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VOKIETIJOJ SUSIDARĖ 
NEPAPRASTA PADĖTIS.
REICHSTAGAS ATSTA
TĖ VALDŽIĄ, VALDŽIA 

PALEIDO REICHS
TAGĄ.

Vieoi kitų atsisako klausyti; 
kivirčų turės spręsti

teismas.
Vokietijoje susidarė labai 

įdomi politinė padėtis. Taip- 
vadinama “baronų valdžia” 
su von Papenu priešakyje 
užsispyrė pasilikti vietoje 
nežiūrint to fakto, kad 
Reichstage ji neturi beveik 
jokios paramos. Bet jos ran
kose kol kas yra kariumenė 
ir policija. Prezidentas Hin- 
denburgas taipgi pareiškė, 
kad jis stojus už von Pape
no kabinetą ir jau iš kalno 
davė Papenui patvarkymą 
paleisti Reichstagą, jeigu 
susirinkę šį panedėlį atsto
vai pareikštų valdžiai nepa
sitikėjimą. Fašistams ir kle
rikalams buvo duota iš kal
no suprasti, kad jie turi su
daryti koaliciją ir palaikyti 
Papeną, kitaip Reichstagas 
busiąs paleistas ir vėl busią 
laikomi nauji rinkimai.

šį panedėlį susirinko pa
prasta Reichstago sesija (są
vaitę atgal buvo tik naujo 
Reichstago atidarymas). Į 
šitą sesiją atėjo ir kancleris 
von Papen. Reichstago pir
mininkas, Wilhelm Goering, 
fašistas ir atkaklus Papeno 
priešas, tuoj pastatė balsa
vimui valdžiai pasitikėjimo 
klausimą.

Von Papen norėjo šitą 
balsavimą sulaikyti ir pas
kelbti, kad Reichstagas jau 
paleistas, bet pirmininkas 
nedavė jam balso ir Reichs
tagas 513 balsų prieš 32 pa
reiškė valdžiai nepasitikėji-

Tuomet fašistų lyderis pa
skaitė valdžios įsakymą, 
kad Reichsagas yra palei
džiamas, bet paaiškino, kad 
šitas įsakymas neturįs jo
kios galios, nes jį pasirašo 
valdžia, kurią parlamentas 
jau atstatė.

Valdžia betgi pasilieka 
savo vietoje ir laikosi savo 
nutarimo, kad parlamentas 
jau paleistas. Vidaus reika
lų ministeris baronas von 
Gayl jau paskelbė ir naujus 
Reichstago rinkimus. Bet 
ar jie įvyks, nežinia. Vėliau
sios žinios iš Berlyno sako. 
kad teismas turės išrišti 
klausimą, kaip ištikrųjų da
bar dalykai stovi: ar Reich
stagas paleistas, ar minis
terių kabinetas atstatytas?

Tą patį vakarą von Pa
pen aiškinosi gyventojams 
per radio. Jisai nusiskundė, 
kad Reichstagas pasielgęs 
neteisėtai, neduodamas jam 
progos perskaityt vyriausy
bės nutarimą. Girdi, kai 
sąvaitė atgal Reichstage 
kalbėjo komunistė Klara 
Zetkin ir reikalavo prašalin
ti nuo vietos prezidentą 
Hindenburgą, tai visi ramiai 
klausėsi ir kalbos jai ne
trukdė. O dabar, sako, man 
valdžios galvai, neduoda 
kalbėt

Toliaus jis aiškino, kad 
jo valdžia reikalaujanti Vo-

kietijai lygių teisių su kito
mis tautomis ginkluotis. Nes 
Vokietija negalinti gyventi 
neapsaugota tarp tokių kai
mynų, kurie kaip ežiai pasi
šiaušę durtuvais.

Ant galo jis pridūrė, kad 
jo valdžia neleisianti paleis
tam Reichstagui iš naujo su
sirinkti, ir jeigu busią reika
lo, tai pavartosianti kariu- 
menę.

Valdžios užsispyrimas 
laikyti naujus rinkimus, ma
tyt, remiasi ta viltimi, kad 
dabar žmonės jai daugiau 
pritaria ir kad naujam par
lamente ji gausianti dau
giau šalininkų, negu dabar 
turėjo.

Nors valdžia sako, kad 
dabartiniu laiku ekonominė 
padėtis Vokietijoj pagerė
jusi ir bedarbių dabar esą 
168,000 mažiau, negu buvo 
pavasarį,bet vis dėlto bedar
bių skaičius siekia dar 5,- 
225,000.

MBonų Armija” Buvo 
Apsiginklavusi?

Valstybės gynėjo padėjė
jas Dodds sako, kad jis turis 
liudininkų, kurie matę vete
ranų būdose Washingtone 
ginklų ir sprogstamosios 
medžiagos. Vienoj būdoj 
pas vieną veteraną buvę pa
slėpta 7 brasai dinamito. 
Šitie “faktai” busią persta
tyti federaliniam “grand 
džiurei.”

Gi pats valstybės gynėjas 
Mitchell pareiškė, kad tarp 
buvusios “bonų armijos” 
Washingtone buvęs “di
džiausis kriminalistų skai
čius, koks tik galėjo kada 
nors būti į Washingtoną ant 
syk susirinkęs.” Bet kodėl 
ponai Mitchelliai ir Dodd- 

nevadino tų žmoniųsai
kriminalistais”, kuomet jie 

tarnavo kariumenėj?
Išrodo, jog Hooverio ad

ministracija yra pasiryžusi 
kaip galint biauriau vetera
nų vardą apjuodint, kad tuo 
budu pateisinus poną Hoo- 
verį, kuris panaudojo toki 
žiaurų būdą alkaniems eks- 
kareiviams iš Washingtono 
išvyti.

SURADO VAISTĄ NUO 
KROKULIO.

Yale universiteto profe
sorius Henderson pranešė 
Amerikos daktarų draugi
jai, kad jis suradęs, jog nuo 
krokulio(koklišo) geriausia 
pagelbsti angliadario rūgš
tis (carbon dioxide). Jis sa
kosi paėmęs 7 procentus an
gliadario rūgšties, sumaišęs 
su 93 procentais oksigeno, 
ir davęs sergantiems vai
kams kvėpuoti. PO 8 dienų 
’iga prapuola. •

BEDARBIŲ DEMONS
TRACIJA NEW YORKE.

Pereitą sąvaitę New Yor
ko komunistai suorganizavo 
bedarbių demonstraciją, ku- 
doj dalyvavo apie 15,000 
žmonių. Naujas New Yorko 
najoras McKee sutiko pri
imti bedarbių delegaciją ir 
išklausyti jos reikalavimus.

Maskvoj Areštuota 
120 Žmonių.

Susekta sąmokslas nužudyt 
diktatorių Stalinų.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Maskvoj slaptosios po
licijos agentai susekė sąautuvai oa- ... , . 7 . .. .„ . I
mokslą nužudyti Rusijos tikslui leidimą;iš policijos ir
diktatorių Staliną. Sąrišy su 
tuo sąmokslu buvę areštuota 
120 žmonių. Pranešimas sa
ko. kad į tą sąmokslą esąs į- 
veltas ir karo komisaras Vo- 
rošilovas.

Iš Varšuvos dažnai palei
džiama melagingų paskalų 
apie Sovietus, todėl gali bū
ti, kad ir šita žinia yra pra
sima, '•t'1 Pamatysim vė
liau, a j. bus patvirtinta, ar 
ne.

New Yorke Sprogo 
Laivas su Žmonėmis.

Veždamas žmones į dar
bą New Yorke pereitą penk
tadieni sprogo medinis lai
vas. Sprogimas buvo toks 
baisus, kad iš laivo nieko 
neliko — jo skeveldros bu
vo išmėtytos ir žmonės su
krito į vandenį. Šitoj kata
strofoj 38 darbininkai buvo 
užmušti, o 70 sužeista. Lai
vas buvo jau pasenęs,44 me
tų, supuvęs ir tokiam tikslui 
netiko. Bet apie darbininkus 
niekas nepaiso. Ant Ri- 
ckers’o salos šalia New Yor
ko yra statomas naujas ka
lėjimas, ir tenai tas laivas 
darbininkus vežė.

Laivas buvo jau vos 25 
pėdas nuo kranto, kaip stai
ga pasigirdo apkurtinantis 
trenksmas ir laivo katilas iš
lėkė aukštyn kaip rakieta. 
Kilo didelis debesis garų, 
kuris uždengė visą reginį. 
Kada garai išsisklaidė, lai
vo jau nesimatė, tik aplin
kui plaukiojo visokie lenta- 
galiai. Ant vandens pavir
šiaus aplinkui buvo išmėtyti 
į žmonių lavonai; kiti dar 
(pusgyviai nusitvėrę už lent
galių laikėsi mėgindami iš
sigelbėti.

Lietuvoj Uždarytas 
Katalikų Universi

tetas.
“Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad šiomis dienomis Lie
tuvos kunigai atidarė “kata
likišką universitetą.” Dabar 
gi “Darbininkas” praneša, 
kad kunigai Bostone gavę 
telegramą, jog šitą “katali
kų universitetą” Smetonos 
valdžia jau uždariusi.

AMERIKA SIUNČIA 
DAUGIAU ORLAIVIŲ

BRAZILIJON.
Revoliucija Brazilijoj ei

na platyn. Pati valdžia pri
sipažįsta, kad prie sukilu
sios Sau Paulo valstijos pri
sidėjo da Pernambuco ir 
Santa Catharina valstijos. 
Centralinės valdžios kariu
menė gavusi iš Jungtinių 
Valstijų 10 karo orlaivių 
kovai su revoliucionieriais.

Buvusis New Yorko ma 
joras Walkeris, apkaltin
tas visokiais šmugeliais ir 
rezignavęs iš vietos, šiomis 
dienomis išvažiuoja Euro
pon.

Komunistai Užpuolė 
Socialistus.

Lawrence, Mass. — šį 
panedėlį socialistų organi
zacija čia turėjo Short ir 
Turner gatvių kertėj susi
rinkimą. Jie buvo gavę tam

susirinkimas ėjo labai tvar 
kingai. Žmonių susirinko 
daugiau kaip 1,000. o socia
listų kalbėtojas aiškino So
cialistų Partijos programą ir 
ragino klausytojus balsuoti 
už tos partijos kandidatus. 
Staiga atsibeldė keletas ko
munistų ir ėmė kelti triukš
mą. Jie pakėlė vieną savo 
sėbrų ant rankų, taip kad jis 
butų matomas aukščiau mi
nios, ir jis pradėjo rėžti sa
vo spyčių. Socialistai parei
kalavo, kad tvarkos ardyto
jai nutiltų, bet komunistai 
šoko muštis. Kilo triukšmas 
ir įsimaišė policija, kuri vie
ną komunistą areštavo. Su
sirinkę klausytojai komuni
stais labai pasipiktino ir kai 
kuriuos jų pusėtinai apkum- 
ščiavo. Sakoma, kad kelia
tas triukšmadarių buvę net 
parmušta žemėn ir paskui 
parėję namo pajuodusiomis 
akimis.

Pittstone Žudėsi 
Vaškevičius.

Pittston, Pa. — Pereitos 
subatos rytą čia kėsinosi už
baigt savo gyvenimą Juozas 
Vaškevičius (Vascavage), 
gerai žinomas Pittstono a- 
pylinkėj rubsiuvys. Jo sūnūs 
Augustas parėjęs namo už
uodė gazą ir pradėjo žiūrėti 
iš kur jis eina. Jis rado siu
vykloj savo tėvą gulint ant 
grindų jau be žado. Vaške
vičius greitai buvo nuvežtas 
ligoninėn ir tenai pasisekė jį 
atgaivinti. Sakoma, kad pa
sveiks.

Matyt, Vaškevičiui pra
dėjo mesisekt gyvenimas. A- 
pie porą mėnesių atgal jo 
žmona Elena iššoko per lan
gą nuo antro aukšto ir nusi
laužė koją. Vos tik ji par- 
yuiavo iš ligoninės vyras 
norėjo numirti.

Seniaus Vaškevičius bū
davo labai veiklus žmogus 
ir jam gerai sekdavosi. Jis 
daug dirbdavo SLA. ir LSS. 
organizacijose, bet vėliau 
nuėjo su komunistais. Gali
mas daiktas, kad tai paken
kė jo bizniui.

KANADOS BEDARBIAI 
TURI EIT PRIE LAUKO 

DARBŲ.
Calgary, Altą. — šio mie

sto vyriausybė nutarė nu
traukti bedarbiams pašalpą 
ir varyti visus bedarbius 
prie lauko darbų, nes farme- 
riai negauną darbininkų. 
Tas pats esą ir Saskatoono 
apylinkėj. Jei tikėti buržua
zijos spaudai, tai bedarbiai 
bevelija gyventi miestuose 
iš pašalpų, negu eiti prie 
lauko darbų.

$5^00,000,000 ESĄ 
UŽŠALĘ BANKUOSE.
Kongresmanas Bowman 

sako, kad užsidariusiuose 
bankuose dabartiniu laiku 
esą 5 bilionai “užšalusių” 
pinigų. Jis ragina preziden
tą Hooverį, kad tas pasirū
pintų kaip nors tuos pinigus 
paliuosuoti.

aSkraidomoji Šeimy
na” Žuvo?

Pereitą sąvaitę iš Ameri
kos orlaiviu išlėkė Anglijon 
visa Hutchinsonų šeimyna, 
viso 8 asmenys. Pereitą ne
dėldienį iš jų orlaivio gauta 
radio žinia, kad netoli Gren
landijos salos jid buvo pri
versti nusileisti. Apie tą vie
tą juroje pilna didelių ledo 
lyčių ir laivams tenai pavo
jinga plaukti. Vienas žvejų 
laivas iš Grenlandijos mėgi
no į tą vietą dasigauti, bet 
jokio orlaivio ant jūrių pa
viršiaus nematė. Todėl bijo
masi, kad “skraidomoji” 
šeimyna galėjo žūti. “Kelei
vio” vidury yra jos paveiks
lėlis.

Kunigas Pabėgo su 
Mergina.

Alexis, III.— Šiomis die
nomis iš čia pabėgo su jauna 
mergina Romos katalikų šv. 
Teresės parapijos kunigas 
Courtney. Mergina vadinasi 
Collette Haley. Jos giminės 
sakosi gavę iš Chicagos ži
nių, kad kunigas nusivežęs 
ją Chicagon ir tenai pasi
samdęs kambarį.

Merginos brolis, James 
Haley, išėmė varantą kuni
gui areštuoti. Šerifas Welter 
nuvyko su tuo varantu Chi
cagon, bet kunigas su mergi
na buvo jau iš tos vietos iš- 
sikraustę, tik merginos dra
panos buvuo likusios. Vė
liaus atvykęs kunigas ir tas 
drapanas paėmęs.

Merginos giminės baisiai 
įtūžę ant savo “dūšių gany
tojo.”

Konfiskavo $30,000,-
000 Jezujitų Turtų.
Ispanijos steigiamas sei

mas nutarė konfiskuoti je
zujitų ordeno $30,000,000 
vertės turtų ir paversti juos 
labdarybės tikslams. Jėzuji- 
tų ordenas taipgi uždary
tas. Jis buvo įsteigtas “šven
to” Pranciškaus Lojolos 400 
metų atgal.

SMARKUS MŪŠIAI CHA- 
CO FRONTE.

Iš La Paz (Bolivijoj) 
pranešama, kad Chaco 
fronte tarp bolivų ir paragu- 
vėnų pereitą sąvaitę buvę 
keliatas karštų mūšių, nors 
oficialiai karo dar nėra pa
skelbusi nei viena pusė. Pa
ragvajaus valdžia skundžia
si Tautų Lygai, kad šitas ka
ro operacijas pradėjusi Bo
livija.

PRAPUOLĖ STAMBUS 
PROHIBICIJOS ŠULAS.
Pereitą sąvaitę prapuolė 

be jokios žinios pulk. Ray 
mon Robins, stambus prohi- 
bicijos šulas, kuris važiavo 
pas Hooverį pasitarti. Ma
noma, kad butlegeriai bus 
jį kur nors pasigavę ir nu
galabiję.

SUDEGĖ UŽ $250,000 
MEDŽIO.

Tessalon, Ontario, Kana
da. — Pereitą sąvaitę ugnis 
čia sunaikino Crane Lum 
ber kompanijos medžio 
-andelį. Medžio sudegė už 
$250,000. Tessalono mies
telis stovi netoli Hurono e-

Razbaininkai Mandžurijoj 
Ardo Geležinkelius.

Detroite Areštuota
24 Komunistai.

Tūlas Mitchellis Detroite 
nupirko iš vienos našlės na
mą išmokėtinai. Įmokėjo a- 
pie pusę suderėtos sumos ir 
sustojo. Našlė kreipėsi į tei
smą ir gavo leidimą Mit- 
chellį išmesti. Bet pradėjus 
jį mesti, susirinko būrys ko
munistų ir pakėlė riaušes

Žinios iš Charbino sako, 
kad netoli Situno, Mandžu
rijoj, razbaininkai išardė 
gelžkelio reles ir sudaužė 
traukinį, kuris ėjo iš Čung- 
čuno į Charbiną. Katastro- 

Taip kartojosi 3 ar 4 kartus.! toj buvo užmušta daugiau 
Pagalios pereitą sąvaitę at- • kaip 100 žmonių. Kai trau- 
vvko 20 konstebelių ir pul- 'kinys sudužo, razbaininkai 
kas policijos. Michellienė' puolė plėšti keleivių. Apie 
apsivilkusi atsigulė lovon 600 žmonių buvę apiplėšta, 
ir pradėjo vaitot, kad ji ser- o kitus razbaininkai nuse
ganti. Policija pašaukė am- 
buliansą ir nusiuntė ją ligo
ninėn, o Mitchellio rakan
dus konstebeliai pradėjo ne
šti iš namo ir statyt ant šali
gatvio. Susirinkę komunis
tai vėl pradėjo kelti triuke
mą. Bet šį kartą policija 241 Antras traukinys buvo nu- 
jų areštavo ir kai kuriuos verstas nuo bėgių pereito
skaudžiai apmušė.

Ispanijos Dvarai Da
linami Darbininkam.

Ispanijos steigiamasai sei
mas jau užbaigė svarstyti 
‘žemės reformą”, nutarda
mas išdalyti darbininkams 

visus didžiūnų ir buvusiojo 
karaliaus dvarus. Vyskupų 
ir bažnyčių žemės taipgi ati
duodamos biedniems žmo
nėms. Iš viso bus išdalyta 
52,000,000 akrų žemės, ku
rios vertė apskaitoma į $5,- 
500,000,000. Norėdami iš
gelbėti savo dvarus, dvari
ninkai monarchistai buvo 
pakėlę anądien kontrevoliu- 
ciją ir mėgino nuversti res
publikos valdžią. Bet jų pla
nas nepavyko. Darbininkai 
ir susipratę kareiviai mo- 
narchistus sumušė.

NESUSIPRATIMAS TARP
HOOVERIO IR POLICI

JOS VIRŠININKO.
Atsakomybę už visą triu

kšmą su bonų armija Hoo
veris buvo suvertęs ant Wa- 
shingtono policijos viršinin
ko gen. Glassfordo. Glass- 
fordas pareikalavęs kariu- 
menės pagalbos, ir todėl jis, 
Hooveris, pašaukęs armiją. 
Kad da daugiau Hooverį 
pateisinus, justicijos depart- 
mentas dabar paskelbė, kad 
bonų armija buvusi “krimi
nalistų susirinkimas.”

Policijos viršininkui Glas- 
sfordui šitokio blofo, matyt, 
pasidarė jau perdaug, ir da
bar jis pareiškė, kad jisai 
niekad nereikalavęs kariu- 
menės su kardais, durtuvais 
ir gazinėmis bombomis ve
teranus mušti. Aš niekad 
nesakiau prezidentui, kad 
kariumenė buvo reikalinga.

IŠMESTA 1,000,000 
TELEFONŲ.

Imant apskritom skaitlį 
nėm, šįmet per 7 mėnesius 
Amerikos telefono kompa
nija neteko 1,000,000 abo
nentų. Tai yra, tiek telefonų 
buvo išmesta iš namų ir ofi 
sų. Tai vis depresijos pasek 
mes.

APVERVĖ IR APIPLĖŠĖ 
4 TRAUKINIUS.

Daug žmonių užmušta ir att
iesta. Šimtu* banditai nusi- 

vedė su savim.

vedę su savim ir dabar rei
kalaują išpirkimo. Šituo 
traukiniu važiavo ir Henry 
Villard, Amerikos magazi
no “The Nation” leidėjo sū
nūs. Apie jo likimą žinių 
nėra.

nedėldienio rytą. Jis ėjo iš 
Charbino į Imienpą. Čia bu
vo du keleiviai užmušti, 7 
sužeisti ir apie 100 nusives
ta. Užpuolime dalyvavo a- 
pie 50 razbaininkų.

