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ATSIDARĖ EKONOMINE 
PASAULIO KONFERENCUA

LONDONAN SUVAŽIA 
VO 60 ŠALIŲ ATSTOVAI.

Rusija sako, kad iš šito ka
pitalistų tarptautinio jomar- 

ko nieko neišeis.
Šį panedėlį Londone atsi

darė tarptautinė ekonominė 
konferencija kapitalizmui 
nuo mirties gelbėt. Susirin
ko apie 60 valstybių atsto
vais Konferenciją atidarė ir 
delegatus pasveikino pats 
Jurgis (karalius). Po jo kal
bėjo MacDonaldas. Jis pa
sakė, kad žmonijos istorijoj 
da nėra buvę didesnio auto
riteto po vienu stogu, kaip 
ši konferencija, kuri atsto
vauja viso žemės kamuolio 
gyventojus.

Tiskslas šitos konferenci
jos yra atstatyti ekonominį 
valstybių gyvenimą, kuris 
paskutiniais laikais visiškai 
suiro.

Šito visasvietinio .krizio 
priežastis yra ekonomini* 
nacionalizmas, sako Mac
donaldas. Už biznį besivar- 
žydamos, tautos pradėjo 
kelti muitus, kad apsaugo
jus savo tautinę pramonę. 
Bet aukšti muitai tuoj supa- 
raližiavo tarptautinę preky
bą. Pasekmė buvo tokia, kad 
visur sustojo pramonė ir 
šiandien pasaulis turi 30, 
000.000 bedarbių.

Kita krizio priežastis, tai 
tarptautinės valstybių sko
los. /

Taigi, kad atstačius lyg
svarą, sako Macdonaldas, ši 
konferencija privalo sutvar
kyti muitų reikalą ir sykį ant 
visados užbaigti skolų klau
simą. Pakol skolų klausi 
mas nebusiąs išrištas, patol 
pasaulis negalėsiąs atsisto
ti ant kojų.

Šitas Macdonaldo pareiš
kimas iššaukė didelį nusi
stebėjimą ir net sumišimą 
Amerikos delegatuose. Jiem 
iš namų išvažiuojant Wa- 
shingtone buvo užtikrinta, 
kad skolų klausimas šitoj 
konferencijoj visai nebusiąs 
svarstomas. Amerikiečiai y- 
ra nusistatę skolas palikti 
taip kaip jos yra, o europie
čiai, pasirodo, yra pasiryžę 
reikalauti, kad šitoj konfe
rencijoj jos butų panaikin
tos. Taigi jau iš pat pradžios 
pasireiškė griežtai priešingi 
interesai. Skolų panaikini
mo būtinai reikalauja ir vo
kiečiai.

Bet to da negana. Fran- 
euzijos premjeras Deladier 
pareiškė, kad tuščias butų 
darbais šitoj konferencijoje 
sėdėti, jeigu nebus stabili
zuota Amerikos ir Anglijąs 
valiuta. “Mes turime turėti 
kokį nors mastą, kuriuo ga
lėtume matuoti Amerikos 
dolerį ir Anglijos svarą”, 
pasakė jisai.

Šitas reikalavimas ame
rikiečiams irgi nepriimti
nas, nes jie nori turėti pigius 
pinigus, kad galėtų pakelti 
prekių kainą.

Matydami šitokį reikalų 
priešingumų, rusai iš kalno 
jau pranašauja, kad iš Lon
dono konferencijos nieko 
neišeis. Maskvos “Ekonomi- 
českaja Žizn” šį panedėlį

Ką Reiškia Roosevel 
to “Diktatūra”.
Laikraščiai rašo, kad da

bar, Kongresui išsiskirsčius, 
prezidentas Rooseveltas 
tapsiąs “diktatorium”. Iš
tikrųjų gi šita “diktatūra” 
yra niekas daugiau, kaip 
Kongreso uždėta jam parei
ga atlikti tam tikrus darbus, 
kuomet Kongresas bus išsi 
skirstęs. Štai tie pavesti jam 
darbai:

1. Sumažinti sėjamų lau
kų plotą, kad pabrangtų ja
vai.

2. Nustatyti konkurenci
jos ribas pramonėj.

3. Nustatyti pramones 
darbininkams algų ir darbo 
valandų minimumą.

4. Tinkamai sunaudoti 
viešiems darbams $3,300,- 
000,000. .

5. Sunaudoti $250,000,- 
000 “miškų armijai”.

6. Pakeisti arba suspen
duoti įstatymą prieš trustus, 
kad kapitalistams lengviau 
butų pelnus krauti.

7. Nustatyti veteranams 
atlyginimą.

8. Pakelti ar sumažinti at
lyginimą valdžios tarnauto
jams.

9. Leisti ar draūsti Ame
rikos piliečiams laikyti auk-

10. Išleisti $3,000,000.- 
000 naujų popierinių pini
gė

li.Nustatyti doleriui aukso 
vertę bile kur tarp 50 ir 100 
centų.

12. Kelti ar mažinti muitus 
importuojamoms prekėms. 

Prezidentas negali leisti 
s jokių įstatymų ir negali esa- 
,mų įstatymų pakeisti, išsky
rus tuos, kuriuos Kongresas 
nurodė. Taigi čia nėra jokia 

, diktatūra, o tik pristatymas 
, prezidento prie darbo.

IR ANGLIJA NEMOKĖ 
i SIANTI AMERIKAI 

PROCENTŲ.
1 šiomis dienomis sueina 
terminas, kuomet Anglija 
turėtų sumokėti Amerikai 
$75,950.000 procentų už 
skolas, bet ji pasiūlė tik 10- 
tą dalį to. Washingtonas ši
tą pasiūlymą atmetė, todėl 
iš Londono dabar praneša
ma. kad Anglija gali visai 
nieko nemokėti.

DETROITE UŽ TAKSAS 
PARDUODAMOS KRAU

TUVĖS.
Deroite miesto valdžia 

pradėjo atiminėti iš mažų 
biznierių krautuves, kurių 
nemokėtos taksos.

sako: “Londono konferen
cija turi tris svarbiausius ti
kslus: (1) nustatyti tvirtą 
valiutą; (2) prašalinti eko
nominį nacionalizmą ir su
tvarkyti muitus; (3) išrišti 
skolų klausimą, kuris suda
rę- neatmezgamajį kapitali
zme mazgą. Nėra tačiau vil
ties, kad kapitalizmo gydy
tojai galėtų savo ligonį iš
gydyt.”

Konferencijoj dalyvauja 
ir Lietuva.

Baisus Sprogimas
Celuloido Fabrike

Devyni žmonės užmušti, ir 
75 sužeistL

North Arlington, N. J.— 
Pereita subatą čia netikėtai 
eluloido dirbtuvėj įvyko 
prorimac, užsėdamas liep

snojančiais celuloido šmo
tais visą apylinkę ir uždeg
damas 7 namus. Netoli nuo 
dirbtuvės, Passaico upėje, 
maudėsi daug žmonių, taigi 
ir jie buvo degančiu celu- 
loidu aptaškyti. Kilo di 
džiausią panika ir riksmas, 
visi bėgo gelbėtis į vandenį, 
todėl kai kurie buvo užmuš
ti sprogimo smarkumu, o ki
ti prigėrė upėj. Iš viso žuvo 
9 asmenys, tų tarpę 3 vai
kai ; sužeistų priskaityta 75. 
Ne vienas jų turės da mirti, 
nes apdegę labai sunkiai.

Baisi Nelaimė Ctuca 
gos Parodoj.

Orlaivio katastrofoj sudegė 
9 žmonės.

Pereitą nedėldienį pašau 
linėj Chicagos parodoj į- 
vyko šiurpulinga kątasfro- 
fa. Septyni ar 8 žmonės pa
kilo orlaiviu iš parodos lau
ko pažiūrėti parodos iš oro. 
Staiga iš orlaivio pasirodė 
liepsna, tirštas debesis dū
mų ir lėktuvas pradėjo kris
ti žemėn. Jis nukrito prie 
Glenview miestelio ir sudu
žo, o jo liekanas apsupo lie
psna. Iš laužo paskui išimta 
9 lavonai. Jie buvo taip ap
degę, kad pažinti jų nebė- 
galima.

AUSTRUOS SOSTINĖJE 
DAUG TRIUKŠMO.

Pereitą subatą ir nedėl 
dienį Vienos mieste buvo 
daug sumišimo. Garsioj 
Ring gatvėj policija susirė 
mė su nacių studentų de
monstracija, o tuo tarpu ki
ta studentų demonstracija 
išdaužė nepatinkamo sau 
laikraščio spaustuvės lan
gus vidurmiesty. Ant galo 
nežinodami piktadariai šį 
panedėlį užpuolė didelę 
auksinių daiktų krautuvę ir 
metė bombą, kuri sprogda
ma užmušė savininką ir ke
turis asmenis sužeidė.

SPROGIMAS SUNjAIKI- 
NO JAPONŲ ORLAI

VIŲ BAZĘ.
Apie 120 mylių į pietus 

nuo Tokio miesto japonai 
turi didelę karo orlaivių ba
zę, kur buvo laikoma dideli 
bombų sandėliai. Pereitą są
vaitę tenai įvyko sprogimas, 
kuris sunaikino visą bazę ir 
padarė $1,200,000 nuosto
lių. Be to, du žmonės buvo 
užmušti ir apie 50 sužeista.

TROCKIS UŽGINČIJA 
PASKALUS.

Buvo pasklydę paskalų 
buk tarp Trockio ir Stalino 
einančios derybos dėl jo grį
žimo Rusijon. Trockis da
bar formaliai tuos paskatas 
užginčijo. Jis gyvena dabar 
Prinkipo saloje, Turkijoj.

IŠPLĖŠĖ $10,000.
Pekin, III.—Pereitą penk 

tadienį du banditai čia už
puolė du banko tarnautoju 
prie pašto ir išplėšę iš jt 
$10,000 pabėgo,

Ispanijoj Prasideda
Naminis Karas.

Kunigai su dvarininkais sto
ja už dvarų neliečiamybę.

Ispanijoj pereitą sąvaitę 
atsistatydino ministerių ka
rinėtas su Azana priešaky. 
To pareikalavęs preziden
tas Zamora, kuris pradeda 
nusileisti reakcijos spaudi
mui. O reakcija Ispanijoje 
stipri ir kas sykis vis aukš
čiau kelia savo šlykščią gal
vą. Šiomis dienomis įnėjo 
galėn naujas įstatymas, ku
riuo turėjo būt konfiskuoti 
kunigų ir kitokių didžiūnų 
dvarai, c konfiskuotos že-, 
mės išdalytos bežemiams. 
Bet bažnyčia pakėlė prieš ' 
tai baisų triukšmą. Net' po
piežius išleido raštą, pra-į 
keikdamas visą Ispanijos j 
valdžią dėl to įstatymo. Ku
nigai rėkia visa gerkle, kad 
tuo' įstatymu “bedieviška 
valdžia” norinti “sugriauti 
bažnyčią” ir “išnaikinti ti
kėjimą”. Išrodė, kad ginda
mi savo draugus kunigai jau 
sukels skerdynę ir kraujo 
oraliejimą, taip kaip jie 
buvo padarę Meksikoje. 
Meksikoje valdžia jiems ra
gus nulaužė, bet Ispanijoj, 
matyt, valdžia buvo silpnes
nė ir buvo priversta pasi
traukti. Tuo žinoma, viskas 
da nepasibaigė. Naminis 
karas da tik prasideda. Re
voliucijos vadai nemano 
iuodai reakcijai taip lengva 
pasiduoti. Turįs įvykti 
sprendžiamas mušis, kad 
viena ar kita pusė galėtų 
ižimti vadovaujamą pozici
ją

Indianoj Užduotas 
Smūgis “Sausiems’.
Pereitą sąvaitę Indianoje 

buvo renkami delegatai kon- 
vencijon prohibicijos įstaty
mo panaikinimą balsuoti. Iš 
329 išrinktų delegatų, tiktai 
75 stoja už prohibicijos pa
laikymą; visi kiti — už jos 
panaikinimą. Tai yra dide
lis smūgis “sausiems”, kurie 
sakydavo, kad Indiana yra 
tas barometras, kuris paro
dys, katron pusėn prohibici
jos vėjas pus. Jeigu India
nos balsavimas ištikrųjų yra 
barometras, tai jis aiškiai 
parodė, kad prohibicijos Į- 
statymas bus atšauktas. Jo 
atšaukimui reikia iš viso 36 
valstijų pritarimo.

STUDENTAI SUDEGINO
AMERIKOS VĖLIAVĄ.

Keliatas studentų Am- 
hersto kolegijoj pereitą są
vaitę sudegino Amerikos 
vėliavą. Sako, jie padarę 
tai juokais, tačiau džingos 
pakėlė- didžiausį riksmą 
prieš tokį nepatriotišką dar
bą. Penki jaunuoliai buvo 
areštuoti ir tris jų nubausti: 
du po $50, o trečias $25.

TRAUKINIO KATAS
TROFOJ ŽUVO 12 

TURKŲ.
Pereitą subatą Turkijoj 

nuvirto nuo kelio traukinys. 
Katastrofoj 12 žmonių buvo 
užmušta ir apie 50 da nesu
randama. Manoma, kad 
juos galėjo nunešti vanduo. 
Nelaimė įvyko dėl to, kad 
potvinio buvo išplauti gelž- 
kelio bėgiai.

Saleme Peršovė Uni
jos Vadą.

Salem, Mass. — Pereitą 
nedėldienį du niekam nepa
žįstami vyrai čia atvažiavo 
automobilium į audėjų uni
jos vado Fecteau namus ir 
pradėjo jį mušti. Kai kilo 
triukšmai ir užpultajam į 
pagalbą ėmė rinktis kaimy
nai. užpuolikai paleido kelis 
šuvius ir pabėgo. Unijos va
riui kulipka pataikė iš prie
šakio ir išėjo kiaurai per nu
garą, tačiau jokio svarbaus 
organo nepalietė ir jam yra 
vilties pasveikti.

Policija aiškina, kad už
mušėjai buvę pasamdyti pa
čių unijistų kurie su Fec
teau nesutinka. Mat, Sale- 
me dąbar streikuoja kelių 
dirbtuvių audėjai, bet unija 
šito streiko nepripažįsta ir 
paramos streikieriams ne
duoda. Taigi, policijos aiš
kinimu streikieriai sudėję 
$800 ir pasamdę žmogžu
džius, kad šitą unijos vadą 
“prašalintų”. Keista, tačiau, 
kad policija tokius dalykus 
žinodama nieko neareštuo
ja. Kažin, ar tik čia nėra ko
kios provokacijos?

Doleris Pasiekė 
80 centų.

Palyginti su kitų valsty
bių pinigais, Amerikos do
lerio kursas New Yorko bir
žoj šį panedėlį nukrito jau 
iki 80 centų. Tuo tarpu A- 
merikos kompanijų Šerai 
biržoje kįlą kaip fajerver- 
kai. Tai yra aiški infliacija. 
Kada pinigai pinga, tai kai
nos turi kilti. Visų pirma tas 
kilimas pasireiškia biržoje; 
vėliau pradės kilti namų 
kainos ir pabrangs visi kiti 
daiktai. O pinigai padėti 
bankuose tirps, jų vertė ma
žės. Taigi kas turi bankuo
se pinigų, ilgai nelaukda
mas turėtų sudėti juos į na
mus, nes namai turės pa
brangti.

VOKIETIJA ATSISAKO
MOKĖT PROCENTUS 

ANT PASKOLOS 
BONŲ.

Pereitą sąvaitę Vokietija 
paskelbė moratorijumą ant 
visų paskolų, duotų jai prieš 
1931 metų liepos mėnesį. 
Šiton kategorijon ineina 
Youngo ir Daweėo planų 
paskolos, kurios buvo sukel
tos parduodant paskolos 
bonus Amerikoj ir Europoj. 
Dabar Vokietija turėjo su
mokėti už tuos bonus pro
centų apie $20,000,000, bet 
nemokės.

KONGRESO SESIJA 
UŽSIDARO.

Nepaprastoji Kongreso 
sesija, kurią Rooseveltas 
buvo sušaukęs kovai su kri
zių, jau užbaigė svarbiau
sius savo darbus ir šią są
vaitę užsidaro. Ligi 1 gruo
džio dabar Kongreso jau 
nebus.

PENNSYLVANIJOJ SU
KAKO 250 METŲ.

Pereitą subatą Pennsylva- 
nijos valstija šventė 250 me
tų sukaktuves nuo savo įsi
kūrimo. Ją įkūrė William 
Penn pustrečio šimto metų 
atgal.

SPRMfiFIELOO RIAUŠĖSE 
PAŠAUTA 10 MAMERTO

Hitlerininkai Išvai
kė Katalikų Suva

žiavimą.
Miuncheno mieste, Bavari 

joj, pereitą sąvaitę buvo ka 
talikų suvažiavimas. Hitle- 1 
rininkams klerikalų nuotai
ka nepatiko ir jie keliatą de
legatų apmušė, nutraukė 
jiems kukardas ir kitaip iš
niekino. Gavo lupt vienas 
delegatas net iš Šveicarijos.

Klerikalų suvažiavimas 
turėjo baigtis nedėldienį, 
bet hitlerininkai jau nedavė 
paskutiniam posėdžiui susi
rinkti. Jie neleido kardino
lui Fualhaberui net mišių 
laikyti suvažiavusiems dele
gatams. Katalikų dvasiškija 
tuo baisiai įsižeidė.

Mattern Jau Išlėkė 
Alaskon.

Darius su Girėnu laukia 
pajpuikesnio oro.

Anksti šio antradienio ry
tą Amerikos lakūnas Mat- 
tem išlėkė iš Chabarovsko 
(Sibyre) į Alaską, kurią jis 
tikisi pasiekti be sustojimo. 
Alaska guli Kanados pa
krašty; jeigu Matemui pa
vyks ją laimingai pasiekti, 
tai maždaug į sąvaitę laiko 
jis bus perlėkęs du vande
nynu : Atlantiką ir Pacifiką.

Lietuvių lakūnai, Darius 
ir Girėnas, rašant mums šią 
žinią, tebėra da New Yorke. 
Jie laukia vis palenkesnių o- 
ro sąlygų, šią sąvaitę juodu 
jau mini ir amerikiečių 
spauda.

Kviečiai Pasiekė 80
Centų Už Bušelį.

Kainos Amerikos rinkoje 
kįla beveik visiems produk
tams. Kviečiai pereitą suba
tą pasiekė jau 80 centų bu
šeliui, o nelabai senai buvo 
apie 40 centų. Pabrango 
taip pat bovelna, vilnos ir 
kiti dalykai. Tik gaila, kad 
visus produktus turi supirkę 
spekuliantai ir farmeriams 
iš jų pabrangimo nėra jo
kios naudos. Naudojasi pa
razitai, kurie nei sėja, nei 
piauja.

PERŠOVĖ MERGINĄ IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Rome, N. Y.—Pereitą ne
dėldienį čia įvyko kruvina 
meilės tragedija. William 
Lado, gazolino stoties savi
ninkas, 46 metų amžiaus vy
ras ir 6 vaikų tėvas, norėjo 
išsivežti automobilium į lau
kus tūlą Heleną Kubasik, 18 
metų amžiaus mergaitę. Ji 
atsisakė su juo važiuoti. 
Perpykęs jis ją šovė iš re
volverio ir mirtinai sužeidė. 
Paskui nusigandęs savo 
darbo šovė sau galvon.

PATVINO COLUMBIJOS 
UPĖ.

Patvinusi Columbijos upė 
Oregono ir Idaho valstijose 
užliejo daug farmų ir mies
telių. Visi tiltai ir pylimai 
tarp Portlando ir juros iš
griauti.

TAMAS URBONAS 
NUŠAUTAS.

Skerdynę įtaisė kapitalistų 
bernas šerifas Metcalf.

Springfield, III.— Perei
tą sąvaitę prie Peerless an
glių kasyklos, netoli nuo 
Springfieldo, įvyko žiauri 
mainerių kova su kapitalis
tų bernais. Birželio 7 dieną 
apie 1,500 mainerių nuėjo 
pikietuoti Peerless kasyklą, 
kur dirba lewisiniai ske- 
bai.

Kaip tik šerifas Metcalf 
pamatė, kad pikietų tokia 
galybė ir kad jis su savo 
mušeikomis negalės prieš 
juos atsilaikyti, jis tuoj pa
reikalavo kariuomenės ir 
gubernatorius tuojaus pri
siuntė iš Taylorvillės kelias- 
dešimts milicininkų.

Kaip tik milicininkai tro- 
kais atbildėjo, tuoj ir prasi
dėjo šaudymas. Šaudė tie
siai į žmones, kaip ant karo 
lauko. Dešimts mainerių 
buvo peršauta, kai kurie la
bai sunkiai. Pavyzdžiui, 
Tarnas Urbonas, Progresy- 
vės Unijos narys,gyvenas po 
adresu 1425 Michigan avė., 
buvo peršautas per vidurius 
ir tuoj mirė. Antanas Ro- 
mankis, pikietas, peršautas 
per koją.
Besaudydami pikietus, mi

licininkai ir saviesiems pa- f 
taikė. Buvo pašauti keli 
skebai ir specialus šerifo 
mušeika Švarcbergas, ku
riam švino gabalai iš milici
ninkų šautuvo sudraskė vie
ną petį ir sulindo krūtinėn. 
Bet daktarai sako, kad jis 
nestips.

Reikia pasakyti, kad šitos 
kovos akstinu yra United 
Mine Workers of America 
unijos prezidentas Lewis, 
kuris susidėjo su Peabody 
kasyklų kompanija ir kerši
ja Progresyvei Mainerių li
nijai. Kone visos kompani
jos čia pripažino Progresy- 
vę Uniją, bet Peabody kom
panija laikosi prie Lewiso ir 
dirba su jo skebais. Taigi 7 
birželio progresyviai maine
riai susitarė ir nuėjo tenai 
ant pikietų. Kapitalistų 
samdiniai tuojaus ir puolė 
pikietus.

