rengti nuogai, atsigult ant 
stalo ir ją mušdavęs. Per 8 
metus susilaukė 4 vaikų, iš 
kurių 3 mirė. Daug kartų 
Pakštienė atbėgo pas savo 
tėvus, bet negalėdama už
miršti savo vaikų ir vėl grįž
davo pas vyrą, o šis vėl kan
kindavo. Bendrai, Pakštys 
savo žmonos nekentė.

Šiomis dienomis jisai pri
kalbėjo žmoną parduoti že
mę, kurią buvo uošvis užra
šęs jiems Nevarėnų valsčiu
je. Žmona sutiko ir pinigus 
pasidalijo pusiau, nes abu 
kartu nutarė negyventi. Tel 
šiuose po pardavimo išsigė 
rė ir žmoną palydėjo pas jos 
tėvus, čia dar išgėrė 2 pus
bonkius, o vėliau kalbėjo 
žmonai vėl su juo kartu gy
venti, bet jiems bešnekant, 
susėdus greta ant lovos, 
staiga Pakštys apsikabino 
žmoną neva bučiuoti, tuo 
tarpu dūrė peiliu į kairį šo
ną ir pats su peiliu leidosi 
lauk, o žmona išbėgo pro 

duris paskui jį ir pabėgusi 
apie 5 metrus, krito žemėn 
negyva. Pakštį sugavo lau
kuose dirba kaimynai ir at
vežė suraišiotą Telšių poli
cijom

Plokščiai. — Liepos 16 d. 
apie 6—7 valandą Plokš
čiuose ir apylinkėje siautė 
nepaprasto smarkumo audra 
su ledais ir lietum. Labai 
skaudžiai nukentėjo ūkinin
kų kviečiai ir miežiai. Tarp 
Šakių ir Plokščių iškrito 
daug ledų. Sunaikintos bul
vės, daržovės. Nugriauta 
daug trobesiams stogų.

Plokščiuose prie pat pašto 
agentūros perkūnija suardė 
4 telegrafo stulpus ir sudegi
no laidus.

Užgiriuose žaibas padegė 
ūkininkui namus, bet ugnis 
pavyko užgesinti.

Rusijos Vadai Lošia Šachmatais.
KELEIVIS. SO. BOSTON

Burys Maskvos komisaru prie mėgiamojo rusų žaislo. Susisiekimo komisar. Rykovas (de
šinėj) ir pildomojo centro komiteto pirmininkas Kalininą.' (kairėj) lošia šachmatais. Kiti bol
ševikų tūzai apstoję aplinkui žiuri.

BAIGIAMAS TELŠ1V-
KRETINGOS GELE

ŽINKELIS.
Šis geležinkelis statomas 

jau treti metai vienos Dani
jos firmos ir šių metų spa
lių mėn. 1 d. visa statyba 
turi būti pabaigta ir visas 
geležinkelis atiduotas eks
ploatacijos komisijai. Reiš
kia, per 3 mėnesius viskas 
turi būti jau baigta, todėl 
visi darbai sparčiai varomi 
prie galo: baigiami statyti 
trobesiai, tiesti bėgiai, lygi
nami kai kur pylimų ir iška 
simų šlaitai ir vežamas žvy
ras pabėgių tarpams pripil
ti.

APIE JURBARKĄ ATSI 
RADO PLĖŠIKŲ.

Šiomis dienomis 2 klm. 
nuo Jurbarko ties Smulku
čių šilelu kažkoks plėšikas 
pastojo kelią ir atėmė iš 
Kat. Banaitienės visus, kiek 
ji turėjo pinigus; kitą diei 
ną toje apylinkėje iš Marės 
Klimaitienės norėjo atimti 
batelius. Trečią dieną apie 
10 klm. nuo Jurbarko Erž
vilko link prie Kuturinės mi
škelio plėšikas užstojo kelią 
Jurbarko miestelio gyvento
jui Rozenbregui ir reikala
vo, kad jis atiduotų savo 
pinigus.

DEGINA BĖ PASIGAI
LĖJIMO.

Šiomis dienomis netoli 
Kauno buvo iš keršto padeg- { 
tas Vilko malūnas Augustai- - 
čiuose.