Trečias traukinys buvo a- 
piplėštas netoli Čenkaotze. 
Čia 7 keleiviai buvo užmuš
ti, 14 sužeista ir apie 100 nu
sivesta. ,

Netoli švangčenpu kinie
čiai razbaininkai nuvertė 
nuo relių japonų traukinį su 
ligoniais ir sužeistais, užmu
šdami ir sužeisdami kelioli
ka žmonių.

Tuo pačiu laiku kitas raz
baininkų būrys išsprogdino 
gelžkelio tiltą tarpe Mukde
no ir Daireno ir apiplėšė te
nai da vieną traukinį.

Netoli Tahsingo japonų 
kariumenė būrį razbaininkų 
apsupo ir įvyko smarkus 
mušis. Sakoma, kad iš abie
jų pusių krito apie 200 vy
rų.

Iš pradžių kiniečiai pra
dėjo ardyti Mandžurijoj ge
ležinkelius ir daužyti trau
kinius sabotažuodami japo
nus. Dabar gi kaip matyt, 
šitas sabotažas pradeda 
virsti paprastu banditizmu.

Vėl Išteisino žmog
žudžius.

Pereitą sąvaitę Mineolos 
miestely, New Yorko valsti
joj, buvo išteisinti 3 polici
jos valdininkai, kurie tar
dydami užkankino plėšiką 
Hymaną Starką. Tai jau ne- 
bepirmas toks išteisinimas. 
Šiomis dienomis Worceste- 
rio policija buvo pripažinta 
“nekalta” dėl lietuvio Jure
vičiaus užmušimo, o kiek se
niaus Washingtone išteisin
tas policmanas užmušęs ve
teraną Jušką (vėliau neži
nia kas tą policmaną Wa- 
shingtone nušovė).

CHOLERA PASMAUGĖ
300,000 KINIEČIŲ.

Iš" Hankau pranešama, 
kad vien tik Šansi provinci
joj choleros epidemija nu
šlavė į kapus 300,000 kinie
čių. Dabar orams atvėsus, 
liga jau sumažėjo.

L". «.

1



r
Knfrag Poslapi*

“Skraidomoji Šeimyna” Skrenda Anglijai.

SKANDALAS LENKIJOS 
KOMUNISTUOSE.

“Naujienos” paduoda iš 
Berlyno “Vorwaertso” šito
kių įdomybių apie Lenkijos 
komunistus:

“Lenkijos komunistu parti
joje kilo didelis skandalas.

“Neperseniai Varšuvos poli
cija pradėjo gauti laiškus su 
parašu ‘Azeff II.’ Tuose laiš
kuose buvo Įvardijama stam
besnieji komunistu lyderiai ir 
nurodoma, kur juos galima su
rasti. Policija, pasiremdama 
šitais misteriškojo ‘Azefo An
trojo’ pranešimais, suėmė visą 
eilę komunistų šulų (mat, ko
munistų partija Lenkijoje yra 
nelegališka).

“Paskui netikėtai paaiškėjo, 
kas tas slaptas komunistų 
skundikas. Atbėgo i policiją la
bai susinervinęs asmuo, pra
šydamas, kad ji gelbėtų nuo 
mirties. Jisai pasisakė esąs a- 
nonymiškų laiškų rašytojas, 
‘Azefas II.’ Jo tikras vardas e- 
sąs Nikolai Baranov, ir jisai 
esąs Lenkijos komunistų par
tijos centro narys. Prieš kiek 
laiko jisai atvykęs i Varšuvą, 
kaipo komunistų internacionalo 
Įgaliotinis, prižiūrėti partijos 
veikimą Lenkijoje. Baranovas 
greitai pastebėjęs, kad komu
nistų vadai gaunamus iš Mas
kvos pinigus nesu vartoja par
tijos reikalams, bet pasivagia 
ir patys praleidžia. Norėdamas 
apvalyt partiją nuo tų žulikų, 
Baranovas ir sugalvojęs išda
vinėti juos policijai.

“Bet partijos vadai suuodė, 
kas juos išdavinėja. ir pas
merkė ji mirčiai.Baranovas jau 
buvęs nuviliotas į Varšuvos, už
miestį, kur jį teroristinis par
tijos būrys ruošęsis nugalabin
ti, bet jam pavykę pabėgti. 
Taigi jisai, komunistų inter
nacionalo Įgaliotinis, atsikrei
pė į Pilsudskio policiją, mal
daudamas. kad ji apgintų ji 
nuo jo draugų.

“Tuo istorija nepasibaigė. 
Iš Maskvos komintemas pa
siuntė naujus Įgaliotinius Į 
Lenkiją, kuriems Įsakyta ‘ge
ležine šluota’ apvalyti Lenki
jos komunistų partijos įstai
gas nuo vagių. Ir tuoj pradėjo 
komunistų ‘veikėjai’ vienas po 
kito šauktis policijos pagelbos 
nuo Maskvos pasiuntinių, ku-. 
rie. girdi, rengiąsi juos užmuš- 

, ti. Matyt. Ir jų sąžinės nėra 
grynos.”

Tai taip išrodo tų revoliu
cingumo specialistų “dar
buotė !” Jusokingesnės ko
medijos nesugalvotų nei Ča- 
li Čaplinas.

“PASTIPO.”
Austrijoj nesenai mirė 

buvusis Vienos miesto poli
cijos galva.-Johann Schober, 
todėl Brooklyno „Laisvė” 
parašė, kad “pastipo kruvi
nasis socialistas budelis,” 
kuris 1927 metais surengęs 
“darbininkų skerdvnę.”

Tik pagalvokit, koks tai 
biaurus sutvėrimas: ir socia
listas, ir policijos galva, ir 
darbininkų skerdikas! Dėl 
to, turbut, jisai ir “pastipo”, 
lyg koks šuva.

Bet ar ištikrųjų taip buvo, 
kaip “Laisvė” norėtų savo 
skaitytojams Įkalbėt?

“Naujienos” parodo, kad 
Bimbos stalinska gazieta 
meluoja, nes—

, “Schober niekuomet nebuvo 
socialistas. Jisai buvo ‘pan- 
germaniškos’ partijos vadas 
Austrijoje, kuri seniaus eida
vo ranka už rankos su klerika
lais (‘krikščioniškais socialis
tais’), bet vėliaus su jais susi
pyko, kada jie. po praloto Sei- 
pdio vadovybe, ėmė krypti lin
kui fašizmo ir pasipriešino Au
strijos susijungimui su Vokie
tija.

“Kai dėl darbininkų skerdy
nės liepos mėnesį 1927 m., tai 
tik komunistiški idiotai gali 
dėl jos kaltinti socialistus. Tą 
skerdvnę surengė centralinė 
Austrijos valdžia, kurios prie
šakyje tuomet stovėjo pralotas 
Seipelis.Ji buvo atkreipta prieš 
socialdemokrat us.

“Vienos policija, kuri šaudė 
i darbininkų minias, buvo ir 
tebėra ne Vienos administraci
jos, bet federalinės valdžios 
kontrolėje.”

Bimba faktų nežino, ta
čiau loja.

Ateis betgi laikas, kad ir 
Bimbai teks užversti kojas. 
Kažin, kaip jis norėtų, kad 
jo priešai apie ji tuomet pa
rašytų: “mirė”, ar “pasti- 
po?

KOKIE ĮSTATYMAI
DRAUDŽIA VISUOTINĄ 

BALSAVIMĄ?
SLA. nariams pradeda jau 

nusibosti klausytis tų pasa
kų, buk valstijų -Įstatymai 
draudžia patiems organi
zacijos nariams rinkti savo 
viršininkus. Jeigu tokie Į- 
statymai ištikrųjų kur nors 
yra, tai SLA. nariai norėtų 
žinoti, kokiais metais jie 
buvo išleisti, kokiose Įstaty
mų knygose Įrašyti, kokiam 
skyriuje, ir kaip jie skamba.

P. A. Deltuva “Naujieno
se” reikalauja, kad šitą da
lyką paaiškintų SLA. advo
katai, kurie daugiausia apie 
tuos Įstatymus kalba. Jis 
sako:

“Įstatymų žinovai — kons
titucijos taisytojai SLA 
riams aiškina, kad Pennsylva
nijos ir Massachusetts valsti
jos draudžia SLA. nariams 
rinkti Pild. Tarybą visuotinu 
balsavimu, nes tai yra ‘prie
šinga tų valstijų Įstatams’, ir 
kad tos valstijos SLA. kuo
poms ‘uždraustų daryt bizni’. 
Bet šitokie aiškinimai iki šiol 
nebuvo jokiais Įrodymais pa
remti. SLA. nariai centro val
dininkus renka visuotinu bal
savimu jau virš 20 metų (o 
seimai tik užtvirtindavo), bet 
nei viena valstija neuždraudė 
kuopoms ‘daryt biznį’.

“Jeigu valstijos tokius drau
džiančius Įstatymus turi, tad 
kodėl SLA. Įstatų Komisija, 
kuri tuos valstijų Įstatus su
randa (advokatai: Bagdžiunas 
ir Birštonas) jiors poros eilu
čių ‘Tėvynėj’ nepacituoja ir 
SLA. nariams tai neparodo? O 
gal Įstat. Komisija mano, kad 
eiliniams nariams Įrodymų ne
reikia.”

Ištikrųjų, laika? jau butų, 
kad advokatai parodytų* 
kur toks Įstatymas ar Įstaty
mai yra. Kodėl to nepadaro 
p. Lopato, kuris yra oficia
lus Susivienijimo advoka 
tas?

PATIKĖJIMUI VISUR 
VOJUS.

South Bostono “Darbi 
ninkas” turi Įvedęs tokį sky
rių, kurio vedėjas pat? stato 
sau visokius klausimus ir 
pats duoda į juos atsaky
mus.

Viename paskutinių nu
merių jis klausia:

“Ar valia katalikui nueiti 
masonų pramogas bei vakaru
škas?”
Ir atsako:
“Nevalia, nes Įsistatoma 

pavojų susilpninimo arba visi
ško praradimo tikėjimo. Prie
žodis saka: ‘Su kuomi sutapsi, 
tokiu ir pats patapsi

Iš to išeina, kad katalikų 
tikėjimas yra be galo silp
nas daiktas. Užtenka tikin
čiajam tik susidurti su lais
vais žmonėmis — ir jo tikę 
jimas išrūks kaip durnas!

U* }

KELEIVIS, jg BOSTON

Čia parodyta amerikiečio G. Hutchinsono 
ko Į Angliją.

šeimyna, kuri šiomis dienomis išlėkė iš New Yor-

PRANAŠAUJA AŠTRIOS da atsigauti. Taigi gali būt,' ketąs grįžti Amerikon. Kažin 
INFLIACIJOS LAIKO- kad ir vėl susilauksime “ge- jo svajonė ar beivyks.

TARPI. rų” laikų, pakol ateis
Amerikoje yra visa eilė Į- naujas krachas.

staigų, kurios renka visokias pfT - į proto sumišimo ženklų. Pa
statistikos žinias ir jomis PETNYcIOJ MĖSĄ VAL- 
pasiremdamos iš kalno sten- GYT NEVALIA, BET 
giasi atspėti, kaip vystysis ŽMOGŲ UŽMUŠTI 
šalies biznis ateityje. GALIMA.

Prie tokių Įstaigų priklau- “Naujienų” bendradarbis 
so Babsono Statistikos Or- rašo apie vieną New Yorko 
ganizacija, Alexander Ha-1 galvažudį, kuris užmušė 
milton, Brookmire, Colonel daug žmonių ir ant galo pa- 
Ayres, Bankers’ Economic, teko į policijos rankas. Ir 
Poor’s ir visa eilė kitų. štai koks Įdomus momentas:

Kiekviena jų leidžia tam “Pagautas ir surakintas, 
plėšikas buvo pristatytas pro
kurorui (District Attomey)

tikrą periodinę literatūrą, 
kur paduodamos visokios 
statistikos, palyginimai ir 
stebėtinai tiksliai apdirbtos 
biznio apžvalgos. Šitą jų li
teratūrą paprastai prenume
ruoja pirkliai, fabrikantai, 
bankai, brokeriai ir kitokie 
biznieriai. Ir ji brangi. Pa
vyzdžiui, Babsono “service” 

na‘ kaštuoja nuo $125 iki $200 
metams.

Dabartiniu laiku beveik 
visos šitos įstaigos tvirtina, 
kad depresija jau pasibaigė. 
Tai nereiškia, žinoma, kad 
mes turime jau “prosperi- 
ty”, bet aršiausis laikotarpis 
esąs jau pergyventas ir nuo 
šiol biznis ir darbai turėtų 
eiti geryn.

Šitokia nuomonė yra išve
dama iš to, kad pastaruoju 
laiku pradėjo kilti prekių 
kainos. Kai prekių kainos 
kįla. tai visi skubina jas pir
kti, nes bijosi, kad toliau jos 
bus d a brangesnės. Fabri
kantai stengiasi prisipirkti 
sau žalios medžiagos, o 
krautuvininkai — gatavų

“MARGIAIS” ŠAUKIASI 
PARAMOS.

Komedijanto Vanagaičio 
organas “Margutis” skun- 

produktų. Biznis atgija, pra--džiasi, kad jam reikalinga 
monė pasitaiso, atsiranda Jau pagalba, nes daug pini-
daugiau darbų ir taip susi
daro “geri laikai.”

Dėl to šitie kapitalistinio 
biznio pranašai ir sako,- kad 
depresija jau pasibaigė, nes 
prasidėjo kainų kilimas.

Gali būt tiktai klausimas, 
ar ilgai tas kainų kilimas 
laikysis? Ar nepradės jos ir 
vėl kristi?

Viena tokių statistinių or
ganizacijų, būtent “United 
Business Service”, 7 rugsėjo 
išsiuntinėjo savo klientams 
laišką, kur tarp kita ko pra
našauja, kad —

“Today, we are on the thres- 
hold of what promises to be 
one of the sharpest periods of 
inflation in stoeks and com- 
modities in historv.”

Tai reiškia, šiandien mes 
stovime ant slenksčio tokio 
aštraus “stakų” ir prekių ki
limo, kokio da nebuvo musų 
istorijoj.

Ir šita įstaiga pataria savo 
klientams kai kurias prekes 
pirkti tuojaus. Vėliaus iš to 
busią gero pelno.

Ar taip ištikrųjų bus, mes 
nežinome. Bet tai nėra ne
galimas daiktas.

Kapitalizmas, kaipo drau
gijos sistema, savo istorinę 
misiją jau altiko ir vėliau ar 
anksčiau turės žlugti; bet 
iš dabartinio krizio jis gali

vėl

dėl išklausinėjimo, kad dau
giau patyrus apie plėšinius ir 
gengių veikimą New 
didmiestyje. Klausinėjant plė
šikas nusiskundė, kad jis val
gyt noris ir pavalgęs galėtų 
daug daugiau papasakoti. Pro
kuroras pasiūlė plėšikui gerą 
‘steko’ vakarienę, bet plėšikas 
atisakė, kadangi tą dieną bu
vo pėtnyčia. Pasak plėšiko pa
reiškimo. jis savo- gyvenime 
niekados nėra mėsos valgęs 
pėtnyčioj, nes esąs geras kata
likas.”

Todėl “Naujienų” rašyto
jas ir pastebi, kad religinis 
auklėjimas doriškai žmo
gaus nepakelia. Dievuotas 
katalikas banditas mėsos 
pėtnyčioj nevalgo, nes tai 
nuodėmė. Bet žmogų užmu
šti jam nieko nereiškia.

gų suėdančios radio valau, 
dos. Be radio negalima esą 

bet —
Tokiu budu pasidaro dides

nės išlaidos ir Margutis reika
lingas paramos. Margučio šta
bas dirba visiems lietuviams 
naudingą barbą ir todėl jis rei
kėtų gelbėti visomis išgalė
mis.”

Taip rašo 16-tas “Margu
čio” numerys.

Bet mums išrodo, kad p. 
Vanagaitis čia juokus kre
čia. Jis sakosi dirbąs visiems 
lietuviams naudingą darbą. 
Na, o kaip su “Naujienom”, 
kurias jis apskundė, norė
damas už dyką gauti $10,- 
000? “Naujienas” juk lei
džia lietuviai. Ar jo darbas 
jiems naudingas?

M. PETRAUSKAS SUN
KIAI SERGA PROTO 

LIGA.
J. O. Sirvydas rašo iš Lie

tuvos “Vienybei”, kad M. 
Petrauskas visai pamišo. 
Sako:

“Musų garbingas liaudies 
dainų ir operečių kompozito
rius, Mikas Petrauskas, susir
go proto liga. kuri šiomis die
nomis ypačiai pasireiškus aš
triame pavidale ir be ne guls Į 
ligoninę. Dar pernai Kaune 
man sakė Čiurlionis, kad Mikas

į,£

Mikas Petrauskas jau ir 
Amerikoje būdamas rodė

kurinėmis jo dienomis Bo
stone labai keistai nukalbė
davo, visuomet pamesdavo 
savo daiktus ir skųsdavosi, 
kad visi jį “apvagia” tos ir Diazai kartu su kuni-
“skriaudžia” ir Lt Dėl to arljs3? jodinėjo liaudies spran- 
timesni jo draugai ir pasi - da» katalikiškoji spau-
rūpino išsiųsti jį Lietuvon.

PUSNUOGĖ NEPILNA- 
PROTĖ.

Varėnos apylinkėj, Aly-
taus apskrity, jau nekuri lai- ^spaudos įkvėpti katalb
Lro ncelnhimn Irom matmimo x *ką pastebima kaip nepilna- kai faEnatikai viena MeksiYorta> prote moteriške vaikščioja kos p,.ezi(lentą, . . nušovė,po kaimus pusnuoge. antrį pašovė ■}Kataliky ’ku.

Daugiausia nemalonumų inigai net bažnyčias Meksi- 
sudaro sanatorijos adminis-jkoj boikotavo/ kada jiems 
tracijai. Atėjus prie sanato- • uždrausta iš Dievo bizni da- 
rijos iš adm. ir ligonių pra-J ryti ir žmones mulkinti? Tai 
šo valgyti ir pinigų, kitą kar- i tokia “valstybių bičiulis” 
tą net verkdama. O gal jiįkunikų spauda, 
jau 1—2 dienas nevalgiusi? i Aš, katalikiškoji spauda, esu 
Reiktų kam tas reikalas pri- j vargdienių prietelius, sako
klauso, susirūpinti nelaimin 
gu žmogumi!

Be to sanatorijos pažiurę- j vargdieniai bučiuoja klebo- 
ti atvažiuoja daug ekskursi- nui rankas, gausiai aukauja
jų ir prie sanatorijos matant
slankiojančią pamišėlę — ir nereikalauja jokių atskai 
pusnuogę kažkaip keista... :tų. Bet jeigu jie užsimano

TINKAMA SVIESA

Apsaugoja sveikatą
JŪSŲ
ŠEIMOS

Persitikrink it kad jūsų na
muose hutų užtektinai švie
sos patarnaut visuose rei
kaluose jūsų šeimai. Skir
tumas kainos tarp blogos

ir. geros šviesos, vos bus patėmyta ant jūsų elektros bi
tes. Neatkreipus į tai atydos. tai jus ar jūsų vaikai nu
kentės nuo bereikalingo akių įtempimo. ,

Daug kartų “nuovargio” jausmas paeina nuo nuolatinio 
akių Įtempimo namie, štore ar ofise, (įeito kad žmogus 
dirba, skaito ar studijuoja prie blogos šviesos.

Ištir-fcit dabar dėl savo ir jusų šeimos sveikatos, 
elektrikierios peržiūrės jūsų dabartinį įtaisymą, 
jeigu jums. patiktų geriau,
pašaukit musų Home Light- 
ing Expertus, 39 Boylšton 
Street, Boston, jie suteiks 
jums patarimą dykai.

Bite
Bet.

M F a r, t r o m

c ii įsu n
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Tokiu antgalviu South 
Bostono “Darbininkas” iš
spausdino tūlo Klinknerio 
straipsnį, kur išdėstomos vi
sokios katalikiškos spaudo? 
kilnios ypatybės. Kai kurias 
jų aš čia paminėsiu ir savo 
pastabas pridėsiu.

Klinkneris sako: “Aš, ka
talikiškoji spauda, esu ge
riausis Valstybių bičiulis.