Ant rytojaus vėl 500 pro
gresyvių mainerių nuėjo 
pikietuoti Peabody kasyklą 
No. 43. Kapitalistų pastatyti 
galvažudžiai vėl puolė pi
kietus ir trįs progresyviai 
maineriai buvo skaudžiai 
sumušti. Tą pačią dieną 
bombomis buvo suardyti du 
namai. Tai taip eina klasių 
kova.

BUVO UŽPUOLĘ BAN
DITŲ LIZDĄ.

Japonų kariumenė perei
tą sąvaitę buvo užpuolusi 
Mandžurijos banditų lizdą, 
kur tikėjosi rasti pagrobtą 
Amerikos misijonierių Niel- 
soną. Bet tariamoj banditų 
stovykloj nerado nei bandi
tų, nei misionieriaus. Tas 
misijonierius buvo pagrob
tas 12 balandžio ir banditai 

i reikalavo $100,000 išpirki- 
!mo.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24, Birželio 14 d., 1983Astra* Puslapi*

Atakuoja Streikuojančius Darbininkus Dujomis.

INTERNACIONALAS PA
SMERKĖ VOKIEČIŲ 

REICHSTAGO SOCIAL 
DEMOKRATUS.

“Lietuvos Žinios” rašo: 
“Visi Reichstago atstovai 

socialdemokratai balsavo 
Hitlerio rezoliuciją dėl vienin
go nacionalinio fronto sudary
mo.
“'Vieningas nacionalinis fron
tas’ prieš žydus, prieš Remar
ką, prieš Tomą Manną, Einštei
ną, prieš mokslą ir kultūrą, 
prieš knygas ir prieš... marksi-

“Marksas pakeistas Hitleriu, 
raudonoji vėliava—‘svastika’.

“Finis socialdemokratiae!”

Tai yra ironija, o ne tikri 
faktai, ne rimtas dalyku nu
švietimas.

Faktai yra štai kokie:
Socialdemokratai atsto

vai Reichstage balsavo ne 
už Hitlerio rezoliuciją prieš 
žydus, mokslą, kultūrą ir 
marksizmą, bet už Hitlerio 
kalbą, kurioj jis aiškino, kad 
Vokietija turi reikalaut tau
tų nusiginklavimo ir užtik
rinimo pasauliui taikos.

Viso pasaulio socialde
mokratai senai jau reikalau 
ja tautų nusiginklavimo, to
dėl jie manė, kad butų ne- 
nuosaku dabar jiems bal
suoti prieš nusiginklavimą 
vien dėl to, kad tokio nusi
ginklavimo pareikalavo jų 
priešas Hitleris.

Žiūrint j šitą dalyką logi
škai, socialdemokratai ki
taip pasielgti ir negalėjo. Jie 
čia balsavo ne už Hitlerį, 
bet už tam tikrą principą.

Klausimas tiktai kįla, ar 
gerai socialdemokratai pa
darė iš viso tame Reichsta 
go posėdy dalyvaudami?

Hitleris buvo jau uždaręs 
visą

Ar nevertėtų tuomet uzr 
tepti kalkėmis visus Kauno 
Įstaigų langus, kad koks il
ganosis reporteris nepama
tytų nuo gretimo stogo, kas 
tose įtaigose darosi?

Dėl didesnio atsargumo 
uz galima butų da aptverti val

džios įstaigas spigliuotomis 
vielomis ir apstatyti kulka- 
svaidžiais.

Tūli musų tautininkai A- 
merikoje norėjo lygiai to
kiu budu apsaugoti pereitą 
SLA. seimą Pittsburghe, 
kuomet jų viemas sluga Ra- 
ginskas pareiškė turis labai 
didelį “sekretą” pranešti. 
Tik ačiū socialistams seimas 
palikta atdaras. Ir, kaip pa
skui paaiškėjo, tas didelis 
Raginsko “sekretas” buvo 
tame, kad iždininkas neiš- 
kolektavęs iš kokio ten sko
lininko S 1.45 nuošimčio už 
nuošimtį. Tai buvo toks 
mažmožis, kad apie jį nepa
minėjo nei vienas karespon- 
dentas savo pranešimuose. 
O jeigu seimo durys ir lan
gai butų buvę uždaryti ir 
laikraščių korespondentai 
iš salės pašalinti, kaip to no
rėjo tautininkai, tai iš Ra
ginsko raporto korespon
dentai tikrai butų išpūtę 
baisiausį baubą.

Atvirumas ir pilna spau 
dos ir žodžio laisvė, tai ge- 
giausios priemonės prieš vi
sokius nepamatuotus gan
dus.

Viešumo paprastai bijosi 
tiktai sukčiai, vagys ir kito
kie piktadariai. Teisingi ir 
padorus valdininkai neturė
tų spaudos bijotis. >Tą turėtų 
žinoti ir Kauno binmistras.

VINIKAS UŽTVIRTINTAS
SLA SEKRETORIUM.
“Tėvynė” praneša, kad 

eilę socialdemokratų Pildomosios Tarybos šuva 
laikraščių ir areštavęs daug ;žiavimas pripažino p. Matą 
jų organizacijos veikėjų, i iniką teisėtu SLA. cen-
Taigi ar gerai Reichstagoj^° sekretorium, 
socialdemokratai pasielgė , Nors p. Viniko .kandida- 
eidami į tą Reichstago po- ^4 buvo pastačiusi pati 
sėdį, kurį jis tyčia sušaukė Pildomoji Taryba irvisuoti- 
kad užgirtų jo kalbą nusi
ginklavimo klausimu?

Socialistų Internacionalo 
Vykdomojo Komiteto posė
dis Paryžiuje dabar pripaži
no, kad socialdemokratai 
neturėjo tame Reichstago 
posėdy dalyvauti. Tuomet 
jiems nebūtų reikėję dėl 
Hitlerio kalbos visai bal
suoti.

Internacionalo komiteto 
manymu, toji Hitlerio kalba 
buvo veidmainiška, nes vi
siems yra žinoma, kad jis 
nėra taikos šalininkas, bet 
aršiausia akyplėša, todėl da
lyvaudami tame Reichstago 
posėdy ir balsuodami už 
Hitlerio neva “priešmilitari- 
stinę” kalbą socialdemokra
tai nusidėjo Internacionalo 
principams, ir Internaciona
lo komitetas juos pasmerkė 
už tai.

Kitiems gi Vokietijos so
cialdemokratams, kurių tūk
stančiai namie ir užsieniuo
se pasilieka ištikimi savo 
principams, Internacionalo 
komitetas reiškia gilios savo 
užuojautos ir pasižada rem
ti juos sunkioje kovoje prieš 
fašizmą.

nis narių balsavimas išrinko 
jį didele balsų didžiuma 
prieš jo oponentą Raginską, 
tačiau trys Pildomosios Ta
rybos nariai, dešinieji tauti
ninkai, nenorėjo p. Viniką 
įsileisti, užvedė prieš ji visai 
nepamatuotą bylą ir sukėlė 
daug nereikalingo triukšmo. 
Dėl to prisiėjo šaukti Pildo
mosios Tarybos visai nerei
kalingas suvažiavimas, eik
voti organizacijos pinigus ir 
erzinti narius.

Šitais tvarkos ardytojais 
buvo daktaras kvotėjas Sta- 
nislovaitis (Staneslow), iž
do globėjas Januškevičius ir 
vicepirmininkas Mikalaus
kas.

Bet jų intrigos nepavyko. 
Kiti keturi Tarybos nariai 
stojo už p. Viniką ir dabar 
p. Vinikas jau eina SLA. se 
kretoriaus pareigas.

KAUNO PONAI BIJOSI 
VIEŠUMO.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad—

“Šiomis dinomis ir Kauno 
i įsakė kai kurioms 

įstaigom? neduoti spaudai 
į; įstaigos jau ginas nuo

burmistro įsakymu.”

Vadinasi, ponas burmis
tras bijo®, kad visuomenė 
nesužinotų, kas darosi Lie
tuvos sostinės įstaigose.

ti

Šitas šiurpulingas vaizdas buvo nutrauktas prie Amoskeag audeklinės Manchestery, N. 
H., kuomet kapitalistų milicininkai su policija pradėjo mėtyti gazines bombas i susirinkusius 
streikuojančius darbininkus.

VILNIUS IŠDAUŽYTAIS
• LANGAIS, PILNAS 

UBAGŲ.
Taip senąją Lietuvos sos

tinę piešia žinomas ameri
kiečiams kun. F. Kemėšis, 
kuris šiomis dienomis buvo 
į Vilnių nuvažiavęs ir išgy-jmą Chicagoje 
veno tenai apie porą sąvai- Pranešime sakoma:

ŠAUKIAMA LIETUVIŲ PATARIMAI
SOCIALISTŲ KONFE 

RENCUA
“Naujienos” praneša, kad 

LSS. Pildomasai Komitetas 
nutaręs šaukti visuotini lie
tuvių socialistų suvažiavi-

FARMERIAMS.

LIETUVOS ŪKIS 1933 METŲ 
BALANDŽIO GALE

Žemė* ulei*.

Visų rajonų pranešimai 
vienodai pabrėžia sunkią u- 
kininkų būklę, ypačiai tų, 
kurie dėl vienų ar kitų prie
žasčių yra užsitraukę skolų 
dar esant aukštesnėms kai
noms. Šiandien ūkininkas 
sunkiai gali galvoti ‘apie ku
rį nors savo ūkio gerinimą, 
bet stengiasi išsilaikyti bent 
tokioj padėty, kokioj lig šiol 
buvo. Taigi žemės ūkyje vy
rauja tos pačios ūkiškos ten
dencijos ir ta pati sunki e- 
konominė būklė, kokia buvo 
pereitų metų pabaigoj ir šių 
metų pradžioj.

Z Prekyba.

Gyventojų perkamosios 
galios mažėjimas buvo svar
biausias faktorius, kur vei
kė ir tebeveikia prekybą, 

i Bendrai imant, prekyba vi
suose rajonuose ir beveik vi-

Kodėl vyšnios kartais 
neveda vaisių?

Dažnai ir labai dažnai' šakose nalvfinti su tenka matyti vyšnias pava- * pereitais metais^ yra suma- 
sarį gražiai ir gausiai žy- žėjusi nuo 20 iki 30%. Kai

sumos už mėsos ir sviesto 
eksportą.

Lietuvos finansai.

Valstybės iždo pajamų 
šių metų pirmąjį ketvirtį 
gauta 52.8 mil. lt. prieš 57.8 
mil. lt. tam pačiam laikotar
piui praeitųjų metų. Išlaidų 
padaryta šiais metais 58.0 
mil. lt. prieš 65.3 mil. lt pra
eitųjų metų.

Labiausia yra sumažėję 
netiesioginiai mokesčiai. Jų 
gauta mažiau 4.2 mil. lt. 
kaip praeitais metais.

Muitai davė pajamų ma
žiau 1.8 mil. lt. arba 17%. 
Monopolių pajamos suma
žėjo 1.7 mil. lt. arba 19%. 
Geležinkelių pajamos su
mažėjo 1 mil. lt. arba 18%. 
Tik žemės mokestis ir pre
kybos ir pramonės mokestis 
yra davę bendroje sumoje 
900 tukst. lt. daugiau kaip 
praeitais metais.

Liet. banko btul. 20 Nr.

cių.
Štai kaip jis pasakoja sa

vo įspūdžius:
“Miestas, kaipo toks, maža 

tuo laiku pasikeitęs: naujų na
mų labai maža teątsfrado, gi 
senieji kaž kaip aptriušę, ap
trupėję. apsiblausę. Nesmagų 
Įspūdi daro senosios Rotušės 
rūmai, pačiame miesto centre 
stovintieji, su išdaužytais lan
gais. užkalinėtomis durimis; 
magistratas vis neprisiruošia 
jų aptvarkyti.

“Nepaprastai praeiviams į-

“Konferencijon bus kviečia
mos ne tik visos LSS. kuopos, 
bet taipjau ir socialistų prita
rėjai, ar buvę LSS. darbuoto
jai, kur LSS. kuopų nėra. Kon
ferencijos dienotvarkė bus la
bai plati, nes joje bus paliesti 
ne tik LSS. reikalai, ne tik 
tarptautiniai reikalai, bet ir vi
sas Amerikos lietuvių judėji
mas.”
•Konferencijai laikas pa

skirtas 15 liepos dieną. Su
važiavimas atsidarysiąs 10

, , , ., , valanda rvto. Taigi visos
kyn daugybė apdnskus.u su kuopos' tGlgtų pasirūpinti 

•nusiųsti savo delegatus.
I Suvažiavimas buvo jau

išbadėjusiais veidais elgetų. 
“Lietuviškoji liaudis ir dar

bininkai šiuo metu yra labiau 
pavargusi, negu prieš karą.”

Bloga esą netik darbinin
kams, bet ir dvarininkams, 
nes šie apkrauti sunkiais 
mokesčiais. Jei tikėti Keme
šiui, Vilniaus krašto dvari
ninkai kalbą šitaip:

“Toliau taip gyventi nebega
lime! Lai ateina kad ir velnias 
—blogiau nebus.”

Maisto kainos Vilniuje e- 
sančios beveik tokios pat, 
kaip ir Kaune, tačiau butai 
ir viešbučiai —50 nuošimčių 
pigesni.

labai reikalingas, nes kuo 
pos ir nariai buvo jau pra
dėję nerimauti, kad organi
zacija nerodo jokio gyvu

mo.

Patinka Ar Ne, Bet 
Teisybė.

Madison Garden arenoje, 
N e v Yorke, 29 dieną birže
lio įvyksta Šarkio ir Carne- 
ros muštynės už pinigus. 
Jiedu mušis, o vėplos eis 
žiūrėti ir mokės pinigus. Ir 
policija besimušančių nea
reštuos, nes tai bus daroma 
dėl biznio.

HITLERIS ESĄS ŽYDAS.
Prahos čekoslovakų laik

raštis “Pravdo Lidu” pa
skelbė dokumentus, kuriais 
parodoma, kad Adolfas Hit
leris, kuris tokiu atkaklumu 
persekioja Vokietijoj žydus, 
pats yra kilęs iš žydų. Jo 
prosenelis buvo da gryno 
kraujo žydas.

“Lietuvos Žinios” dėl to 
sako:

“Logika reikalauja, kad Hit
leris dabar pats save gerokai 
apkultų ir paskui išvytų iš Vo
kietijos, kurioje gali šeiminin
kauti tik ‘grynakraujai’ vokie
čiai.”
Pats Hitleris savęs, žino

ma, nekuls ir iš Vokietijos 
nevys; bet jį išvys Vokieti
jos darbininkai, jeigu pirm 
to jį negriebs koks galas.

SOVIETAI TURI 58,000 
ŠNIPŲ.

Svarstant Ženevoj nusi- 
ginklaviiųo reikalus, kilo 
klausimas, ar karo jėgomis 
skaityti vien tiktai regulia- 
res valstybių armijas ir lai
vynus, ar pridėti prie to ir 
kitokias organizacijas, tam
priai surištas su valstybės ar 
valdžios apsauga?

Pasirodė, kad kariškomis 
organizacijomis prisieina 
skaityti ne vien paprastą ka
riuomenę, bet ir kitas gru
pes, kurių tikslas yra šiokiu 
ar tokiu budu ginti savo val
stybę.

Todėl nusiginklavimo 
konferencijos efektyvė ko
misija pripažino, kad So
vietų Rusijos slaptoji polici
ja (GPU) yra karišką orga
nizacija. O kadangi toj or
ganizacijoj yra 58,000 čeki
stų (Soveitų šnipų), tai nu
statyta, kad Rusijos armija 
šiandien turi 58,000 vyrų 
savo tarnyboj daugiau, negu 
pačių bolševikų yra oficia
liai skaitoma.

Italija, Vokietija ir Ven
grija užsispyrė, kad Jugo
slavijos “sakalai” turi būt 
skaitomi taip pat kariška or
ganizacija, bet Francuzija 
su tuo nesutinka, nes Jugo
slavija vra Francuzijos tal
kininkė.

Imant dalykus šitokiu ma
stu, Lietuvos šauliai turi būt , . . .
priDazinti taipgi kanska or- vienį Doieri-yaukite butelį šių ub- 
ganizacija. Taip pat ir Lie- šiandien, bet persitikrinkite.
® I kad atit laibo'io butų pažymėta —
tuvos žvalgyba. [nugatone

Birželio 12 dieną Londo
ne prasidėjo ekonominė 
konferencija, kurioje daly
vauja 54 šalys. Vyriausis jos 
tikslas—sureguliuoti muitų, 
pinigų, kainų ir skolų reika
lus, kad pašalinus ekonomi
nį krizį. Kitais žodžiais sa
kant, suvažiavę kapitalizmo 
atstovai mėgins pastatyt ant 
kojų ištyžusią kapitalizmo 
tvarką.

Rašant šiuos žodžius, mu 
sų lakūnai Darias ir Girėnas 
dar tebesėdi New Yorke ir 
laukia geresnio oro savo ke 
lionei. Tuo tarpu amerikie
čių lakūnas Mattern sėdo 
savo orlaiviu ir leidosi per. 
Atlantą. -Jis atliko jau be
veik pusę kelionės aplink 
pasaulį. Išrodo, kad aplėkęs 
žemės kamuolį jis gal sugrį 
žti New Yorkan ir rasti mu
sų lakūnus vis laukiant ge
resnio oro.

Skeptikas

Nusa-Tone

dint, o vaisių būna labai ma
žai ir tie patys mažučiai ir 
krenta žemėn. Nesulaukda
mas vaisių, ūkininkas pra
deda geriau tręšti, purena 
žemę ir, rodos, jau butų ge
ros vaismedžiui duota sąly
gos. Tiesa, po tokio triūso 
vaismedis gerai auga, bujo
ja, bet vaisių vis tiek neduo
da. Kodėl gi taip yra? O štai 
kame priežastis: žemėje 
trūksta kalkių. Vyšnios, če- 
rešnės ir slyvos turi savo 
vaisiuose kauliukus, kuriem
K“ kSSam dart” kiek Padidi"°-Suirus
k,a kalkių, kurias augalai i- , sindikatui sustiprėjo
7* StoSfe “enc^Pa-
•Jei kalkių zemeje nėra, ne- didėj kiek darbas ir šiau- 
gah būti ir vaisių, nes nėra „ aJva|infe amon4j.
« ko kauliukams gamintis. f pilnafdirba tos. 
Taigi norint, kad kaukai- £ g Mg_
s.a. duotų mums tinkamą k Departamento, o kitose 
derlių me juos būtinai d*rbas sumažėjęs kai 
tręšti kalkėmis. Kalkes £; kur net iki 507r. Malūnai, 
nausia duoti is rudens, bet d į jm a metu 
galima ir pavasari vienam dži ■ djrbo nor^ališkaiF 
vaismedžiui apie 8-10 svarų J
gesintą (lešiuotų) kalkių, i Naujų pramonės Įmonių 
Barstoma tokiame atstume, Pef pirlP$ji šių metų ketvir- 
kur baigiasi medžio šakos, ti įsisteigė viso 20 su inves- 
nes ten paprastai baigiasi tuoto kapitalo suma apie 
stambiosios šaknys, o prasi-(1^72,000 litų.
deda smulkios, kuriomis au
galas paima iš žemės mais
tą. • | Per keturius pirmuosius

Išbarščius kalkes, žemę šių metų mėnesius bankro- 
reikia perkasti ar suarti, tavo 10 firmų ir vienas že- 
kad gerai susimaišytų su že- mės ūkio mašinų fabrikas 
me. Taip kalkes galima duo- pateko į sunkią padėtį. Ban- 
ti kas antri metai, o dar ge- kretavusių firmų skolos sū
riau kas metai. Kalkes turi daro apie 830,000 litų, iš 
dar gerų ypatybių: pašalina kurių užsienių firmoms ten 
iš dirvos kenksmingas ruk- ka apie 300,000 litų. Pernai 
štiš, ypač drėgnose vietose, per šį laikotarpį buvo ban- 
ir apsaugo nuo gumbligės krotavusios 33 firmos su 
(sakų—klijų tekėjimas iš skolų suma apie 4.4 milijo- 
kaulvaisių medienos). Tai- nų litų. 
gi, kaip matome, kalkiųj 
vertė vyšnioms, o taip pat ir 
slyvoms, yra labai didelė.? Centr. Statistikos Biuro 
Tik nepatingėkim ir nepa- paskelbtaisiais duomenimis, 
gailėkim keleto centų ir va- per pirmuosius tris šių metų 
landėlės atydaus darbo, o mėnesius varžytynių iš viso 
mums už tai atsilygins šim- buvo 1,603, t. y. beveik 700 
teriopai ir turėsime daug daugiau kaip 1932 metais ir 
gerų ir gražių vaisių, kurie pustrečio karto daugiau 
bus malonu vartoti. S. D. kaip 1931 metais. Skolų su

ma sudaro virš 5 milijonų Ii

kuriuose rajonuose tas su
mažėjimas siekia net iki 40 
nuošimčių, o kai kurioms 
prekių rūšims ir iki 50%.

Tas prekybos apyvartos 
sumažėjimas liečia tiek eks
portinę, tiek vidaus preky
bą.

Pramonė.
Atskirose šakose padėtis 

nevienoda. Odų fabrikai 
Šiauliuose šių metų pra
džioj, palyginti su pereitų 
metų tuo pačiu laiku, • savo

Bankrotai.

Varžytynės.