Ugnis taip staiga išsiplė
tė, kad bematant apėmė vi- • ♦ 
sus trobesius, iš kurių vos ’ ♦ 
išbėgo žmonės ir išvedė gy-. ♦ 
vulius. Gaisras įvyko dėl pa-Į { 
degimo. Sudegė malūnas su j} 
visais įrengimais, daržinė ir J 
paliepė iki pat pamatų. Nuo-. | 
stoliai siekia virš 70,000 Ii- Į Į
tų. Turtas apdraustas 30,- 
000 litų sumai. Prieš kelis 
mėnesius tuo pačiu metodu 
padegtas sudegė Vilko javų 
sandėlis ir tada Vilkas turė
jo nuostolių apie 60,000 li
tų. Ir štai, nespėjus jam at- * 

1 sigauti, sudegintas malūnas. 
Kaip pereitą kartą, taip irįl 
dabar jokių pėdsakų pikta
dario. šie padegimai įvaro1 
žmonėms nerimastį. Į

NEGAVO LEIDIMO 
STEIGTI KAPINES.

Alsėdžiai. Pernai buvo 
čia įsisteigęs Etinės kultūros 
laisvamanių skyrius. Buvo

I'FR.IS PANORO SUDEGINTI ŽMO
NĄ, 0 MEILUŽE SAVO KAVALIERIŲ.

Seliomija Pečiulienė, gyv. kute, karvė ir kitas turtas. 
Kalgraužių k. Darbėnų vals. Kaip greitai gimsta meilė 
savo nedidelį turtą valdyti taip lygiai greitai iš meilės 
perleido žentui, nes jos yy- atsiranda kerštas. Atsitiko, 
ras senyvas žmogus, gaspa- kad Valerija Viskontaitė, 32 
dorystei vesti netinka. Se- metų amžiaus, gyv. Kretin- 
nis Pečiulis ant žmonos ne gos mieste, įsimylėjo Juozą 
juokais užpyko ir sakęs ka- Vaičiulį. Kurį Taiką jie ge
da nors užrišęs duris ir už- ruoju gyveno, sako, ji savo 
degsiąs. Kai praeitą savaitę kavalierių materialiai šelpu- 
jis grįžo namo, pavakarie-1 si, bet kaž koki vėjai įsimai- 
niavo ir vėl rengėsi išeiti iš šė ir juodu perskyrė. Jis 
namų. Pečiulienė paklausėĮ persikėlė gyventi pas Kos-. 
kada grįš, senis nieko neat- tanciją Drungilienę, Akme- 
sakė. Kadangi jų šeimoje nės gatvėn. Viskontaitės šir- 
nesikalbėti ir nesipasakoti dyje pradėjo rusenti kerš- 
kur kas eina buvo įprasta, j tas. Vieną vakarą ji nus- 
tai atėjus vakarui Pečiulienė,prendė kerštą įvykdyti; pa-

džiajame vole. Vienoj vie-lDEL NELAIMINGOS MEI- 
toj ties tas siena rastos dvi Į LĖS NORĖJO NUSIŽU- 
žalvarinės apyrankės, duo- i DYT.
dančios tam tikro pagrindo
spręsti ir apie laiką, kada 
Apuolės pilis buvo įsteigta.

PRIGĖRĖ AGRONOMAS 
RAGAIŠIS.

Šiomis dienomis besimau
dydamas ties Kačergyne 
prigėrė Nemune Kauno ap
skrities agronomas Liudas 
Ragaišis, 30 metų vyras. Jo 
kūnas jau surastas. Tą dieną 
jis su žmona dr. Ragaišiene 
buvo nuvykę į Kačergynę 
pasilsėti.

Ties Šančiais besimaudy
damas prigėrė vienas žydas. 
Ties Birštonu nuskendo Ne
mune kitas žydas, Samuelis 
Dlotas, 20 metų makabeiči- 
kas. Jis taip pat norėjo pa
daryti, kaip tas žydas tiesišdirbti skyriaus įstatai ir . 

veikimo planas, bet šių įsta-! Veliuona ‘‘noch ęine niur-
tų apskrities viršininkas ne- 
tvirtino. Buvo numatyta vie
ta ir kapinėms; kaip tik gra
žioj vietoj, prie kelio, p. Ka- 
ždailio žemėj, bet ir čia, dėl 
vietos klebono Įvairių kilpų, 
kapinių atidaryti neleido.