O aš sakau, kad ne visuo
met. Kai Rusiją valdė des
potas caras, tai kataliku 
spauda Rusijos valdžiai bu
vo geras bičiulis. Pralota? 
Antanavičius savo aplinkra
šty pareiškė, kad caras yr? 
pastatytas paties Dievo ir 
priešintis jam nevalia. Bet 
kaip tą “Dievo pateptini” 
Rusijos darbininkai nuver
tė, tai nuo to laiko katalikų 
spauda ugnimi Į Rusiją 
spiaudo.

Taip pat buvo ir/su Mek 
sika. Pakol despotai Huer

da buvo geras Meksikos bi
Įčiulis. Bet kada despotizmui 
i Meksikoje atėjo galas ir ku
nigų dvarai tapo išdalint 
žmonėms, tai katalikiškoji 
spauda sukėlė kruviną mai
štą prieš Meksikos valstybę.

o

Klinkneris.
Bet tik tuomet, kada tie

‘Dievo garbei” savo pinigus

r O M o a n y

žinot, kur klebonas jų pini
gus padėjo, tuomet šitas jų 

prietelius”, katalikiškoji 
spauda, apšaukia juos “be
dieviais”, “šliuptarniais”, 

bolševikais” ir kitaip. O 
jei to negana, tai klebonas 
pasišaukia policiją ir tie 
vargdieniai - gauna į kailį. 
Kruvinų muštynių bažny
čiose yra buvę beveik kož- 
noj lietuvių parapijoj Ame
rikoje. Pašėlęs “vargdienių 
prietelius,” ta katalikiškoji 
spauda!

Aš, katalikiškoji spauda, 
esu tiesos sužiedotine ir ne
galiu būti bičiulis pikčiui, 
neteisybei ir nuožmumui,
ako Klinkneris.

Bet vos tik šiomis dieno
mis New Yorke mirė Jonas 
Perkūnas, kurį katalikiškos 
spaudos Įkvėpti mušeikos 
nuožmiai sumušė, sulaužy
dami jam kaulus ir atimda
mi sveikatą visam nelaimin
gam gvvenimui. Ach. kokia 
teisinga ir meilės pilna ta 
katalikiškoji spauda!

Aš, katalikiškoji spauda, 
apsakau apie vienuolių sese
rų žygius.. Aš duodu tau pa
saulio žinias, sako Klinkne
ris.

Bet tos žinios būna visuo
met iškraipytos ir melagin
gos. Socialistai ir laisvama
niai visuomet šmeižiami, o 
katalikai giriami. Bet kai 
katalikų šulai Lietuvoje sku
ta lašinius, kai kunigai mini- 
steriai vagia valstybės pini
gus, kai jie šmugeliuoja sa
chariną, arba kaip pralotas 
Olšauskas pasmaugia Birš
tone savo meilužę, tai aš, 
ta doroji katalikiškoji spau
da, tyliu kaip siena ir baisiai 
pykstu kuomet “bedieviški” 
laikraščiai išpliauškia žmo
nėms visą teisybę.

Oi, kokia aš kilni ir tei
singa, — aš, katalikiškoji 
spauda!

D-ras Yla.

Vėžio Gydymas
Bičių Nuodais.

Belgrado laikraščiai pilni 
sensacingų pranešimų apie 
Belgrado medicinos fakul
teto laboratorijos atrastą 
naują būdą vėžiui gydyti. 
Bandymus darė nesenai žu
vusio prof. Jovanovičiaus 
studentas, d r. Šachovieius.

Tirdami vėžio ligą, abudu 
mokslininkai pastebė jo,kad, 
kažkodėl, nė vienas iš vėžiu 
sergančių neužsiima bitinin
kyste. Pirmiau buvo patirta, 
kad sutinimas audinio, pa
liesto vėžio, pagydo vėžio 
sukeltą sutinimą. Iš kitos 
pusės taip pat žinoma, kad 
bičių Įgėlimas sukelia išti
nimą.

Suvedę šiuos davinius tie 
du mokslininkai pradėjo da
ryti bandymus su bičių nuo
dais ir vėžiu sergančiais kiš
kiais. Pasekmės pasirodė 
visai patenkinamos. Vėžio 
sutinimai mažėjo, nyko ir 
susileido jau po trečios bi
čių nuodų indžekcijos, bet 
galutinai nepranyko.

Tolimesnis darbas buvo 
surasti tokią substanciją, 
kurią sumaišius su bičių 
nuodais, butų galima galu
tinai išnaikinti vėžio patini
mus. Tokią substanciją dr. 
Šachovičius ir rado pačio 
sutinusio audinio produk
tuose.

Dr. šachovičiaus atradi
mai pranešt Paryžiaus mok
slo akademijai, kuri rezul
tatus patvirtino. Tolimesni 
bandymai daromi įtempto
mis pajėgomis.
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To niekas nepeikia

UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ.
Franas Tylius kaltinamas Į tirti, ar padėti jose Wilso- 
nužudymu Wilsono tikslu I no parašai tikrai Wilsono

pasisavinti $40,000 jo 
pinigų.

Šiomis dienomis Keno- 
shos policija suėmė Franą 
Tylių, buvusi kitą syk lietu
vių saulininką, o dabar ge
rai žinomą butlegerį, ir kal
tina jį nužudymu realesta- 
tininko Wilsono, tikslu pasi
savinti §40,000 jo pinigų. 
Policija sako, kad Tylius 
prie kaltės jau prisipažinęs, 
tik tvirtinąs, kad ne jis vie
nas tą darbą atlikęs, o pri
gulėję dar keturi vyrai, du 
iš jų italai, kurių jis ir var
dus policijai padavęs. Poli
cija dabar jieško anų ketu
rių.

Tyliaus planas nužudyti 
Wilsoną ir pasisavinti jo pi
nigus esąs labai gerai ap
galvotas ir labai gudriai su
planuotas.

Žinojo, kad Wilsonas turi 
pinigų.

Robertas A. Wilsonas bu
vo gerai Kenoshos mieste 
žinomas real-estatininkas. 
Tylius buvo jo namuose gy
venęs ir žinojo, kad jis, 
Wilsonas, turėjo $18,000 
Kenshos miesto bonais; kad 
jis turėjo daug elektros 
kompanijos bonų ir, kad jis 
gavo ar greitu laiku butų 
gavęs iš miesto stambią su
mą pinigų už paimtą iš jo 
žemę gatvės platinimui. Jis 
taipgi žinojo, kad Ledi apy
linkėj Wilsonas turėjo vie
ną farmą 20 akrų, o kitą— 
200 akiu.

ranka parašyti Ekspertas 
palygino parašus su kitais 
Wilsono raštais ii' pripažino, 
kad notos tiktrai paties Wil- 
sono pasirašytos, tik jo bu
tą labai susinervavusio jas 
pasirašant, ir kad jos buvo 
pasirašytos abidvi tuo pačiu 
laiku, ne daugiau kaip 10 
dienų atgal. Tas tuojaus 
Tylių ir Įpainiojo.

Tylius verkia.
Tylius pradėjo verkt, kad 

jis esąs niekuo čia nekaltas. 
Policijos klausinėjamas jis 
verkė visą dieną, pagalios 
prisipažino, kad tas notas 
jis su savo kitais sėbrais 
pats padaręs ir išsivežęs 
Wilsoną neva farmą pirkti, 
miške privertęs jį abudu 
vekseliu pasirašyti ir tada 
Wilsonas buvęs užmuštas.

Parsivežęs tas popieras 
namo, Tylius suglamžęs jas, 
sutrynęs su dulkėmis ir pur 
vais, apiplušęs jų kraštus, 
kad išrodytų jau kaip pase
nę dokumentai. Nežiūrint 
to, rašto ekspertas vistiek 
pažino, kad notos buvo pa
darytos tik keliatą dienų 
atgal.

"barnia «aro zaiumoj — uap 
at r atiduot a didžiojo tapytojo Harrey 
Dunn ... įkvėpto barbariiku 
žiaurumu baiaiautiojo Aiijot plėii- 
ko , . . “žolė nebegalėjo augti kur 
jo arkly* perbėgo” . . • 433-453 
metui* Kritlui girnų*.

M:

Nutarė prievarta išgauti iš 
Wilsono porą vekselių.
Tylius nutarė smurtu iš

gauti iš Wilsono porą vek
selių (notų) 40,000 dolerių* 
sumai. Jis nuėjo net pas vie
ną advokatą pasiklausti, 
kaip butų galima sukolek- 
tuoti notą, jeigu jos davėjas 
butų jau miręs arba užmu
štas. Dešimčiai dienų pras
linkus, jis klausė tų pačių 
informacijų susitikęs pažįs
tamą detektivą. Paskui Ty
lius nuėjo į real estate ofisą 
ir paprašė, kad stenografis- 
tė padarytų jam formalę 
notą ant šimto dolerių, nes 
jis norįs paskolint šimtinę 
savo draugui. Tuo budu jis 
norėjo patirti, kaip notos y- 
ra rašomos. Paskui jis vėl 
sugrįžo į tą ofisą ir paprašė 
poros tuščių blankų tokioms 
notoms.

Išsivežė Wilsoną “farmos 
pirkti”

Kai jau viskas buvo su
ruošta. Tylius atėjo pas Wil- 
soną ir pasakė turis žmogų, 
kuris noris pirkti farmą. At
sivedė su savim ir tą “pirkė
ją.” Ir visi tris išvažiavo. 
Wilsonas namo jau nebesu
grįžo, o Tylius tuojaus pra
dėjo kolektuot savo notas, 
viena kurių buvo ant $18,- 
000, datuota 1928 metais, o 
kita ant $22,000 ir datuota 
1930 metais.

Šitos notos Tylių pražudė.
Tas notas Tylius pristatė 

į teismą ir gavo iš teismo į- 
sakymą jas kolektuoti. Bet 
pražuvusio Wilsono sūnūs 
pasipriešino tam, sakyda
mas, kad tos notos negali 
būt tikros. Jis žinąs, kad jo 
tėvas niekad iš Tyliaus pini 
gų neskolinęs, ypač tokių 
stambių sumų. Tuojaus kilo 
nuožiūra ir policija paėmė 
Tylių apklausinėti, kur ir 
kaip jis tas notas gavo. Tuo 
pačiu laiku notos buvo pa 
duotos rašto ekspertui iš-

Wilsono lav<
miške užkastas.

Vienas farmerys jieško- 
damas savo karvių užėjo 
miške šviežiai supiltą krūvą 
žemių, panašią į kapą. Jis jį 
pakasė pagaliu, ir pasiro
dė žmogaus lavonas. Tai 
buvo tas pats real estatenin- 
kas Wilsonas, kurį Tylius 
išsivežęs “farmos pirkti”Jo 
rankos buvo užpakaly suri
stos, galva sudaužyta, ant 
kaklo smaugimo ženklai. 
Jis buvo mušamas ir smau
giamas, kad pasirašytų tas 
notas, o kai pasirašė, visai 
buvo nugalabytas.

Kas yra Franas Tylius?
Kaip rašo “Milwaukee 

Sentinel”, Franas Tylius 
per ilgus metus gyveno Ke
noshos mieste, Wisconsino 
valstijoj. Pirma jis dirbda
vo tenai galiūnuose už bar- 
tenderį, paskui ir pats tapo 
saliuninku. Dabar jis buvęs 
policijai žinomas kaipo 
smulkus butlegeris.

WORCESTERIO ŽINIOS.

Co»
Tb.

Tobacco Co.

NEWARK, N. J.

“Vilniaus pasų” pardavinė
jimas.

Rugsėjo 5 d. buvo sušau- 
iktas “Vilniaus pasams” par- 
Į davinėti visuomeninis susi
rinkimas, į kurį atsilankė 
virš poros desėtkų asmenų. 
Atėjęs į susirinkimą sutinku 
arkivyskupą Geniotį ir besė
dintį “Nojaus arką”, arba 
taip vadinamą seną Newar- 
ko “patrijarką”. Supranta
ma, kuomet pamačiau visus 
senus savo draugus, mano 
širdis apsiramino.

Susirinkimą atidarė p. 
Ambrozas, nusiskusdamas, 
kad taip mažai klijentų atė
jo. Po to buvo pakeltas klau
simas, kaip išplatinti “Vil
niaus pasus”. Apie tai kalba 
p. Trečiokas; aiškinasi, kad 
turįs tam tikslui įgaliavimą. 
Ambrozas atkartoja saky
damas, kad be paliudijimo 
niekas negalėsiąs rinkt au
kų arba tam tikslui daryti 
susirinkimus be jų “pavele- 
nės.” Geniotis pastebėjo: 
“Tegul Įgaliavimai būna sa
vo vietoje; mums čia susi
rinkusiems pirmiausiai rupi 
žinot, kaip tvarkingiau gali
ma butų prisiruošti prie 
darbo, kad visų pakraipų 
žmonės galėtų imt dalyvu- 
mą. Su jo pareiškimu sutin
ka p. Podžiunas, Trečiokas, 
Lazdinienė, Sireikis, ir kt. 
Kuomet jie kalbėjo, vargon. 
Stanišauskas rėkė visa gerk
le, bet ko jis rėkė, niekas 
nesuprato. Jo paties šalinin
kai ėmė jį bart ir šaukė, kad 
atsisėstų.

Po to sutikta rinkti tam 
darbui veikiančią komisiją. 
Ambrozas norėjo, kad jie 
butų priimti kaipo “Lietu
vių laisvės dienos valdyba,” 
bet paaiškėjo, kad toji jų 
valdyba nėra visų Newarko 
lietuvių valdyba. Apart to, 
dar jie aiškino apie garbės 
narį kun. Kelmelį, bet Į tai 
susirinkusieji visai nekreipė 
domės. Rengėjai šio vakaro 
buvo Gudas, Trečiokas, Žu- 
gžda, Ambrozas ir Stanišau
skas. Visi 5 įeina į veikiantį 
komitetą ir prie to liko iš
rinkta dar 10 narių: Podžiu- 

Keturi metai atgal Gary nas> Geniotis, Andruškevi- 
stovėjo labai gerai. Miestas čius, Lazdinienė, Sireika ir 
buvo pradėjęs augti, darbai ( kt. Kaip susirinkimas iškas
ėjo gerai, žmonės statėsi kirstė, komiteto nariai laikė

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Luckies
• .. lengviausiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

’ES perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Luekv Strike 
lengviausiu cigarctu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog "Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lencva” — todėl šis

paikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako. kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

*It’s toasted”
Tos pūkelis lengvą Luckies

"Jei žmogus parašytų geresnę knygą, pasakytų geresnį pamokslą, ar padarytų tobulesni,is slastus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasistatyta namus miško tankmėje, t ištiek pasaulis iki jo durų pramins taką.“ 

RALPH VALDO EMERSON
Ar Jis fireSkimis neganėtinai paaiškina kode! pasaulis užgiria ir priima Lucky Strike?

SUKAKO JAU 10 METŲ, KAIP MIRĖ 
DĖDĖ ŠERNAS.

Parsiduoda d-ro Karaliaus
knygynas.

CHICAGO, ILL.

Rodos, tik vakar da Dėdė 
Šernas redagavo “Lietuvą”, _ Kitas liūdnas chicagie- 
kurią leido lietuviško banko čiams dalykas, tai d-ro Ka- 
savininkas Olševskis, o šian- raliaus mirtis. Tragingas jo 
dien jau nėra nei to banko, išnykimas is gyvenimo taip 
nei “Lietuvos”, nei

ketina Chicagon nebegrįžti, 
nes čia žuvo bankuose visi 
jo pinigai ir šiaip labai pra
stai ėjo biznis.

Teleskopas.
gražius namus ir pirko lo-

GARY, IND.
Apie viską po truputį.

savo susirinkimą. Ambrozas 
pasakė: “mes turim valdybą

Woreesery darbai prade
da biskį pagerėti, audekli- , 
nės pradėjo dirbt, bet prii-' 
ma po kiek tik senus darbi
ninkus ir nukapotomis al
gomis. Naujų visai neprii
ma.

Katkausko krautuvė po 
gaisro da neatidaryta, eina 
tardymas ir patikrinimas 
prekių. Kaip tik užbaigs 
patikrinimą, krautuvę tuo
jaus atidarys. “Keleivį” da
bar galima gaut pirkt pavie
niais numeriais ant kampo 
Ward s treti ir Millbury.

Spalių 2 d. atlėks į Wor> 
cesterį lak. S. Girėnas ir ka
pitonas Darius. Worcesterio 
lietuviai neatsilieka nuo ki
tų. Jie parandavojo Oxfor- 
de seniau buvusią orlaivių 
stotį, dabar ta vieta priklau
so lietuviui Vasiliauskui 
Komitetas surengimu' avia
cijos dienos susideda iš 
vietos draugijų ir pavienių 
žmonių. Tikietus galima 
gaut pas komiteto narius, 
taipgi pas Purvinską, Rauk
ti, JanušonĮ, Dirvelj, Kriau- 
čelį, Katkauską ir kitus.

Report.

tus. Daugelis buvo įsigiję • C 1 " ‘„ „ .& „ .  išrinkta. Bet kas juos įsnn-savo pastoges, tapo namų . _ XT _ - -• • i - t- - i • i ko, jis nepasake. Nors nanaisavininkais. Jie tikėjosi lai-,, y-,

kili hėo-jint atmokėti >ciV(i^UVO ^U0 nePat^nkintl, bet
• J* o ? I argumentuoti nebenorėjo,morgicius^ Bet štai, užėjo <<Jei

nelaboji depresija, ^maz^-Larbės trokšta temil dirba” 
jo darbininkų Įplaukos. Kai garbes ^OKsta, tegul «?™a • 
kurie atsidūrė bedarbių ei
lėse. Suprantamas daiktas, 
atmokėti paskolas jie nebe
galėje. Todėl žmones pra
randa namus, praranda vis
ką ką turėjo. Kas čia kal
tas? Kaltininko negalima

Daugelis per laiškus tei-
___ ____ Dėdės visus sukrėtė, kad ir atsipei- raujasi, kaip čia darbai ir

Šerno“ lrne šiandien jau vi- keti sunku. Pereitą sąvaitę bizniai eina. Taigi pranešu 
sa tai išnyko. Šiomis dieno- “Naujienose” pasirodė ži- visiems per “Keleivį”, kad 
mis sukako jau 10 metų, kai n^a’ kad likusi velionės žmo- musų garsusis miestas eina 
Dėdė Šernas mirė. Pereitą na dabar parduoda jo kny- prastyn: vieni fabrikai už- 
nedėldienį, 11 rugsėjo, tau- g.Vn3- D-ras Karalius buvo sidarę, o kiti dirba tik po 1 
tinėse Chicagos lietuviu ka- didelis knygų mėgėjas ir ar 2 dienas sąvaitej. Ka* ly- 
pinėse buvo minimos tos labai daug skaitydavo. Kny- tas žmonių minios eina prie 
liūdnos sukaktuvės. goms jisai išleido labai daug dirbtuvių darbų žiūrėti, bei

(pinigų ir todėl pas jį susida- bosas vis atsako, kad šią 
Nors jau 10 metų praslm- ]abaj gražus knygynas, savaitę “nestarduos’ . Ii 

ko nuo jo mirties, betlietu- Ljku?i našlė dabar norėtų vėl žmones eina namo. be 
vių visuomenė užmiršt. jo knygas parduoti, nes jai darbių armija auga ka* die- 
negali. Ir kaipgi užmiršt, jog nereikalingos. Gerai bu- ną. Miestas duoda bėdai-
Juk turbut nėra siek tiek ap- ty, kad kas nupirktų visą biams šiek tiek maisto, bet nai turėjo sudėjęs savo cen 
sisvietusio lietuvio, pas ku- knygyną. Jei kas norėtų reikia už tai eiti ką nors pa- tus, paliko be nieko, 
n nebūtų DėdėsŠėmo kny- ,gauti šituo reikalu platesnių dirbeti. i J. A. G.
gų. O kas gi rasė apie Rusi- žinių, tegul parašo laišką, —. ..r-- ------------------------------- ----- —
jos revoliuciją 190o metais adresuodamas: Mrs. B. Ra
ir vėliaus? Juk tas pats Dė-;raliuSt 1739 g Halsteti 
dė šernas. O revoliucijos chicago, III. 
dienos tokios įspūdingos,
atsiminimai tokie gilus, ir 
tuos įspūdžius Dėdė Šer
nas da daugiau mumyse pa
gilindavo. Kaip gi jį už
miršti?