Poetas Mickevičius , tų ir parduota iš varžytynių
Pildai turto už apie 3,400,00 litų. ti—ramiai 

l,UL” tjyuuv. į Vien nekilnoiamo turto var. autorius

A Lalis Rašo Lietu
voj Angly Kalbos 

Žodyną.
Apsigyvenęs ant ūkio jasai 
perrašinėja ir taiso savo se

nąjį veikalą.

Tarp Amerikos lietuvių 
yra plačiai pagarsėjęs A. 
Lalio anglų-lietuvių kalbos 
žodynas. Ištiesų, tai yra 
stambiausis ir naudingiausis 
veikalas musų knygų pasau
ly. Tačiau, rašytas apie 20 
metų atgal, jis turi daug 
trukumų. Nuo to laiko musų 
kalba daug pakitėjo ir pra
turtėjo naujais žodžiais.

Todėl drg. A. Lalis dabar 
savo žodyną perrašinėja ir 
dapildo.

“Lietuvos žinios” apie tai 
rašo:

Dabar p. A. Lalis jau dve
ji metai gyvena Lietuvoje. 
Čia niekas jo nė nežino. 
Toks jau te tylaus kultūros 
darbininko būdas. Tik seni 
ir artimi p. Lalio draugai ži
no, kad prie Šešupės kranto, 
Šapaluose tyliai ir iš lėto yra 
varomas didelis darbas.

Grįžęs iš Amerikos p. La
lis apsigyveno p. M. Gugio 
(buvusio amerikiečio, da
bar pavyzdingo ūkininko) 
ūkyje ir per tą visą laiką iš 
naujo perdirbinėja savo lie
tuvių-anglų ir anglų-lietuvių 
kalbos žodyną.

Teko būti jo svečiu. Jo 
darbo kabinetas panašus į 
tikrą žodynų ir enciklopedi
jų rinkinį. Autorius seka vi
sus naujausius ir geriausius 
tos rųšies leidinius ir žada 
savo didžiulį žodyną para
šyti tokį, kad tiktų musų ga
dynės platesniems reikala
vimams ir tolimoj ateity ne
pasentų.

—Kada gi bus gatavas? 
—klausiu.

—Jau G raidę baigiu; dar 
didesnioji dalis pasiliko 
baigti, bet tikiuosi davary- 

atsako tylusis

Stovi nž geresnę Sveikatą, Didesnį 
Stiprumą—kas reiškia daugiaus gy
vumo—Stimuliuoja nervus, raumenis, 
ir nusilpnintus organus. NUGA- 
TONE yra įžymaus Gydytojaus išra
dimas, jisai siūlo jums TONIKĄ, 
kuris padarė stebuklus dėl tūkstan
čių, padarydamas tuos nusilpnintus 
tvirtais ir aktyviškais. šio Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčioee, — trisdešimts

'.Vien nekilnojamo turto var 
Bet žydų laikraščio redakto- žytynių buvo 740 (pernai 

rius gavo užtai mušt. f452).
Varšuvos žydų laikraštis'

“Nasz Przegląd” įdėjo; 
straipsnį, kur bandoma įro-; 
dyt, kad daugumas garsių Centr. Statistikos Biuro 
Lenkijos vyrų praeity ir da- duomenimis, 1933 m.pirmo- 
bar esą kilę iš žydų. Poetas jo ketvirčio eksportas įver- 
Adomas Mickevičius taipgi tintas 35.9 mil. lt ir impor 
buvęs žydų kraujo žmogus, tas—31.4 mil. litų, taigi šių

Dėl to straipsnio lenkų metų pirmieji trys mėnesiai 
patriotai taip įtūžo, kad už- davė 4.5 mil. lt eksporto 
puolė gatvėje to laikraščio pertekliaus. Per tą patį lai- 
redaktorių Hiršomą ir su- kotarpį pereitais metais ek- 
mušė jį. sporto perteklius siekė 18.1

Tai tipiškas tautininkų mil. lt 
kovos būdas. Negali priešo Tokį eksporto vertės su- 
nuveikti argumentais, duok mažėjimą šiai? metais nulė- 
Į snukį. mė gautos žymiai mažesnės

Lietuvos prekyba su 
užsieniai*.

—Ar turite kokių ryšių su 
musų knygų leidimo įstaigo
mis?

—Kai darbą baigsiu, ma
nau, susiras ir ryšiai.

Tai yra, tur būt vieninte
lis atsitikimas pas mus, kuo
met geras žmogus gerą dar
bą ir milžinišką darbą nie
kam nesigirdamas dirba, 
pamaniau.

Mažai kam žinomi Šešu
pės pakrančiai, su sausais 
sveikais pušynėliais, su upės 
baigiamu griauti piliakal
niu, šu Mildos kalneliu, kuo
met nors pagarsės kaip di
džiausio žodyno gimimo 
vieta.
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Kas skaito ir ražo 

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

Bimbiniai “Faituojasi” Su Bedarbiais; 
Ir Kitokie Žymesni Nuotikiai.

NORWOOD, MASS.

Bimbos armija musų kolo
nijoj turi savo programoje 
užsibrėžus žut-butinę kovą 
su bedarbiais. Finai ir lietu
viški “ščyrieji” turėjo kon
certą finų svetainėj. Bedar
bių būrys nuėjo pažiūrėti 
koncerto už dyką. Ščyrieji 
neleidžia; bet bedarbių bu
vo pusėtinas būrys ir visi 
kovingi, todėl prasilaužė 
pro bimbinių frontą, suėjo 
tiesiai balkonan ir susėdo. 
Tuomet komunistų gvardija 
pasišaukė daugiau talkinin-, 
kų, užėmė duris veriančias. 
balkonan, bedarbius užda
rė “kalėjime” ir neleidžia 
nulipk Bet vienas bedarbis 
turėjo blėtą, panašią į poli
cisto, ir parodė ją komunis
tams. Bimbiniai “revoliucio
nieriai” išsigando ir bedar-i 
bius iš balkono paliuosavo.

Kitą sykį bimbiniams vai
dinant veikalėli “Bedar
biai” atmaršavo geras būrys 
bedarbių pažiūrėti “teatro”. 
Grybas su talkininkais ne
norėjo leisti, bet bedarbiai 
ir čia bimbinių frontą pra
laužė ir suėjo.

Balandžio 28 d., kuomet 
alkani maršuotojai vakarie
niavo atkeliavę iš kitų mies
tų, vietinių bedarbių į tą 
vakarienę jau nebeįsileido.

Musų ščyrieji turėjo du 
parengimu, šokius ir teatrą, 
ir taip Įklimpo Į finansinę 
duobę, kad nežino kada iš
lips. Tai taip “minios eina” 
su bimbizmu.

Kaipo nedideliam mieste
ly, pavienėm kuopom bei 
draugijom nėra galimybės 
rengti piknikus, todėl susi
tarta rengti vienas bendras 
piknikas, o pelną dalintis 
visiem proporcionaliai. Prie 
bendro pikniko prisidėjo 
šios kuopos ir draugijos: 
Keistučio Draugija, Lietu
vių Piliečių Bendrovė; SLA. 
jaunuolių kuopa, SLA. 131 
senesnių kuopa, Sandaros 
kuopa, sklokininkai ir so
cialistai. Piknikas Įvyks 18 
birželio, prie New Pond eže
ro, pas vokieti Krausą. Pa
tartina vietos progresyvei 
visuomenei ŠĮ pikniką pa
remti; čia niekas nebus nu
skriaustas, pelną pasidalys 
visos draugijos proporcio
naliai. Kalbės F. J. Bago
čius.

Lietuvis aptiekorius Brū
zga gavo kalėjimo 5 metus, 
kaltinamas buk turėjęs ry
šių su jauna mergaite. Baus
mę paskyrė prisaikintujų 
posėdininkų teismas. Savo 
politinėm pažvalgom p. 
Brūzga buvo artimas katali
kams.

Dedham, Mass., teisma- 
buty buvo negrinėjama 
dviejų turkų nonvoodiečių 
byla dėl nužudymo Kerų 9 
metų mergaitės per pereitas 
Kalėdas. Vienas turkas tapo 
išteisintas, o kitam paskyrė 
mirties bausmę elektros kė
dėj.

Pas mus baduolių marša- 
vime reikalauti duonos ėjo 
toki tipai, kaip Grybavičie- 
nė, kurios vyras dirba dvie
jų žmonių darbą, turi gerą 
namą ir griežtai atsisako 
nuomą numušti. TrĮs finai 
marša vo, kurie dirba gar- 
barnėj po 12 valandų Į parą, 
ir tie duonos prašo. Iš tokių 
“baduolių” vietos gyvento
jai juokus krečia.

Musų bimbiniai jau ruo
šiasi Į WorcesterĮ važiuoti 
mokytis “karinio komuniz 
mo”. Kai sugrįš užbaigę 
“kursus”, tuomet bus pavo
jinga ir dienos šviesoje pasi
rodyt ant gatvės.

Vietos nekurie biznieriai, 
šalia kapitalistiškų pančia- 
kų, turi importavę žuvies iš 
revoliucingų sovietų ežerų 
ir kaip tik bolševikai užra- 
gavo bolševikiškos žuvies 
(gal būt su durnaropėm), 
tuojaus pradėjo užpuldinėti 
jiem priešingos sriovės žmo
nes ant gatvių nakties laiku. 
P. Kručą norėjo sumušt. Bet 
kuomet tapo paduoti polici-; 
jai, tuomet bimbiniai savo 
talmudą paliko užpakalyje 
ii- išsispaviedcjo Roosevelto' 
policijai, prisiekdami dau-; 
giau neužpuldinėti žmonių 
ant gatvės.

Keliatas sąvaičių tam at
gal Į musų kolioniją buvo 
atvažiavus Bimbos pasiunti
nė Karosienė, kuri sovietų 
šalį piešė kaipo žemaitiška 
rojų ir stebuklų vietą darbi
ninkų klasei. Rožės be dig- 
lių, aksomas be pletmų. Sa
ko, Rusijoj nereikią inži
nierių ; bemoksliai darbinin
kai atlieka inžinierių dar
bą. Karosienė užmiršo, kad 
sovietų valdžia turi prisi- 
samdžius šimtus inžinierių 
iš užsienio. Amerikos gar
siam inžinieriui Cooper iš 
New Yorko sovietų valdžia 
moka $1000 dolerių į są- 
vaitę, duoda gerus kamba
rius ir gerą maistą, tuom 
tarpu kaip Rusijos darbi
ninkai turi stovėti eilėje, po 
valandą ir daugiau, kad 
gaut šmotelį duonos nusi
pirkti, kiek komisaro para
šyta ant korčiukės.

Demokratas.

Kubos Revoliucijos Vadai.

Kuboje dabar eina revoliucinas judėjimas prieš “tautos va
dą” Machado. šitame vaizdely parodyta du to judėjimo vadai: 
Dr. Carlos de la Torre (sėdi), buvusis Havancs Universiteto 
prezidentas, ir senjoras Carlos Hevia (stovi). Jie buvo pareika
lavę, kad diktatorius Machado geruoju pasitrauktų iš valdžios, 
bet despotas pasiryžęs kovoti prieš visą pasauli, žinoma, žmo
nės ji nuvers ir tinkamai piktadarį nubaus, jeigu jis nuo teis
mo nepabėgs.

HARTFORD, CONN.

Lietuviai jaunuoliai 
susirūpina.

Pas mus randasi geras 
skaičius lietuvių, bet visi 
jie gyvena susimaišę sveti- 
timtaučių tarpe, todėl vienos 
didelės grupės nesudaro.

Hartfordas pagarsėjęs ap- 
draudos kompanijų cent
rais, todėl daug čia augusio 
jaunimo . turėjo darbą tų 
kompanijų ofisuose ir apie 
blogus laikus nieko nesu
pranta. Su senesniais lietu
viais jokių ryšių jie neturi ir 
sunki dabartinės bedarbės 
padėtis darbininkams, di
džiumoje jaunuoliams yra 
nesuprantama, nors jų gimi
nės, kaimynai skaudžiai 
kenčia.

Šalę apdraudos kompa
nijų čia yra daug typewrite- 
rių išdirbysčių (rašymo ma
šinėlių) : Royal Typewriter 
Co., Underwood, Ellite Fi- 
sh'er. Yra Pratt Whitney 
Aerocraft Co. kur išdirba 
eroplanus ir nemažai viso
kių geležies išdirbysčių. Vi
os dirbtuvės dirba tik po 2 

ar tris dienas Į savaitę ir 
darbininkai neuždirba nė 
pragyvenimui. Todėl dali
nai palietė toji bedarbė ir 
čia augusi jaunimą ir tie 
pradeda susirūpinti ateiti
mi.

Lietuviai čionai taip pat 
pasiskirstę į visokias pa
kraipas. Yra komunistų, ka
talikų, sklokininkų, socialis
tų ir kitokių.Jie kovoja tarp 
savęs, iškelia didžiausius 
barnius pašalpinių draugijų 
susirinkimuose, sukiršina 
vienus darbininkus su kitais, 
todėl gero veikimo, kuris 
neštų nauda, nėra. Pašalpi- 
nėse draugijose nėra pasiti
kėjimo ir daugelis negalė
dami pakęsti neteisingumų, 
pameta jas, nors yra prigu
lėję per ilgus metus. Laikas 
jau susiprasti ir pradėti 
veikti rjmtą darbą iš kurio 
būt nauda visiems darbinin
kams. Viską Matąs.

SHENANDOAH, PA.

Kun. Karalius prakišo bylą. 
Teismas palaikė komiteto 

pusę.
Lietuvių parapijoj čia ki-’ 

lo kova tarp kun. Karaliaus 
ir parapijos komiteto. Kuni
gui nepatiko, kam komite
tas kišasi Į parapijos reika
lus ir nori žinoti kur eina 
žmonių pinigai. O tų pinigu 
jegamastis Karalius suren
ka labai daug ir vis daugiau 
reikalauja. Nežiūrint bedar
bės, kunigui vis duok ir 
duok. 0 naudos iš to nėra 
jokios. Iš bažnyčios žmonės 
negauna jokios pagalbos. 
Žiūrint blaivomis akimis, iš
tikro sunku suprasti, kam 
šita bažnyčia reikėjo lietu
viams statyt ir tokią sunkią 
ekspensų naštą ant savo pe
čių imti! Jau tiek metų žmo
nės moka ir vis galo mokėji
mui nėra. Ir vietoj dėkingu
mo, už savo pinigus jie ne- 
sykį buvo kitų kunigų iško
čioti “maištininkais”, “be
dieviais” ir kitokiais. Buvo 
net policija prieš juos pa
šaukta, už sunkiai mokamus 
centus žmonėms buvo dau
žomos galvos, jie buvo are
štuojami. Tai taip atsimoka 
“dūšių ganytojai” už musų 
gerą širdį, ką mes tuos dy
kaduonius su gaspadinėmis 
šeriam ir užlaikom.

Paimkime kad ir dabarti
ni kun. Karalių. Vietoj tai
kytis su savo žmonėmis, ji
sai nubėgo Į teismą reika
lauti “indžionkšino”, kad 
uždraustų parapijos komite
tui kištis Į parapijos reika
lus.

Na, o keno gi prakaitu 
parapija sukurta ir bažnyčia 
su klebonija pastatytos? 
Juk ne kun. Karaliaus, bet 
parapijonu. Tai kaip gi jis 
gali norėti, kad parapijos 
išrinktas komitetas nesirū
pintų jcs reikalais?

Ir Pottsvillės teisėjas 
Houck gerai šitą suprato, 
nes kun. Karaliaus reikala
vimą indžionkšino jisai at
metė.

Dabar kunigas ruošiasi iš 
naujo duoti prašymą dėl in
džionkšino.

Kunige, tamsta neturi 
sarmatos. Kovoji prieš tuos 
žmones, kurie patys dažnai 
nedavalgę, o tamstą maiti
na. Kur gi tamstos “artimo 
meilė” ir vadinamoji “krik
ščioniškoji dora”?

Parapijonas.

ALBANY, N. Y.

Ir čia gyvuoja lietuviai.
Musų mieste yra apsigy

venę apie 60 lietuvių šeimy
nų, abelnai visi lietuviai su
gyvena taikiai. Dauguma 

turi savus namus. Turi du 
kliubus ir vieną bažnytinę 
dr-stę šv. Jurgio vardu. Bu
vo pasistatę ir bažnyčią, ku
rią užvaldė Šatkus. Bet lie
tuviai nuo jo jau keli metai 
atsimetė.

Gegužės 14 d. buvo su
rengta iškilmė Marcelės 
Bematavičienės naudai. Pa
stangomis pp. Avižienės ir 
Valkauskienės susirinko a- 
pie 25 šeimynos, buvo suau- 
kauta užkandžių ir gėrimų, 
ir susirinkusieji gražiai pa- 
sibovino p. Kazės Dzikienės 
namuose. •

Buvo surinkta aukų sušel- 
pimui Bernotienės ir jai bu
vo perduotos. Rengėjams ir 
dalyvavusiems tame pokily- 
je reikia pareikšti gerų žo
džių už toki naudingą dar
bą/

Albany lietuvis.

Laimėjo Streiką. 
Marškinių Siuvėjai

ELIZABETH, N. J.
Birželio 5 dieną čia pasi

baigė marškinių siuvėjų 
streikas, kuris tęsėsi nuo 17 
gegužės ir pasižymėjo dau
geliu susikirtimų su polici
ja. Buvo areštuota daug pi- 
kietų ir unijos organizato
rių, bet vis dėlto kompani
jos buvo priverstos išpildyti 
beveik visus darbininkų tei
singus reikalavimus.

Algą pakelti kompani
jos sutiko jau po dviejų są
vaičių kovos, bet nenorėjo 
pripažinti unijos. Darbinin
kai tačiau žino, kad be or
ganizacijos tą algą kompa
nijos vėl galės lengvai ap
kapoti, todėl nesutiko grįžti 
darban pakol nebus pripa
žinta United Garment Wor- 
kers of America unija. Ir jie 
laimėjo. Unija tapo pripa
žinta. Atlyginimas už darbą 
pakeltas 10 procentų.

Kirpikai, kurie sudaro 
kaip ir atskirą grupę marš
kinių pramonėj, reikalavo 
tiesioginio pakėlimo nuo 
dienos; tiems jų, kurie ne
uždirba Į sąvaitę $10, rei
kalavo pakelti $1 Į sąvaitę; 
katrie uždirba tarp $10 ir 
$20, tiems reikalavo pridėti 
$2 Į sąvaitę, o kurie gauna 
dadgiau kaip $20, tiems 
reikalavo pakelti $3 į są 

vaitę.
Žinoma, tai labai netei

singas reikalavimas. Pagal 
teisybę, alga turėtų būt pa
kelta daugiau tiems, kurie 
uždirba mažiau, o ne tiems, 
kurie gauna daugiau.

Pasirašyta nauja sutartis 
pakelia mokestį visiems ly
giai po 10 nuošimčių. Su
tartis padaryta vieniems 
metams ir per tą laiką netu
ri būt nei streiko, nei lo
kauto. Jeigu metams bai 
gianties viena ar kita pusė 
norės šiuos nuostatus pakei
sti, tai turi duot žinią 60 die
nų iš kalno.

Visokiems ginčams ir ne
susipratimams rišti yra stei
giama arbitracijos taryba.

Streikas buvo laimėtas a- 
čiu darbininkų vienybei ir 
pasiryžimui. Marškinių siu
vimo pramonėj čia dirba 
daug ir musų lietuvių, kurie 
taip pat dalyvavo streike ir 
gerai kovojo.

Lai gyvuoja musų vieny
bė! Streikieri*.

NORWOOD, MASS.

Bendras frontas be komu
nistų.

Čia pažangios lietuvių 
draugijos ir kuopos sudarė 
bendrą komitetą bendram 
piknikui surengti. Piknikas 
Įvyks 18 birželio, tai yra se
kantį nedėldienį, prie New 
Pond ežero, Oak Grove gi
raitėj, Bullard st, Walpole, 
Mass. Advokatas F. J. Ba
gočius yra pakviestas pasa
kyti prakalbą. Bus ir kito
kių pamarginimų.

Reikia pažymėti, kad Į ši
tą bendrą frontą musų 
draugijos ir kuopos suėjo be 
bolševikų. Pakol tose drau
gijose šeimininkavo komu
nistai, joks bendras darbas 
nebuvo galimas. Netik kad 
nebuvo galimas bendras 
darbas, bet tarp draugijų 
buvo didžiausia nesątaika, 
viena su kita grūmėsi.

Dabar gi, kai bimbiniai 
fanatikai iš draugijų vado
vybės tapo išstumti, draugi
jos padavė viena kitai drau
gišką ranką ir štai jau turė
sime pirmutinį bendrą pik
niką Norwoode.

Tai yra pirmutinis vai
sius atsikračius musų vie
nybės ardytojų.

Reporteris.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Prisidengę Bedarbių Vardu Komunistai 
Nori Pasikinkyti Draugijas.

PA.

T. Gudavičiui.—Klausiat, 
kodėl Lietuvos paštas dabar 
išmoka tik apie 82(4 litų už 
10 dolerių, vietoj seniau mo. 
ketų 100 litų? Todėl, kad 
atsisakius Amerikai nuo au
kso pagrindo, tarptautinė 
finansų rinkoj nukrito dole
rio kursas. Klausiat, kode' 
Lietuvos litų kursas niekac 
nekrinta. Čia reikia paša 
kyti, kad tarptautinėje fi
nansų rinkoj lietuviškas Ii-’ 
tas kurso visai neturi. Lietu
voje jo “kursas” palaikomas 
Įstatymu. Tai, žinoma, nėra 
natūralūs dalykas. Taip da
ro ir Sovietų Rusija: savo 
pinigams ji taiko auksinio 
rublio mastą—apie 52 cen
tai už rublį. Tačiau užsieny 
už bolševikų rublį kartais 
sunku gauti net ir 10 centų. 
Gal taip butų ir su lietuviš
ku litu, jeigu jį pasiūlytume 
užsienio biržose.