Vietos laisvamaniai lau
kia geresnės progos, kada 
galėtų turėti savo kapines ir 
skyriaus veikimo niekas .ne
trikdytų.

APUOLĖJ NAUJI RADI
NIAI.

Apuolėj sėkmingai tęsia
mi pernai pradėti pilies for
tifikacijų tyrinėjimai. Ma
žame vole atkasti vartai ir 
tokia pat sudegusi siena, ko
kia pernai buvo užtikta di-

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusi. didžio, apie 150 Įvairią eilių, tinkamą 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rūšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠF.IMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

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

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst **M«mey Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

ki” ir taip pasiniurkė, kad 
daugiau iš vandens nebepa
sirodė.

įprastu laiku atgulė. Laikui 
atėjus taip pat pasielgė ir 
jos duktė su savo vyru. Ta
čiau galim suprasti jų išgą
sti, kad jos nubudę 1 valan
dą naktį pamatė, jog jų vi
sa troba liepsnose. Mėginta 
per duris sprukti—durys už
rištos. Laimė, langai paro
dė mažą atsparumą ir tuo 
budu iš mirties pavyko išsi
gelbėti. Sudegė po vienu sto
gu gyvenamas namas su

siskaldė sausų šakaliukų, į 
vidurį įvyniojo popieros, 

visą tą medžiagą apliejo ži
balu ir vidunaktį kai judėji
mas aprimo, ji sutaisytą 
knatą” įkišo po namo sto

gu, kuriame jos buvusis gy
veno, padegė. Atsitiktinai 
kaiminka pamačius pastogė- 
e liepsną sukėlė gyventojus

ir ugniai išsiplėsti neleido.

Kaunietė Zosė Slavins-| 
kaitė, norėdama nusižudyti, 
nušoko nuo Vytauto D. til-

RADO KOMUNISTŲ LI
TERATŪROS SANDELI.
. Kaune žvalgyba padarė 

nakties laiku kratą pas žy-
to į Nemuną, bet iš vandens delRaitę Rebeką Glezeraitę 
buvo greit ištraukta. rado daUg komunistų lite

Panemunėj, E. Bartuse- raturos. Visokių knygučių ir 
vičienė norėdama nusižudy-hapelių žydų, vokiečių, len- 
ti. išgėrė acto. Ji paguldyta kų ir lietuvių kalbomis ras- 
į Kauno miesto ligoninę. Įta apie 20,000 egzempliorių.

Darant čia kratą, žvalgy- 
NUBAUDĖ UŽ RAGINI- Iba rado kito komunisto ad- 

MĄ STREIKUOTI. Iresą, tūlo Geršono Abramo- 
Kauno komendantas Iz.p^iaus. Tą pačią naktį už 

Aleksandravičių už ragini- Į klupo ir jo namus, j Tenai 
mą streikuoti nubaudė 5001^0 aP*e 1»<M) egzemplio- 
lt. arba 1 mėn. kalėjimo. Jis Į™! “Komunisto”, “Balso’ ir 
dirbo Gelermano lentpiuvė-1 ^itų komunistinių laikras- 

Aleksandravičius dabar py- Sanrišy su ta literatuje.
paimtas į kalėjimą. ra areštuota keliatas komu

nistų.
PLENTAS J KLAIPĖDĄ.
Kitais metais bus toliau 

tiesiamas plentas iš Kauno į 
Klaipėdą. Šis plentas žy 
miai suartins
Kaunu.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME

Ner&ikia daug Įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
ses nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

APIE MAR1AMPOLĘ 
PRITRUKO VANDENS
Mariampolės apylinkėje 

per paskutines kaitras iš- 
Klaipėdą su | džiūvo daugelis šulinių ir 

miestiečiams reikia toli eiti 
norint parsinešti vandens. 
Vietomis Šešupė taip išdžiu
vusi, kad užtenka šešių 
žingsnų, kad perbristi.