Ir štai, dešimčiai metų

st,

Apvogė “Naujienų” ofisą.
Nežinomi piktadariai vie

ną naktį įlindo per langą Į 
“Naujienų” ofisą ir pavogė 
typewriterį, tai yra rašomą
ją mašinėlę. Kaip rodo?,

ra.YT. Tl OJ^
TAU PADĖ- 
SIU SUMAZ
GOTI DIAES

praslinkus nuo jo mirties, daugiau blėdies nepadarė, 
mes susirinkome prie jo ka- Spėjama, kad tai bus darba? 
po pagerbti jo atmintį. Kai-.lietuviškų vagilių, 
bėjo drg. Grigaitis, d-ras į šiomis dienomis apleido 
Graičiunas, adv. Gugis ir ki- Chicagą ir visą Illinojaus
ti. Sūdainavo “Pirmyn” 
choras. Liūdna buvo visiem, 
kad Dėdės Šerno jau nebė
ra.

valstiją žinomas lietuvių 
vaistininkas E. Tupikaitis. 
Išvažiavo su žmona automo
bilium į rytines valstijas ir

i

Po to buvo išrinkta komi
sija prakalbų surengimui ir 
duota patarimas, kad kviesti 
sekančius kalbėtojus: “Vie
nybės” red. Valaitį, Genio
tį, Dr. Vencių, Joną Liūtą ir 
porą kitu. Kaž kas buvo pa-

surasti, nes kurie n nepirko'^8’ rkakd,p.akv?sti„ ’S"’ 
tai ir tie liko i,us-lKalme,1l: beP?_v?1S,į S2’-namų, 

kriausti — 
sidarė 11

NEREIKS, FRANUK.
Aš DABAR MAZGOJĘ 
DlšES LENGVU RU
DU... SU RINSO. JIS 
GREIT NUIMA RIE
BALUS. N UPLA U JI 
—IŠDŽIŪSTA PA
ČIOS. RINSO GE
RAS BANKOMj—7

Milionai vartoja Rinso 
žluktui, skalbtuvėj ir blhide

musų mieste uz- 
bankų, ir kas te-'

i nišauskas vėl ėmė rėkti, gir
di dvasiškiu nereikia. Kiti
sako: “Keista, pats tarnau-
ja bažnyčiai, o priešingas 
savo klebonui.” Na, jei taip 
paseks visi parapijonai, tai 
tikrai dvasiškiai nebebus 
reikalingi. • Pats.

LAWRENCE LIETUVIS 
ADVOKATAS.

Gerai žinomas lietuvis 
advokatas H. P. Lesburtas, 
kuris per keletą metų prak
tikavo Lynne, Cambridge, 
nuo dabar atidaro ofisą 
Lawrence Cregg Buildinge, 
ruimas 802. Lawrenco lietu
viams bus daug parankumo 
teismo reikale turint lietuvį 
advokatą. Lesburto tėvai 

1 gyvena per ilgus metus Lyn- 
, ne ir žinomi kaipo pažangus 
i ir inteligentai žmonės mu
sų apielinkėje. Rep.

iit
i
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Švedų Amerikos Linija, užsimokėjęs šios šalies val- 
kuri nuo dabar bus žinoma1 džiai visas savo taksas ir to-' ( 
kaipo “Baltasis švedų Lai-'dėl leidžiamas išvažiuoti.'}
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—0 ką daugiau pasaky
si, tėve?

—Maike, aš galiu tau pa
sakyti labai gerą navyną.

—Na, na?
' —Jes, vaike, dabar tai 
jau šiur bus pinigų.
•- —Tai jau vėl kokią nors 
nesąmonę sugalvojai, tėve.

—Žinai ką, Maike? Rei
kia atidaryt cudauną vietą 
Amerikoje, tokią kaip Šid- 
lavoj yra. kur žmonės nuo 
visokių kvarabų išsigydo.

—Bet aš jau ne syki tau 
aiškinau, tėve, kad stebuklų 
pasauly nėra, ir jeigu tu to
kią vietą paskelbtum, tai 
net ir tavo vyčiai pradėtų 
juoktis.

—Maike, tu esi bedievis, 
tai nenori i Dievo galybę ti
kėt. Ale aš tau sakau, kad 
cudai buvo ir bus. Ar tu ne
skaitei šventam rašte, kaip 
šventas Dzidorius su savo 
ožka gyvas buvo Į dangų nu
neštas?

—Ne. tėve, tokių dalykų 
aš nei šventrašty nesu skai
tęs, nors atmintinai jj žinau.

—Gali būt, vaike, kad per 
apmilką aš misteiką pada
riau. Gal tai nebuvo šventas 
Dzidorius, ale aš šiur žinau, 
kad vieną žmogų aniuolai 
nuvežė gyvą j dangaus ka
ralystę. Ar tu, Maike, neži
nai jo pamilijos?

—Gal tu turi galvoj šven
tą Elijošių, tėve?

—Dacit, Maike! Šventas 
Elijošius! Aš taip ir misli- 
nau, kad tu turėtum apie ji 
žinot.

—Tu. tėve, vadini mane 
“bedieviu”, ir tuo pačiu lai
ku nori kad aš žinočiau visų 
šventųjų gyvenimą.

—Na. nesibark, Maike, 
bus viskas olrait. Dabar aš 
tau duosiu gerą priklodą.

—Bet tu nukrypai nuo 
dalyko, tėve. Kur gi tavo 
planas pinigams daryt?

—Veidiminut. Maike, aš 
tau pasakysiu savo planą 
raidavei. Ir iš to tau bus ge
ras priklodas. Tu atsimeni, 
vaike, kaip aš andai nukri
tau nuo medžio?
- —Taip, atsimenu.

—Taigi dabar aš išfige- 
riavau, Maike, kad tas mano 
pripotkas buvo cudaunas. 
Kaip aniuolai kitąsyk nune
šė šventą Elijošių j dangų, 
taip jie dabar ir mane nukė
lė nuo to medžio, kad aš už
migęs neužsimuščiau. Va
dinasi, čia Dievo galybė pa
rodė aiškų cudą. Ir iš to, 
Maike, galima padaryti ne
siektu bizni.

—Man vistiek tavo pla-1 
nas neaiškus, tėve.

—O man, vaike, čia vis
kas aišku, kaip ant delno. 
Visų pirma reikia paduot i 
gazietas, kad aniuolai nu
kėlė nuo medžio vyčių gene
rolą. Žinoma, bedievių ga- 
zietos tokių dalykų nerašys. 
Ale jeigu paduosim tokią ži
nią i katalikišką “Darbinin
ką” ir “Draugą”, tai jie iš- 
drukavos ją didžiausiomis 
litaromis ant pirmutinių 
puslapių. Tada visos davat
kos norės tą vietą aplanky
ti. O mes prikalsim dideli 
baksą pinigams dėti ir užra
šysim, kad kas duos penki
nę. tas gaus šimtą dienų at
laidų, o kas apieravos de-{ 
šimtinę, tam per tris metus * 
nereikės pekloj sėdėt. Tai,! 
ve, Maike, koks mano sky-; 
mas. Kaip tu rokuoji, ar ne
bus gerai?

—Aš manau, tėve, kad 
toks biznis sektųsi, nes tam
sių žmonių da yra. Ypač jų 
nestinga tarp tikinčiųjų. Bet 
tu turi atsimint, tėve, kad 
Amerika ne kunigų valdo
ma šalis. Į toki gešeftą tuo
jaus Įsikištų valdžia ir suim
tų tave už žmonių apgaudi
nėjimą.

—Koks čia apgaudinėji
mas. Maike, jeigu aš pasvie- 
čysiu, kad toj vietoj buvo ti
krai nežemiškas prajovas!

—Bet Amerikos žmonės 
vra apsišvietę ir tu jų šito
kia pasaka neapgausi. Anais 
metais Bostono kunigai mė
gino toki bizni Įkurti. Jie pa
skelbė, kad katalikų kapinė
se, kur yra palaidotas tūlas 
kunigas, pasirodę “stebuk
lai”, kad atvykę tenai ligo
niai “pasveiksta”. Tamsus 
žmonės pradėjo tenai plau
kti tūkstančiais, o kunigai 
pasistatė tuščias bačkas pi
nigams mesti ir vakare par
siveždavo tūkstančius dole
rių. Bet neilgai šitas žmonių 
apgaudinėjimas tęsėsi, Isi- 

i kišo valdžia ir liepė jį užda
ryt.

—Tai kibą bedieviška bu
vo ta valdžia?

—Ne. Bet ji žino, kad 
stebuklų negali būti ir todėl 
nepadoru yra apgaudinėti 
lengvatikius tuo, ko visai 
nėra. Reikia pasakyti, kad 
net ir pats popiežius “stebu
klų” bizniui nelabai prita
ria. Štai, Kubos kataliku ku
nigai nesenai norėjo vieną 
savo arkivyskupų apskelbti 
“stebukladariu”, bet popie
žius jų sumanymą atmetė.

—Jeigu taip, Maike, tai iš 
mano skymų nieko nebus.

vynas , nes visi jos laivai 
balti it gulbės, šiomis die
nomis išleido brošiūrėlę ant- 
galviu: “Bendros informa
cijos kelionėje Į Klaipėdą!”

šitame spausdinėly yra 
gana naudingų žinių tiems, 
kurie važiuoja arba planuo
ja važiuoti Lietuvon, nes ne 
visi žino, kas tokiai kelionei 
būtinai yra reikalinga. Ši' 
brošiūrėlė pasako trumpai 
ir aiškiai, kas reikia turėti 
Lietuvos piliečiams ir kas 
Amerikos piliečiams.

Lietuvos piliečiais skaito
si visi musų ateiviai, kurie 
gimė Lietuvoje ir Amerikon 
atvykę da neišsiėmė šios ša
lies pilietybės popierų. Vyk
stant jiems Lietuvon, reika
lingi šie dalykai:

1. Lietuvos užsienio pa
sas.

2. Leidimas išplaukti.
3. Leidimas sugrįžti.
Amerikos piliečiams rei

kalingi tik du dalykai plau
kiant i Lietuvą, būtent:

1. Amerikos užsienio pa
sas.

2. Lietuvos viza. (Jei kas 
mano važiuoti per Vokieti
ją. tai tam reikalinga ir Vo
kietijos viza).
Kur gaunami pasai ir vizos.

Amerikos piliečiai pasus 
gauna iš Pasport Bureau, 
Department of State, Wa- 
shingtone, arba arčiausiame 
Federal District Court’e. 
Taip pat galima gauti pasų 
skyriuose Nevv Yorke. Bos
tone, Chicagoje, San Fran- 
ciscoje. Seattle ir Nevv Or- 
leans. Gavęs pasą, Ameri
kos pilietis būtinai turi gau
ti ant jo Lietuvos vizą, ku
rią duoda Lietuvos konsu
latai Amerikoje.

Lietuvos piliečiai pasus 
gauna Lietuvos konsulatuo
se, kurių adresai yra šito
kie: Consulate General of 
Lithuania, 15 Park Row, 
Nevv York City, ir Consulate 
of Lithuania, 201 N. Wells 
st., Chicago, III.

Kur gaunamas leidimas 
išplaukti.

Leidimas išplaukti (ang
liškai, Sailing Permit) Ame
rikos piliečiams nereikalin
gas. Bet Lietuvos piliečiai 
privalo būtinai jį turėti. Tas 
leidimas parodo, kad gyve
nęs Amerikoje ateivis yra

Tokį leidimą galima gauti 
pas arčiausj Jungtinių Val
stijų mokesčių rinkėją. Nu
vykus pas jj reikia prašyti 
blankos “Form 1040 C”. 
New Yorke leidimą galima 
gauti Intemal Revenue ofi
se, kuris randasi U. S. Cus- 
tom House, Room 135.

Lietuvos gelžkelio kainos 
nuo Klaipėdos uosto.

Išlipęs Klaipėdos uoste, 
keleivis turi imti traukinį,- 
jeigu jis nori vykti Lietuvos 
gilumon. Lietuvos geležin
keliuose yra visai kitokia 
tvarka, negu Amerikoje. 
Lietuvoje vagonai yra pa
skirstyti į 3 klases, kad “mu
žikai” su “ponais” nesimai- 
šytų. I klasė brangiausia, II 
klasė pigesnė, III klasė pi
giausia.

Nuo Klaipėdos iki Kauno 
vra 383 kilometrai: I klasės 
bilietas kaštuoja 58.70 li
tų, II klasės — 35.50 litų, 
III klasės — 23.50 lt.

Nuo Klaipėdos iki Aly
taus 522 kilometrai: bilie
tas I klasės 76.90 litų, II 
klasės 46.220 lt., III klasės 
30.80 lt.

Iki Biržų 336 kilometrai; 
bilietų kainos pagal kla
ses : 52.20 lt, 46.20 ir 30.80.

Iki Kalvarijos 460 metrų. 
Kainos: 6780, 40.70 ir 27.- 
20.

Iki Mariampolės 444 kilo
metrai. Kainos: 66.50, 39.90 
ir 26.60.

Iki Panevėžio 299 kilo
metrai. Kainos: 47.00, 28.20 
ir 18.80.

Iki Rokiškio 383 kilomet
rai. Kainos: 58.70, 35.30 ir 
23.50.

Iki Šiaulių 225 kilomet
rai. Kainos? 37.30, 22.40 ir 
14.90.

Iki Telšių 226 kilometrai. 
Kainos: 43.10, 25.90 ir 17.- 
30.

Iki Ukmergės 377 kilo
metrai. Kainos: 57.40, 34.- 
50 ir 223.00,

Iki Vilkaviškio 452 kilo
metrai. Kainos: 67.80, 40.- 
70 ir 25.60.

Važiuojant I klase, už ki
lometrą išeina nuo 15 iki 20 
lietuviškų centų; važiuo
jant II klase, kilometras ka
štuoja no 9 iki 12 centų, o 
III klase—nuo 6 iki 8 centų 
už kilometrą.

Kaip Ispanijos Monarchistai Ruošė Perversmą. i

Musų skaitytojai jau žino, darbininkų tarpe ten yra sti- Jiems preskaitė savo prane-
kad keliatas sąvaičių atgal priausias.
Ispanijoj monarchistai kari. Goberaatoriu, Ml>ota¥0 
rinkai norėjo nuversti res- ,
publikos valdžią ir vėl pa- Valdžia reikalingų refor- 
statyti “Dievo pateptąjį , _ebuvo * iruošusi
karalių, kad apsaugojus di- , ; . .. ,.p j.,,.... r i v • d and. nes, sakėsi, seime dardziunų dvarus nuo padalini- nepriimti’jstatymai. ReSpU- 

Dabar “Lietuvos žinių“ “‘k"n’įS1

Šimą ir paklausė kareivių ar 
jie sutinka sekti. Visi tylėjo, 
kaip siena. Kai antrą kartą 
pakartojo savo klausimą, 
vienas puskarininkas išėjo 
du žingsniuss pryšakin ir 
riktelėjo visu balsu:

Viva la Republica! Te- 
L „orėdami gnti atsakomybės. ~

S“^ų3Šų a" Vžli- ^ber-.kiviai pakartojo.
natorium buvo paskirtas ne- Generolo vynas negelbėjo.-de Ą Nelabai patiko generolui

joUpranešimą ištisai, nes jis ?e!de? kurls dlkt?tu'o-’ '?>- mechanikų elgesys, bet jis 
gana įdomus. Koresponden- kaB to,P. pat gubernatona- |manė, kad vynu juos galima 
tas raš.o. 1 , vo. Jis, visomis jo žinioj esą- nugirdyti ir padaryti su jais

momis priemonėmis, prade-: kas norima. Jis įsakė tuojau
Ispanijos monarchistai jo persekioti darbininkų or-

buvo pasiruošę duoti res- atgabenti į aerodromo aikš
..... gamzacijas, po paskutinio

Publika1 mirtiną smugj.Tam valstiečių streiko areštavo 
tikslui generolai slaptai or- 500 andaluziečių ir gu- 
gamzavo kariškas jėgas ne bematoriaudamas, taiytum tl
tiktai Madrido regijone, bet tyčia, erzino liaudį prieš e- viai vra mechanikai, o dau 
visose karo apygardose. samą tvarką. Vieną dieną 
Rugpiučio 10 dieną turėjo prješ monarchistinį sukili- 
sukilti visos kariuomenės mą areštavo visas darbinin- 
dalys, bet konspiratoriams kų juntas. Nors jis sakosi, 
duotą žodi tesėjo tiktai Ma- kad nieko neturėjo bendro 

raitelių karininkai, su puošimu perversmo, bet 
Alkala de Henares kannin- valdžia jį labai įtaria ir at- 
kai, kai kūne monarchistai statė nuo užimamos vietos.
Pamplonos garnizone, ir be-;

Generolo Sanjurjo 
vaidmuo.

tę keletą statinių vyno. Tuo 
tarpu kareiviai ir puskari- 
ninkai suprato, kas ruošia
ma. Visi aerodromo karei-

veik visi Andalūzijos karo
apygardos karininkai Buvo ..
konspiratorių ir kitose karo' Kariškoji vyresnybė, ma- 
apygardose, bet jie nedrįso tyti, taip pat buvo monar- 
rodytis. ichistiška, nes beveik visi

karininkai buvo monarchis- 
Kodel Andalūzijos reakcija tinio nusistatymo. Daugiau- 

stipresnė. ’ šia pasiryžimo sukilėliams
Madrido sukilėlius nura- mestis kovon bene bus da- 

mino respublikoniškos poli- vus generolo Sanjurjo figu- 
cijos puolamieji būriai; Al- ra, kuris ėmėsi vadovauti vi- 
kala de Henares eskadronai sąra Andalūzijos monarchi- 
grįžo, kai sužinojo, jog prie stiškam judėjimui. Tai der- 
Madrido vartų juos pasitiks žimordiškumu pagarsėjęs 
valdžios kulkosvaidžiai; monarchistas, kurį karalius 
daug rimtesnis sukilimas visuomet siųsdavo,kai krau- 
buvo Sevilijoj ir visoj Anda- ju norėdavo numalšint liau- 
luzijos karo apygardoj. Ten dies nepasitenkinimą, 
sukilėliai netik kariškose Sutartos dienos rytą ge- 

dalvse Įsistiprino, bet atsta- nerolas Sanjurjo užėmė a- 
tė kai kuriuos respublikoni- pygardos štabą ir pasiskelbė 
skus valdininkus, areštavo visos karo apygardos virši- 
kairiuosius ir rengėsi pulti ninku. Ten buvusieji kariš- 
respublikai ištikimas ka- kiai jam nesipriešino, nes 
riuomenės dalis. .beveik visi buvo sukilimo

Kodėl reakcijonieriai pa-' dalyviai. Vėliau su civilinės 
iėgė įsigalėti Andalūzijoj? /gvardijos dalimis užėmė 
Priežastys gludi tolimoje miesto savivaldybę ir guber- 
praeityj. Socialinė nelygybė natūrą. Liaudies rinktas 
ten yra didžiausia, šimtai burmistras griežtai pasiprie- 
tukstančių hektarų žemės šnw, bet gubernatorius la- 
priklauso keliems kondams, bai lengvai pasidavė.
o darbo valstiečiai ten netu
ri nieko. Be to, anarchosin- 
dikalistinis judėjimas laukų

VINCAI. MERGINOS YRA 
keistos: magdė eida
vo SU MANIM. ŽAIDĖM. 
DABAR VISAI ŠALINAS

TV KĄ NORS ŽI
NAI. VINCAI. PA
SAKYK MAN

•B. O."—Aš? NE- 
JAVGI! TAI Aš...

PRAUSTIS SV 
LIFEBUOY? TAIP 
Aš TĄ DARYSIU!

ATŠALO SV RUDE
NIU. NEMYLI KAIP 
REIK BŪT VIDUJE?

JAU NĖR “B. O.“—vestuvės tuoj!

Aš PRAŠYSIU 
MARYTE Už 

PAMERGĘ

KVIESIU VINCĄ Už PA
BROLĮ. JIS TO VERTAS

Neleiskite “B. O.”
(kūno kvapui)

sugadinti JŪSŲ laimę
gl'KIME atviri—tikrai atviri—link “B. O.”

(kūno kvapo). Jur ealit prasikalsti taip 
kaip bile kas kitas. Skylutės kiekvieno nor- 
ma’iško žmosraus išleidžia kvorta dvokiančių 
atmatn kasAi»n. Kam rizikuot? Bn’-it »tsar- 

P^auakitės retruliariai sm Iiifebuoy. p3- 
tčmvkit >0 švarų, priimnu “skirtinga", RTPit 
n’-k«t«ntj kvapų. Jis parodo Vad Lifebnov yra 
skirtingas nž oap-astus tuoletinius muilus. Jo
prtos tirštesnės, daug gausesnės 

Paikus veido odai
Lifebuoy švarios, švel
nios putos išvalo len
gvai, bet tobulai. Nu- 
mazgoja purvų kuris 
yra giliai įsėdęs — at
gaivina tamsias odas.
Priimkit lifebuoy šian
dien.

Produk.Lever Bros.Co.

Sevilijoj išleido sukilėlių 
dekretą.