PITTSBURGH,
Visoms Pittsburgho ir a- 

lylinkės lietuvių draugi
joms komunistai išsiuntinė- 
; o savo “atsišaukimą”, kvie
sdami jas dėtis prie “bedar
bių tarybos”, kurią komuni
stai kontroliuoja.

Susidėjusios su komunis
tais, pašalpinės ir kitos musų 
draugijos turėtų kovoti už 
šiuos reikalavimus:

1. Už didesnę bedarbiams 
bašalpą.

2. Už bedarbiams ap- 
draudą bosų ir valdžios ka
štais.

3. Prieš mėtymą iš namų 
bedarbių šeimynų delei ne
galėjimo rendų užsimokėti.

4. Prieš uždarinėjimą ga- 
zo, elektros ir vandens.

5. Prieš, pardavinėjimą 
darbininkų namų už skolas 
ir taksus.

6. Prieš Pinchoto patiek
tą Commissary Planą.

7. Prieš Roosevelto pa
tiektą verstiną darbą kem
pėse.

8. Už veltui teikimą me- 
dikalės pagelbos bedar
biams ir jų šeimynoms.

9. Prieš algų kapojimus.
10. Prieš persekiojimą 

darbininkų.
Nors bedarbių šelpimui 

visi mes pritariam, tačiau su 
visais šitais komunistų “rei
kalavimais” negalima sutik
ti. Pavyzdžiui 7-tas punktas, 
kuris z reikalauja kovoti 
prieš Roosevelto patiektą 

verstiną darbą kempėse.” 
Nors tas darbas ne pyragai, 
tačiau kelti prieš jį kovą 
butų labai netikslu, nes 
Rooseveltas juk prievarta 
nieko prie to darbo never
čia. Kas nenori, gali į tas 
kempes neiti; o kas nueina, 
tas gauna pragyvenimą ir 
po $1 į dieną. Visgi geriau,
negu badauti.

Bet ne tame dar dalykas, 
ar tie komunistų reikalavi
mai geri, ar ne. Bėda su ko
munistais tame, kad jie ne 
iš to galo siekia savo tikslo. 
Rašymas tų reikalavimų ant 
popieros arba kartojimas jų 
bedarbių susirinkimuose 
juk nieko bedarbiams ne
duos.

Palengvinimų darbinin
kai gali gauti tiktai įstatymo 
keliu, per legislaturas ir 
kongresą. Bet tokius įstaty
mus gali pravesti tiktai dar
bininkų atstovai kongrese ir 
legislaturose. Vadinasi, dar 
bininkams reikalinga stipri 
vieninga politinė partija. O 
ką komunistai daro šituo at
veju? Ogi griauja darbinin
kų vienybę ir sėja didžiau
sią demoralizaciją. Kas gi

PANAIKINO 13 ŠLIUBŲ.
Norfolko apygardos teis- 

' mas, Massachusetts valsti
joj, šį panedėlį davė 13 porų 
'atsiskirimą. Vadinasi, “mo- 
; terystės sakramentas” su
griautas ir 13 šliubų panai
kinta.

Dabar ka tik išėjo iš po spaodee

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

8ATYROJE

ta Pa- Į 

veikslais

Biblijos 5%x8 coliu*. tari 3S2 
ir 379 paveikslėlio*. Labai 

ir naadinra kieln ienai ypotai. 
skaitydamas <ią Biblija ir tė- 

į paveikslėlio*, (kurie per-

ir iki ažffimimni Kristaus), nžmiri vi- 
MM savo varpu* ir diiauffsis joffivi to
kia kakta įgijo, jam bvs t mm pi tie-

išardė Amerikoj Socialistų 
Partiją, kas sunaikino Lie
tuvių Socialistų Sąjungą, 
kas drasko ir demoralizuoja 
darbininkų unijas? Ogi ko
munistai.

Kckion tik organizacijon 
komunistai įsiskverbė, tokią 
sudemoralizavo. Kai jau ne
liko ką skaldyt, tai susiskal
dę patys į “sklokininkus”, 
“ščyruosius” ir kitokius. li
po visa to jie da turi drąsos 
siuntinėti musų pašaipūnėms 
draugijoms savo “atsišauki
mus” ir vilioti jas į savo bu- 
čį.

Aš nemanau, kad jiems 
pavyktų nors vieną Pitts
burgho draugiją šituo budu 
pasigauti.

Plieno Liejikas.

Chicagoje Pasipiovė
Lietuvis Bedarbis.

Povilas Žeminis buvo rastas 
savo kambary su perplauta 

gerkle.
Birželio 1 dieną Chicago

je tragingai mirė Povilas 
Žeminis, 50 metų amžiaus 
lietuvis bedarbis. Jisai gy
veno po numeriu 1711 So. 
Halsted st ir tenai žmonės 
jį rado kraujuose paplūdusį. 
Jisai skustuvu persipiovė 

sau gerklę ir nuvežtas ligo
ninėn neužilgo mirė.

“Naujienos” rašo:
Povilas Žeminis aukščiau 

minėtoje vietoje išgyveno a- 
pie porą metų. Užėjusi de
presija, kaip ir daugelį ki
tų, skaudžiai palietė ir jį. 
Koks nors darbas sunku bu
vc gauti, tad ir Žeminis tik 
retkarčiais tai vienur, tai ki
tur gaudavo‘padirbėti. Kita 
jo nelaimė buvo ta, kad jis 
gana dažnai sirgdavo. O y- 
pač paskutinius porą metų 
nuolat nusiskųsdavo bloga 
sveikata. Spėjama, kad ne- 
sveikavimas daugiausiai ir 
prisidėjo prie to, kad Žemi
nis nutarė padaryti sau ga
lą.
Giminių neturėjo; laidotu
vėmis rūpinasi p. Klovas.

Kiek teko patirti, Žemi
nis buvo labai ramaus ir 
taikaus budo,—su visais ge
rai sugyveno. Savo drau
gams ir pažįstamiems jis sa
kydavo, jog Chicagoje jokių 
giminių neturįs. Ir dabar, 
kai jis pasimirė, jo laidotu
vėmis tenka rūpintis p. Klo- 
vui, pas kuri jis gyveno. 
Jeigu atsirastų kokių gi
minių, tai tegul atsišaukia į 
p. Klovą, 1711 So. Halsted 
st

Prie jokios pašalpinės 
draugijos nepriklausė ir ap
draudos neturėjo. O kadan
gi buvo bedarbis, tai, su
prantama, nepaliko nei pi
nigų, nes jų neturėjo.

KAINA TIK *1.00
Norinti cant ii* RiMij*. ptnicoo 

•ioakit EiprrM ar Pačto Mnnry Ordr- 
fta. arto regutromam* latako adren:

“KELEIVIS”
255 Broadway,
So. Boston. Mass

PITTSBURGH, PA.
Birželio 18 d., nedėlioję, 

Adomo Sode, Castle Sha- 
non, Pa. įvyks SLA. 3-čio 
apskričio piknikas. Trokai 
išvažiuos nuo LM. Dr-stės 
salės, 142 Orr St ir Liet. 
Sūnų svetainės 1:30 dieną; 
nuo Liet. Piliečių svetainės 
2.15 dieną. Taipgi vež nuo 
Linden Grove stoties iki 
Adomo sodo. Kurie norėsite 
važiuoti, susirinkit paskirtu 
laiku. Bus Įvairių žaislų, 
gros Jono Vainausko orke
strą. Komit.

NEBŪK BE DARBO
Jeigu netari darbo ir esi varge, ne

lauk nieko—rašyk mums, o mes nu- 
rodyaim kaip uždirbti nuo $500 iki 
$10.00 ir daugiau į dien*. Jeigu gali 
ir nori neštis baksiuką sampelh) mu
sų gyduolių, tai pamėginęs šitą biz
nį darbo daugiau nenorėsi dirbti. 

Kazeli’* Botanical Co. 
Herb Specialist

108 W. Broadwajr. Sn. Boston, Mase.



Ketvirtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24, Birželio 14 d., 1933

T2
Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

Sako, Darbai Jau I KOKIUS KUR SVAIGALUS ŽMONĖS 
Aiškiai Eina Geryn.\ GERIA?

Plieno darbininkams Pitts- 
burghe keliamos algos.

biuras rodo, kad Amerikos} 
pramonė ir biznis pradėjo 
jau aiškiai kilti ir darbai ei
na geryn. Pakilimo propor
cija esanti tokia: blogiausiu 
laikotarpiu biznio baromet
ras rodė 50 procentų judėji
mo, o dabar jau rodąs 67. 
Jeigu tai pritaikyti prie dar
bininkų skaičiaus, tai kur 
pirma dirbo 100 žmonių, da
bar dirba jau 134.

Daugiausia pakilo plieno 
pramonė.

Svarbu pažymėti, kad be
veik visose pramonės šako
se pradeda reikštis algų ki
limo tendencija. Štai, iš 
Pittsburgho pranešama, kad 
nuo 1 liepos tenai visos di
džiosios plieno kompanijos 
pakeisiančios 10 nuošimčių 
algų savo darbininkams, ku 
rie dabar gauna apie 33 cen
tus į valandą ir dirba nuo 2 
iki 5 dienų i sąvaitę.

Binghamtone pakelta 17,- 
000 darbininkų algos pen
kiais nuošimčiais.

Algų pakėlimą paskelbė 
da šios kompanijos:

Goodyear Tire & Rubber
—Roman arčiau, Maike, 25,000 dolerių per metus, o1^- pakėlė 10 nuošimčių vi- 

pasikalbėsiva apie šio svieto paskui jis juos atleidžia ir. ^iems. sa™ darbininkams 
politiką. | jie turi badauti, ar tai nebu- keturiose bovemos verpyk-

—O ką tu nori, tėve, apie tų teisinga, kad dalis pelno, 
politiką žinoti? į iš tokio turčiaus butų atim-. ^aterbury laikrodžių

—Aš, Maike, turėjau gal- ta ir atiduota bedarbiams? !,Hartforde pa- 
voje cicilistų mokslą. Tu5 —Maike, man nepatinka,1 k .. -.000 darbininkų o 
man vis sakydavai, kad cici-ikad cicilistai reikalauja ati-: ”uc?1.mcn¥ algos. 1--2 nuo* 
listai geri žmonės, o dabar • duoti viską darbininkams.' simciŲ atlyginimo Youngs- 
pasirodo, kad jie tikri zdrai-' Juk jeigu man Dievas davė P“eno kompanija

prabagotėt, tai čia mano gi- Pakėlė savo angliakasiams. 
Jiukis. Kam aš turėčiau su ’*^°® kasyklos randasi Penn-
kitais savo skarbais dalin- ^’lvanijoj. 
jjg? Brovvn Shoe kompanija

—Taip, tėve, jeigu Dievas Louise pakėlė 10,000 
tau ką nors duotų, tai niekas batsiuvių algas 5 nuošim-
iš tavęs nieko nereikalautų.! Clu?; __ _
Bet dalykas yra toks, kad L ^cKeespoile. Pa., tuoj 
Dievas niekam nieko ne- ząda atsidaryti tūbų dirbtu- 
duoda. Maistas, drapanos, Į su 2.000 darbininkų, 
namai ir kiti dalykai turi būt} Washingtone kalbama jau 
pagaminti darbininkų ran- j kad ir “miškų armijai” bu
komis. O jeigu darbininkai siąs pakeltas atlyginimas, 
viską pagamina, tai teisin-' Vietoj dabar mokamų $30 į 
gumas reikalauja, kad jiems mėnesi, busią mokama $45. 
viskas ir prigulėtų.

—Olrait, Maike, o kaip 
tada gyventų kunigai, gene
rolai ir kitokia načalstva.

cos, nori visus aprubavot.
—O kas tau tokią nesą

monę sakė, tėve?
—“Draugas” taip rašo.
—Jeigu tu, tėve, nori ką 

nors apie socializmą žinoti, 
tai ne “Draugą” skaityk, 
bet socialistų raštus pastu- 
dijubk.

—Cicilistai apie save tei
sybės nerašo, Maike.

—Tai yra klaidinga nuo
monė, tėve. Socialistai vi
suomet skelbia tiesą, o ypač 
apie save.

—Bet “Draugas” parodo, 
vaike, kad jūsų lyderis Nor- 
man Tarnas pasakė Vašink- 
tone, kad kas gauna ant me
tų daugiau kaip 25,000 do
lerių, tai perviršį iš tokio 
reikia atimti. Tas, vaike, ir 
parodo, kad jus norit kitus 
aprubavot. Aš niekad ant to 
nepristosiu, Maike. Aš ne
noriu tokio parėtko, kur ki
tas galėtų mane aprubavoti.

—Gerai, tėve, o kur gi 
tavo automobilius?

—Aš jokio armobilio ne
turiu, vaike.

—O kur vasarinės tavo 
drapanos?

—Aš turiu tik vieną mun- 
dierą.

—Tai kodėl tu nieko sau 
nenusiperki, tėve? Ar nebi
jai, kad pinigai banke gali 
žūti?

—Ką tu či° Maike, da
bar man pro\ .ji? Aš kaip 
gyvas neturėjau banke nei 
vieno nikelio.

—O aš maniau, tėve, kad 
tu turi keliatą desėtkų tūk
stančių pasidėjęs, jeigu taip 
bijai, kad socialistai nekon
fiskuotų didelių kapitalų.

—Ne, Maike, skarbų pas 
mane niekad nebuvo ir nė
ra. Seniau da turėdavau 
tautišką armoniką, o dabar 
ir tos nebeturiu.

—Na, tai pasakyk man,

Nėra pasauly tautos, kuri 
Bevartotu šiokių ar tokiu 

Moody’s biznio statistikos girim pa.ilink.minimui.

Užmušė Sindikalistų 
Rašytoją.

jeigu darbininkai pasiimtų ‘ Madride pereitą sąvaitę 
viską, ką jie padaro? Išvi- motina užmušė Hildegartą 
rozyk tu man šitą klausimą,
jeigu tu toks kytras.

—Tau rupi, tėve, ką da-

Rodriguezą, kuris rašinėda
vo sindikalistų laikraščiams 

Į straipsnius. Pirma jis pri
rytų kunigai ir kitokie po-į gulėjo prie socialistų, bet 

vėlesniais laikais perėjo sin-nai. Ogi tegul meldžiasi ir 
prašo savo Dievo.

—Aš, Maike, sykį mel
džiausi tris dienas, bet Die
vas man šolderio neišmetė 
iš dangaus. Turėjau eiti bu- 
černėn ir pavogti kilbasą.

—Na, matai, tėve, kaip 
gražiai tu priėjai prie to pa
ties, ką aš tau sakiau: Die
vas niekam nieko neduoda. 
Kas nori gyventi, tas turi 
dirbti; o jeigu kas gyvena 
nieko nedirbdamas, tai tas 
turi būt arba vagis, arba ki
toks svetimo prakaito nau
dotojas. Taigi tokius para 
zitus socialistai ir turi gal
voje. kuomet jie sako, kad 
perdaug dideli jų pelnai tu
ri būt valstybės konfiskuo
jami bedarbių maitinimui. 
Jeigu kunigai iš “Draugo” 
yra tam priešingi, tai turbut 
ir jie skaito save tokiais ne
naudėliais, kurie gyvena 
svetimu prakaitu.

—Gana, Maike; tavo pra
kalbų jau užteks. Aš turiu 
skubėt i bažnyčią žvakes

dikalistų pusėn. Motina bu
vo sindikalistams priešinga 
ir dėl to tarp judviejų kilda
vę aštrių ginčų.

Gamina jį iš bananų ir ge
ria jo labai daug.

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

tėve, kodėl tau taip nepa- zakristijonas ant
tinka socialistai. Kaip tau yikgįšino išvažiavo.
rodosi, ką jie galėtų iš ta- -------- -----
vęs atimti?

—Iš manęs jie gal nieko 
negautų, Maike, ale jie at
imtų viską iš bagotyrių.

—O kodėl iš jų neatimti, 
tėve? Juk ne jie tūkstančius 
sau uždirba, bet darbinin
kai. O jeigu darbininkai už
dirba kokiam dykaduoniui

Pereitą sąvaitę New Yor 
ke kumščiavosi jaunas a- 
merikiečių kumštininkas 
Baer su pagarsėjusiu vokie
čių kumščios “didvyriu” 
Smėlingu. Dešimtam “raun
de” amerikietis vokietį “nu 
nakino.” Kumštynių žiurėjo 
65,000 žmonių.

Įvairiais svaiginančiais 
gėrimais žmonės svaiginasi 
nuo neatmenamų laikų, šiuo 
metu musų kraštuose varto- 
ama daugiausia vyno, alaus 
r spirito. Pastarasis parie
damas visokiais pavidalais. 
Tikrasis konjakas gauna
mas iš vyno. Romas gauna
mas iš ryžių. Jo daugiausia 
gaminama vakarų Indijoj, 
Madagaskare, Gvijanoj. 
Vadinamą araką taip pat 
gamina iš ryžių, raugindami 
uos tam tikromis bakterijo

mis.

Didelis, platus, atviras 
iriebutis. Gilumoje matyt 
durys j namų vidų. Pro atvi
rus langus sklinda garsios 
žmonių kalbos ir menka mu
zika. Priebutyje šoka kelios 
jaunesnių žmonių poros. Tai 
paprasta Meksikos smuklė. 
Kambariuose prie stalelių 
ėdi vieni vyrai. Tarnai di

deliais stiklais padavinėja 
iiems kažkokį gėrimą. Tai 
tautiškas meksikiečių gėri
mas pulkve. Jis gaminamas 
iš vadinamos amerikoniškos 
agavos. Tcs agavos duoda 
nepaprastai daug Į pieną 
panašių sulčių-sulos. šitą 
sulą atitinkamai raugina ir 
gauna tą svaiginantį gėri
mą.

Chicagos Nudistai 
Nusiminę.

Chicagoje buvo siūloma 
aptverti Lincolno Parke 
vietą, kur galėtų sutilpti 10, 
000 nuogų žmonių kaitinti: 
saulės spinduliuose. Bet ši
tas sumanymas buvo at
mestas. Miesto taryba atra 
do. kad tokiai užtvarai rei 
ketų labai gerų lentų, nes 
iš šakotu gali ša 
kos iškristi ir tvoroj pasi
daryti skylės, per kurias 
smalsios akys galėtų pama
tyti nuogą kūną. Be to, tokia 
užtvara turėtų būt ir aukšta 
nesvietiškai, kad iš aplinki 
nių namų kas nors negalėtų 
per viršų su žiūrono pagal
ba įsižiūrėti pagundon ve
dančius daiktus. Pastatyt gi 
tokią aukštą ir nepermato
mą tvorą miestui labai daug 
kaštuotų, ir todėl Chicagos 
nudistai lauktojo rojaus ne
susilauks.

SUDEGĖ BROCKTONO
FĖRŲ TRIOBĖSIAI.

Brockton, Mass.—Pereitą 
nedėldienį čia sudegė trobė 
riai, kur kas rudenį būdavo 
laromi farmerių fėrai.

Šiaurinė Afrika. Saulės 
išdegintos bekraštės dyku
mos. Tik kur-ne-kur matyti 
kuokštės palmių. Tai vadi
namos oazės. Jlakt’linė pal
mė—dykumų karalienė. Ji 
duoda visokiariopos naudos. 
Iš jos gaunama ir sula, visi
škai panaši į beržų sulą. Per 
keletą valandų iš tos sulos 
darosi svaiginantis vynas. 
Kadangi sulos nuleidimas 
labai suvargina palmes, tai 
sulą leidžia tik iš senų pal
mių, ne jaunesnių, kaip 80 
metų, kurios jau menką vai
sių derlių duoda.

Ramiojo vandenyno sa
les. Amžinos vasaros ir kar
ščio šalys. Vakarais, kai tru
putį atvėsta oras, vietiniai 
gyventojai mėgsta pasilink
sminti, pašokti. Tose pramo
gose yra būtina gerti svai
ginantį gėrimą kavą (ne 
mūsišką žinomą kavą). Šitą 
kavą gauna raugindami tam 
tikros rųšies pipirus. Be ka
vos, vietiniai gyventojai dar 
geria gaivinantį gėrimą iš 
kokosinių palmių neprino
kusių vaisių.

Nėra pasaulyje žmonių, 
kurie pramogoms neturėtų 
vienokio ar kitokio gėrimo. 
Dauguma tų gėrimų yra nuo’ 
lingi svaigalai.

“L U.”

Pietų Amerikos didžiosios 
upės Amazonės srities ne
pereinami, amžini miškai. 
Apgyventose vietose randa
me raudonodžių indėnų, ši
tas kraštas yra maniokų tė
vynė. Maniokų augalas duo
da bulves, kuriom ten užva
duoja mūsiškes bulves. Iš 
maniokų taip pat gamina 
miltus. Iš tų pačių manio
kų gamina indėnų mėgiamą 
masote. Masoto yra labai 
gardus ir gaivinantis gėri
mas. Bet europietis negali jo 
nė paragauti, kaip tik pati
ria, kaip masoto gamina
mas. O gaminamas jis tokiu 
budu. Nuluptus maniokus 
verda ir paskui mediniais 
kočėlais sugrūda. Taip su
trintas šaknis moterys ima 
i burną, gerai iškramto ir 
piauja į tam tikras geldas. 

Kai prisirenka tokios su
kramtytos masės kiek rei
kia, ja maišo su nekramty
tomis šaknimis, užraugia ir 
jauna gana tirštą skystimą. 
Kai reikia vartoti, ją atsi- 
miešia vandeniu ir geria.