IŠDŽIUVO SESNA
Apie Sesnavą Sesnos upe 

| lis beveik visiškai išdžiuvo 
Į ir tik duobėse randasi van- 
Idens. Pasesnės gyventojai 
Įsako, kad Sesnos išdžiuv- 
mas retenybė ir dabar tai

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška,
Vac. Biržiška. VI. Lašas, Vaba- 
las-Gitdartis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų | atsitiko per 11 metų. 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, I 
kurį remia tokie talentingi ra-

Sekti tą toki įvairų ir toki Rytojai, kaip: K Boruta, Ant. 
gausų šių dienų mokslinį bei kul- Venclova, P. Cvirka, K. Korsa- 
turinį progresą pilnai galima tik kas—J. Radžvilas, J. Šimkus—
turint atatinkamą vadovą, ku
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų

Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit. 
Taigi. “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 
apysakas, eilėraščius, kritikas. 
Amerikietis, norįs pažinti nau
jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo. kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rū
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra

♦ i♦ t

su tuo progresu, už ji kovoda
mas ir ji ugdydamas.

Nieks neginčys, kad lietuviai 
teturi tik vieną toki tobulą in
formatorių apie visus mokslo ir 
literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro
greso pastangas ir užkariavi
mus, -— tai jau devinti metai ei
nantis Lietuvių žurnalas “KUL
TŪRA.” “Kultūra.” yra popu
liarus mokslo, visuomenės ir h-j to žodžio prasme kultūra, 
teraturos žurnalas. Be to. ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo' 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny-, 
gą. Nežiūrint savo populiariš-! aP®*ati be 
kūmo, t. y. suprantamumo “Kul- ! “Kultūra,” tas toks vertingas 
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. Užsa- 
m i ausiej i Lietuvos mokslininkai kymus reikia siųsti šitokiu ad- 
ir rašytojai. Užtenka paminėt resu: “Kultūros” žurnalas,

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

‘Kultūros.”

“KELEIVIS”
253 BROADVVAY SO BOSTON MASS. į tokius vardus kaip: profeso- Aušros nt 15, fttnliai, Utknanb
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Svarbu Tėvams, Mo
kytojams ir Vaikams

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

celiomis spalvomis gausiai iliu
struotas, Įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaikų 
Žodis”!

Vaiką 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.

‘Vaikų žodis” Aina reguliariai 
kas dvi savaites.

Prenumerata: metams—2 dot 
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 “Vaiką Žodį”.

“VAIKŲ ŽODIS”
Kalną g-vė 15,

Litht

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovės IJetavių Žinycia

Ypatingai dabartinės krikščionybės gadynėje kiekvienas turėti) 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimą.

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

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
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Aštunta* Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 32, Rugpjūčio 10, 1932

(Vietinės Žinios
Smerkia gubernatoriaus že- Baltrušaitis ir Kvedaravičie- 

mės “raketą”. nė areštuoti už namo
Massachusetts gubernato- padegimą.

riaus sudaryta taryba nu- “Boston Post” praneša, 
pirko 700,000 pėdų žemės kad pereitą sąvaitę South 
pravedimui naujo vieškelio Bostone buvo areštuoti Bro- 
nuo East Bostono iki New- nius Baltear (Baltrušaitis), 
būry turnpike kelio ir užmo- 49 metų amžiaus lietuvis, ir 
kėjo už ta žemę §338,000 iš Antose Kvedaravičienė, jo j 
valstijos iždo. Dabar East 57 metų amžiaus sesuo. Po- 
Bostono piliečiai pakėlė licija juos kaltina namo pa- 
prieš tai dideli protestą. Pe- degimu. Nakties laiku, 6 
reitą sąvaitę buvo sušauk- liepos, jų name po numeriu 
tas tuo klausimu net protes- 1 Dyer avė., kilo gaisras, 
to mitingas, kur šitas biz- Kada ugnagesiai atvažiavo, 
nis buvo pavadintas “že- jie rado, kad ugnis buvo ty- 
mės pirkimo raketų”. Ati- čia padėta. Trijose vietose 
duoti tokią milžinišką sumą buvo atluptas tinkas, į tuščią 
visuomenės pinigų už nie- medinę sieną prikimšta po- 
kam nevertą žemę, kuri eina pierų, paskui siena vėl už-' 
per pelkes ir balas, tai yra tinkuota, per tą tinką išgręž- ’ 
biauriausis šmugelis, koki tos skylės ir per skyles Įkišti j 
tik galima Įsivaizduoti, pa- knatai, kad siektų popieras 
sakė advokatas IVidgerson sienoje. Paskui tie knatai

Buvo vaikų parodoj ir gavo Reikalauja $5000 už savo 
“beibę” dykai. vyro meilę.