Prieš išrikiuotą civilinę 
gvardiją Sanjurjo perskaitė 
savo pranešimą, kuriame iš
skaičiavo respublikos pada
rytus “blogus darbus”, pas
kelbė visoj Ispanijoj karo 
stovį, steigiamąjį seimą pa
skelbė paleistu, valdžią ne
egzistuojančią; jos įsakymų 
liepė nepildyti, o jeigu kas 
nors bandys šiems naujiems 
parėdymams priešintis, tam 
bus taikomos griežtos baus
mės.

j Pakeitė Sevilijos policijos 
: vadus, gubernatorium pa
skyrė markyzą Gandui (lie
tuviškai reiškia—Tinginys), 
atspausdino tūkstančius eg
zempliorių minėto atsišau
kimo ir liepė visame mieste 
išlipinti. Bet tuo tarpu suži
nojo, kad Madride sukilimą 
valdžia likvidavo ir kad 
valdiškos kariuomenės dalys 
rengiasi į Seviliją.

“Tegyvuoja respublika!”
! Gen. Sanjurjo nuskubėjo 
į kareivines, norėjo patik
rinti kariuomenės dalis, ar 
jos bus pasiruošusios siun
čiamai kariuomenei atrem
ti. Pirmiausia nuvyko į Ta- 
blados aerodramą. Karinin
kai jam iškėlė iškilmingus 
pietus, pasižadėjo klausyti 
jo įsakymų ir vykti kur pa
lieps. Sanjurjo paprašė, kad 
jam išrikiuotų aviacijos ka 
reivius ir puskarininkus.

guma puskarininkų buvo 
prisidėję prie respublikoni
ško judėjimo, reiškia, visi 
susipratę. Kai buvo atrištas 
vynas ir generolas įsakė pil
ti į puodelius, iš gretos išė
jo kariškis ir, rankoje laiky
damas revolverį, tarė:—Kas 
palies puodelį vyno, tam lei
džiu kulką kakton! .

Generolas pamatė, kad 
niekas vyno nelies ir aviato
riai neis su juo. Paliko aero
dromą ir vėl nuvyko į mies
tą-

Sanjurjo girdi “Mirtis 
Sanjurjui!”

Dar labiau jis nustebo, kai 
pamatė nuplėštus beveik vi
sus savo atsišaukimus, o jų 
vietoj kabojo dar didesni 
Anarchosindikalistų Kon
federacijos (C. N. T.) pra
nešimai. Susistabdė Sanjur
jo savo automobilį ir išskai
tė, jog visi Sevilijos darbi
ninkai skelbia visuotiną 
streiką, visiems įsakoma iš
traukti iš palėpių ginklus ir 
visomis galimomis priemo-, 
nėmis priešintis monachistų 
ruošiamam perversmui. Iš 
visų namų aukštų liepia šau
dyti Į sukilusius karininkus, 
o ypatingai gerai taikyti į 
Sanjurjo. Visi fabrikai jau 
buvo sustoję ir grįžtantis ge
nerolas jau girdėjo šauks
mus: “Mirtis Sanjurjui!”

Liūdnas grįžo Sanjurjo į 
gubernaturą, bet dar liūdne
sni markyzą Gandui ten ra
do. Pastarasis jau įsitikino, 
kad negalima valdyti liau
dies, kuri griežtai protestuo
ja; jautė, kad į' pavakarį 
bruzdančios masės į šipulius 
išnešios gubernaturą ir nau
jus gubernatorius; be to, jis 
įau žinojo, kad valdžiai išti
kimos kariuomenės dalys 
artėja prie Sevilijos.
| Seviliją artinasi kariuo

menė.
Sanjurjo vis dėlto išėjo 

pastoti kelią žygiuojančiai 
kariuomenei. Kai užmiestyj 
pradėjo skirstyti pėstininkų 
kuopas užimti strateginius 
punktus, tada jam “ištiki
mi” karininkai pareiškia, 
kad nėra pasiryžę kovoti su 
valdžiai ištikimomis kariuo
menės dalimis.

Dabar Sanjurjo pamatė, ’ 
kad jo sukilimas visiškai 
prakištas, kad jis neturi jo
kios jėgos; kad su tais se
nais ir atgyvenusiais marky- 
zais bei kondais, kurie ap
link sukinosi, jam nėra kas 
veikti, ir visus palikęs nuta
rė bėgti. Gandai eina, jog 
jis buvo bėsišaunąs, bet jį 
sulaikęs sūnūs, aviacijos ka
pitonas.

Nuo “Kol.” redakcijos:
Generolas Sanjurjo už šitą 
išdavystę buvo karo teismo 
pasmerktas sušaudyt, bet 
vėliaus mirties bausmė jam 
pakeista amžinu kalėjimu.
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Įvairenybes
DEL KO PARAGVAJUS 

SU BOLIVIJA?
Kaip jau skaitytojams yra' jai, kurie nepripažįsta jo- 

žinoma. Pietų Amerikoj su-,kios valdžios. Šiose vietose 
sip^šė dvi mažutės valstybės yra žuvusi ne viena mokslo 
—Bolivija ir Paragv ajus — į ekspedicija.
išviršiniai žiūrint už niekam Prieš 50 metų netekusi 
vertą, tuščią, nederlingą ir į priėjimo prie juros, Bolivija 
kalnuotą bei neįžengiamo- ėmė skursti. Cinko išveži- 
mis giriomis apaugusią mas, kurio Bolivijoj kasmet 
Gran Chaco provinciją. Ta- ’ pagaminama po 47 tukstan- 
čiau giliau pažvelgus to, ro-; čius tonų, kas sudaro vie- 
dcsi. nepamatuoto karo ‘ ną ketvirtį viso pasaulio cin- 
pri*>žastis kiek paaiškėja. ko gamybos, tapo labai ap- 

Kas yra ta Gran Chaco sunkintas. Todėl nenuosta- 
provincija? į bu, kad Bolivija žūt būt pa-

Isivaizduokit' žemės ga- siiįžo iškovot sau priėjimą 
bala — slėnį pilna purvo, prie juros.
užvirtusį akmenimis, kai-Į Tokį priėjimą ji 
nuotą. užaugusį neįžengia
mu mišku — štai jums ir bus

r»

Cfl

I

ORGANIZUOTI MUŠEIKOS MAINERIAMS MUŠTI.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Čia parodyta organizuota gauja mušeikų su kuolais ir keliatas policmanų maineriams muš
ti Iowa valstijoj. Tai vadinasi kapitalistinės “tvarkos” palaikymas.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau tetulės Kazės Dudaitės 

po vyru O igienė; paeina nuo Vidiš
kiu, Aponiškio vienkemio, seniau gy
veno Chicagoje. Malonėkite atsi- 
šau1 ti arba kurie žino kur randasi, 
prašau pranešti. Pajieško sesers duk
tė. . (39)

P. VAIČIŪNAITĖ 
73a Cross St., Somerville, Mas?

Gran Chaco provincija, dėl 
kurios piaunasi Bolivija su 
Paragvajum, šito slėnio vi
duriu plaukia Chaco upė. 
Slėnio purvuos? veisiasi 
drugio bakterijos. Todėl ne
pratęs prie tokio klimato 
žmogus greit suserga dru
giu.

Pačiame slėnio vidury y- 
ra susimetę kolonistai, ku
rių vienintelis pragyvenimo 
šaltinis yra augalas, vadina
mas “kebračo”. Šis augalas 
naudojamas prie odų išdir
binio.

Žieminė Gran Chaco pro
vincijos dalis beveik neįžen
giama. čia tankiose giriose 
slapstosi žiaurus laukinės 
indi jonų tautelės gyvento-

yra nu
mačiusi užgrobdama Gran 
Chaco provinciją ir Parag
vajaus upę, kuri dabar pri

“Progressive Miners of America”.

Kaip Griąva Ameri
kos Bankai.

Bankininkų organas “A- 
merican Banker” praneša, 
kad 10 rugsėjo dieną pasi
baigusią sąvaitę Jungtinėse 
Valstijose užsidarė “tiktai 
9 bankai.” Tai esąs labai
džiuginantis reiškinys, nes Pajieškau Juozo Laukio. Suvalkų 
seniau užsidarydavę daug ka,mo. igiišfc^ų vals-
, . v . t • ciaus. Kas žmo kur jis randasi, pra-

daugnau. Išviso siais metais ..........................
iki 10 rugsėjo dienos užsida
rę 1,081 bankas.

Štai, kaip bankų užsida
rymas išrodo imant atski
rais mėnesiais:

Sausio mėnesį ........ 362
Vasario ..................... 123
Kovo ............................. 53
Balandžio..................... 77
Gegužės ..................... 83
Birželio .............  149
Liepos......................... 134
Rugpiučio ................. 83 Pajieškau mano giminių, pažysta-
Lįo-į 10 ru<r<3ėin 12 mų ir drauKM Ipolito Melikauskio irUlgl 1U rugsėjo ...... Siravičiaus. Aš turiu didelį prie jų
Is Visų užsidariusių bankų reikalą. Malonės atsišaukti arba ku

rie žino kur jie randasi, teiksis pra
nešti. (37)

LEO KATORSKI
Munising, Mich.

šau pranešti, busiu dideliai dėkiu- 
gas. Arba pats lai atsišaukia, arba 
tiesiog gali pas mane atvažiuoti ir 
kokį laitą pagyventi. . (39)

AIMJMAS KRALIKAUSKAS 
500 B>stwick Avė., Bridgeport,

i -Conn.

Pajieškau Juliaus Leleikio, Padus- 
čės kaimo. Antaliepės valsčiaus, Kau
no gub. Pirmiau dirbo vario kasyklo
se Painesdale, Mich.; paskui išvažia
vo į rudos kasyklas. Vyras diktas, bi
skį rauplėtas. Kas žino, kur jis ran
das, malonėkit pranešti, busiu didei 
dėkingas.

JONAS JANILIONIS
10705 So. State st. Chicago, IU.

BROOKLYNE NUŠAUTI 
2 PLĖŠIKAI.

i Pereitą sąVaitę Brooklyne 
Į plėšikai užpuolė lombardą 
(panšapę). Klerkas paspau
dė elektrikinį mygtuką, ku
ris pašaukė policiją. Iš poli
cijos centrtalinės 
buvo
radio

iki šiol atsidarė tiktai 185.
v V*JC*V*«C ***** * J7* * e O o
klauso Paragvajui ir ant ku- Taip vadinsis nauja anglia- 
rios krantų stovi Paragva- kasių unija,
jaus sostinė Asuncionas. Pereitame “Keleivio” nu- 

. Paragvajus gi taip pat pa- mery buvo jau rašyta, kad
siryzęs iš savo rankų neišlei- dalis Illinojaus mainerių,1 kimas, kuris' galėjo būt prie- 
sti Paragvajaus upes. Tiesa, suvažiavę į Gillespie miestą, žastimi diplomatinių santy- 
nors Paragvajui liktų dar ir nutarė atsimesti nuo seno-j Rių nutraukimo tarp Ispani- 
Kitas priėjimas pne juros gįos United Mine Workers jos ir Portugalijos. 3 pilnos 
(Paranos upe), tačiau jis y-of America unijos, kuriai ginklų ir amunicijos dėžės, 
ra kur kas mažesnes reiks- vadovauja atžagareivis Le- adresuotos Ispanijos amba- 
mes, negu priėjimas Parag- wis, ir tverti naują angliaka- sadai. buvo sučiuptos Por- 
\ajaus upe. .. . sių orgnizaciją. ftugalijos muitinės valdinin-
. Tu.° BoJ1V1' Dabar galime pranešti, kų visai atsitiktinai, kai vie-
,o^ Paragvajaus, karo tokįa organizacija jau na dėžė. bekraunant, nukri-

įtinai gyvuoja ir vadina- to ir sudužo. Ispanijos am-
ri si “Progressive Miners of basadorius pareiškė, kad tai es varžos! uz patogesni su- Americ7v ;yra pavyzdžių siuntinys, pa

siekimą su plačiuoju pa- gkijimag Urp mino-' siųstas vieno Ispanijoj esa-
jaus angliakasių įvyko dėl nio ginklų fabriko, priklau- 
to. kad senosios unijos pre- sančio prancūzų Įmonėms 
zidentas Lewis pasirašė su
kasyklų kompanijomis su
tartį, pagal kurią maineriai

KONFLIKTAS TARP 
PORTUGALIJOS IR 

ISPANUOS.
Portugalijoj įvyko atsiti-

NORI NUMUŠT GELEŽ
KELIEČIAMS 20 NUO

ŠIMČIŲ ALGOS.
Amerikos geležinkelių 

tuojaus kompanijos, kurių prezi- 
išsiųstas per dentai * gauna po $125,000 ( 

įsakymas policma- algos metatns. pradėjo agi- 
nams vykti į užpuolimo vie- tuoti, kad reikia gelžkelie-’ 
tą. Buvę toj apylinkėje po- čiams darbininkams numu- 
licmanai tuojaus apsupo šti da 20 nuošimčių atlygi-’ 
lombardą ir prasidėjo su nimo (10 nuošimčių 
plėšikais kova. Banditų bu- nesenai jau numušta). — 
vo keturi. Du iš jų tapo nu- paliestų 1,500,000 darbinin- šome atrašyt laišką, apie 
šauti, vienas mirtinai su- kų, kurie dirba prie geležin- 
žeistas, o vienam pavyko kelių. Bet geležkeliečių uni-

Pajieškau draugo Petro* Mačio, j* 
Lietuvos paeina Laužadišltio kaimo. 
Papilio parapijos. Biržų ■ valsčiau*; 
seniau gyveno Nevv Yorke. Prašau 
atsišaukti arba kurie žinot kur jb 
randasi, prašau pranešti. '

MARTIN TREČIOKAS 
P. O. Box 1424 Boston, Mas*.

APSIVEDIMAI.^

I Pajieškau gyvenimui draugės, ne 
jaunesnės 35 metų, kuri mylėtų ap-

, švietą ir dorą gyvenimą; nors kiek 
Tas pasiturinti, našlė arba mergina, kų- 

mylėtų gyvent ant farmos. Pra-

pabėgti.

sauliu, už priėjimą prie ju
os.

jų vadai sako, kad darbinin
kai “kovos prieš tai kaip 
liūtai.”

žinosit per laišką.
CHAS GODLESKY 

Eagle River, Wis

(»>

Amerika Pripažins 
Rusiją, Jei Bus Pa
naikintas Kominter- 

nas?
Šiomis dienomis Ameri

kos generolas MacArthuras 
nuvyko neaiškiais reikalais 
į vieną valstybę Rusijos pa
sieny. Šita kelionė labai su
sidomėję lenkai. Lenkų 
spauda mano, kad Amerika 
sutiksianti pripažinti Sovie
tų Rusiją, jeigu bus panai
kintas Komintemas, tai yra, 
komunistų Internacionalas. 
Taigi lenkams išrodo, kad 
šituo tikslu gen. MacArthur 
ir atvyko Europon.

Kalbos apie pripažinimą 
Rusijos šitokiomis išlygo
mis prasidėjo jau seniau.

Šį pavasarį Ženevoj Litvi
novas norėjo pasimatyti su 
Amerikos valstybės sekreto
rium Stimsonu, tačiau tas 
atsisakė ir pasimatymui nu
siuntė du Amerikos atstovus 
iš nusiginklavimo konferen 
cijos. Litvinovui buvo duo
tas klausimas, ar sutiktų So
vietai panaikinti III-jį inter
nacionalą, kurs labai akty
viai veikia Jungtinėse Vals
tijose. jei už tai Jungtinės 
Valstijos pripažintų Sovie
tus?

Litvinovas atsakęs, kad 
Sovietų vyriausybė mielai 
atsisakysianti nuo propa 
gandos Jungtinėse Valstijo
se. Bet organizaciją, kuri ne 
nuo Sovietų vyriausybės pri
klausanti, panaikinti ji ne
gali.

ir pasirodė laukiamas po
nas. Tai buvo Arthur P. Ro-
gere, 42 metų vyrasžymus įdirbti'$Tį dfeną 
biznierius, Norwood Gas „T ... .
Co. menedžeris, vedęs ir tu- . Nauja mainerių orgamza- 
ri trejetą vaikų, kurie jau 5Pa šitos sutarties nepnpa- 
ema kolegijom Policmanai žįsta ir nori tartis su kom- 
jį areštavo prie tos moteriš- panijomis dėl naujo kontra- 
kės ir nuvežė nuovadon. Tr .jai Ppsj^ė jau ne- 
Smulkmenu policija kol kas H13^3 šitoj “Hkniėj laimėti, 
neišduoda, tik sako, kad Spnngfieldo (III.) distnkte 
prieš jį esąs sunkus prasi- kasyklų operatorius Taylor 
žengimas. ' ‘ jau pasirašė su ja naują su-

__________ tartį, išpildvdamas beveik
TRIS LįĘTUVIA, ,SPERĖ visus jos reta™,

savo viršininkus
Dabar

Įgaliojo
• pakviesti konferencijon ir 

Ir gavo užtai keliatą mene- kitų kasyklų savininkus, 
sių “vakacijų” ant “skarba- Maineriai sutinka grįžti į 

duonos.”

Norwoodo “labdary*” areš
tuotas prie svetimo* 

moteriškes.
West Nonvoode gyvena 

varginga moteris Foley, kuri 
jau per metus laiko gauna iš 
miesto labdarybės skyriaus 
pašalpą. Pastaruoju laiku ji 
pradėjo skųstis, kad vienas 
valdininkas iš to labdarybės 
skyriaus pradėjo ją lankyti 
ir ji negalinti jo nusikratyt.
Šio panedėlio naktį į jos Pereitą sąvaitę atsistaty- 
kambarį buvo nusiųsti du dino visas Graikijos kabine- 
policmanai, kurie pasislėpė' tas su Venizelosu priešaky, 
į klazetą ir laukė svečio. O-'nes rojalistų lyderisreikala- 
gi kaip sykis nakties laiku vo Venizeloso prašalinimo.

Fabrikas pasiūlęs parduoti 
30,000 ginklų portugalų res
publikos gvardijai. Šio tvir
tinimo įrodymui, ambasa
dorius pasiuntė Portugalijos 
vyriausybei oficialų Ispani
jos užsienių reikalų ministe- 
rio raštą, kuriame kaip tik 
kalbama apie šį siuntinį, Is
panijos ambasada yra stip
riai saugojama policijos, nes 
žmonės yra įniršę dėl pas
kleistų žinių, kad Ispanijos 
ambasada šmugeliuojanti į 
Portugaliją ginklus Portu
galijos opozicijai.

KORNA1S KŪRINS
KROSNIS. ------------------

Nebraskos valstijoj far- JONIŠKY GRĘŽIA ARTE- 
meriai turi tiek daug komų, ZINĮ SULINĮ,
kad nėra jų kur dėti. Par- Jau senai joniškiečiai ru
duoti juos neužsimoka, nes pinosi, kad miesto centre iš- 
prisieina atiduoti beveik už kastų šulinį, nes ten aplin- 
dyką. Taigi jie nutarė šią kui vandens nebuvo. Buvo 
žiemą kūrinti komais kros- pirmiau šulinys su pompa, 
nis. Nekulti komai dega ge- bet gaisrininkai tvarkė ir 
riau kaip malkos. Visose “sutvarkė” jį. Dabar pradė- 
mokyklose ir teismuose Col- jo naują šulinį gręžti, kuris 
faxo apskrity krosnys šią bus netoli bažnyčios, 
žiemą bus kūrinamos kor- Manoma, kad šulinį rei- 
nais. kės gręžti ligi 75 m. gilumo.

MOOOOOOOMOMmOMOMMOMMMOOMOMa

J1ESKAU VYRO PRIE FARMŲ 
DARBO.

Duosiu valei, drabužį, bet atlygi
nimo neduosiu. Turi perai mokėt far
mų darbą, turi būti nuo 45 iki 50 me
tų amžiaus. Aš esu našlė, geram 'ir 
teisingam vyrui gera vieta ant vi
sados. Prašau atsiliepti. Plačiau pa
aiškinsiu laišku. (38)

MRS. M W.
1518 So. 48th Ct , Cicero. IB.

Baltimere. Md.
ANT RENDOS

4 kambariai ir maudynė su atskira 
myterin. Kas norės, gali turėt ir Ši
lumą. Kambariai ant antrų lubų. Ma
mas apžiūrėtas ir švarus. Kaina 8tS 
Kam reikalingi geri kambariai, tai 
kreipkitės į

VIKTORĄ KURELAITJ
S54 Portland St., Baltimere. M4.

NORIMA PAKELTI ŽI 
BALO KAINOS.