Be masoto visoj Pietų A- 
merikoi dar geria vadinamą 
mate. Tai yra savotiška ar
bata. Alkoholio ji neturi, 
bet daug jos išgėrus, darosi 
negera. Mate yra Paragva
jaus erškėtinio krūmo lapai. 
Vietiniai negrai vartoja ne 
ik mate nuovaras, bet ir tie
kai jos lapus valgo. Mate 
arbata nepaprastai gerai 
malšina troškuli. Atrodo,

ŠE1MYN1NKEMS
PATARIMAI.

KAMBARINIŲ GĖLIŲ KEN
KĖJAI IR KAIP SU JAIS 

KOVOTI.

Kambariuose augalai neturi 
tokiu sąlygų, kokias jie turėtų 
augdami lauke. Dažnai augalai 
nuo stokos šviesos ir nepastovios 
temperatūros kambariuose 
skursta. Tekius apskurdusius 
augalus greičiau apipuola ir ken
kėjai. kaip amarai ir kt.

Amarai yra nedideli vabaliu
kai, gyveną ant įvairių augalo 
dalų. čiulpia iš jų syvus ir tuo 
budu silpnina augalus.

Kaip kovoti. Jei tik amarų 
pradeda atsirasti ir jų yra ne
daug. tai galima juos rankomis 
sutrinti. Jeigu augalas yra dide
lis ir amarų daug, tuomet rei
kia taškyti tabako mirkiniu.

Tabako mirkinys paruošia 
mas taip:

Paima apie ketvirtdalį svaro 
tabako (galima imti ir cigarų 
nuerukų), užpila trim kvortom 
vandens ir laiko 4-5 dienas. Pa
skui tas mirkinys su visu taba
ku virinama, pakol nuseks iki 
puses, tai yra, pakol liks tik 
kvorta ir pusė. Tada perkošiama 
ir vėl pridedama 3 kvortos van
dens. taip kad šito tirpinio pa
sidarys dabar 4% kvortų, šituo 
tirpiniu ir taškomi augalai.

Kas nenori namie to daryti ar
ba negali gauti tabako, tai gali 
nusipirkti tabako ekstrakto 
krautuvėse, kur būna parduoda-

PROGRESYV1S DANTŲ 
PUVIMAS.

Rašo Dr. Kazys Drangelis, 
Dantų gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.
Pirmiau čia tilpusiame straip

sny rašiau apie dantų sudėtį 
i emalių, cementumą ir pulpą) 
'rodant, kad kraujas iš danties 
negali tekėti. Taipgi, nurodžiau 
priežastis sukeliančias kraujo 
tekėjimą iš jiesnų (smagenų).

Šį kartą noriu parašyti apie 
tai, kaip progresuoja danties 
ouvimas ir kada geriausia pu- 
antį dantį gelbėti.

Kad dantys pūva, nėra reika- 
o apie tai nė kalbėti.

Tą nelaimę visu smarkumu 
patyria net mažučiai. Nesuma- 
liu vadina ūkininką, kurio 
aruoduose javai pūva arba pe- 
ės ėda.

Danties puvimą galima pris- 
kaityti prie paviršutinių kūno 
žaizdų. Nekalbant apie žmogaus 
paslėptas žaizdas bei skausmus, 
kiekvienas stengiasi bent pavir
šutines kūno dalis laikyti tvar
koj. Dantų žaizdos nepaslepia
mos, kartais net aiškiai mato
mos, bet toleruojamos.

Kalbant apie dantų gelbėji
mą. iš praktiško atžvilgio, rei
kalinga butų rūpintis pirmiau
sia tais dantimis, kuriems gam
tos lemta ilgiausi tarnauti, čia 
turiu minty mažus ir jaunuolius. 
Taip jau šiandien protauja dau
gelis motinų, kurioms vaikučių 
sveikata rupi.

Vienok ir senyvi asmenys tu
ri palinkimo savo sveikatą ir 
Trožį pailginti.

“Pd rather be beautiful 
short time than ūgly all the 
time“—išsireiškė viena moteris 
norėdama savo likusius dantis 
išgelbėti.

Kaip vieniems, taip ir ki
tiems yra svarbu turėti gerus 
dantis, gerai kramtyti, išrodyti 
r gražiai šypsą puošti.

Dabar pasižiūrėkime, kuomet 
vra greičiausia ir pigiausia dan
tis gelbėti ir jų puvimo duobe- 
'es užpilti. Delei lengvesnio ma
no skaitytojams supratimo, apie 
ką aš čia kalbu, pasi velysiu dan
tų puvimo duobeles klasifikuoti 
• tris rūšis, būtent:

1. Emaliaus (paviršutinės) 
duobelės, šios rųšies duobelės 
/ra randamos kietoje danties 
oalivoj (emaliuj). Jos yra negi- 
'ios, tik kartais opios ir ne vi
suomet lengvai patėmijamos. 
(Lengvai randamos instrumen
tu). Tokias duobeles be gydymo 
galima uždaryti auksu, porcela-

nu arba sidabru palyginamai 
greitai ir pigiai. Tas duobeles 
uždarius dantį apsaugoja nuo 
tolesnio gedimo ir, žinoma, nuo 
vėlesnio gydymo ir brangesnio 
darbo. Amerikonai sako: “A 
stich in time savęs nine.”

2. Dentinos (vidutinės) duo
belės. Neuždarius pirmos rųšies 
duobelių puvimas eina, eina to
lyn į minkštesnę danties dalį— 
dentiną. Duobelės didėja, dantys 
silpnėja. Nors daug didesnės, 
vienok dentynos duobelės pro 
mažą emalio skvlelę taip greitai 
ir aiškiai nesimato, todėl jomis, 
kaip ir pirmomis, mažai tesirū
pinama. Būnant arti danties 
gyvio šiose duobelės pūvanti 
maisto likučiai retkarčiais suke
lia skausmą: jaučiama šaltis ir 
šiluma; jaučiama saldumas ir 
todėl toks dantis vadinama 
“sweet tooth”.

Užpildant dentinos duobeles 
jau reikia dantį gydyti arba 
bent dentiną sterelizuoti, o dan
ties gyvio apsaugojimui reika
linga dėti net du filingu. Vieną 
duobelės gilumen, kad nuo iri- 
tacijos arba erzinimo ir mirties 
danties gyvį apsaugoti, o antra, 
kad išgriuvusią danties sienelę 
atbudavoti. Kaip matote, čia 
jau daugiau darbo ir, žinoma, 
lėšų.

3. Gyvio (giliosios) duobelės. 
Nelikus enamelio ir dentinos gi
liose duobelėse puvimas atakuo
ja danties pulpą — gyvonį. Tan
kus ir ilgokas skausmas, smar
kus danties gėlimas, o vėliau, 
gyviui numirus, žando gėlimas, 
tynimas ir puliavimas tai vis 
ženklai jau baigiančio griūti 
danties. Garsusis ponas “halito- 
sis” nemaloniai kutena kaip sa
vininko taip ir jo kaimyno no
sį. Pats dantis, rodos, prašosi 
lauk!

Šių simptomų pradžioje dan
tis yra gydomas. Pašalinama 
gyvonis ne tik iš pulpos kletke- 
lės. bet ir iš šaknų kanalėlių 
(labai “dalikatnas” darbas). 
Gydoma net po danties šaknimi 
—žandakauly. Tap nukamuotas 
dantys yra labai silpnas, dažnai 
jo viršutinė dalis—karūna—esti 
nugriuvus ir tik aukso indėliu 
(kur karūna tvirtesnė) arba net 
aukso karūnėle priseina likusią 
šaknį sugelbėti. Prie tokios pro
cedūros. kaip matote, yra daug 
darbo ir lėšų. Gan dažnai smar
kiai nupuvusius dantis, kaip to 
ūkininko javus, suėda pelės.

Dabar pagalvokite, if you 
plesae, ir pasakykite, kada yra 
geriausia dantis gelbėti? Žino
ma, kaip depresija praeis.

DOPULIARIZAVIMAS 
* NOKSLO SRITYJE.

------------------ Ražo DR. K. MIKOLAITIS. ------------------

--------Pabaiga iš pereito numerio.---------

kad braziliečiai be mate ir ■ mos visokios sėklos. Jis vadinasi 
gyventi negalėtų. Kiekvie-! angliškai “Black leaf 40.” Ant 
nuošė namuose nuolat stovi bonkutės tenai yra paaiškini- 
du indai: vienas su vande- mas, kaip jis reikia vartoti 
niu, kitas SU mate nuova- . Taškant, rūpestingai apžiūrė
tam. Mate arbata sveikina- ti kiekvieną augalo lapelį, kac 
ma ir atsisveikinama sve- neliktų nei vieno kenkėjo. Tas 
ciai. i augalo vietas, kur negalima pri-

• ♦ • Į eiti aptaškyti (apipurkšti) ta
bako mirkiniu, reikia paėmus 

Vidurinė Afrika. Atogrą- minkštą šepetį ir pamirkus į mi- 
žų augmenija. Žmonių pa- nėtąjį mirkinį, nuvalyt, 
stogės — palmių lapais ap- Taškymą pakartoti keletą 
mestos palapinės. Girdėti kartų, kol amarai pranyks.
negriškos muzikos garsai. —y------------
Priešais palapines sėdi neg- Latvijoj išleistas patvar- 
rai. Jaunuomenė šoka lauki- kymas, kuriuo visi svetim 
nius šokius. Seniai gėrisi šaliai darbininkai atleidžia 
jaunųjų pramoga. Moterys mi nuo darbo, kad savo ša 
dynių žievės kaušuose ne- lies piliečiams butų darbo 
šio ja gėrimą, panašų iš d a- Tuo žygiu ir 3,000 lietuvių 
lies į alų, iš dalies į vyną. netenka Latvijoj darbo.

Vėliausi, patyrimai mechanikoj, astronomijoj, fizi
koj, chemijoj, biologijoj ir medicinoj, o taip ir pasaulinė
je politikoje, finansuose ir visose srityse net ir filozofijos 
bei religijos plotuose, eina kokios tai ypatingos permai
nos, kurias visi gerai jaučia, bet kol kas nepajėgia gerai 
-uprasti. Kur tekios permainos susispies ir kokį busimos 
civilizacijos korį pradės lipdyti, dar mes kol kas nežino
me, tačiau jau yra gana aišku, kad busima žmonijos karta 
bus reikalirtga milžiniškų pastangų suplakti tas visas per
mainas į vieną didelį branduolį, iš kurio turės išeiti tobu
lesnės civilizacijos diegas. Mes, senesnieji, gal jau nesusi
lauksime busimos civilizacijos židinių, tačiau musų jau
nesnei kartai dabartinės kultūros griuvėsiai atidarys ke
lią į šviesesnę ateitį. Jaunesnės kartos masėms bus rei
kalinga populiariškų žinių apie viską, ką griūvanti musų 
civilizacija nepajėgė net pati sau susitelkti.

Griųva visos musų civilizacijos pirmtakunų teorijos, 
griųva viskas, kas mums kadaise rodėsi šventa ir nepa
mainoma, tik negriųva žmogaus pastangos tobulu patap- 

,ki. O tobulumas, kaip visados, taip ir šiandien, tepriklau- 
30 vien nuo sveiKo žmogaus kūno ir jo sveikos sielos.

Užtai nors ir be galo sunku teikti žmonijai prieinamas 
žinias apie šiuos du reikalingiausius dalykus, mes turime 
dėti visas savo pastangas, kad busimai draugijai nereiktų 
kamuotis prietarų miglyne, ar bereikalingai eikvoti savo 
energija gelbėjime taip kūno taip ir sielos dereliktų.

•<
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Palangoje Verda 18,000,000 Darbiniu-

Gyvenimas. kų Apdrausta Nuo 
Nedarbo. PICKVVICK ALE

INNLViUk KAMANTI
NĖJA KLIERIKUS.

Šiomis dienomis Šiaulių 
» kriminalinė policija kvotė 
{kelius Telšių kunigų ser.ii- 
, Darijos klierikus dėl semi
narijoj skaitytų referatų.

Vieni stato, kiti griauna, 
treti mušasi.

Tarptautinis darbo biuras 
Ženevoje praneša, kad 1918 

Nežiūrint to, kad krizis m- pabaigoje iš viso buvo 
nemažas ir butų nuomos apdrausta nuo nedarbo apie 
perpus atpigo, statyba šie- 5,000,000 darbininkų. Apri- 
met nė kiek nesumažėjusi, botas privalomas apdraudi- 
Iki kurorto sezono atidary- mas tuomet veikė tik Angli
nio bus pabaigta apie 10 na- JcJe ir Airijoje. Dabar yra 
mų vilų ir perduota vartoji- 40,000,000 apdraustų nuo ; 
muį nedarbo darbininkų. Ap-

Šalia statymo eina greta draudimas nuo nedarbo vei- 
ir griovimo darbas. Griau- kia šiuose kraštuose: . Bali
namos senos lūšnos miesto gari joje, Anglijoje, Airijo- : 
vaizdui pagražinti. Žiemą Je» Italijoje, Vokietijoje, 
buvo beveik pusė Palangos Austrijoje, Šveicarijos da- 
Įtraukta nugriovimui. Vieni bde, Lenkijoje ir Australi- 
dar išsiprašė, kiti griaujasi. j°s Queenslande. Laisvas 

Prie tokio griovimo atsi- apdraudimas nuo nedarbo 
tinka visokių scenų. Pav., veikia: Belgijoje, Danijoje, 
vienos gyventojos tvartas Suomijoje, Francuzijoje, O- 
stovi supuvęs prie pat gat- landijoje, Norvegijoje, Švei- 
vės, bet ji atsisako griauti, carijos dalyje, Ispanijoje ir 
Ateina policija, pasamdo Čekoslovakijoj. Jugoslavi- 
žmones, sumoka jiems 40 Joj įvestas laisvas apdraudi- 
litų ir nugriauna. Pilietė bė- mas nuo nedarbo kasyklose 
ga po miestą galvą silemusi *r liejyklų pramonėje.
ir rėkia: “Jėzau Kristau, re- --------------—
voliucija! Revoliucija, dau
giau nieko!” Sutinka kitą 
nelaimės draugą ir aiškina
si : “Pamislyk, kas per kom- J 
pelninkai prieš karą būda
vo

Dėl Karvės Pamelži- 
mo Užmušė Tėvą. i

te"

• «C M • -
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•OHO*.

Ugi metai patyrimo ir darymas alaus, 
suteikia mums tą gabumą patiekti į 
P!CKWICK ALE tas dvi daugiausiai 
pageidaujamas aluje ypatybes...

Gardžiausią. SKONĮ 
Aukščiausią KOKYBĘ
P1CKWICK ALE parduodamos bonkose 
arba iš bačkų pas geriausius pardavėjus 
restoranuose, valgyklose ir viešbučiuose.

NUTEISĖ DVI KOMUNĄ 
STES.

Kariuomenės teismas nu- 
• teisė Vilijampolės gyvento
jas, komunistų veikėjas, 
Berlicienę 10 metų kalėji
mo, o jos dukterį Id< Ber- 
licaitę 8 metais 6 mėn.

PAJ1ESKOJ1MAL
Antanina Daukantaitė, po Vyru 

! Gnatuk, pa j ieškau brolio Juozo Dau- 
• kanto, iš Lietuvos paeina iš Triškių 
' miesto. Seniaus gyveno Detroit, Mich. 

Kitą mėnesį apleidžiu šią šalį, tai no
rėčiau ypatiškai pasimatyt arba nors 
per laišką susirašyti. Kas žino kur 
jis randas, malonėkit pranešti. (25)

MRS ANTANINA GNATUK 
RED. 1, c-o Mr. Stukas

Newton Jct., N. H.

APSIVEDIMAI.

Middletown, Conn.—Ne- ;
. . toli nuo čia gyveno su savo

.... ?s Karšuvos, Krokuvos, gunumi farmerys Woolley.
Vilniaus, didžiausi bajorai, pereįtą sąvaitę sūnūs išėjo' 
kunigaikščiai! Jiems musų į vestuves ir nesugryžo ligi 
tvartai kvepėjo. Bet musų kito Kai jis parėjo, tė- 
kompelninkai is tokių tvartų vas an^ j0 užsisėdo, kad dėl 
kilę, negali pažiūrėti į Pa- j0 valkiojimosi karvė vakar 
langą. Del jų reik pusę mie- vakare liko nepamelžta. Į
St°PasUTX)emaitėli  ̂ NeW Yorko Metropo- UAU^SOCMdUSTV

Palan^. P^ėjo traukti griebė šautuvą ir nudėjo tė-! — * 5UVAZ1AV1MA5
aukštaičiai, darbo. Palangi- Vą anį vietos. Paskui ir jis

BREWERS SINCE 1870

škiai pradėjo gąsdinti dėl pats nusišovė.
konkurencijos. Šie pradėjo 
organizuotis ir buvo nu-

li/oj 12,616,330 
Gyventojų.

Marselyje, Francuzijoje, 
nesenai įvyko Italijos socia-

SOVIETAI STATYS 57 
GELEŽINKELIŲ LINI

JAS.
Sovietų radio

Sustreikavo Miško 
Darbininkai.

buvo nu- Merchants Association’o
, i i RYTŲ SIBYRE DAROSI pranešimi] New Yorko metsprendę pamokyti palangis- KATASTROFINGA PA , I orKo met-

kius. Ir vieną vakarą meiste- £ŽrriS^ ;fopolijoj dabartiniu laiku
ris pradėjo raginti įsigėręs * Į gyvena 12,616,330 žmonių, emigrantai, išblaškyti po vi
“duoti palangiškiams”; pa- Žinios iš Maskvos sako,'tai yra beveik 600,000 dau- pasaulį, 
starieji taip sudavė ponui kad Rytų Kinijos geležinke- giau negu 1930 metais Suvažiavime nutarta: (1)
meisteriui, kad šeši vyrai lio zonoj sąryšy su banditų šiuom laiku buvo. New Yor- V(.jkti ir toliau su antifašisti-
kaip kotletą nunešė pas d-rą gaujų puldinėjimais ir plėši- ko metropolija skaitoma ne koncerttracija, demokra-
Vainekį. mais padėtis nepaprastai aš- pats miestas ir 60 mylių ra- • • • *

Tyškevičienė prieš prade- treja. Pastebima, kad Man- (dijaus apylinkė.
dama statyti pajūry naujus džurijos pasienio sargybos' Pačiam New Yorko mies-

praneša,
listų partijos suvažiavimas, kad šiemet pradėti paren-
kuriame dalyvavo 40 dele- giamieji darbai 57 geležin-Į Birželio 5 d Tunderbev 
gatų, atstovaudami 2210 na- kelių linijoms pastatyti. Tos i ^istrikte išėio i streiką 800 

ilgio. Jos bus statomas Ura- damį didesnio užmokesčio,
le, šiaurės Kaukaze Tadži- 
gistane ir kitur.

FORT WILLIAM, ONT.

Noriu susipažinti su rimtu vyru, 
ne jaunesniu kaip 45 iki 60 metų, be 
skirtumo tikybos, bet kad butų far- 
meris arba iš mažo miestelio. Dabar 
gera proga aplankyti Ckicagą, pa
matyti parodą. (26)

MRS. PLATT
3113 S. Halsted St. Chicago, Ilk

Vaikinas 41 metų, pajieškau gyve
nimui draugės be skirtumo tikybos, 
nuo 30—35 m. Mergaitės ar našlės 
be vaikų, gražaus sudėjimo, kiek pa
siturinčios, malonėkite susirašyt.

STEPHEN
Station S. Box 52. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugo ne 
jaunesnio 37 metų, ne senesnio 45 
metų; pasiturinčio, ne mažesnio kaip 
5 pėdų ir 9 colių; su pirmu laišku 
ir paveikslą prašau prisiųsti; parei
kalavus sugrąžinsiu. (24)
R. R. 253 Broadway, So. Boston, Mass

Pajieškau dėl susipažinimo drau
go nuo 30 iki 35 metų. Geistina kad 
su pirmu laišku prisiųstumėt paveik
sią; ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

. A Z. (24)
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
Linkiu atvykusiems į Pasaulinę pa- 

rodą linksmai laiką praleisti, kur ra- 
Į site skaniausią .ir geriausią alų ir 
troškulį numalšyti.