Walthame buvo vaikų pa- Salem’o teisme Antonina 
rodą, kurioj kontestavo 200 Piekos iškėlė civilinę bylą 
kūdikių. Daugelis žmonių prieš našlę Apoloniją Mys- 
nuėjo jų pasižiūrėti. Po pa- linskienę, reikalaudama 
rodos dvi “leidės” rado savo $5000 atlyginimo už pavi- 
automobiliuj keno tai palik- liojimą nuo jos vyro. Sako, 
tą 14 mėnesių mergaitę, ku- ši našlė per 13 metų naudo- 
rią tuojaus atidavė polici- josi jos vyro meile ir buvo 
jai. Turtuolės, matomai, jo mergina dar pirm apsive- 
mėgsta tik pasižiūrėt, bet dimo. Jie visi trys dirbo toj 
augint kūdikių nenori, nors pačioj dirbtuvėje, tad mei
ir už dyką juos gautų.

Puikus piknikai.
Rugpiučio 14 d., nedėl- 

dienyje, bus du puikus lie
tuvių piknikai. Sandaros 1- 
mąs apskritys surengė pik-

lužiams buvo lengva susieiti 
ir, iš kitos pusės, lengva bu
vo juos sekt.

protesto mitinge.

Atėmė automobilių ir 
$1,650 pinigų.

uždegti. Vadinasi, daryta 
taip, kad ant syk užsidegtų 
visas namas. Bet popieros 
negaudamos oro negalėjo

Pereitą sąvaitę South Bo- degti ir viena skylė visai už- 
stone buvo toks atsitikimas. geso Dabar reikės už šitoki 
Dorchesteno kontraktonus ldurnumą skaudžiai 
Harry Kubin važiavo auto- tętį
mobilium. Du vyrai atsisto- * ________
ję šalia kelio paprašė, kad 
jis juos pavėžėtų. Jis sutiko 
ir sustabdęs mašiną liepė 
jiems atsisėsti.

nuken-

Bostono-Portlando sarlad 
vių linija užsidaro.

Eastem Steamship Lines 
niką \ ose s pa vilione, May- korporacija praneša, kad sv 
nardė. Bus Įvairiausių žais- gj0 mėnesio pabaiga busią 
lų. lenktynių ir gužynių. Ri- nuįmtį visi jos laivai, kurie 
sis dvi poros jaunų ristikų. per ištisą šimtmeti plaukio- 
Griež Dirvelio orkestrą. Uz(jo be pertraukos tarp Bos- 
pasižymėjimus bus duoda- tono ir Poitiando. Trekai ir 
mos dovanos. automobiliai atėmė lai-

A,n, j _ ~ __vams tiek daug biznio, kad
čio 14 d.. Keistučio darže, l3“ .nebeuzs.moka kompant 
nuo 1 vai. diena, bus švi 31 Juos ( ’>eruot‘- 
Petro ir Povilo dr-jos pik
nikas. Viskas prirengta pui
kiausiai. kad patenkint da
lyvaujančius. Puiki orkestrą 
griež lietuviškus šokius. Už
kandžiai ir gardumynai bus 
nupiginti. Visi kviečiami 
dalvvauti.

Skurdas verčia jaunas mer
ginas vagiliauti.

AVakefielde vienoje krau
tuvėje Įvyko moteriškos 
kumštynės, kuomet parda

vėja sugavo jauną, 18 metų 
merginą bandant pavogt jai 
reikalingų drapanų. Kalti
ninkei iš krautuvės pavyko 
pabėgt, bet policistas ją pa
sivijo ant gatvės ir areštavo. 
Veik tuo pačiu laiku Bosto
ne buvo.areštuota kita jau
na mergina, kuri dėvėjo vy
riškus drabužius ir bandė 
pavogti 10 centų vertėj kas- 
oyną.Neturėdamos iš ko nu
sipirkti, beturtės merginos 
pradeda vagiliauti.

JAMAICA PLAIN. MASS. 
Ksirandaveja Kambarys su šiluma ir
vana; kam reikalingą, yra sykiu ir vir
tuve. reikalaujant ir su valgiu. Vieta 
puiki, ir yra vieta dėl automobiliaus. 
šaukit Endicott 7191. J. M Tumavi- 
čienė.

REIKALINGI 3 PARDAVĖJAI. 
TUOJAUS.