Liepos mėnesio gale Pa- 
darba,jeigu kompanijos mo- vyžiuj įvyko žibalo konfe-

Tulas laika* ateal du dto- kės jiems P° §6 10 i dieną. i[e.nc1^’ kur daJ>TV3V0 
,.?. .. iaiKiK avgai au pro . . . . blausios pasauly, gamman-
hibrcųos agentai nuvyko Levis pranašauja naujai čios jr pardavi„ėja„čios žį. 
Montellon “trobelių” jlesko- unijai greitą zlujnrną .Bet ba, be”drov8s žibalo ga_
‘V TPS... I'‘“tuv,ai ,sPe.re .na“J°s UWOS v.ada'. sa*f°’ myba ir prekvba randasi 
jiems kailj. Pereitą sąvaitę kad greičiau žus Lewiso daugiaurfa amerikiečių, an 
Brocktono te-isme buvo na- masina.
grinėjama byla dėl šito įvy-

VOS

1,400,000 GALIONŲ 
ALAUS IR VYNO.

glų ir olandų rankose. Kon
ferencijos tikslas — pakel
ti nuo rudens žibalo kainas 
bent 25 procentais. Kadan-

kio. Kaltinamųjų suolan bu
vo pasodinti 3 asmenys, ku-'
rių pavardes amerikiečių Už parduodamas vyno ir gj konferencijoj buvo atsto- 
laikrasciai paduoda šitaip, alaus selyklas federalinė vau jama keturi penkta-1 
Walter Rozen, 24 metų am- valdžia dabar ima mokestį. <įalįai viso pasaulio ži-1 
žiaus; Alex Clazas, 24 metų, Per liepos mėnesį tų mokė- balo gamvbos, tai, žinoma, 
ir Anthony Petkus, 23 metų. sčių surinkta $221,359. Iš tokia konferencija galėtų 

Musų žiniomis, Walter to Washingtonas apskaičia- nustayti kainas. Bet rusų 
Rozen yra Vladas Rožėnas, vo, kad per tą vieną mėnesį ten nebuvo, o be rusų vis 
o Alex Clazas ar nebus tik buvo padaryta 1,400,000 dėlto sunku butų ypač, Eu- 
Aleksandras Blažys. Pet- galionų naminio alaus ir vy- ropoj, pakelti ir palaikyti
kaus pavardė paduota gerai. no. 

Petkus buvo pasislėpęs ir
policija negalėjo jį surasti.
Bet jis atėjo į teismą pats. 
Teismas nuteisė jį dviem 
mėnesiams pataisos namų.

Rožėnas ir Clazas (ar ki
taip) buvo suimti tuojaus po 
muštynių. Iš pradžių jie gy
nėsi. kad nekalti, bet dabar 
abudu prisipažino, kad tik
rai prohibicininkus mušę. 
Rožėnas šitoj batalijoj va
dovavęs, buvęs kaip ir ge
nerolas, tai jam teismas pa
skyrė tris mėnesius “vekei- 
šino”, o Alex Clazas valgys 
“skarbavą duoną” porą mė
nesių.

žibalo kainas. Užtat nutarta 
šaukti kitą konferenciją 

rugsėjo mėnesį, kurion bus 
kviečiami ir rusai. Bet ar ru
sai panorės atvykti, tuo tar
pu -nežinia.

Dabar žibalo kainos yra 
pigesnės, negu prieš karą 
visu trečdaliu, o norima jo 
kainą pakelti maždaug tiek, 
kiek buvo prieš karą. Sitai 
pareis daugiausia nuo Sov. 
Rusijos.

ŽADA PALEISTI 20,000 
KALINIŲ.

Suomijos valdžia pereitą 
sąvaitę įnešė parlamentan 
bilių, kad butų paliuosuota 
20,000 žmonių, kurie prohi
bicijos laiku buvo nuteisti 
kalėjiman ir dabar sėdi. 
Prohibicija atšaukta, todėl 
nėra prasmės kalinti žmones 
dėl jo laužymo.

GARDUS NESU PRODUKTAI
Su Valdžios Antspauda No. 444

VEŠIOSE VASAROS
DIENOSE
Puikiausias užkandis Rūkytos Mėsos 
ir visokie iš jų prieskoniai.

KOKS PARANKUMAS!
I DEŠIMT] MINUTŲ pietai prirepg- 
ti, nereikia sugaišti taisymui, palieka 
daugiau laiko pasibovijimui.

Inspėktyti Mėsų Išdirbiniai 
su antspauda NO. 444

PRIPAŽINTA FEDERALfeS VAL
DŽIOS KAIPO TIKRAI ŠVA

RUS IR SVEIKI
GERBIAMI GROSERNINKAI:

Geriausia konkurencija su kitais 
valgomų produktų pardavėjais, tai duo
ti savo kostumeria ms geresnį tavorą. 
Turėdami EsseM visados patarnausiu

EsseM
SKILANDŽIAI
LIETUVIŠKA
DEŠRA
PALENDRICA
SALCESONAI

SPECIAL 
FRANKFURTS 
PRESSED HAM
COOKED HAM

TASTY
MEATLOAF

LUXURY LOAF
BACON

SAUSAGES
CHICKEN
ROLLADE
BOLOGNA

ESSEM PACKING CO.
101 Beacon St 

LAWRENCE, MASS.
Tel. 7149

2 Bradley St. 
WORCESTER, MASS.

Telefonas 5—1890

NAUJI KALENDORIA11933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, ••S R. BROADWAY 
S. BOSTON,

PARSIDUODA KEPYKLA . ,
Geroje vietoje, išdirbtas biznis tora 

lietuvių, ukrainiečių ir vokiečių. Ei
na 7 rūšių duona ir visokių n»Mų 
keksų. 3 trokai ir 2 arkliai eina koi- 
ną dieną. Nesutikimo tarp dviejų 
partnerių, parsiduoda pigiai. Plates
nių žinių kreipkitės ypatiškai arba 
laišku. (38>.

1237 St. Dominiųue St, Montreal, 
Canada ‘

PARSIDUODA MINKŠTŲ GtRIMV 
UŽEIGA.

Apgyventa apielinkė visokių tautų. 
Priežastis pardavimo, aš esu našM it 
man toks biznis persunkus. Daugiau 
informacijų norint, kreipkitės yputi- 
škai arba per laišką. (87)

N., 138 New York Avė.
Neaark. N. i.

Reikalingi Agentai
Pardavinėti

ALIEJAUS PEČIUS
(RANGE OIL BURNERS)

Pečiai yra geri, gvarantuojami aat 
5 metų. Per pereitus metus buvo par
duota 40.000. Agentams uždarbi* ge
ras. Platesnias žinias suteiksiu per 
laišką. (40)

P. KRISCHUS 
80 Ward Street, Hartford,

Suvis dykai dasižinosite savo 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, Dai
gu parašysite tuojaus indėdami ke
lias šfempas dėl persiuntimo. Adre
suokite: (37į

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 N. Irving Avė.,

CHICAGO. ILL.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują

D-re Margeli* Knygą 
GONORĖJA

labiausia paplitusi lyties Uf*. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pa* 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS BILDERIS

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

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

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST., 

H'ORCESTER, MASS.

i
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Sežtss Puslapis

DONOS “DOVANOS”
, ** žmonijai. __
Pirma juodas klerikalizmas, ’ cialdemokratams. kad šie 
o dabar kruvinas fašizmas, nenorėję eit i karą kaizeri

~ .................... ginti, viena socialdemokrateDar nepajege žmonija nu- | ka<1 [a
sikratyt didžiausio pirmyn- , ir
eigos tramdzio, kuris vadi-
naši katalikybė, kurio cent
ras yra Roma, pasaulyj jau
plečiasi antra didžioji nelai- 
me kuri vadinasi fasiąmas , k’ ,
ir kurio dvasinis centras
taip pat yra Roma.

Vokiškas fašizmas nėra
vokiečiu išmislas. tai yra 
tiksliausias itališkojo

čių motinų neteko savo sū
nų. Tada fašistų lyderis tu
rėjo gana akiplėšiškumo žu
vusiu sūnų motinoms viešai 

kvailos 
ožkos, tam juk ir esat pada
rytos, kad gamintume: ar
mijai medžiagą.’*

Apie kriminalinę kroni-
.. „ ....... Pa>e- ka. vvkstančią po paskuti-
kimas. 0 vokiškieji rudmar- nį piriamento rinkimų. ne
skintai, būdami nuoseklus ,.a vas neį kalbėti. Nėra tos

KELEIVIS, SO.BOSTON

šitie du amerikiečiai. Orman (dešinėj) ir Blair (kairėj) išva-’ hAitšTAS

No. 37, Rug*ėjo 14 d. 1932

ligi smulkmenų, kai ku- (jjeR0S vokiški fašistai žiavo Šveicarijon dalyvauti tarptautinėse balinau lenktynėse
na!S atžvilgiais net pralen- nenužu(ivtij keliu savo poli- 
ke itališkuosius juodmarski- tjni pl.feįiRinku-. žudvnes

. ... organizuoja tuo pačiu bildu.
• P!.a~ kaip kitais laikais juodašim- 

dzioj vokiškieji fašistai pra- organizavo Rusijoj,
dėjo vartoti terorą savo po- žmones žudo Re tik g už 
litiskiems priešams naikintų kertės bet jsibldauna ne, j
niekas netikėjo, kad sis ju- miegamuosius. O kai polici- 
dejimas kada nors isaugs j ja pasirodė per daug mink- 
lenuancią jėgą. Net ir tais kaį beveįk vį>lir žmog-
atvejais, kai žemesnieji te- žurlžiai ko lengviausiai pa- 
ronstmių grupių ^vadukai jie tiek isidrasino,
savo brošiūrose rase. jog kad- pet Hindenburgui siun- 
nacionalistams paėmus v ai- ^jamose telegramose pra- 
dzią mirties bausme bu.- d-jQ pragyįį atstatinėti kai 
taikoma uz menkiausią ne- kurįuos sccialdemokratiš- 
paklusnumą niekas nema- kus Hcijos valdininkus ir 
ne, kad šitokius dalykus ka- reiJIautiJj lvu< 
da nors jie galės realizuoti. ... , -Severingas net ir tada ma-! , ?laiką hitlenzmo va- 
nė, kaip jis prisipažįsta vie- ^ai >lunte as &auja> pnes 
šame laiške Papenui, jog žydus, o dabar pastai os>io> 
daug rimtesnis pavojus gre- Padėjo puolimus. Ne tik į 
šia iš kraštutinių kairiųjų, z.v5^ gyvenamuosius namus 
todėl jis iuos ir labiau drau- nuomos bombos, ne tik jie 
d_. padegami, bet jau pradėjo

Bet vos tiktai pradėjo ai._ _ užpuldinėti ir sinagoga^, 
tėti hitleriško triumfo die-' Vokiško fašizmo teroro 
nos, grąsinimai, kuriais an- aktai tiek sujaudino visą 
ksčiau niekas netikėjo, pra- Vokietiją, kad net Papeno 
dėjo realizuotis. Dar Hit- Šleicherio laikraščiai “Deu- 
leris nepaėmė valdžios, dar tsche Allgemeine” ir “Bor- 
nėra nė vieno ministerio seizeitung” pradėjo reika- 
gryno hitleriško kraujo, bet lauti sudrausti “kai-štagal- 
vokiško fašizmo priešininkų vius Hitlerio žmogžudžius”, 
galvos jau pradėjo ristis. Bet tai dar ne viskas.

Vokiškas fašizmas savo Smogiamųjų Hitlerio dalių 
tikslų pradėjo siekti žmog-; viršininkai grasina, kad čia 
žudystėmis, krauju, pogro- yra tiktai menkniekis prieš 
mais ir ugnim. Tamsiai liau- tai, kas įvyks kai Hitleris

Bayonės Tilt
(Bayor.ne| Bridge)

ORAS GRIAVJA 
DORĄ.

I.

džiai mulkinti paleido visas 
galimas demagogijos prie
mones, pradėjo šnekėti net

paims valdžią. Tada, aišku, 
galima laukt “Baltramie
jaus nakties”, nes praeitis

apie socializmą, kurio esą parodė, jog šie modemiški 
socialdemokratai ligi šiam banditai viskam yra pasiry- 
metui negyvendino, apie
bedarbės pašalinimą, apie 
ekonominio krizio panaiki
nimą ir apie kitus dalykus.

zę.
Vienam amerikiečių laik

raštininkui pavyko gauti in
terviu su vienos bavaru smo-

Kas bent kiek pažįsta poli- giamcsios dalies viršininku, 
tiškas demagogijas, žino, Jam leido kalbėtis tiktai 7

kad nei vieno šių pažadų 
Hitleris neįvykdys, kaip jų

as.
Inž. Gabrėnas.

šis tiltas randasi Nevv dis vadinasi “approaches”' 
Yorko apylinkėje. Jis jun- arba prisiartinimas. Kiek

vienas tų prisiartinimų yra'gia Staten Islandą, New 
Yorko valstijoj, su Bayonės 
miestu, Nevv Jersey valsti
joj.

Pagal mechanikos princi
pus, beveik visi pasaulio di
dieji tiltai supuola maž
daug i tris rūšis. Kad išaiš
kinus tas rūšis nuodugniai,

minutes.Laikraštininkas ap
rašinėja apie smogiamosios

neįvykdė nei Musolinį nei dalies štabą, apie ten esan 
kiti “vadai”. Tai yra papra- čią karišką santvarką, kari- 
stas balsuotojų gaudymas, iškai sutvarkytas sargybas ir 
kuris reikalinsras valdžiai kitus kareivinėms Putinus
paimti, kad vėliau tuos pa
čius balsuotojus galėtų pa
vergti ir net balsavimo tei
sę atimti.

Fašistų valdžios siekimo 
priemonės reikalauja žiau
rių ir nežmoniškų, jausmų 
netekusių žmonių. Todėl ne-

dalykus. Viduje stovi pa
prasčiausias stalas, ant jo 
guli akmuo, nuvytusi rožė. 
ant sienos kabo Hitlerio pa
veikslas su jo paties parašu. 
Šešių minučių laikotarpyje 
laikraštininkas kalbėjosi su 
smogiamosios dalies vadu

tenka stebėtis, kad Hitlerio J apie krašto politiką, o vė- 
eilėsna susirinko didžiąusie-; liaus jis paklausė, ką reiš- 
ji sadistai, žmogžudžiai, iš-;kiąs akmuo gulįs ant stalo, 
sigimėliai ir kitokio plauko:Vadas pirštu parodė į kak- 
visuomenės atmatos. Kaip toj esantį randą ir tarė:
gi kitaip galima pavadinti 
tuos studentus, kurie užsi
tarnavusiam Heilderbergo 
profesoriui Gumbėliui gra
sina “galvą nurisdinti”? 
Kaip galima pavadinti tuos 
“pelitinius veikėjus”, kurie 
Limbache, netoli Chemnico, 
užmušė jauną politinį prie
šininką ir jo motinai parašė; 
“Širdingi sveikinimai šalies 
išdaviko mirties proga. Kai 
visi draugai—driskiai nueis 
panašiais keliais, tiktai tada 
Vokietijoj bus geriau gy
venti...”?

Bet to da negana. Ne
žmonišku akiplėšiškumu pa
sižymi visi fašistų lyderiai. 
Kai Prūsų seime fašistai dar 
fcartą Jgadėjo prikaišiot so-

—Miuncheno demons
tracijos metu vienas komu
nistas paleido šį akmenį į 
mane.

Tuo tarpu prabėgo septy
nios minutės ir įėjęs sargy
binis prašo svečią apleisti 
dalies būstinę.

—Dar vienas klausimas, 
—skuba laikraštininkas, — 
o gėlė ką reiškia?

—Gėlė... po kiek laiko aš 
šią gėlę nusiskyniau nuo to 
komunisto kapo, — atsakė 
vadas.

Visas kultūringas pasau
lis atsidėjęs seka Vokietijos 
įvykius ir liūdnai linguoda
mas galvą klausia: kur gi 
ribos šio moderniško maro?

“L. Ž.”

virš dviejų tūkstančių pėdų: 
ilgio. Prisiartinimo grindis 
yra uždėtos ant cementinių’ 
stulpų, kurie yra 150 pėdų 
aukščio pakrantėse, ir eina i 
žemyn, pakol pasiekia že-| 
mę.

Bayonės tiltas su prisiar-
reikėtų daug laiko ir brai- tinimais sudaro virš mylio? 
žinių pagelbos. Prie to, rei- ilgumo. Aktualiai imant, su 
ketų kad skaitytojas butų prisiartinimais tas tiltas tu- 
gerai susipažinęs su techni-iri 5,780 pėdų ilgio; Į jį yra1 
ka. Bet imant paviršium, tie sudėta 52 milijonai svarų 
principai yra tokie: 'plieno ir jis kaštuoja 16 mi-'

(a) balkio principas (truss
type), kas reiškia, du bal
kiai permesti lygiagrečiai 
per ravą ir ant jų uždėta

lijonų dolerių.
Ši tiltą statė New Yorko 

Port Authority Commission. 
Ši organizacija taipgi kasė

Vasarą, kai karštas oras, 
Neramumams kyla noras.
T' dėl daugelis valstijų 
baisiai karšto oro bijo.
Kyla kai temperatūra.
Noris žnvbt kitam i skūrą.
Nes kai karščio daug prilenda, 
Protų daugelis sugenda.

II.
Karštas oras ir Berlyne 
Daro tikrą marmalynę:
Karšto kraujo ten fašistai 
Pešasi su komunistais. 
Hindenburgas ponui Braunui 
Dekretus smertelnus krauna, 
Ministrus iš vietų varo 
Ir pakeičia komisarais.
Sako. greitai į Berlyną 
Kaizeris atvykt ketina.

III.
Ir Suvienytos Valstijos 
Karšto oro baisiai bijos: 
Veteranai, eks-dtareiviai.
Tikri jankiai ir ateiviai,

grindis; (b) dvi virvės iš- automobilių tunelį tarp Xe\v \Vashingtonan numaršavo.• i • XV 1 • , • ^.V* T T> ___ _____temptos per ravą ir ant jų 
patiestos grindys (suspens- 
sior. type ): (c) du puslan

Yorko miesto ir New Jersey,i 
statė George Washington 
tiltą ir keletą mažesnių di

kiai Įremti į ravo krantus irj tų. George AVashington til
po jais grindys pakabintos tas yra du syk didesnis už 
(arch type). ididžiausj po jo tiltą visame’

Bayonės tiltas priklauso pasauly. Jis kaštavo 60 mi- 
prie pastarosios rūšies i dolerių. Bet taksų
(arch type). Du puslankių mokėtojams jis ir kiti šitos 
galai yra įremti į Bayonės organizacijos tiltai nekaš- 
krantą, o du kiti

Bonų sau pareikalavo.
Vietoj bonų gavo švino. 
Akys jų gazais patvino. 
Mat. nuo karščio tokio urnai 
Sukreizavo Balti Rūmai.

IV.
Eina žmogus sau Broadvėju 
Ir tik biskį griuvinėja.
O paklaustas, kur jis buvo. 
Jisai ima ir — pargriūva.i Staten tuoJa nei cento, nes kiek

salos krantą. Nuo vieno ga-: vienas automobilistas užsi- Tada pradeda jį tirti 
lo lanko iki kito, tiesia lini- moka PW dolerio uz kiek-, ko .ūsai nuo kojų virto, 
ja palei vandenį, yra 1.675; vieną pervažiavimą ir iš tų Paaiškėja: pro kepup? 
pėdų. Aukščiausia tų pus- Pini^J manoma stabybos lė-
lankiu dalis iškyla net 327, sa& surinkti.
pėdas nuo vandens pavir
šiaus. Puslankiai stovi ly
giagrečiai. 74 pėdos vienas

Saulė spinduliu nudarė.
Nes ant asfalto, tarp plytų. 
Bado saulė nematytai.

Pamėgink tu jį pagauti,
O jis ima baisiai šauti. 
Policistus du nušauna,
Pakol jį vistiek pagauna.

VI.
Ir jei dar savaičių porą 
Pastovės toks karštas oras, 
Tad tikrai ant viso svieto 
Išmintingiems neliks vietos. 
Nes jau net ir po Palangą 
Maišo protą karštos bangos. 
Nes kas matė: moters vyrai, 
Vaikšto nuogi, lyg jorkširai; 
Maudos sykiu abi lytis, 
Nesigėdi net braidyti.

VII.
Provinstaune. Musų-čiužėj. 
Jau nudistai- smarkiai ūžia: 
Senos leidės, mergos jaunos, 
Visos kelnes nusimauna.
Ant šakų jas sukabina— 
Marš į jurą su vaikinais.
Jei patarsi kokiai porai.
Kad tai priešinga mus dorai. 
Tai atsakymą veikiasia 
Nuo nudistų tujen gausi.
Kad nuo saulės nėr ratunko. 
Pakol kelnės nenusmunka.