Senas Bostonietis,
J. MARTIN

6818 So. Ashland avė. Chicago, IU.

linių ir socialistinių grupių 
bei partijų sąjunga; (2) So
cialistiniame Darbininkų In-

PAVOGĖ ARKLIUS IR 
VEŽIMĄ.

namus buvo padavusi pra- (būriai pereina į chųnchu- te gyventojų dabar priskai- į ternacionale stoti už griežtą 
šymą leidimui gauti Palan-'zus. i tomą į 7,218,000, prieš' kovą su fašizmu ir karu; (3)
gos miesto tarybai. Tačiau i Nebesant jokios apsaugos 6,930,446 1930 metais. i vienybės fronto reikalu pri

sidėti prie Socialistų Inter
nacionalo nutarimo.

nereikalaudama nei prašy- gyventojai panikoj bėga.-
dama atsakymo pradėjo na- Chantaochečei garnizono ; BELGIJOS DARBININKŲ
mus statyti. Tarybai buvo daiis sukilo ir perėjo į chun-' SUVAŽIAVIMAS------------------paaiškinta, kad jai esą ati-chuzus Sochinsti, kur susi- D 7 n 3DAR VIENAS DARBININ- 
duota i/> hektaro pajūrio Vnne.nfrnvn dorinius* . Belgijos Darbininkų Par- KŲ BADO STREIKAS

Šiauliuose 
dieną tūlai moteriai ūki
ninkei pasistačius “Lietū
kio” kieme arklius su veži
mu ir pasišalinus, nežino
mas vagis įsisėdo į vežimą 
ir nuvažiavo nežinoma kry
ptimi.

vietoj $2.50 $3 už cortą. 
Taipgi už burdą vietoj 85c., 
70 centų dienai. Nors reika
lavimas mažas, bet miško 

i baronai užsispyrę laikosi sa-

14 hektaro pajūrio koncentravo didelis skaičius ... j- ~. . ,
(kur bendros maudyklės) ir banditų gaujų. Geg. 24 d tlJOs 47 suvažiavimas jvyko
ji gali čia daryti, ką nori. banditai apšaudė Maoeršan T. m

namuose. 1 a
band tai apšatdė Maoeršan ^žės 27 ir 28 d' Bri^ly- 
oanaitai apšaudė Maoeršan Liaudies —To 
stoti, grąsmdami įssivesti vi- J ’

LENKIJOJ
Tomašovo mieste paskel

bė bado streiką 1,500 darbi
FRANCUZŲ KARIUOME- s” ^„Sutojus. Tos srities ?r.^a Centro Komitetas is- njnkų. streikuoją darbiniu 

NĖ PARENGTA KARO i Mandžurijos sargyba sukilo levld.° Pla^.’^^ruotą aPy- kai užėmė fabrikų patalpai 
VEIKSMAMS. ir nuėjo į kalnus Tą pat die- ?kai3* Is J2- • matyti’ kad ir atsisakė iš jų išeiti ir pri-

“Daily Telėgraph” pra- ną chunchuzai užpuolė Tia-' į?32 Sk?: imti maisto’ ko1 fabrikU sa
neša, kad Vokietijos pasie- pinling stotį, apiplėšdami Sį?Qs 5i)9’08° Pakll° lkl vininkai nenusileis jų reika- 
nv sfnvinpinia frnnp117.11 Va- mramtsknic rujoiia lavimams ir kol valdžia ne

------ įsikiš į kilusį tarp jų ir darb-
Indianos ir įlavių ginčą.

skaičius kariuomenės daly- sufin apylinkėse. Geg. 23 d. Missouri valstijose potvi- keb panašus 
se nepaprastai didelis. Iš chunchuzai apiplėšė stoty niai pridarė farmeriams paskelbti ir pavyko.

ny stovinčioje francuzų ka-. Visus gyventojus. Didelis 
riuomenėje įvesta karo me- chunchuzų skaičius, 700 j 
to tvarka. Kulkosvaidžių žmonių,pasirodė Gilni-Siao- j Illinojaus,

didelis.
centralinės Francuzijos į pa- paliktą traukini, 
sienį atvyko naujos dalys su 
sunkiais tankais ir dideliu ♦ 
kalibru artilerija. Visas {

i- •

daug nuostolių.

Francuzijos-Vokieti jos pa
sienis sudaro ištisą betoni
nių sustiprinimų liniją.Fran- 
cuzai esą pasirengę visiems 
galimiems netikėtumams, i

ITALIJOJ SUIMTI PRIEŠ- 
FAŠISTIŠKOS ORGANI

ZACIJOS NARIAI.
Havaso telegrafo agentū

ra praneša, kad Italijoje į- 
vyko daug priešfašistiškos 
organizacijos narių suėmi
mų. Suimtųjų yra Florenci
jos, Milano ir Romos uni
versitetų studentų. Rasta 
daug atsišaukimų. Netoli 
Romos viename urve rasta 
slaptoji spaustuvė. Viso su
imta 60 žmonių.

Paskutiniu laiku antifaši- 
stiškas judėjimas Italijoje 
pradėjo gyvai reikštis.

J

MONTELLOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
30 METŲ SUKAKTUVIŲ

ŠOKIAI, IR

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
įvyks Snbatoj ir Nedėlioj.

Birželio-June 17 ir 18,1933
ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.
SUBATOJE—Parkas atdaras nw> 1-mos vai. po pietą. Bus viso- 

i-i’i snovt-’. v:rvčs traukimas, bėgimas—vyrų ir motetų. Laimėto
jams skiriamos dovanos.

kokiams grieš The Clab Royal Sereaaders Orchestra, lietnviš- 
k»s 5r angliškus šokias, šokių pradžia 8 vai. ir tęsis iki vidurnakčio 
“CHECK DANGINO”— Už pasižymėjimą šokėjams bus duodamos 
dovanos. įžanga į parką dykai.

NEDftLIOJE— Parkas atdaras 1 vai. dieną. BI S PRAKALBOS.
Kalbės srerb. musų majoras H. C. Baker, Lieut. Gub. Bacon ir kiti 
svarbus kalbėtojai. BASEBALL 3 vai. po pi-tu. A be jose dienose bus 
gardžių val'-’m-’ ir skaniausių gėrimų... Nedėlioję grieš muzika 
linksmas meliodijas.

Getbiamieji visus kviečiame skaitlingai atsilankyti, kaip vie
tinius taip ir iš apielinkių ant musų TJetuvių Piliečiu Draugijos 
30 metu anvaikšėiojimo paminėjimo. Ypatingai apielinlrės kliubai 
prašomi dalyvauti.

Visus užprašo širdingai LIET. PIL. DR. KOMITETAS.

VILKAVIŠKIO GRĘŽIA
MAS ŠULINYS SAUSAS.
Jau ilgas laikas kai grę

žiamas Vilkaviškio turga
vietėj šulinys, bet vandens 
far nerandama.

19 gegužės ; vo, siunčia skebus ir polici- 
1 ‘ ją stengdamiesi sulaužyti 

darbininkų vienybę. Strei
kuojantiems darbininkams 
vadovauja Industrial Lum 
ber Works unija ir tikimasi 
streiką laimėti. Ant stočių ir 
kelių išstatyti pikietai. Lie
tuviams darbininkams pa
tarčiau nevažiuoti pas šiuos 
kontraktorius: Don Clark, 
Jchnson ir Steve Oscari.

P. K.

PERKŪNIJA SIAUČIA.
Gegužės m. 12 d. Viešin

tų vai. siautė nemažas lie- 
Lenkijoje jaugus su perkūnija ir sudegino 
streikai buvo L. Putnos vienk. didelį klo

jimą, vertą apie 2,000 litų.

VASAROS V AKACIJA
PAS LIETUVIUS ANT 
NANTASKET BYČIV.

Išrandavojam Kambarius visam se
zonui. ant mėnesio ir ant sąvaitės.

Visi parankumai dėl maudymosi 
Yra kambariai nusirengimui ir šiltas 
vanduo nusiplovimui. (25)

QUINCY VIEW
10 Quincy St Nantasket, Mass

GAIDYS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ.

Oregono valstijoj pas far-

KELIA MAINERIŲ 
ALGAS.

Williamsono apylinkėje,
West Virginijoj, dvi kasyk- merį Kreigą gaidys užmušė 
lų kompanijos pakėlė 5,000 1 8 mėnesių vaiką. Gaidys 
maineriams algą 10 nuošim- pramušė jam galvą, Polici- 
čių. Uniontowne, Pa., kai ja liepė tą gaidį sunaikinti.
kurios kompanijos taipgi; ---------------
pakėlė savo maineriams at-j ELEKTROS GAMYBA 
lyginimą. i PAŠOKO.
UŽPUOLĖ HOLLYWOO Edisono Elektros Institu-

DO AKTORIŲ PUOTĄ. ito apskaičiavimu, pereitą

Hollywoode pereitą są- elektros gamyba vr-
vaitę banditai užpuolė ju- Jungtinėse Valstijose
džių artistų puotą, kurią bu- Pa\0K?, artl ° nuošimčius.
vo iškėlęs jiems teatriniu- Tai re!®klf’ ka4 ?ia,de^.a 
kas Zeppo Mane,apiplėšė vi- ’ eiti darbai ir dirbtuves 
sus ir surinkę apie $30.000 n_audoJa dau^au elektros 
pinigų ir auksinių daiktų ie80?-
pabėgo. $50,000,000 PASKOLOS 

KINIJAI.
Amerikos valdžia sutiko

NAUJAS AMERIKOS 
LAIVYNO VADAS.

Rooseveltas paskyrė vice- paskolinti Kinijai $50,000,- 
admirolą I^ahy karo laivy- 000, už kuriuos Kinija pirks 
no vyriausiuoju vadu. čia kviečių ir bovelnos.

GERA PROGA!
175 akeriai, 40 akerių miško, kit

kas gera derlinga žemė, budinkai, 
ruimų stuba, didelė barnė, 2 dideli

vištininkai, koraams tlėtra, gara- 
džius ir kiti budinkai; 2 mulai, ark
lys, 2 karvės, 3 telyčios, 21 avis, 5 
kiaulės, 60 vištų; mašinerijos, trak
torius ir daug kitų įrankių. Visas 
pasėlis, 30 akrų komų, 6 akrai to- 
meičių ir daug vaisių. Kaina >4,000. 
{mokėti >3000. Parduodu todėl, kad 
mano vytas mirė pereitą rudenį. 
Klauskite: (26)

MRS. ZUZANA ADAMS 
R. F. D. 3, Boa 58a, BerKu, M4.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITO)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Worcester, Mass.

GAMTA YRA GALINGA
Su žolėmis gali pats išsigydyti, rodos 
jau ir nebeišgydomas ligas. Žolių 
analyzas ant pareikalavimo dykai. 
Mes esame žolių, augalų ir maisto 
tyrinėtojai nauju išjieškojimu. Rašy
kite: (25)
ILLINOIS HERB PRODUCTS CO.

Suite 514 108 N. Dearbora St-,
CHICAGO, ILL.

BAIGUSIEMS MOKSLĄ.
Geriausia dovana yra laikrodis ar

ba žiedas, nes užteks daugeliui metų 
atminčiai. Taipgi parduodu visokius 
radios, taisau laikrodžius, žiedus ir 
gramafonus. Mainau visokius laikro
džius ir žiedus ant naujų.

PETRAS KETVIRTIS
326 Broadway So. Boston, Masa. 

Tel. 4618-W

“PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bra

da: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus, 

arkos, kandis, peles, žiurkes.
Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre

suok:
“PAGELBA” PUB. CO.

108 W. Broadway. So. Boston, Mass.

Frank Ricickio 
MOST1S

Jeigu kurie kenčiat skausmus ne
gyjančių Ronų ir Olsers, ant kojų ar 
kitų kūno dalių, kurios parausta pa
mėlynuoja, sutrūksta, atsiveria žaiz
dos. skauda ir niežti.. Kuriems tas 

j pasireiškia, vartokit F. Ricicko mos 
tį. Su jos pagelba išsigydysit į trum
pą laiką už mažą kainą, >2.00 puo
dukas. Vartojimo patarimus prisiun- 
čiam su gyduolėm. Siųskite pinigas 
registruotame laiške šiuo adresu: (-)

FRANK RICICKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

Koiįttf

Bankas
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigus ir 
atlieka visas kitas bankines operacijas.

Lie
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KUOMET PERKŪNAS PRITRENKIA 
ŽMOGŲ.

Nuslinkęs Kalnas Suardė Pilį. Šiurpulingoi Žinios Iš Lenkijos. uetuvju l^vbmv.

ir kt. Girdėjimas taip pat ga
li kuriam laikui smarkiai su 
silpnėti.

Nors didelę pažangą pa
darė technika, vis dėlto ne- 
si'gebame suvaldyti dauge
lio gamtos jėgų. Perkūnija .
kasmet pereina pakirsdama kad ligonis atsigautų, ge- 
nemaža gyvybių ir sužeis- i iausia ji laikyti gryname o- 
dama daugely žmonių svei- re, iškėlus galvą. Kad neap- 
katą. Sužeidimų būna sun- sunkint kvėpuoti, atpalai- 
kių ir lengvesnių. duoti kuną nuo veržiančių

Kartais perkūnui trenkus, drabužių. Jei ligonis neatsi- 
mirtis būna labai staigi. Jei gauna, tai reikalui esant jis 
žmogus iš karto nėr negy- apipilamas šaltu vandeniu, 
vas, tai dažniausiai mirties Kartais H ; neat.
pavojus yra praėjęs. Štai- kvėpavimo. Tokiuo-
gios mirties nnezastimi bu- s F
na svarbiausių kuno dalių atsitikimuose reikalinga 

sužeidimai. Taip, pav., pri-, kuo greičiausia šaukti gy-
trenkus galvos smegenų au- dytoją. Jei gydytojo negali-

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
M’AUKEGAN, ILU 

Valdyba 1933Paduosime čia keliatą iš-'susėdo ten pat dirbtuvėje 
traukų iš lenkų laikraščių,. ant žemės ir pasiryžo visi Jos. MaėhZ^pSnnkas? 
kurie parodo, kaip dabar mirt badu, jeigu nebus pa- _ s** Prescott st., waukep»n, m. 
gyvena Lenkijos biednuo- keltas atlyginimas už darbą.

San elemente mieste. Califomijoj, nuslinko šonas kalno, ant 
nieko kurio buvo pastatyta §50.000 vertės majoro Hurphine’o pilis, 

kraujo išsiliejimas. Tokiuo-i nelaukiant reikia daryti Ii- šis paveikslėlis parodo, kas liko iš tos pilies, kuomet slinkdama 
se atsitikimuose drabužiai * goniui dirbtini kvėpavimą, žemė nunešė ją pakalnėn.

dinius Įvyksta pavojingas roa greit pakviesti, 
kranin išfcilieiimas Tokiuo-! nelaukiant reikia d;

būna netaisyklingai sudras
kyti ir matosi aiškus nude
gimo pėdsakai. Jeigu žmo
gus lengvai sužeistas, tai jo 
drabužiai pasilieka sveiki 
arba turi išdegintų skylių. 

Tokiuose atsitikimuose dra
bužiams Įkaitus, nusvyla o- 
da taip, kad pasidaro žaiz
delės.

Žaibo padarytos žaizdos 
turi vaško blizgėjimą ir at
rodo kaip išvirtos. Sužeis-

DEPRESIJA ŠUNŲ KAPINĖSE.
Mumyse, lietuviuose, užsi-į stataytas paminklas iš bron- 

minimas apie šunų kapines’zos.
sukelia juoką. Laidoti” šuni Los Angeles kapinėse yra

BACEVIČIŪTĖ PARY
ŽIUJE LAIMĖJO PREMI
JĄ UŽ KOMPOZICIJĄ

tos vietos ne vienodai atro- pinėse?

kapinėse, musų supratimu, 
tai kaž kas nepaprasta, ne
natūralu ir net nedora. Jei
gu be išpažinties mirusi 
žmogų kunigai neįsileidžia Į 
kapines, tai kaip galima kal
bėti apie šunų laidojimą ka-

do. Kartais kaip brūkšnys, 
kuris driekiasi nuo kairiojo 
peties iki dešinės strėnų pu
sės, kartais susukta aplink 
spiralinė juostelė. Būna at
sitikimų, kad nudegimų vie
ta ant krutinės būna pinigo 
didumo. Nuo jos eina spin
duliai. Tokie žaibo ženklai 
greitu laiku pabala ir už ke
lių dienų visiškai pradings
ta. Giliau Įbrėžtos nudegi
mo vietes palieka rudos 
spalvos.

Bet būna ir tokių sužeidi
mų, kurie ilgą laiką pasilie
ka. Tai neivu suirimas, ku
ris reiškiasi galvos skaus
mais, nemigu, perdideliu 
jautrumu, neramumu. Ypa
tingu perdideliu jautrumu, 
neramumu. Ypatingai taip 
nukentėjęs blogai jaučiasi 
pakilus audrai.

Žaibas žmogų apsvaigina 
staiiga, pirma, negu išvys
tam šviesą ir išgirstam 
griaunant. Lengvai pritren
kti pritrenkimo metu ne vi
sai nustoja sąmonės ir pas
kui pasakoja savo pergyve
nimus. Vieniems tuomet at
rodo, kad jie draskomi į 
šmotelius, kiti jaučia didelĮ 
sutrenkimą, tartum nuo laz
dos didelio - smūgio ir taip 
toliau.

Smarkiai pritrenkus, bū
na sužeisti vidujiniai orga
nai ir pasirodo vidurių krau
javimas, sąnarių išpūtimas

PARDUODA KURĄ.

Taip išrodo Indijos “kromel 
ninkas". kuris vaikščioja iš na
mo i namą parduodamas kurą, 
paprastai smulkiai suplautas 
malkas.

i

Taip yra turbut dėl to, 
kad mus nėra ištvirikinusi 
“aukštosios’’ buržuazijos
kultūra.
daugiau
žmogus.

Buržuazijoj šuo 
gerbiamas, negu 
Buržujė moteris 

nunuodys savo vyrą ir pa- 
samdys koki “nigerĮ”, kad 
jo kuną Įkištų kur i pelkes. 
Bet ji niekad to nepadarys 
savo šuniui.

Lietuvos ūkininkas iš
vilks pastipusi savo šuni 
kur nors Į pelkes ir užkas, 
kad oro negadintų. Bet iš
lepusi Paryžiaus ar 
Yorko “ponia”, 
daugiau pinigų negu proto.

li. Ralis—vice-pirmininkas,
838 So. Jackson St., Waukegan, IIL

B. J. Masiliūnas, užrašų raštininką*, 
818—lOth Pi., Waukegan, 111.

B. Sirvidas, turtų raštininkas,
164— lOth St, No. Chicago, III.

K. Vaitekūnas, kasierius,
726- — 8-th st., Waukegan, IIL

mene.
Leidiny “Nowe Drogi Go- 

spodareze” Gabryel Czecho- 
\vicz sako:

“.‘Net žmonės nekompe- 
t e n t i š ki ekonominiuose 
klausimuose nujaučia, jog 
ligšicjė krizė tėra tik Įžanga 
kažkokion nenumatomon 
katastrofon, kažkokion ne- 
išvengiamon audron... Ūkio 
samikiai suparaližiuoti, pi
nigų nėra, prekyba kas kart 
vis daugiau stingsta. Priėjo
me ribos, per kurią tęsti 
kentėjimą toliau jau nebe
galima. Trumpai ir aiškiai 
pasakius: Lekiame greitom 
i bedugnę...”

Dabar pasiklausykit, ką 
sake ‘“Gazeta Warszaws- 
ka”:

“ Yra kaimų, kur žmonės,
• kankinami bado šiltinės, 
•laukia naujo rukštelių sužė- 
limo, misdami tuo tarpu ber
žo žievių ir kitų priemaišų 
duona, kurioj yra visko, tik 
nėra miltų. Yra dešimtĮs 
tūkstančių valstiečių šeimų, 
kurios nuo Kalėdų jau ne
matė duonos. Jos maitinasi 
bulvėmis, bet ir tos jau bai

“Przegląd Spoleczny” ra
šo:

“Gatvių pakampėse, baž
nyčių prielipuose matosi 
prisiglaudusios gyvos sto- 
vylos. Tai vis benamiai vai
kai, kurie, nerasdami nie
kur prieglaudos, čia pralei
džia naktis... Tokie dideli 
valsčiai, kaip Lvovas, atėmė 
našlaičių prieglaudoms ski
riamą pašalpa, bet tuo pačiu 
laiku perka Grottgerio pa
veikslus, kurie kainuoja ke- „ 
liasdesimts tūkstančių auk- /:30 vakare. Liuosyhės Svetainėje,

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So. Jackson st., Waukegan, HL
Bertha Dikšienė 

630 8th St., Waukegan, III. 
Knygiai:

K. Dambrauskas,
118—10-th st., No. Chicago, IIL

F. Marcinkus,
732 So. Jackson St., Waukegan, IMI 

Maršalkos:
R. Geniotis, J. Stočkus.
Draugijos susirinkimai būna kaa 

inį ketvergą kožno mėnesio,

Paryžiuje nuo 1924 metų 
gyvuoja draugija “Aide aux 
femmes de professions libe
rales”, kuri kas metai rengia 
Įvairiose intelektualinėse 
srityse dirbančių moterų 
konkursus ir skiria premi- 
ias. Šių metu konkursas bu-

jos“buvo7aromos’dau^au- ™ skiriamas'moterims kom-' giasi. Lenkijos Raudonasai 
šia gerais laikais. Dabar jau IP*?torems. Jame “rP.e <lau- Kryžius globoja jau tris Sto- 
mažai kas kelii šunims šer- ^elj° koml)ozlto':lų J?0- lino apskrities kaimus, kurių 
menis. Organizacijos, ku-iJįert» Gražina gyventojai guluoja nuo ba-
rios užlaiko šunutopines, Baceviciute, pristatydama_ do sutinę
skundžiasi, kad depresija I koritmsm savo kvmtetų, uz 
palietusi jas labai skau-^^P“^^™^
c 1 ' j,a(j mčjusi kompozitorė buvo

Beatrix Helgue už poemą 
solo dainavimui su fortepia- 
nu. Konkurso jury dalyva
vo žymiausi francuzų kom
pozitoriai. Konkurse laimė
ję kuriniai bus atlikti šių 
metų gruodžio mėn. 20 d.
Paryžiuje viešame koncerte.

net ir krematorija šunims 
degint, jei kas nenori jų i že
mę kasti.

Viena dievuota “leidė” 
pastatė kryžju pastipusiam 
savo šuniui.

Bet visos šitos ceremoni

sinų.'
O štai da vienas vaizdelis, 

kurį piešia “Piast”:
“Lipno miesto biednuo- 

menė gyvena duobesė; jas 
kasa rankomis ar kastuvais. 
Prieš pora tai dienų nede
gintas molis sušlapo ir nu
griuvo. Ryto metą rasta 4 į 

asmens negyvi Užmuštieji • 
taip skurdžiai gyvenę, jog! 
neturėję nė baltinių, nė ru-* 
bų. Tokių šeimų yra Lipno; 
priemiesty 48.”

Komentarų čia jokių ne
reikia.

SLA. EKSKURSIJA 
KLAIPĖDOJ.

kit Save Skaityti JĮ.