Musų radio, šaldytuvų ir aliejaus 
pečių departamentų. Gera proga už
dirbti gerą mokestį.

DEWEY RADIO CO.
647 Atlantic Avė. Boston, Mass. 

Netoli South Station

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Porter 3789

Dr. Joki Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliotais ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE, MASS.

Nepaiso darbininkų 
protesto.

i Bostono jėzuitų kolegija 
Atvažiavus statosi naują stadioną ir 

jiems i Ellery gatvę, nepažį- darbo pastatė ne unijos 
stami įrėmė jami revolveri, darbininkus, bet savo stu- 
ateme iš jo §l»6o0 pinigų, dentus.Vietinė statybos dar- 
paskui išstūmė ji iš automo- bininkų unija pareiškė savo 
biliau> ir nuvazia\ o jo veži- protestą prieš tai, bet kole- 
mu* gijos valdyba atsakė, kad

ji jokių protestų nepaisanti 
ir studentų nuo darbo nepa-Apvogė policistą jam

bematant. į, - -
Revere byčiucse policistas, eitian L 
prarado savo brangų šuniu- Riltiki, Sonnenberg gavo 3 
ką beveik is pat panosės,! „ėne.™. kalėjimo, 
nuo salygatvio. Kokia tai
moteris išlipo iš automobi- G(į ^„Srg buvo nutei 
lio ir paglosciusi pokosto cfQC frimc Voisii.
sum įsimetė automobilin ir
nuvažiavo nepagauta.

ristika:

J2 Kainos
NANTasket

stas trims mėnesiams kalėji
mo ir užsimokėti $100 pa
baudos pinigaiš. Kalėjimas 
užtai, kad jis važiuodamas 
automobilium užmušė žmo 
gų (policmaną), o piniginė 
pabauda užtai, kad operavo 
automobilių būdamas gir-

P—lė Paltanavičaitė skam
bins per radio vakarais.
Lig šiol p-lė Valentina 

Paltanavičaitė skambinda
vo pianu per radio rytais. 
Bet dabar ji gavo pašalini 
užsiėmimą, kuris iš ryto jau 
neleidžia jai radio progra- 
muose dalyvauti, todėl nuo 
šiol ji skambins tik šeštadie
nių vakarais, nuo 8:30 iki 
9:45, iš WHDH stoties, iš 
kurios ir pirma skambinda
vo.

P—lė Paltanavičaitė yra 
baigusi Naujosios Anglijos 
muzikos konservatoriją ir y- 
ra žinoma kaipo labai gera 
pianistė.

LENA S BEAUTY AND 
BARBER SHOP.

Žemiausios kainos; atdara dieną ir 
naktį. Motiejus J. Kastantas, vedėjas.

49 Srallay Sąuare. Boston.
Tel. Lafayette 9105.

Ir vėl naujenybė.
Pradedant su pereitu ne 

dėldieniu, p. Frederic L 
Lane, valdytojas Nantasket 
Beach Steamboat kompani 
jos paskelbė nepaprasti 
pasilinksminimui keliom 
aivų per Cape Cod kanalą.

Išvažiuoja nedėlioj 9:45 
vai. ryte nuo Rowe’s Wharf, 
laivas plaukia 150 mylių. 
nekurĮ laiką atviroj juroj ir 
grįžta Bostonan 9 vai. vaka
re. Visa kelionė tik $1.50 
suaugusiems ir $1 vaikams 
iki 12 metų.

Vienas iš didžiausių Nan- 
tasket laivų su 40 kambarių. 
Visiems keleiviams šokiai 
dykai. Gera orkestrą grež 
visus moderniškus šokius.

Užsakymai ateinančio 
nedėldienio kelionei pri
imami dabar, jeigu neįvyks 
blogas oras. Keleiviams tei
kiama visokie parankumai.

PUIKUS

PIKNIKAS
Rengia šv. Petro ir Povilo Dr-j*. 

NEDĖLIOJĘ.
14 RUGP.-AUGUST, 1932

1 vai. po piety
Keistučio Dr-jos Darže 
OAKLAND GROVE 
East Dedham, Mass.

Piknikas bus labai puikus. Didelė 
:apelija griež lietuviškus šokius. Visi 
rardumynai ir saldus gėrimai bus 
įupiginti, kad suteikt atsilankiu
siems smagumą. Bus visokių žaislų 
aunimui. Malonėkit atsilankyti.