TRAUKIMŲ TVARKKASTIS 
RUTINAI REIKALINGAS.

gelžkelioSupykęs keleivis 
stoty barasi:

—Tai tikras skandalas! Trau
kinys atėjo dviem valandom vė
liau. negu reikia! Aš nesupran
tu. kokiems velniams jus da 
tuos traukinių tvarkraščius 
spausdinat...

Konduktorius rimtai jam aiš
kina:

—Na, o jeigu tvarkraščio ne
būtų. tai kaip gi ponas galėtum 
žinoti, kad traukinys pavėlavo?

Kaip Paulina Tapo 
Povylu.

Į Tauragės policijos nuo
vadą bailiai įėjo jauna mer
gina. Pirmiau ji nedrąsai 
pabeldė į duris, paskiau 
pravėrė ir Įėjo vidun.

—Ko norite — {>aklausė 
policininkas.

Mergaitė, vis dar sumišu
si, priėjo prie medinio bar
jero.

Mane vadina Paulina Pu- 
dimaityte. Aš noriu pranešti 
policijai, kad esu vyras.

Policininkas pažvelgė į 
mergaitę, pirmiau nusišyp
sojęs, o vėliau nustebęs.

Parodykit savo pasą, tarė 
jis.

Mergaitė išsitraukė nosi
nę, kurioj buvo paslėptas 
pasas ir išsiėmusi padavė 

, dokumentą policininkui.Pa- 
jse buvo aiškiai parašyta: 
i Paulina Pudimaitytė, Kaje- 
itono duktė.
į —Negali būti. Tamsta esi 
; mergina. Taip ir pase pažy- 
įmėta!
į Tačiau policininkas vis 
įtik klydo. Paulina tvirtino, 
i kad ji vyras ir reikalavo su
statyti protokolą. Pagaliau 

: jos pareiškimas buvo užpro- 
! tokoluotas. Vėliau štai paai
škėjo: Paulinos motina nuo 
mažų dienų tvirtino, kad ji 
mergaitė. Su ja visados el
gėsi, kaip su mergaite, ji 
dėvėjo moteriškus rubus. 
Visą laiką ji nežinojo skir
tumo tarp vyro ir moters. 
Tik prieš kelias dienas jai 
paaiškėjo, kad ji yra ne 
mergaitė, bet vyras. Tada ji 
pareikalavo, kad ją nusiųs
tų pas komendantą nes 
“ji” norinti stoti kariuome
nėn. Paulinos motina taipo
gi patvirtino, kad “ji” vy
ras. Be to, ji pateikė ir ki
tokių įrodymų, kad ji vy
ras. Paulina pasirodė esanti 
sveika. Ją paėmė į raitelius 
ir Paulina tapo Povylu.

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Kaune, Lukščio gatvėj 36 
nr. Br. Mackevičius norėjo 
pataisyti elektros skambuti 
ir palietė elektros laidus. 
Mackevičius buvo vietoje 
užmuštas.

SUDEGĖ 20 KARVIŲ. ,
Peabody, Mass. — Perei- 

nuo kito, ir yra stipriai surastą sąvaitę^ugnis čia sunaiki- 
kinti skersiniais sijais vie- no Kingo farmą prie Forest 
nas su kitu. 'gatvės. T vaite buvo 20 mel-

Pamatai, ant kurių tie lan- žiaunų karvių ir visos sude- 
kai stovi, yra nulieti iš ce-
mento ir sustiprinti plienu.
Jie stovi ant giynos kietos, 
klinties, kurios plyšiai ir iš- , 
skaptuotos minkštesnės vie
tos buvo pripiltos cemen
tu.

Po kiekvienu puslankio 
galu ant cementinių pama
tų yra padėtos plieno plok
štės, sveriančios kiekviena! 
po 200 tonų.

Prie tų plieninių plokščių j 
puslankių galai buvo pri-' 
drutinti ir nuo jų prasidė
jo budavojimas pačių pus
lankių. Septiniolika tūks
tančių tonų geriausio plieno 
buvo sukrauta tik į puslan
kius. Lazda keturkampio 
colio storumo, padalyta iš 
to plieno, gali atlaikyti 80,- 
)00 svarų tempimą.

Ant tų puslankių tilto 
grindys yra pakabintos plie
ninėm virvėm. Tiltas turi 74 
perlas pločio ir juo gali va
žiuoti septynios eilės auto
mobilių.

Bet tilto grindis kabo auk
štai (150 pėdų aukščiau 
vandens paviršiaus), ir jos 
turi palengva leistis žemyn, 
iki jų galai pasiekia žemę.
Ant kiekvieno šimto pėdų 
horizantalio tolio grindįs 
nusileidžia keturias pėdas 
žemyn. Tas grindų nuolai-

V.
Kai pasauly pasidaro 
Karštis baisus, lyg Sacharoj, 
Dušna darėsi lyg maiše, 
Protas daug kam susimaišo. 
Maudos žmogus Rygos juroj, 
Ir revolveriu du turi.

PO V AKACIJŲ.
—Kodėl tu kas dieną eini Į ak- 

varijumą ?
—Matai, aš labai mėgstu žu

vis, o būdamas ant vakari jų ta
me ežere nei varlės negalėjau 
pamatyt.

DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—IX

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Da Vienas Fabrikantas Valdžioje.

Amerikos Jungtinių Valstijų valdžia susideda iš vienų tik 
fabrikantų ir bankininkų, štai, šiomis dienomis pasitrankė ka 
pitalistas Lamont. kuris buvo Komercijos Departamento sek 
retorium (ministerium), ir tuojaus jo vieton Hooveris paskyrė 
automobilių fabrikantą Roy Dikemaną Chapiną, kurio paveiks
las čia parodytas.

i

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

SenoTėa Lietuvį žinyčia

Ypatingai dabartinė* krikščionybė* gadynėje kiekviena* turėti) 
perskaityt, ne* tik tada galė* aiškiai suprasti Dievo buvimą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo and.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Oraerj”. Adreauokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

t
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

POLITINIS SKANDALAS VOLDEMARO BYLĄ NA- 
FUTBOLO AIKŠTĖJE. GRINĖS RUGSĖJO PA- 
Rugpiučio 14 i Šiaulius iš BAIGOJ.

Klaipėdos atvyko vokiečių* Voldemaro bylą dėl atsi- 
futbolo komanda “Freya” į skaitymo su valstybės iždu 
rungtis su Šiaulių “Maka-jož kronas vyr. tribunole pa-j 
bi”. Rungtynės turėjusios'skirta nagrinėti rugsėjo 27i 
būti draugiškos, bet išėjo;d- Jam kaltinamasis aktas 
visai nedraugiškai. Vokie-jjau įteiktas. Liudininkais 
čiai ėmė rodyti brutalumą! šioje byloje figūruoja daug 
—mažai paisant lošimo tai-į buvusių ir esančių žymių 
syklių, žiauriai pulti savo politikos veikėjų: M. Yčas,
priešą. Tas privedė prie to, 
kad skaitlingoj žiūrovų mi
nioj susidarė vokiečiams la
bai nepalanki nuotaika.Tru- 
ko labai mažai ko, kad mi
nios antipatija vokiečiams 
imtų reikštis kuo nors blo
gesniu. Ir šitas ‘“maža ko” 
atsirado.Futbolo aikštėj gar
siai pasigirdo Vokietijos fa
šistų hitlerininkų šūkis: 
“Heil, Hitlerį” Šio Šukio su
gestija Į žiūrovų minią bu
vo tokia, jog ji bematant už
plūdo aikštę, apspito vokie
čius ir kažin kuo tas viskas 
butų pasibaigę, jei policija 
nebūtų laiku visų nuraminu
si ir atstačiusi tvarką. Tas 
įvyko rungtynėms dar nepa
sibaigus, bet rungtynės jau 
nebuvo toliau tęsiamos.

E. Galvanauskas, Lietuvos 
atstovas Paryžiuje p. Kli-. 
mas, atstovas Stokholme p. 
Savickis ir kiti. Voldemaro 
gynėjai prof. Beliackinas ir 
adv. Kazlas. Teismo sąsta 
tas: prof. Kriščiukaitis, Bra 
zaitis ir Staškevičius.

Įdomesni Šių Dienų įvykiai.

Paveikslėlio viršuje parodytas demokratu m: 
prezidentus Rooseveitas kalbėjo aną dien apie 
rodyta Michigano universiteto mokslininku .« 
tėmyt Maine’o valstijos kalnuose, netoli Fryei,

igas New Jersey valstijoj, kur jų kandidatas i 
ohibieijos bankrutą. Paveikslėlio apačioje pa
uostą laikiną observatoriją saulės užtemimui 
go.

NERADĘ PINIGŲ PERŠO
VĖ ŽMOGŲ.

Rugpiučio 15 d. Graužų 
km. Batakių valse, pas An
taną Kuičą, apie 10 vai. atė
jo du nepažįstami plėšikai 
ginkluoti peiliais ir revolve
riu, pareikalavo atiduoti pi
nigus ir vekselius. Bet Kui- 
čui pasakius, kad pinigų ir 
jokių vekselių neturi, plėši
kai padarė smulkią kratą jo 
bute. Nieko neradę paleido 
į Kuičą du revolveriu šuviu 
ir sunkiai sužeidę pabė-

KAMAJŲ KLEBONAS
NORI PASISAVINT 

PARAPIJOS
ŪKĮ.

Šiomis dienomis Kamajų 
valsčiaus valdyboj pasirodė 
iškabintas skelbimas, kad 
vietos klebonas kun. A. Ke- 
raitis yra padavęs prašymą, 
savo ir brolių vardu, pripa
žinti jų nuosavybėn įsisenė
jimo teisėmis 40 ha ūkį, ku
ris randasi Kamajų mieste
ly-

Tas ūkis priklauso para
pijai, viso yra 53 hektarai 
žemės, bet klebonas norįs 
prisipažinti sau 40 ha, kad 
parapijiečiai nesuprastų, 
kad manytų jog skelbimas 
kalba apie kokią nors kitą 
žemę.

Žinia aplėkė parapiją ir 
sekmadienį prie klebonijos 
susirinko minia žmonių. Kai 

.žmonės ėjo klebonijon, kle
bonas išvidaus užsirakinęs 
duris ir iškvietęs policiją. 
Policija leidusi delegacijai 
pakalbėti su klebonu. Jis ai
škinęs, kad, girdi, juk ne jis, 
bet įstaiga tai skelbianti, už
tat jį nereikią kaltinti.

Matydamas savo argu
mentais parapijiečių neįti
kinsiąs, pareiškęs “su dur
niais neturiu kalbų” ir vėl 
užsirakinęs duris. Žmones 
buvę policijos išskirstyti. 
Klebonas parapijoj esąs 10 
metų ir jau tas likis jam mat 
“įsisenėjo,” Ir sarmatos ne
turi tas akvplėša.

BELGAI PRIPAŽINO LIE 
TUVOS LINUS GERIAU

SIAIS.
Linų gamintojų kop. 

draugija buvo pasiuntusi į 
Belgiją ištirti savo. pagerin-i 
tos linų sėklos, kurias plati
na ūkininkams. Gavo atsa-į 
kymą, kad tie linai yra ge
ros kokybės ir tinkami eks
portuoti Belgijon. Todėl 
draugija mano šiemet pa
mėginti savo linus ten eks
portuoti.

Be to, dar pranešama iš 
Belgijos, kad Lietuvos linai 
yra geriausi už visų kitų 
kraštų linus, kuriuos ekspor
tuoja apie 20 kraštų.

NETIKROS DVIDEŠIMT
LITINĖS.

Paskiausiu metu, Kaune, 
apyvartoj pasirodė netikri 
20 litų vertės banknotai, ku
rių iki šiol dar nebuvo pa
stebėta. Tokie netikri 20 

litų banknotai jau patekę ir> 
Į Lietuvos Banką.

Netikros dvidešimtlitinės 
padarytos nelabai vykusiai 
ir atyažiai žiūrint jas leng- 
ai galima atskirti nuo tikrų 
janknotų. Pirmiausia labai 
neaiškus Vytauto Didžiojo 
atvaizdas, palšesnis ir užra
šas “Lietuvos Bankas”, at
spaustas didesnėmis ir nely
giomis raidėmis. Piliečiams 
gaunamiems dvidešimtliti- 
nes reikėtų būti atsargiems.

MERKINĖJ PAPJAUTA 
ŽYDELKAITĖ.

Aną dieną Merkinėje din
go Reveka Ceslickaitė. Da
bar teko sužinoti, kad Ces
lickaitė jau atrasta nužudy
ta. Veik visi Merkinės žydai 
išėję jieškoti Ceslickaitės 
Merkinės apylinkėj ir už 8 
klm. už Merkinės radę jos 
lavoną.

Ceslickaitė rasta subady
ta peiliu.

Įtariamas darbininkas 
Šarkus suimtas. Esą žmonių, 
kurie matė, kad tą vakarą, t. 
y. iš trečiadienio į ketvirta
dienį kada Ceslickaitė din
go, Šarkus parėjęs namo 
girtas ir buvęs apdraskytas 
jo veidas.

Seniaus lietuviškos davat
kos sakydavo, kad žydai 
piauna katalikus “macams”. 
Dabar gi žydai gali sakyti, 
kad* katalikai ir be “macų” 
piauna žydus.

KONTRABANDĄ NEŠDA
MAS NUSINUODIJO.

• Vištyčio valse., Kardupių 
km., prie pat Vokietijos — 
Lietuvos sienos, krūmuose 
buvo rastas negyvas to kai
mo uk. šnekio sūnūs, 19 me
tų amžiaus. Policija išaiški
no, kad Šnekvs buvęs slap
tai perėjęs sieną. Vokietijoj 
nusipirkęs keletą litrų "dro- 
po” ir grįžęs atgal šiuose 
krūmuose atsisėdo ir išgėrė 
per litrą “dropo”, bet 19 m. 
jaunuoliui tokia doza buvo 
per didelė ir jis netekęs są
monės apalpo. Po apalpimo 
turbut ir neatsigavo. Mirė. 
Šalia jo rasta ir trijų litru 
bonka, kuri buvo jau tuščia.

BAIGIA STATYTI TEL 
ŠIŲ-KRETINGOS 
GELEŽINKELĮ.

Jau baigiama Telšių-Kre 
tingos geležinkelio statyba. 
Nuo Telšių iki Plungės jau 
pratiesti bėgiai. Kasdien iš i 
Telšių į Plungę ateina da-, 
bartinis traukinys. Plungės 
stotis randasi prie pat že
mės ūkio mokyklos. Susi
siekimas naujuoju gelžkeliu 
prasidės nuo lapkričio m.

BUS NERŪKANČIŲ 
DRAUGIJA.

Teko patirti, kad netru
kus Kauno apskr. viršininko 

' Įstaigai busią paduota pat
virtinti ir užregistruoti nerū
kančių draugijos įstatai. Ši 

; draugijos konstrukcija pa- 
inąši į blaivybės draugijos, 
• tik skirtumas tas, kad jos 
nariai galės gerti alkoholį, 

j bet rūkyti — ne. Narių vy- 
: l iausiąs tikslas —propaguo
ti nerukymo idėją.

NETYČIA KITĄ PERŠO
VĘS IR PATS PERSI

ŠOVĖ.
Šiomis dienomis ėjo iš Ig

liškėlių bažnyčios du pus
girčiai draugai: Kušlius ir 
Gavėnas. Bevartydamas re
volverį, Kušlius netyčia pa
spaudė gaiduką ir kulipka 
pataikė Gavėnui į smakrą ir 
per pakaušį išlindo lauk.Pil. 
Kušiiug, pamatęs sukniubu
sį kraujuose draugą, antrą 
šūvį paleido sau smilkmin. 
Jiedu abu buvo rasti pake
lėje kraujuos ir pusgyviai 
pristatyti į Marijampolės li
goninę, kurioje jiems buvo 
suteikta pirmoji pagelba. 
Jų gyvybei gręsia rimtas pa
vojus.

7 PERKŪNAI I VIENĄ 
TRIOBĄ.

Miškinėlių kaime, Šimo
nių valsčiuje, į ūkininko 
Gnutulio gyvenamą trobą 7 
kartus trenkė perkunas.Sep- 
tintuoju smugiu uždegė ir 
sudegino gyvenamą namą ir
svirną.♦. “

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

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

VIENA BYLA PRIEŠ VOL- rybinės minties pastangomis bei
DEMARĄ NUMARINTA.

Paaiškėjo, kad prieš Vol
demarą’ buvo iškelta dar 
viena baudžiama byla; jam

laimėjimais.
Sekti tą tokį įvairų ir tokį 

gausų šių dienų mokslinį bei kai

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

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
demiškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus—

KOVA

PATVINUSI UPĖ NUNE 
ŠĖ ŠIENĄ

Subačius. Kleckų ir Sode
lių kaimo kai kuriems ūki
ninkams nespėjusiems anks 
čiau nušienauti, daug pri 
piauto šieno dėl lietaus ne
galėjo išdžiovinti. Rugpiu
čio mėn. 8 d. staigus upės 
Pyvėsos užtvinimas paupy 
turinčių pievas ūkininkų vi 
są nupiautą šieną nunešė.

Senesnieji žmonės neat
mena tokio staigaus upės 
tvinimo.

MAŽEIKIŲ BANKE IŠ
EIKVOTA 40,000 LITŲ.
Mažeikiuose susekta stam

bi afera smulkaus kredito 
draugijoj, kur padarius re
viziją rasta 40.000 litų pasi
savintų pinigų. Tą pačią 
dieną buvo suimtas banko 
direktorius ir pakviesti val
dybos nariai: p. Mandeikis 
Mažekių apskrities valdy
bos sekretorius ir p. Jazdau- 
skas, kurie irgi buvo sulas
yti, dėl pravedimo kvotos, 

bet paskui už užstatą išleisti 
iš kalėjimo.

KALINYS SUMUŠĖ KA
LĖJIMO PRIŽIŪRĖTOJĄ

Prieš kurį laiką karo ka
lėjime kalinys Kaminskas 
sumušė vieną kalėjimo pri
žiūrėtoją. Kariuomenės teis
mas Kaminską už tai nubau 
dė 2 metus ir 2 mėnesius 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

ŠEŠI GAISRAI NUO 
PERKŪNO.

Jėzno ir Butrimonių vals
čiuose, Alytaus apskrity 
siautė didelė perkūnija. Žai 
bai padarė eibę nuostolių 
sudegindami trobas; naktį 
buvo matyti šešiose vietose 
gaisrai.

Stakliškių miestelio kolo
nijose sudegė tą pačią, naktį 
Germanavičiaus Juozo na
mas.

UŽ KELNERĘ SU 
KELNERIU.

Kaune vienas pilietis už* 
ėjo į restoraną, gerai išsigė- 
rė ir norėjo pabučiuoti kel- 
nerę.o kelneris neleido. Kilo 
šioks toks skandalas, žino
ma. piliečio nenaudai, nes 
buvo jau silpnas. Antrą die
ną minėtas pilietis vėl atvy
ko į restoraną, užsisakė bu
telį alaus ir sėdi. Kelneriui 
einant pro šalį, tuščiu bute
liu paleido į galvą, tačiau 
nepataikė. Kelneris, buteli 
sučiupęs, momentaliai vožė 
jam į pakaušį. Kilo vėl ne
susipratimas. Kova jau tę
siasi kelinta diena, pilietis 
nori atsilyginti.

ŠŪVIS SUDEGINO 
TROBAS.

Netoli Naumiesčio (šakių 
apskr.) sudegė Prijalgaus- 
ko ūkis. Nelaimė įvyko dėl 
ūkininko kaltės, kuris būda
mas girtas, pasiėmė me
džioklinį šautuvą ir ėjo an
čių medžioti, bet pamatęs 
ant kluono žvirblius į juos 
šovė. Šūvis pataikė į šiaudus 
ir greitai kluonas užsidegė. 
Nuo kluono liepsna persi
metė į gyv. trobas ir jas su
degino. Nuosotliai siekia a- 
pie 15,000 litų.

turinį progresą pilnai galima tik
, .... turint atatinkamą vadovą, ku- • Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit.buvo prikišama, kad jis isj^ ir aiškiai apie ,.Kuitura, ne tik
keliones j tautų sąjungos po-, mus jnfonnuot^. kuris ne tik in- j moksliškus straipsnius, bet ir
sėdžius ir šiaip į užsienį pa 
vogęs 500 dolerių ir 100,000 
ostmarkių. Tačiau trūkstant 
įrodymų ši Voldemaro byla 
numarinta.

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelionė

Į LIETUVĄ
(AMERIKOS 

UNIJA

formuotų, bet ir pats kartu eitų Į apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, uš jį kovoda- j Amerikietis, norįs pažinti nau-

I LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais juru laivais

BREMEN 
EUROPA

I Puikus geležinkeliu susisieki
mas iš BREMERIIAVEN į 

LIETUVĄ
Del informacijų kreipkitės 

| 252 Boylston St., Boston, Mass.