DAINININKŲ ir 
CHORŲ HNIAI
Pas mus galite {raut sekančiu 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ". Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki. Drūti—vyrų choras.
2. šokim, šokim—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Kutų Pasiskinti—

Duetas ......................... 75c

Pasirodo, vadinasi, 
šunų kapinės yra visai 
toks dalykas, negu žmonių 
kapinės. Depresijos prispau
sta šeimyna gal neišleis tiek 
daug pinigų karstui, gal nu
pirks nabašninkui pigesnes 
drapanas, bet duobę vistiek 

v turės kapinėse iškasti ir 
, . 1 eu. duobkasiai turi tiek pat dar-
kun turi bo gįanrĮien. kiek jo buvo 

gerais laikais. Jų “pramo
nės” depresija visai nepalie
tė.

. . A , .. . Kitaip vra tačiau su šunų
v aimi suprantama, kad įssi- laidotuvėmis. Čia depresija! kinmkė. 
gimusiai buržuazijai reika- pa?ireiškž tokiu aštrumu,!
.inges sūnų kapines. kad “sunų graboriai” paliko;

Ir tokių kapinių šiandien beveik visai be darbo. Kur, 
yra šimtai. Turtingos bur- pirma buvo palaidojama; 
žuazijos senmergės ir kito- 100 šunų Į sąvaitę, dabar ne- 
kie žmonijos parazitai, ku- palaidojama nei 25. 
rie gyvena iš svetimo pra

“numirusiam” savo kud-
liui iškels dideles šermenis ir 
da paminklą pastatys. Ša

ls Paryžiaus p-lė Gražina 
Bacevičiūtė dabar išvyko Į 
Palmos miestą, Majorkos 
saloj (Viduržemio juroj), 
kur gegužės mėn. 21 da
lyvavo koncerte kaipo smui-

DR. MARGERIS:
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—2; S—8 
Sekmadieniais: IS—12.

kaito, mirdami palieka di- PASVALIO KURORTAS.
dėlės sumas pinigų šunims ir - Lietuvos 5iaurės j
katėms. Yra šimtai fondu , V - i -i j
šunų kapinėms išlaikyti T jau n.u0 Ialkl> 1

* f „ . . *_ i-a zvmus ir garsus sierosNew Yorko sūnų kapinėse &• v i -j • r i šaltinis.pirma buvo palaidojama kas 
metai apie 10,000 šunų. Los

J 3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Tai taip gyvena kaimas.
Apie miesto darbininkų 

skurdą mus informuoja 
“Kronika”, kuri sako:

“Ar galit Įsivaizduoti, 
kaip gyvena siuvėjas, kuris 
neuždirba i valandą 7 ska
tikų: puodžius, gaunąs 5 
skatikus: šaltkalvis, 4 skati
kus, arba sietininkė, kuri tu
ri pusėtinai skubėti, kad už
dirbus 2 skatiku Į valandą? 
Lig mobilizacijos laiku, dar
ban yra varomi net 5-6 me
tų vaikai ir negaluoją se
niai, kad padidintų šeimos 
uždarbi, nes kitaip negali
ma pragyventi. Krizė nuslė
gė tuos žmones visu sunku
mu. Jie primena paprastą 
karo metu poziciją, kur pa
statyti pirmon kovos lini- 
jon kareiviai turi neišven
giamai žūti...”

Todėl nestebėtina, kad 
kartas nuo karto telegrafas 
praneša, kad tokioj ir tokioj 
darbo Įmonėj Lenkijoj dar
bininkai paskelbė bado 
streiką: sustabdė mašinas,

Trečioji Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje Ekskursija, iš
plaukusi iš New Yorko tiesiog Į 
Klaipėdą gegužės 27 d. š. m. 
švedų Amerikos Linijos moder
niškuoju motorlaiviu “Grip- 
sholiti”—“Baltoji Gulbė“, lai
mingai pasiekė Klaipėdą tą pa
čią dieną kaip buvo skelbta. Mo
torlaivis “Gripsholm” i Klaipėdą 
plaukė jau antrą kartą, yra vie
nas didžiausių laivų pasiekęs 
Klaipėdą. Iš Klaipėdos gauta se
kama telegrama:
“NLT Hemland New York. Lie
tuviai keleiviai nukeldinti Klai
pėdoj birželio 8 d. Oras gražus. 
Visi labai patenkinti kelionės 
malonumu.“

Naujas Išradimas

kintis

Kiekvienas vyras turė
tų nešiot šitų diržą ir 
nematomai petnešas; 
ypatingai riebus vy
rai Yra padaryti iš ge
riausio elastiško aude
klo. Prisisega prie ke
linių po viršutiniais 
marškiniais; laiko ke
lines kaip reikia. Vy
rai, jums nereikės kan-

jeigu jus nešiosit šitą diržą, 
kurį rekomenduoja daktarai. Kurie 
norit jsigyti, prisiųskti $3.00 ir jūsų 
mierą per juostą. Užganėdymas ga
rantuotas. (25)

COMFORT BELT COMPANY 
Drawer 521 Nasboa. N. H.

7. Kur Mano Panytėlė.
Mišrus choras..

8. žiliai Mano širdį. Solo. '
9. Sveikas Drntas.

Mišrus Choras .............. 75c
10. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Alenutė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c
IX Vėl Susirinkom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras.
15. Oi Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

Solo ir Choras .............. 75c
17. Paklausykit jus žvdelio. 

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
2S. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrčt žemėn.

Solo ................................. 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtrankim. Jaunime.

Choras ............................. 75c
Be to, čia suminėtas choro 

dainas turime atskirais la
pais po vieną. Chorams ypatin
gai didelis parankamas, imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.

CHORU ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir turi gerų solistų, patartina
suvaidinti “LIETUVAITĘ”. 

Muzika nesunki, meliodija
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie
no gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali būti 
silpnesni.

“laetuvaitė” statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

Pirmoji šio šaltinio van- apie iv wv 5u,.M. ^v» d anaIizė b padaryta ’ 
Angeles miesto burzuaz.ja R profeoriausP Tan?bo 
užlaiko kapines, kur kas į

Vandenyje rasta didelis! 
sieros nuošimtis..

Prieš pasaulini karą ligo-; 
nių atvažiuodavo gydytis Į 
Pasvalio sieros vandens vo
nias netik iš Lietuvos, bet ir 
iš kitų kraštų, nes ši versmė 
buvo žinoma visoje priešva- 
karinėj Rusijoje. Atvažiuo- 

unų kapinėse, davo pasigydyti ir aukštų 
netoli New Yorko, yra pa- caro valdininkų, nors tuo- 
minklas, kurio pastatymas met vonios būdavo daromos 
kaštavo 813,000.00. JĮ pasta- visai primityviškai, 
tė pastipusiam savo'šuniui Vonios daromos gydyto- 
milionieriaus M. F. Walsho jui prižiūrint: reikalaujan- 
šeimyna. tiems daromi masažai.

“The American Weekly” Kainos papigintos, būtent: 
rašo: “Yra buvę šunų šer- už vonią imama nuo 2.50 iki S 
menų, kurios kaštavo po 3 lt.: kambariai su baldais,* 
$15,000.00. Šunims laidoti aptarnavimu ir su elektros ■ 
yra vartojami puošniausi šviesa nuo 1 iki 1.50 lt. per į 
grabai ir kitokie brangus parą; maistas taip pat visai 
dalykai.” pigus, žodžiu sakant, pi-

Bostono turtuoliai turi gijusias kurortas bei poilsio 
savo šunims įsitaisę kapines '”eta visoje Lietuvoje yra 
netoli Dedhamo. Pasvaly.
Admirolo Byrd'o šuo “Un-

metai gali sutilpti po 20,- 
000 pastipėlių. Nors fran- 
3uzų buržuazija yra žinoma 
dideliu savo šlykštumu, ta
kiau šunims ir ji pinigų ne
sigaili. Šalia Paryžiaus yra 
puošnios kapinės, pilnos 
□rangių paminklų palaido
tiems šunims.

Hartsdale

alaska” buvo Įbalzamuotas 
ir palaidotas šilkais apmuš
tame grabe.

325 STUDENTAI EIS 
KARIUOMENĖN.

Universitetas sudarė są-
Aktoriaus Rudolfo Va- rasą, kurin Įtraukė 325 stu- 

lentino pastipęs šuo buvo dentus. Sąrašas perduoda- 
palaidotas Los Angeles šu- mas Naujokų ėmimo komi- 
nų kapinėse ir toj vietoj pa- sijai.

_______

Vyram ir Moterim
uKELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiae.

Reikia perskaityti nauju 
D-re Margerio Knygų 

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

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pajie- 
gumo. “Alenutei” muziką para
šė A. Vanagaitis

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

SP A1ZDINA:

KNYGAS. 
KONSTITUCIJAS. 
PROGRAMOS. 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikjeto. 

Darbų atliekame

altf pamatyt visą 
Lietuvą t* a

Skaitydami Dr. Margerio knygą
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokias jų 
reikalams spausdinius. Todėl sa visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broaduray 
So. Boston, Mass.

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai“ didelė, graži ir be galo Įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta Į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit money order’iu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:

DR. MARGERIS,
3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

- - -- - -
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo motų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

GIRTI SAULIAI SAUDO ŽMONES 
ANT KELIO.

Pravažiuodami automobi
lium nušovė važiavusį su LIETUVOJE ŽYDAI MO-

▼ištomis žydų. KINASI ŪKININKAUTI.
Šiomis dienomis netoli Šiemet ypatingu organi- 

Kauno buvo nušautas M a- zuotumu žydai eina pas uki- 
riampolės žydas Blantas, ninkus prie žemės ūkio dar- 
kuris važiavo i Kauną prisi-' bų. Veik kiekviename mies- 
pii kęs vištų. Į tely yra agentai, kurie siūlo

Kaip praneša “Lietuvos ūkininkams žydus, stiprius 
Žinios”, žmogžudystė ivvko žydukus, žydaites. Bet pas 
šitokiomis aplinkybėmis’: i vieną ūkininką eina nema-

Gegužės 21 dieną Blantas žiaį as"le”'h .Vki'
išvažtavo arkliais su duodant valgi, zmo-
žydu, taip pat pirkliu. Abu- ma’ vartoJam«.’ Ielkla 
du jie vežėsi po vežimą viš- P™“*** menesiui 7-10 
- Kauno rinkom ! htą. Afeęnta. garantuoja,

Kiek vėliau iš Mariampo- k?d žydai darbininkai bu- 
- šią labai darbaus, ištikimi 

ir sąžiningi, nes jiems esą 
labai svarbu išmokti ūkio 
darbai ir gauti pažymėji
mas.

lės išvažiavo šešetas girtų 
pusbernių į šaulių vakarą 
Ąžuolų Budoj. Važiuodami 
automobilium, jie pasivijo 
aukščiau minėtu du žydu su 
vištomis ir lenkdami juos 
pradėjo šaudyt iš automobi
liaus per langus.

Vieną vežimą pralenkę 
niekam nepataikę, bet len
kiant antrą vežimą ir vėl 
pradėjus šaudyt, viena ku- 
lipką pataikė žydui Blantui 
į smilkinį ir ant vietos jį už

Agentai tvirtina, kad jie 
rengiasi išvažiuoti į Palesti
ną, todėl ir nori susipažinti 
su ūkio darbais—ūkininka
vimu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Keturi Geriausi Oratoriai High-Schoolėse.

čia parodyti 4 jaunuoliai, kurie buvo pripažinti kaip geriausi oratoriai tarp Amerikos vi
durinių mokyklų mokinių. Iš kairės i dešinę stovi: Caryl Amold iš Grand Rapids, Mich.; 
Harcld Stark iš Granite City, III.; Gene Davis iš Cicero. 111.. ir Robert Dunham iš Sioux 
Falls, S. D.

vaikus. Vogimo Byla.
Kaune kas turi automobi- Vagis pabėgo Brazilijon, tai 

lį, tas jaučiasi toks didelis už jį nubaustas kitas asmuo.

MIRĖ AMERIKIETIS J. STRIMAITIS.
Kauno kuopos vardu. Visi 
kalbėjusieji pabrėžė taurią 
velionies asmenybę, dideli

Kaune v^uomen^um^ ligi užmir- 
. . uT • * vv1.' Šimo savęs, uolų liaudiesmirė “Lietuvos Žinių ir... JA - t • -

-Lietuvos Ūkininko” redak-1 ir kovotoją uz
torius Jonas Strimaitis, ku- Paskui’ orkestras jo 
ris gerai vra žinomas ir A- \
merikos lietuviams. Jis gy- feiSotuviu dalyki darl’ar- 
yeno Amerikoje karo metu knk dMe,io
ir redegavo ^ndaneeių or- <lesčio Visuomenės jaus
eną South Bostone. Be to, spau(ižiami, skirstės kas 
kartu su Rimka jisai leido r ’
amerikiečiams žurnalą Ant kapo sudėta vainikai 
Jaunoji Lietuva , kun ta- ; (la n Strimaičio

eiau neturėjo pasisekimo u- §etas šalia jo
sustojo. J

Apie jo laidotuves “Lie- __________
tavos Žinios” rašo taip: . VAG,S Nvsov£ VAGĮ.

Velioniui paskutinės pa- viešintų klebono žemėje 
garbes pareikšti susirinko b AdoHo paškau-
labai daug žmonių: gimines skc paaiškėj0 jo
ir artimieji, idėjos draugai, nužud aplinkybės. Jis 
bičiuliai, žurnalistų sąjun- buvo /
gos nariai, studentai varpi- Vogdavo susitaręs iu 
rankai, jaummieciai ir Lt. Anupru ^gdonu g Viešin- 

Pirmiausia buvo nešama tų miestelio. Tarp judviejų 
daug vainikų ir dar daugiau kilo nesusipratimai, barniai, 
gyvų gėlių. Toliau ėjo stu- jr Paškauskas, kaip jaunes-

Amerikoj gyvendamas re
dagavo sandariečių organų 
ir leido “‘Jaunųjų Lietuvą*

Šiomis dienomis

karstas padėtas 
žmonos karsto.

ponas, kad visi gatvėse tu- šiomis dienomis Kauno 
rėtų jo saugotis ir iš tolo apygardos teismas nagrinė- 

Nieko nereikėtų prieš sa- kelią duoti. _ jo degtinės , vogimo bylą.
kyti, kad žydai nori susipa- Duonelaičio gatvėje Degtinės buvo_ išvogta is
žinti su žemės ūkio darbais anądien maža mergaitė lai- valstybės sandėlio Kaune 
ir išvažiuoti į savo tėvynę— stė gatvę Tuo tarpu pro salį 240,394 litų sumai. Ji išvog- 

1 ir ant vieios jj uz- į Paksti gį turint 0Jne? važiavo kažin koks “ponas ta pristatant ją iš Kauno 
Automobilis, pah- kad ■pa«įtin į nu0 J; automobilium, ant kurio už- sandėlio į Prienų miestelio 

tiško keli lasai vandens. Tas * *
^innHr/vnknra I venus^u žydų, kurie jau ver- . aut°mobilį su-

doj surengtą saulių vakarą. .. . į y, . į , laike, išlipo laukan ir pn- Visi sesi Ąžuolų Budoj gir-|tena. butų dauį prakt;£ ėjęs prie mergaitės pradėjo

kiau praeiti žemės ūkio dar- fi smarkiai purtint, o paskui 
kirto per aus}, kad mergaitė

tuokliavo toliau 
Blanto draugas, pamatęs,

kad jo kaimynas jau be są
monės guli, išsikinkė savo 
arkliapalaikį ir zovada jojo 
į Marijampolę pranešti apie 
Blanto nužudymą. Krimina
linės policijos valdininkai

bų praktiką.

UGNIS SUNAIKINO 80 
HEKTARŲ JAUNO 

MIŠKO.
Tauragės apskr. Šilalės 

gavę žinią, tuojau sėdo į au-Į valsčiuje Obelynos girinin 
tomobili vytis Užmušėjų, kijoje užsidegė miškas. Gai- 
Pirmiausia buvo nustatyta sras prasidėjo sakytos giri- 
kokiu automobiliu važiuota, Į ninkijos 21-me kvartale 
o paskui pėdsakais krimin. Vietos miškų administracija 
policija nuvyko ir į Ąžuolų kvietė aplinkinius žmones 
Budą, kur rado visus šešis talkon degančio miško ge- 
smagiai besilinksminant, sinti. Kai kurie žmonės atė- 
Tuojau buvo visi šeši areš- jo, gaisro pasižiurėjo, tačiau 
tuoti ir nugabenti Marijam-Įgaisrą gesinti atsisakė ir iš 
polėn. Kvočiant Lukoševi- gaisro vietos pabėgo. Tuo 
čius prisipažino. Jis šaudęs tarpu ugnis vis griebė nau- 
taip sau, malonumo dėliai. jus miško plotus. Kol ugnis 
Kiti važiavusieji Lukoševi- užgeso, praėjo nemaža lai- 
čiui šaudyt nekliudę. ko. Ji sunaikino 80 ha jauno

Kiti paleisti, o Lukoševi- miško. Nuostoliai dar tikrai 
cius uždarytas kalėjimam nenustatyti, tačiau jie bus 
Byla perduodama teismo! dideli.
tardytojui. Marijampolie

kelis kartus apsisukus su
griuvo.

Ir paskui tas tautiškas 
kiaulė nuvažiavo sau visai 
nenubaustas.žmonės tai ma
tę labai pasipiktino ir gatavi 
buvo tam chamui kailį iš
dirbti.

degtinės parduotuvę. Vog 
davo podriačikas Efroimas, 
kuris dabar yra pabėgęs 
Brazilijon. Kadangi tikrojo 
kaltininko nėra, tai kaltina
mųjų suolan buvo pasodin
tas Kauno degtinės sandė
lio knygvedis Sirutkevičius. 
Teismas jį nubaudė 3 mė
nesiais kalėjimo ir užmokė
ti valdžiai už pavogtą deg
tinę 240,394 litus.

čius šis įvykis labai sujaudi-Į 
no.

MUŠTYNĖS SLABADOJ.

VARPININKAI APSKUN 
DE NEOLITUANUS.
Varpininkų studentų or

ganizacija apskundė Lietu-

LAISVAMANIŲ MOKYK 
LA ŠIAULIUOSE.

Šiauliuose laisvamaniai 
nori įsteigti privačią pra
džios mokyklą, kur vietoj ti
kybos butų dėstoma palygi
namoji religijų istorija ir 
prigimtoji moralybė. Nema
ža tėvų čia norėtų savo vai
kus į tekią mokyklą leisti. 
Bet draugijai labai sunku su 
lėšomis. Jei atsirastų kas 
suteiktų tokiai mokyklai 
bent patalpą nemokamai ar 
paaukuotų stambesnę sumą, 
už kurią butų galima reika
lingas patalpas įsigyti, mo
kykla galėtų tuoj atsidaryti.

VELNIAS PRIGUNDĘS 
SENĮ VOGTI.

Gegužės 17 d. 80 metų, ..... . .
amžiaus J. Balčiūnas, atėjęs J lentai varpininkai, po var- nis, turėjo slapstytis. Bagdo- 
i turgaviete pavogė iš vieno i pininkų žurnalistų sąjungos nas jį sekė ir vieną dieną ra- 
pardavėjo porą moteriškų J nariai: paskui karstąmoti- do progą nušauti. Lavoną 
bateliu. Bet policininkas va-|n.a’„ dukryte gimnazistė, bro- nuvilko Viešintų klebono že- 
gystę pamatęs, senį sulaikė ir seserys,^giminės ir d i-mėn ir mažuose krumeliuo- 
ir batelius atėmė. Tačiau tąldžiulė minia žmonių. jse negiliai užkasė. Suimtas
pačią dieną, paleistas, senis Eisenoj visai nedalyvavo A. Bagdonas prisipažino 
antrą kartą atėjo į turga vie-Į jokios bažnyčios atstovai ir , nužudęs.
tę ir vėl pavogė iš to paties j iš viso nebuvo bažnytinių; 
pardavėjo ir tą pačią porą ceremonijų, bet užtat Kau-' NENORMALUS ŽMOGUS 
batelių. Nuostabus supusi-Į no visuomenė, inteligentija; DAUG NAMŲ PADEGĖ, 
mas, kuris, betgi, neišėjo va- labai gyvai ir nuoširdžiai
giui į gerą, nes ir vėl buvo J šiose laidotuvėse dalyvavo, 
policininko pastebėtas ir su- Gedulinga eiseną lydėjo 
laikytas. K v o c i a m a s, ^aro invalidų orkestras, ku- 
kodel vogęs, sems pasiaiski- vjgą eisenos laiką griežė 
no visai nenorėjęs, bet jį e^gedulingus maršus, 
velnias sugundęs vogti, __ ,v.1 Kapuose nuosirdzms 

velioniu amžino atsisveiki
nimo žodžius tarė M. Šleže
vičius idėjos draugų vardu, 
kun. J. Purickis Žurnalistų 
sąjungos vardu, J. Kardelis 
“Lietuvos Žinių’ 
ninko” redakcijų vardu, J.
Kauneckienė lietuvos jau
nimo sąjungos, kurios velio-

Pernai apie Joniškį, Šiau
lių apskr., buvo daug gais
rų. Gaisrų priežastis—pade
gimai. Buvo įtartas Jonas 
Kildušas, bet trūkstant įro
dymų—paleistas. Dabar jis

su pats atėjo policijon ir prisi
pažino. Pasirodo, kad tai y- 
ra nenormalus žmogus, ser
gąs venerinėmis ligomis.

šnabždėdamas į ausį “nueik 
ir pavok”. Senis vos kruta, 
per valandą daugiau P/2 ki 
lometro nenueina.

PONUI DIEVUI 
SKUNDAS.

Vienas marijampolietis, 
iri

PER 3 MĖN. IŠVYKO Iš 
LIETUVOS 333 ŽMONĖS.