KOMITETAS.

R. M. ŽIDŽIUNAS
kukuojamos Mašinėlės visų išdirbis-
•ių. pigiau; Importuotos knygos, laik
ančiai; spaudos. rašto patarnavimas.

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik- 

: tus, radios, gramofonus ir rekordus.
315 E St. prie Broadway So. Boston 

K. Šidlausko Aptiekos Name.

Nauja Lietuviška
Broadway Beauty Shop

Atliekam visus pagražinimo darbas, 
ypač Marcei, Finger ir Perraanent 
Waving. Kerpant plaukus moterims 
ir vaikams. Atidarymo savaitėmis nuo 
Liepos 29 d. iki Rugp. 29 kainos nu
pigintos. Pasiuaudokit šia proga. (34) 
254 Broadaay So. Boston. Mass.

Tel. ą. B. 0779-W

Tikrai Lietuviški
Skilandžiai, Dešros,

Lašiniai, Hemės ir
visokių šviežių mėsų.

Viskas išdirbta taip, kaip 
Lietuvoje. Kurie norite turėti 
gardžių mėsų, užeikite persitik
rinti.
LIETUVIŲ KOPERACUA
365 Sccond St, So. Boston.

Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
nuo 2 iki 4 po pietų, 
nuo 7 iki 8 vakaro. 

107 SUMMER STREET. 
LAWRENCE, MASS.

Valandos

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Maso. 
Tel. Capitol 2257 Highlands 3316 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro.

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

R

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias protas. 

Daro visus legaliu
317 E STREET,

' (Kampas Broadvsy) 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telefonas: South Boston 27tt 
Namų: Tafrot 2474.

OPTOMETRISTAS
LIETCVYS

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

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

rovnpąj/v 
TRIfr> .. JlT

KIEKVIENA DIENA 
BARGENO DIENA

Per RUGPIUČIO Mėnesį 
Dykai Tikietas į 
Paragon Parką

T10 tikietų j visus 5O*"! 
*" pasilinksminimus J

Paragon Parke 
Taksai' priskaityta

Kas valandą laivų patar- 
navim. nuo Rovės Wharf 

110:15 ryte iki 8:15 vakare
iZAftfr

Šokių laivas išplaukia kas 
^dien 8:30 vak. nuo Rowes 

' Wharf (išskyrus Panedė- |||
lį). Grįžta į Bostoną 11 K 
vakare. Šokiai DYKAI iki 
vidurnakčio, Pete Ventre 
laivo Mayflower orkestrą.

KELIONĖ $1
Prie mėnesienos į Bostono 

prieplauką.

12-TAS METINIS

PIKNIKAS
A. L. T. Sandaros 1-mo Apskričio Puikus ir Didelis Piknikas įvyks

z RUGPIUČIO-AUGUST 14 D., 1932 M.

Vose’s Pavilioti Maynard, Mass.
Šitas piknikas turėjo įvykti 4 d. liepos, bet iš priežasties blogo oro 

turėjo būt perkeltas. \
BUS VISOKIŲ ŽAISLŲ VAIKINAMS IR MERGINOMS. Bė

gimo lenktynės, Plaukimo kontestas. Laimėtojai bus apdovanoti bran
giom dovanom, kurias paaukavo So. Bostono biznieriai, auksorius .1. 
Dilis ir grab. P. J. Akunevičia.

RISIS DVI POROS RISTIKŲ
Felix “Daby" Dixon, 225 svarų, su Fred Babel. abu iš Norwooda. 
Fred Vasiliauskas iš Norwoodo. su Felix Babel.

GROS DIRVELIO BROADCASTING ORKESTRĄ.
Bušai išeis nuo Sandaros svetainės, 327 E Street, So. Bostone. 11 v. 

ryte. Visi prašomi dalyvauti. KOMITETAS.

PLYmolith
I the ALLDAY Sa' 1 »

ALWAYS l« SIGNT $F

DIDŽIULIS LAIVAS 
Bostono Prieplaukoj 

Linksma kelionė į Pilgri- 
mų stotį, laivas Plymouth 
išplaukia kožną dieną 10 
v. ryte nuo Ro\ves Wharf 
išskirius I’anedėlio ir Su
imtos. Sukatomis išplau
kia specialiai 1:45 dieną. 