NORTH GERMAN

L L O Y D

ZARASUOSE NĖRA 
VIETOS ŽYDU KAPAMS.'

Prieš kurį laiką Zarasuose 
sveikatos departamentas už
darė senąsias žydų kapines. 
Mat, kapinės randasi saloj, 
kurios krantus teliūskuoja 
Zarasų ežerai. Kadangi ka
pinės kimštinai pritalpintos 
lavonu, tai kartais vanduo 
gali išplauti karstus ir kau
lus, o tuo vandeniu naudo
jasi visos miesto pakrantės. 
Uždarius senas žydų kapi
nes, savivaldybė turėjo pas
kirti naują kapinėms žemės 
plotą. Bet kur savivaldybė 
siūlo vietą, ten žydai nenori, 
o kur žydai nori, tenai savi
valdybė jiems žemės neduo
da. Ir taip Zarasų žydai da
bar neturi kapinių.

mas ir jį ugdydamas.
Nieks neginčys, kad lietuviai

teturi tik vieną tokį 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 li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros”

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 rų
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

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

i muši ustotart švebua
DIDELIAIS. NAUJAIS IR 
MODERNIŠKAIS MUSŲ

MOTORLAIVIAIS.

“Baltasis švedų Laivynas”
Išplaukimai iš Nenr Yorko:

M.L. ‘KUNGSHOLM”. Rugsėjo 15 
S.S. “DROTTNINCHOLM”. ” 22 
M.L “GRIPSHOLM”. Soaliu 4 
M.L. “KUNGSHOLM’'. Spaliu 13 
S S. “DROTTNINGHOLM”, 25 
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapiu lietuvių kalboje 
gaunamas pas musų agentus aria

raštinėj:
Swedish American Line

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

komplektas sudaro apie 800 pus- Į . . .....
lapių didžiulę paveiksluotą kny- j turingas lietuvis ^negali jokiu 
gą. * Nežiūrint savo populiariš- budu »e “‘Kultūros.

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas,, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad- 

t resu: “Kultūros” žurnalas,

kūmo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso- S Aušros nL 15, Šiauliai, Lithuania

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broadvray So. Boston, Mass.

PAJAUTA
LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

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

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

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų ryšių eilės:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS 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 knygų pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “.Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
GENGSTERIAI SUKĖLĖ 

PANIKĄ MIESTO 
LIGONINĖJ.

Muštynės kiniečių valgykloj

Kiniečių restorane, 8 Ty- 
ler st., pereito nedėldienio 
vakarą įvyko baisios mušty
nės. Kažin kas iš “svečių” 
paleido puoduką i kinieti

Stasys Dapkus pateko Jurgį Gegužį patiko nelaime 
bėdon. Pereitą pirmadienio ry-

Pereitą sąvaitę du jauni važiuojant nam?n 
vyrai užpuolė krautuvę ant chichuate’keliOj at*Jjk4 di.

_.....................Tiemont streeto, m. •>. «. jejju greitumu automibilis
patarnautoją. Restorane tuo Krautuvėj tuo tarpu buvo ir prįe pat žibintuvo užbė- 
tarpu buvo apie 20 vyrų ir pats jos vedėjas Riginns ir go i priekį. Mano karas atsi-

Policija bijojo mušeikas 
areštuoti.

Legionieriai nustaugė 
Hooverio vardą.

Pereitos sąvaites pabai- moterų atėjusiu valgyt’“čap- da pora vyrų. Vienas užpuo-jdurė prieš užbėgusį u? akių 
goj South Bostone įvyko le- suį.” Vieni jų pasipiktino to likų atkišo revolverį ir liepė į karą ir žibintuvą. Kad iš-
giomenų suvažiavimas. Su- “svečio” pasielgimu ir pra- 

~ - .batoj jie turėjo skaitlingą; dėjo prieš ji protestuoti; ki-
Gengstenai miesto ligom- paradą gatvėmis, o vėliau ti gi palaikė jo puse. Iš to ir 

neje šukele muštynes, su- bankietą su prakalbomis. | kiio muštvnės. Amunicijos 
daužė stiklines duris ligonių Suvažiavimas išviso tęsėsi 3lvieton pavanota peiliai, ša- 
kambaryje ir apkulę foto- dienas. Suvažiavimo sesijoj kutfe, nikiai ir bliudai. Bet
grafistą pabėgo neareštuo
ti.

Muštynės iškilo, kuomet 
pagarsėjęs Dorchesteric 
gengsteris ”Keano” pereitą 
subatą apleido ligoninę pe 
sąvaites laiko gvdimosi nuc 
kulipkos žaizdų. Su “Kea
no” kartu ėjo jo brolis ir dai 
vienas vyras. Jiems beei 
nant vienas laikraščio re
porteris bandė nuimti jų pa 
veikslą. Gengsteriai užpuolė 
fotografistą kaip žvėrys, iš-, 
lauždami stiklines duris ir 
tiesiog per ligonių galvas 
pradėio daužvtis ir kelti pa
niką. Dr. McCarthv pašaukė 
policijos seržentą Moynihan 
ir paliepė areštuoti mušei
kas, bet seržentas jam atsa
kė:

“Aš žinau savo pareigas 
ir man nėra reikalo imti įsa
kymus nuo tamstos.”

Policija ligoninėje buvo 
pastatyta tiksliai tą dieną, 
kuomet ligoninės vyriausy
bė raportavo, kad “Keano” 
apleidžiąs ligoninę. Bet gen
gsterių, matomai, policija 
bijo ir todėl jų neareštavo.

Pažymėtina dar ir tai. 
kad prieš “Keano” buvo iš
duotas varantas. areštuoti jį 
kaip tiktai jis pasveiksiąs, 
už butlegerystę. Šerifas su 
varantu buvo atėjęs į ligoni
nę paimti “Keaną”, bet šis 
tuomet apsimetė esąs dar 
nepasveikusiu. Antrą sykį 
atėjęs šerifas jau nerado jo 
ir dabar policija “jieškanti” 
jo visur, bet “negalinti su
rasti.”

ir laike prakalbų bankiete, 
kuomet kalbėtojai tik pami
nėdavo prezidento Hoove
rio vardą, legionieriai pra
dėdavo staugti. Ypač labai 
staugė jie kalbant apie bo- 
nuso armiją Washingtone.

Apskaičiuojama, kad pa
rade dalyvavę apie 100.000 
įmonių. Maršuotojų eilėse 
buvę virš 15,000.
Nusiskandino šaukdama 

pagalbos.
Mae Curtis, 29 metų am

žiaus mergina iš Dorcheste- 
rio, nusiskandino South Bo
stono byčiuose akyvaizdojt 
daugelio žmonių, kurie ma
nė kad ji tik šposus krečia. 
Tai buvo pereitos subatos 
vakarą. Mačiusieji pasako
ja, kad apie 10 vai. nakties 
atvažiavo automobilis ir ap
sistojo tarpe H ir I gatvių, 
pajūryj. Iš automobilio išli
po mergina, nusiėmė viršu
tinius drabužius ir metėsi 
vandenin šaukdama:

“Gelbėkit! Gelbėkit! Kas 
nors išgelbėkit mane!”

Žmonės iš sykio pamanė, 
kad ji juokus krečia ir nie
kas nesiskubino gelbėti. Tuo 
tarpu automobilis greit pa
spruko nuo scenos. Vėliau, 
tečiau, kai kurie įsitikino, 
kad mergina tikrai bando 
nusiskandint ir puolėsi ją

veik visi indai buvo sudau
žyti į šipulius. Ant galo pra
dėta muštis kėdėmis. Du ki
niečiai išėję iš virtuvės pra
dėjo ginti savo turtą, tai ir 
iie buvo sumušti. Triukšmas 
buvo toks baisus, kad visi 
kaimynai išėjo iš namų ir 
susirinkę aplink restoraną 
žiurėjo, kas tenai darosi. 
Ant galo kažin kas pašaukė 
policiją. Bet kaip visada, 
taip ir dabar policija patai
kė pribūti jau po muštynių, 
kada visi langai buvo išdau
žyti, restoranas sunaikintas 
ir visi peštukai išsiskirstę. 
Buvo likę tik sumušti resto
rano savininkai ir vienas 
“svečių”, tūlas Carlo, kuris 
turėjo sudaužytą galvą ir 
gulėjo be sąmonės. Jį poli
cija pasiėmė ir nusivežė 
nuovadon. Restorano savi
ninkai buvo nuvežti miesto 
ligoninėn.

visiems pasitraukti į užpa
kalinį kambarį. Plėšikai pa
ėmė iš registerio $53 ir pa
reikalavo, kad krautuvės 
vedėjas duotų jiems dar 
$400. Šis pasakė neturįs. 
Plėšikai iškrėtė jį. bet pini
gų daugiau nerado ir išėjo. 
Tuomet vedėjas su savo 
draugais išbėgo laukan i’ 
pradėjo šauktis pagalbos. 
Žmonės pradėjo plėšikus 
vytis. Ugnegesys vieną jų 
sučiupo,-o antras, kuris bu
vo ginkluotas, pabėgo. Su
imtasis buvo paduotas poli
cijai ir pasisakė esąs Stasys 
Dapkus, 23 metų amžiaus, 
iš South Bostono. Gal ji pri
vertė prie to nedarbas ir 
vargas, bet įstatymai to ne
žiūri. ir Dapkui dabar bus 
bėdos.

vengt didelės nelaimės, rei
kėjo karą sulaikyt staigiai. 
Su manim priešakinėje sė
dynėje važiavo F. Aliošaitis, 
kuriam veidrodis pradreskė 
kaktą. Kiti važiavusieji ne
sužeisti. Apie pietus visi 
pargrįžome į So. Bostoną. 
Alano karo sutrynė sparną ir 
priekinį ratą.

Jonas Bubnys užmuštas.
Joną Bubnį patiko nelai

mė. Jis dirbo prie miesto 
darbų ir rugsėjo 2 dieną, a- 
pie 10 valandą iš ryto, tapo 
suvažinėtas, nuo ko ir mirė. 
Velionis buvo jau 50 am
žiaus žmogus, kilęs iš Suval- 

’kijos ir Amerikoje išgyve- 
' nęs apie 25 metus. Nors 
skaityt velionis nemokėjo, 

»bet buvo laisvų pažiūrų 
žmogus. Paliko žmoną, tris 
dukteris ir sūnų. Visi labai 
nubudę.

| Lai būna jam lengva A- 
merikos žemelė!

I S.

Automobilis susikūlė 
traukiniu.

Prie laivų prieplaukos ant 
Atlantic avė. 4 asmenys ta
po sužeisti, kuomet jų auto
mobilis susikūlė su tavori- 
niu traukiniu. Policija sako, 
kad važiavusieji buvo girti.

su

Nubaudė 52 automobilistu.
Į Šį panedėlį South Bosto
no teisme 52 automobilistai 
užsimokėjo po $5 pabaudos 
užtai, kad sustatė savo au
tomobilius ant žolės, tarp 
Marine Rd. ir Strandway 
kelio.

Stoughtone pereitą sąvai
tę mirė Southern Norfolk a- 
pygardos teismo teisėjas 
Oscar A. Marden.

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tst Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.)

CAMBRIDGE, MASS.

DR. J. MARCUS
U MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slapty ir kroniškų lig 
■starų ir vyry, kraujo ir odos.

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St., Boston, Mass. 
Tol Capitol 2257 Highlands 331 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro

Nedėliomis: iki 5 vai. po piety.

Muzikos mokykla.
Panelė Valentina Palta- 

navičaitė po vasaros atosto
gų vėl atidarė savo muzikos 
mokyklą po numeriu 912 
E. Broadvray, South Bosto 
ne. Šis bus jau antras jos 
duodamų muzikos pamokų 
South Bostone sezonas. Kas 
nori platesnių informacijų, 

j lai kreipiasi nurodvtu adre- 
gelbėti, bet jau buvo pervė-isu arba per telefoną: South 
lu. Iš vandens išvilko ją jau l Boston 1963-J. 
nebegyvą ir atgaivinti nepa
sisekė.

Rengia Nor»ooda S. L. A. 131 kuopa

Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 18 d., 1932
Ant M. MEDZVEDŽ1O ŪKĖS, FOXBORO, MASS.

Pus visokių žaislų jauniems ir seniems. GROS PARINKTI MUZI
KANTAI lietuviškus ir amerikoniškus šokius.

Iš Norwoodo vež trokas veltui, nuo lietuvių svetainės.
Svečiai bus vaišinami skaniais užkandžiais ir gėrimais. Užtikri-

nam, kad atsilankiusieji bus pilnai patenkinti.
kviečiame visus KOMISIJA.

KELRODIS: Važiuot iki \Valpole Spuare, ten pasukt po kairės iki 
Beach streeto, pavažiavus Beach st. vėl po kairės Off Beach Street, 
ten bus vieta paženklinta.

PIKNIKAS!
KETURIŲ NAŠLAIČIU NAUDAI 

Rengia Našlaičių Komitetas
SEKMADIENY 

RUGSĖJO-SEPT. 18, 1932
Pradžia 10 vaL ryte 

OAK L AND GROVE
EAST DEDHAM, MASS.

Gros geras Nastario Orkestras lietu
viškus ir amerikoniškus šokina. 

Visi valgiai ir gėrimai parsidnos tik
po 5 centus.

Gerbiamieji Bostono ir aiferKnltės 
lietuviai, atjauskime tuos nelaimin
gus našlaičius, visi atsilankydami į. 
šj piknikų. Ten visi sueisime, gražiai 
pasilinksminsime ir suteiksime varg
šams našlaičiams bent kokių para
mų. KOMITETAS-

DR. G. L. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų 
ir Nervų Ligų.

Vai nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedčliom, nuo 10 ryt. iki 1.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SU.MMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

L1ETUVYS

OPTOMETRISTAS

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofise valandos: 2—4 p. p.: 7—8:30 vak. TeL S. B. 2712.
496 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON. MASS.

Bosai lenda prie merginų.
Merginos darbininkės, 

kurios dirba čeverykų dirb
tuvėse Lynne pradėjo skųs
tis savo unijos vadovybei, 
kad prie darbo jos neturi 
ramybės. Bosai ir net pa
tys fabrikų savininkai nuo
latos lenda prie merginų su 
nepadoriais pasiūlymais, 
manydami, kad darbininkė 
mergina privalo aukoti 
jiems savo dorą ir garbę. 
National Shoe Stitchers’ li
nijos reikalų vedėja. Mary 
Magee, sakosi gavusi jau 40 
tokių skundų nuo merginų.

Aušrelės ir Gabijos 
piknikas.

Ateinantį sekmadienį 
Maynarde bus Aušrelės ir 
Gabijos piknikas. Tai bus 
paskutinis šiame sezone pi
knikas, todel specialiai su
darytas tam tikras progra
mas kad linksmai atsisvei
kinti su vasaros sezonu. At
silankę gaus daug malonių 
įspūdžių. Rep.

LENA’S BEAUTY and 
BARBER SHOP

Žemiausios kainos: atdara diena ir 
nakt. Motiejus J. Kastantas, vedėjas.

49 Scollay Sųuare. Boston.
Tel. Lafayette 9105.

R
C
AVictor Radio

TURIME DIDELI STARĄ NAUJAUSIŲ VICTOR 
RADIO, TODEL PARDUODAM STEBĖTINAI PI

GIAI. PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!

134,500 vaikų sugrįžo 
mokyklon.

Šį panedėlį Bostone atsi
darė mokyklos, į kurias su
grįžo apie 134,500 vaikų.

ANT RENDOS.
Chelsea 5 ar 6 kambariai —renda 

$18 ir $20. Galite matyt 44 ir 46 Wal- 
rtot- St. Chelsea. arba pašaukit tele
fonu Revere 1633-M norint platesnių 
informacijų. (38)

FORNIŠIUOTI KAMBARIAI
Išsiduoda dėl pavienių arba mažai j 

šeimynai, gražiausioj vietoj Dorches- 
terio; garu apšildomi, elektros švie
sos ir visokie patogumai. Galima ma
tyt bile laiku.

35 Pleasant SL, Dorchester. Mass.

GABIJOS ir 
AUŠRELĖS PIKNIKAS!

TIKRA NAUJENYBĖ

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

1 RCA-247. 1 UX-280.
Height, 38(į indu; width. 23 inch.; 

depth, 11*4 inch.

PUIKUS MODELIS

Ten Tube 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.

Nedėlioję, RUGSĖJO-SEPTEMBER 18 D., 1932

VOSE’S PAVILL1ONE MAYNARD, MASS.
Bus gražuolės lietuvaitės rinkimas, Sporto žaislai. Dainos ir Dirve- 

lio Orkestrą. Tai bu« šiam sezone linksmiausis piknikas. Kviečiame 
visus dalyvauti.

Busai išeis 11 vai. ryte nuo “Sandaros” salės, kampas E Street, 
South Bostone.

įSISTEIGKITE GERĄ

CARLSON 
Aliejaus Pečių

PARANKUS, PIGUS. UŽTIKRIN
TAS ŠVARA IR SVEIKATA.

nėra durnų, suodžių, pelenų, nė 
dulkių Sutaupo darbo ir valymo. 
11 metų vartojamas, tvirtai'pada
rytas ir nekomplikuotas. Niekad 
neužges ir nereikia taisymo. Pilna 
gvarancija. Užeikit ypatiškai per
sitikrinti j musų dirbtuvę, arba 
pareikalaukite kataliogo.

CARLSON BROS. TOOL A MACHINE CO. Ine. 
15 B Street, So. Boston, Mass. Tei. s*. Boston 3239

Didžiausią nuolaidą 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 persitikrini kiek mes galime jums sutaupyt.
Jeigu reikalaujat tikrai gerų Rekordų, atsiminkite, kad pas mus jus rasite 
didžiausį pasirinkimą.

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilną kainą jų vertės.

GEO. MASILI0NIS
377 BR0ADWAY S0. BOSTON, MASS.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

Parduodu laivakortes ant visų laivų, 
sudarau dokumentus ir persiančiu 
pinigus į visas dalis svieto.

Įvairias informacijas suteikiu dy
kai. Kreipkitės reikalui esant ypati
škai ar per laiškų.

K. SIDABRAS
342 W. BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

Muzikos Mokykla
Lietuviai! Kurie norite pamokinti! 
savo berniukus ar mergaites ma-1

♦ zikos, pradėkite leisti dabar. Mo-į 
! kinu savo studijoj, taipgi einu ir it 
! namus. Namie esu vakarais iri 
j sekmadieniais. Telefonas South J
♦ Boston 1963-J.
» VALENT. PALTANAVIčIUTR
♦ 912 E. Broadway S. Boston, Mass

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

PETRAS KETVIRTIS
Parduodu laikrodžius, auksinius daik
tus, radios, gramofonus ir rekordus 
315 E St. prie Broadvray Sa. Basto

K. Šidlausko Aptiekos Nante.

ADVOKATAS

J. B. GALIUS
Veda

Daro
317 E 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Bustos 27« 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVBKA

APTIEKA
Mes nžlaikome visokijp Vaistų ir 
Gyduolių. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų Li
pi. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistas nu
siunčiam ir per paštų. Atminkite 
musų adresų.

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 27W

Telef

Bay View Motor
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANIKAL

gerai patarnauja.
Stadebaker Agentūra

Reikale kreipkitds ir 
patenkinanti

Taisymo ir 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas K Eight StnaL 

SOUTH BOSTON. NAM.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky- 
aa sugražinu šviesa tinkamu-
laiku.

J. L. P Aš AK A KNIS. O. D.
447 Broadvay, Sa. Boston, Mana.

Tel. Univsrsity 9444

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So. Boston 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.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

ii BROADWAY, tarp C a D BL 
SO. BOSTON, MASS.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopiertaoja. 

Gausite gerų darbų ir pigiaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-

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

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA
Jonų Senas Aptiekorius toj paris 
vintai P*r pastaruosius 26 metu* 
ir nėra sųryšy su bile kita aptieka 

švieiioa šaknys ii Ltata-
vau ir visados šviežias Dieles 

galima gauti pas:
DAVID CABITT

REG. APTIEKORIUS 
pasirengęs jums pati

146 SALEM STREET 
BOSTON, MASS.

Telef. Lafayette 9342 
Aptieka atdara nuo 8 iš ryto

iki 10 vakaro.

PARKWAY AUT€ 
SERVICE

mm) FILLING STATIOF 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo 
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 

Į prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
i karas gerai trauktų, imkite 
linų pas mus.

VIKTOR VAITAITIS 
415 Old Calony Ava,

SO. BOSTON, MASS.
Tstafsnta: So. Bestas 1777.