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

4Q Puikių Kambarių V’ 
Pasilinks—šokiai ^i^ai 

„„ mylių kelionė laivu. I-aivas 
PLYMOUTH sustoja 2 valandas ir 
grįžta. Norint užsisakyt kambarius 

telefonuokito Hub. 1000 
NANTASKET BEACH 

STEAMBOAT CO.
Frederic L. IdU.e, Gen. Mgr.

80

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vok. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

teooooooofroeiMOooesBoeooeoeoeooeeeoeeeeeeGeeeeeeooer

NEGIRDĖTAS NUPIGINIMAS
Per RUGPIUTI (August) mėnesį visus Geležies Tavorus ir 

Namams pataisymo reikmenis, nupiginam ant pusės.

Geriausias Moores Pentas $Q.OO
(tikroji kaina $350), dabar V

Fiat and GIom už $1.25 ir $1.45
paikos pertas dėl vidaus

Toks nupiginimas tęsis tik per vieną mėnesį. Visoks ta voras 
dideliame pasirinkime. Namų savininkai ir pentoriai 

naudokitės šia proga!

South Boston Hardware Co.
379 BROADWAY, SOUTH BOSTON

Telefonas Sa Boston 0122 
JONAS KLIMAS, Savininkas.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT. (Reg. Aptiekorins) 
100 DORCHESTER STREET

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629. 2173 ir 2799

Telef : So.

Bay View Motor
Peter Trečiokas ir Jos

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAL

Taiso visokias
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir 
patenkinantį

Taisymo ir 
▼šCLM *

1 HAMLIN STREET,
kampos E. Elgbt 

SOUTH BOSTON.

Tel. Umiveroity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Victor Radio
TURIME DIDELĮ STARĄ NAUJAUSIŲ VICTOR 
RADIO, TODĖL PARDUODAM STEBĖTINAI PI

GIAI. PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!
TIKRA NAUJENYBĖ

PUIKUS MODELIS

Eight Tube Superheterodyne Consele. 
New Type Radiotrons.
Automatic Volume Control.
Tone Control.
Kadiotrons: 3 RCA-58. 3 RCA-56,

1 RCA-247. 1 l N-280.
Height, .SS’/z inch.; »idth. 23 inch.; 

depth, 11^4 inch.

Ten Tnbe Superheterodyne.
“B" Amplification.
Ali New Type Radiotrons. 
Automatic Volume Control.
Tone Control.
Height 20 inch.; width, 14% inch.; 

depth, 11% inch.
Radiotrons: 4 RCA-56, 3 RCA-58, 

2 RCA-46, 1 RCA-82.

Didžiausią nuolaida duodam už jūsų seną radio, nežiūrint jo stovio, tai 
dabar geriausias laikas IŠMAINYT JŪSŲ SENĄ RADIO ANT NAUJO, 
MODERNIŠKO.
Už mažą primokėjimą jus turėsit naujausio ištobulinimo radio ir galėsite gė
rėtis puikiais radio programais.
RCA VICTOR RADIO yra tikrai geriausias, su jo kaina ir gerumu, nėra 
lygaus. Užeikit persitikrint kiek mes galime jums sutaupyt.
Jeigu reikalaujat tikrai geru Rekordų, atsiminkite, kad. pas mus jus rasite 
didžiausį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertės.

GEO. MASILI0NIS
BR0ADWAY S0. BOSTON, MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Itoem 22, BOSTON 
T«L Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Tel. So. Boaton 2666. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Scredomis 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 Išpopierinoja. 

Gaosite gerų darbą ir pigiai. 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-) 

11 Tieknor SU So. Boston,
Tel. So. Boston 1396-M.

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA! 
Janų Senas Aptiekorins toj pačioj' 
vietoj per pastaruosius 26 metusi 
ir nėra sąryšy su bile kita aptieks f 
Visados šviežios šaknys M Lieta-1 

vos ir visados šviežias Dieies 
galima gauti pas:

DAV1D CABITT
REG. APTIEKORIU3 

Visados pasirengęs jums pataran
166 SALEM STREET 

BOSTON. MASS.
Telef. Lafayette 9342 

Aptieks atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

\PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad just) 
karas gerai trauktų, imkite gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 OM Calosy Avo^

SO. BOSTON. MASS.TsMoms: 8a Baptea 8777.
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