Šiemet per 3 mėnesius iš 
Lietuvos emigravo iš viso' išsigėręs 50 procentinės 
333 žmonės, iš jų 214 vyru susijaudinęs, parašė p. Die-[nįs Įkūrėju ir dideliu dar 
ir 119 moterų. Daugumą e- yui skundą, kad jo sesutė buotoju buvo, vardu, Griga- 
migrantų (apie 270) sudarė serga, jis pats.serga ir neturi rauskas varpininkų ir Kup- 
žydai, 50—lietuvių, kiti ki- darbo ir prašo Dievo sku- Jčiąmas valst ” ” * '
tų tautybių. Emigrantų 75 bios pągelbos. Po skundu 
proc. važiuoja į Palestiną, pasirašė savo pavardę.

IR ČIGONAMS KRIZIS.
Nuo senų senovės Suval

kijos miestuose ir mieste
liuose Čigonai jomarkų die
nomis prekiauja, sukčiauja 
arkliais. Dabar arkliams vi
siškai atpigus, kaimiečiai 
nekreipia dėmesio į čigonų 

liaudininkų biznį.

Slabadoj, Tilžės gatvėje Ivos .Universiteto rektoriui 
gyvena 76 halucai (Palesti- neolituanų studentų draugi- 
nos pionieriai). Juos kažkaskuri PJ7e P1"0"
užkabino ir kilo muštynės, gos šmeižia ir įžeidžia var- 
kurių metu iš abiejų pusių e- pininkus. ....
Są sužeistu. Policija mušty- Varpininkai yra liaudi
nes tiria. Įninkiško nusistatymo žmo

nės, kurie savo didvyriu 
laiko Kudirką; gi neo-litua- 
nai yra fašistinio plauko or-

TELŠIUOSE GRINDŽIA 
GATVES.

Miesto savivaldybė jau «a™za"įa’ kurl ®vo !ilevu
pradėjo grįsti gatves. Da
bar grindžia Ežero gatvę; 
netrukus bus pradėta grįsti 
K e varė nų gatvė.

laiko Vytautą.

BYLINĖJASI UŽ CUKRI 
NIUS RUNKELIUS.

Pereitais metais kai kurie 
'cukrinių runkelių auginto
jai sodino cukrinius runke
lius be sutarčių ir davė nu 
vežti tiems cukrinių runke
lių augintojams, kurie turi 

r - • . • . jsu cukraus fabriku sutartis.
Vėliau tarp kai kurių tokių 
piliečių kilo ginčų ir pasie
kė teismus.

/ LIETUVĄ
SVEIiŲ AMERIKOS UNIJA 

New Yerk—Klaipėda 
Per Golhenburga 

PIGIOS LAIVAKORTftS

Pier 97. gale W. 
M. L. Gripabolm

571h St..
Liepos 3

S. S. Drottninęholm ------ Uepos 13
M. k Gripsholm ------------ Liepos 28
M. k “Kungsholm** — Rutrpiučio 19 
S. S. "Drettnincholm'' Ragphiėio 24

Dideli, balti it gulbės laivai, Erd
vus ir gerai ventiliuojami kamba 
riai. Kelionėj rodomi judomi paveik' 
šiai, koncertai ir šokiai. Keliaujant 
“Baltuoju Svedy IAivynu" kelione

būna pertrumpa
Informacijų ir laivakorčių kreipkis 

j vietinį laivakorčių agentų, arba 
SWEDISH AMERICAN LINE

BOSTON. MASS. 1» State Street 
21 STATE ST- NEW YORK. N. Y. 
CHICAGO. III 181 N. Michigan Avė. 
DETROIT, MICH. 73 Monroe Street 
Montreal. Qne„ Can. 1410 Stanley St.

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti by kuriuo metų sesonu. 
I ABI PUSI, NEVY YORKAS-ėl7Q.5O
KAUNAS. TRECIA KLASE^IlO----
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

į vietinius agentus arba

RAMBUR6-AMERKMI LINE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

ŽEZARASUOSE DYKAI 
MĘ DALINA.

Zarasuose miesto valdyba 
nutarė duoti naudotis ne
mokamai 10 metų sklypus 
aplink Zarasų ežerus, su są
lyga, kad sklype per dvejus 
metus bus pastatyta vila.

Šiuo žygiu zarasiečiai no
ri, kad butų daugiau namų 
pastatyta, kas leis greičiau 
išsiplėsti gražiai vasarojimo 
vietai.

1 LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai. 
Smagi Kelionė.
Žemos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentas arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Washington Street 

Boston. Mass.

E T U V O

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ

(Per Southamptona) j
IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio- JUNE 29 -anksti ryte
(Keleiviai sės Į laivą iš vakaro)

Cunard Didžiuoju Ekspresiniu Laivu
BERENGARIA

Ekskarsijas dalyviu laikomas kiekvienas variuojantis 
į Lietuva keleivis.

— ŠIĄ EKSKURSIJĄ UŽGYRĖ -
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortes parduoda visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mass.

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEĮf • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalta ais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausių kelionę 'j LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS l SENĄJĄ TĖVYNĘ

. Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON —U—

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00

IL

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.
Toje knygoje yra pamatinės žinion iš Anatomi
ja*, Fiziologijos ir Hygienos.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
253 Broaduray So. Bonton, Man.

ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO 
VISO PAŠAU UO ŽMON£S.
Čia yra knygų rinkius, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

idomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažinta kainą—esate kviečiami pasinaudoti proga

1. BIBLIJA. Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susirasti jieškomo 
klausimo. Kaina S4.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYR6S (53 kaladėje), su lietuvišku ir 
anglišku aiškinimu kaip jas reikia mesti, kad atspėjus ateities 
gyvenimo įvykius. Kaina $2.50.

X LIETUVIŠKAS ORAKULAS — delnažinystės, monai, burtai 
ir kitos paslaptys. Pusi. 414. Kaina........................................... $3.00

4. SAPNU KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $1.50
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pusi.

262. Kaina ............................................ ............................................... $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
7. Iš GYVENIMO LIETUVIŠKU VĖLIŲ IR VK1.NIŲ. Pusi

470. Kaina ....................................................................................... $1.50
8. ŽMONIŲ PLANETŲ PRANAŠAS. Pusi. 72, paveiksluota.

Kaina ..................................................................................    $.75
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 64 skirtingi šposai ir kaip juos

padaryti. Kaina .................................................................................. $.75
16. MISIJŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi 162 Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS. Pusi. 44. Kaina ........................... $.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40. Kaina .............. $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.263 Kaina $1 
šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $9.00, bet perkant atskirai po vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kanos knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. įrauksime Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

■
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AŽtunta* Puslapi*

Vietinės Žinios
PRADEDA VAJŲ PRIEŠ Šovė buvusį prohibicininką 

APENDICITĄ. ,* Garrettą.
Nesenai išleistas iš kalėji

mo kyšininkas ir buvusis 
prohibicijos agentas Olive-

Sveilcatingumo departa* 
mantas įspėja nevartoti vai 

stų viduriam* liuosuoti.

Sidabrinės vestuvės.
Laimė randasi ne žaliuo

se miškuose, nė žydinčiuose 
darželiuose, nė turtinguose 
tumuose, kur tarnai su pa
klusnumu tarnauja ant kiek
vieno paliepimo, bet laimė 
ir pasitenkinimas yra tenai, 
kur viešpatauna ramus kas
dienis gyvenimas ir šeimos 
taika. Drg. Tomas ir Jieva

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24, Birželio 14 d., 1933

Tol. Porter 3789
ooecceoeeoecB

Vežkitčs savo šeimyną ‘
ANT

NANTASKET
BYČIŲ

Pradedant 12 birželio die- miestely atsidaręs naktini
ris Garrettas turi Saugus | Firavičiai yra pavyzdis to-

kliubą. Grįžtant jam vieną 
naktį iš to kliubo kažin kas 
jį šovė. Bet kulipka pataikė

na, Massachusetts valstijos 
sveikatingumo departamen
tas, kartu su daktarų drau
gija ir vaistininkų sąjunga, 
visoj valstijoj kel vajų prieš 
apendicitą. Šitos kampani
jos tikslams yra sumažinti šonkaulių, 
mirtingumą nuo šios ligos.

Visų vaistinių languose 
bus išstatyti spausdinti “po- 
steriai” ir su visais pirki
niais aptiekose bus įvynio- 
jami žmonėms paaiškinimai, 
kas reikia daryti staiga su
skaudus pilvui. Kadangi pil
vo skausmas gali būti apen
dicitas, tai žmonėms pata
riama nevartoti jokių vaistų 
viduriams liuosuoti, bet pri
dėti ledo prie skaudamos 
vietos ir pašaukti gydytoją.

Surinktos žinios Phiiadel- 
phijos ligoninėse parodė, 
kad iš kožnų 14 ligonių su 
aštriuoju apendicitu, kurie 
vartojo kokių nors liuosuo- 
jamų vaistų, vienas mirė; 
tuo tarpu kurie tokių vaistų 
nevartojo, tik vienas iš 112 
mirė.

Pasirodo, mat, kad atsira
dus to organo aštriam įdegi
mui, pati prigimtis sulaiko 
vidurių judėjimą, kad tas į- 
degimas pasiliktų vienoj 
vietoj ir nesiplėstų. Bet kuo
met žmogus paima liuosuo- 
jamų vaistų, jie tą prigim
ties darbą suardo. Įdegimas 
tuomet išsiplėtoja po visą 
pilvą ir dėl sukeltos pilve 
suirutės gali trukti visas 
apendiksas. Kur liuosuoja- 
mi vaistai buvo vartojami, 
prakiuręs apendiksas atran
damas labai dažnai.

Todėl jeigu pilve atsiran
da aštrus skausmas, geriau 
neimti jokių liuosuojamų 
vaistų, bet kreiptis pas gy
dytoją. \

Apendiksu vadinasi aklo-’ Bostono prieplaukoj 
ji žarna, o apendicitas, tai ■ laivo nušoko tūla Mrs. Cle- 
jos įdegimas. Apendiksas1 ments, 45 metų moteriškė, 
randasi pilvo apačioje, deši- kuri atvyko tuo laivu is

kio taikingo ir ramaus 
dusių gyvenimo.

Drg. Firavičiams sukanka 
dvidešimt penki metai bir-

ve-

ne jam, o jo menedžeriui| želio 14 d. kai jie yra vedę, 
Culcain’ui, sužeizdama jam: turėdami dvi gražias dukte- 
krutinę ir sustodama tarp' rį. įr vieną sūnų; tatai teikia 

man džiaugsmo ir aš noriu 
sveikinti juos su jų išauklėta 
šeimyna. Linkiu jiems iš sa
vo širdies gilumos sulaukti 
-veikos senatvės ir džiaugs
mo iš vaikų.

Anelė Liutkus.

Solomono užmušimo byla 
jau eina.

Pereitą sąvaitę prasidėję 
byla dėl gengsterių ‘‘kara
liaus” Solomono nužudymo 
Kaltinamųjų kol kas polici
ja turi sugavus tik 3: Jobr 
Burke, John O'Donnell ii 
lietuvis Franas Karlonas.

Central Trust banko indėli 
ninkai gaus tarp 40 ir 50 

procentų.
Buvusiojo Central Trus'

Company banko depozito- 
riai Cambridge’uje gaus u? 
savo pinigus tarp 40 ir 5C 
•centų nuo dolerio iš taupo
mojo skyriaus, o kurie turė
jo savo pinigus pasidėję an‘ 
“checking accounto”, tie 
gaus tik apie 25 centus. Pi
nigai bus išmokami apie 1 
liepos.

Visą Central Trust banke 
turtą nupirko nauja kom 
panija ir užsidariusį banką 
atidarys iš naujo. Naujas 
bankas vadinsis County 
Bank and Trust Company.

MONTELLO, MASS.
Birželio 21 d. bus 12 me- 

ų kaip Boston Sale* Co. 
atidarė čeverykų ir drabu
žių krautuvę Montelloje ir 
’ygiai bus 3 metai kaip pa- 
ibudavojo naują namą, kur 

dabar yra gražus štoras.
Minėdami 12 metų musų 

)asisekimo biznyje, darome 
lidelį “SALE” ir prašome 
.isus pasinaudoti proga, at
silankyt ir nusipirkti reik
menų : mes. iš savo pusės at
sigindami, visiems daik
tams nustatysime kainą to
kią pigią, kad nė vienas ki
tas štoras to padaryt nega
lės. Su pagarba,

BOSTON SALES CO. 
Antanas Bartkevičius, Sav.

Naujame Name 
557 N. Main St. Tel. 406 

Montello, Mas*.

Tai smagiausias išvažiavimas 
koki galite suteikti savo šeimy
nai. Dvi malonios valandos ant 
vandenio... visą dieną ant byčių. 
Reguliariai išplaukimai — tos 
pačios žemos kainos — šiaip- 
dienom ir nedėliomis ant puikių 
Nantasket Beach Laivų.
Del info;ma.ijų šaukit Hub. lOtH).

PARSIDUODA geras kampinis na
mas su didele Bačerne. Gali pirkti ir » 
nemokantis, pilnai išmokysiu. Klaust 
“Keleivio” Ofise U. S (25)

GRAŽI VIETA ANT' RENDukT" 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
Soutn Bostone. 5 kambarių stuba su 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
rai žemės, gražus sodas, naujos via- 
tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karų garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone (27)

MRS. A. VALANCHUS
303 Canton Street. Raadolpb, Maaa.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandai: 2-4 ir 7-9

Nedėliotais ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kaaip. Inman st. arti Central skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Aplink

centu
Kelionė

VAIKAMS ŽEMIAUS 
12 METŲ - 25c 

LIG 5 METŲ DYKAI

/špentykit
Namus

MOOIiE’S PENTU

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. U K1LLORY
S0 Seollay 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 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

NANTASKET BEACH 
STEAMBOAT COMPANY

Imkit Eleveiterį ar Bušą 
iki

ROWES MHARE

75'
Ypatai

M AY F L0WER
?u Carl Moore’s MERRYMAKERS 

Orkestrą ir pasilinksminimais. 
ŠOKIAI IR IŽKANDŽIAL

Pasivažinėjimai
Pajūriu

Petnyčiomis ir 
Sukatomis

8:30 vai. vak.

S. f*

* . fcrWALLS«>į
woodwork

'Alaus trokas įvažiavo į Krautuvių valandos nuo 9 
parliorį. iki 5.

Italas Salvatore su savo Didžiosios Bostono krau- 
vaikais ir moteriške aną tuvės nutarė laikyti savo 
naktį ramiai sau miegojo ir krautuves atdaras per vasa-

MooreJ

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENUE, MASS.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS

Kinietį žudys elektros 
kėdėj.

Šiomis dienomis Middle- 
sex apygardos teisme buvo 
pasmerktas miriop Chin 
Kee, 33 metų amžiaus kinie
tis, kuris pereitą vasarą 
Melrose skalbykloj užmušė 
vieną savo tautietį. Kee bus 
nužudytas elektros kėdėj 6 
rugpiučio. •

nuo

Bangoro. Ji buvo iš vandens 
ištraukta ir paguldyta ligo
ninėj.

Pereitą sąvaitę automo
biliai Mass. valstijoj užmu- 

!šė 10 žmonių. Nuo 1932 me- 
deda kalbėti apie organiza- • tų 1 gruodžio užmuštų skai- 
vimą apsigynimo nuo “ne-'čius pasiekė jau 372.
prašytų svečių”. Pastaruoju------------
laiku tenai atsirado vagis, Į Majoras Curley šią sąvai- 
kuris labai mėgsta landžioti tę su šeimyna išvažiuoja 
į moterų kambarius. Viena į Romon pasilinksminti, 
leidė parėjo aną vakarą na
mo ir pamatė, kad iš po jos 
lovos kyšo vyriški čevery- 
kai. Jai surikus ne savo bal
su, iš po lovos išlindo vyras 
ir iššokęs per langą pabėgo.

nej jo pusėj, taigi tenai 
skausmas jaučiamas.

ir

Vagis, kuris lanko moterų 
kambariu*.

Somervillės moterys pra-

ANTRAS METINIS

Piknikas
Rengia SLA. 53 Chelsea, Mass. kuopa 

NEDĖLIOJĘ,
BIRŽELIO-JUNE 18, 1933

PAUL LEBEL GROVE
Danvers, Mass.

Vieta graži, svetainė didelė, ORKES
TRĄ GERA gros lietuviškus ir ame
rikoniškus šokias. Taipgi bus įvairių 
žaislų jauniems ir suaugusiems. Lai
mėjusieji gaus geras dovanas. Kvie
čiame visus vietos ir apielinkės lietu
vius skaitlingai atsilankyti ir sykiu 
su mumis smagiai praleisti laiką. 
Bušai išeis iš Chelsea skvero 11 ryte. 

Kviečia visus KOMITETAS. 
KELRODIS: Imkite Route 1 New- 

i būry Tumpike ir važiuokit iki Route 
114 Andover Tum Pike. Pavažiavus 
mylią po kaitės matysit ženklą ir 
pikniko vietą, arba 390 Andover St.

Did. Liet. Kun. Keistučio 
Draugijos

25 M. JUBILĖJINIS

PIKNIKAS!

apie nelaimę nei sapnuot ne- 
sapnavo. Tik staiga: 
trrrinkt! Salvatore pašoko 
iš lovos ir pradėjo žegnotis. 
O jo namas visas tik braš
ka ir siūbuoja. Užsižiebė 
Salvatore žiburį ir eina žiū
rėt į parliorį. Ogi tenai sto
vi didžiausis trokas su alum. 
Nei durų nejieškojo — įva
žiavo tiesiai per sieną. Pa
sirodo, kad trokas buvo net 
iš New Yorko. Jis buvo ke
lionėj 12 valandų ir jo ve
žikas važiuodamas užmigo. 
Salvatorei buvo suardytas 
namas ir jis negavo nei 
alaus išsigert. Dabar jis tei
raujasi pas advokatus, kas 
jam turėtų už tokią kiauly
stę atlyginti.

Vižtininke bombos
Randolphe policija iškrė

tė tūlo Germaino Eskesito 
namus ir vištininke rado a- 
pie 8 svarus sprogstamosios 
medžiagos. Kaimynai dabar 
juokauja, kad Eskesito viš-

rą nuo 9 valandos ryto iki 5 
vakaro. Sutrumpintos biz
nio valandos prasideda su 
15 birželio ir baigsis su 15 
rugsėjo..

PERKU BONUS
Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bonus. Moku aukštą kai
ną ir cash pinigais. Praneš
kite kokį turite Boną ir kiek 
prie Bono dar yra kuponų, 
o aš duosiu atsakymą ir pa
siūlymą pagal dienos kursą? 
Taipgi turiu didelę drabužių 
ir čeverykų krautuvę. Kas 
pirks pas mane drabužius 
arba čeverykus, nuo to pri
imsiu Boną už pilnus pini
gus.

Krautuve atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
PETRAS BARTKEVIČIUS, 
American Dry Goods Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienom* Popierų, 
įvairius geležinius daiktus 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Sooare
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 4703-M

DR. J. NARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroaiikų ūgų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto Ori 8 vakaro 

i Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

tos deda ne kiaušinius, 
bombas.

METINIS

bet »

PIKNIKAS

A. J. NAMAKSY
• Real Estate & Insurance
J 366 W. BROADWAY, Room
• SOUTH BOSTON, MASS.
• Office Telephone Res. Telephon

1 ’ So. Boston 3357 Jamaica 2031-M 
S Residenee: 251 Chestnut Avenue
• Jamaica Plain. Mass.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

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

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

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesų tinkamu- 
Uiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D.
447 Broadnsy, So. Boston. Mase.

Tel. Uaiveraity 9464

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-S.

678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

ToL So. Boston 26SS. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
l LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 9 vak.I NEDĖLIOMIS: --'1 iki 1 v. po pietų

susitarus.
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio’’ namo.

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

NEDĖLIOJĘ,
BIRŽELIO-JUNE 18, 1933

— SAVAM DARŽE —
OAKLAND GROVE 
East Dedham, Mas*.

Jau 25 metai sueina, kaip gyvuoja 
D. L. K. Keistučio Draugija. Per tą 
laiką Draugija susilaukė virš 500 na
riu, visuomet išmokėjo ir išmoka sa
vo nariams susirgusiems arba į ne
laimę papuolusiems pašalpą. Taipgi 
Draugija netik mirus nariui išmoka 
pomirtine, bet sykiu rūpinasi globoti 
ir likusius našlaičius.

Tinkamam paminėjimui Draugijos 
nuveiktų kilnių darbų yra rengiamas 
šis Piknikas, kuriame netik Draugi
jos nariai, bet ir visi lietuviai galės 
linksmai laiką praleisti. Pikniko pro
gramas bus įdomus. Turėsime gerą 
Orkestrą kuri visus palinksmins. Bus 
Bėgimas, Pypkių Rūkymas ir Virvės

TELEGRAMA!
Bendro Fronto Draugijų

PIKNIKAS!
NEDĖLIOJĘ,

Kita moteris pajuto nakties BIRŽELIO-JUNE, 1933 
laiku, kad kažin kas lenda ;Ant «ražios ežero pakrantės, 
per langą, čia irgi butą “ne- j OAK GROVE 
prašyto svečio”, kuris nusi- Bnllard SU Walpole. Mass. 
gandęs moteriškės klyksmo Kalbės F. J. BAGOčlUS. 
taip pat prasišalino. Mano-^ Pirmas pažangiųjų Draugijų 
ma, kad tai vis tas pats va- Bendras Išvažiavimas Norvvoo- 
gis. ' do lietuvių istorijoj (išskiriant)

------------------ Įbimbinius). Kviečiame kitų ko-
“Nudistas” atiduotas į pa- lonijų draugijas ir asmenis, at- įaarups dovana.? Kalakutų'

mišėlių namu*. važiuot į visų draugijų rengia- šioj Draugijoj gali prigulėti kiek
Miltono moterys pradėjo iskilm« ir persitikrinti Vie- Šs.i!£'«£,S'Vu SIS

skųstis policijai, kad Blue
rezervacijoje, apie dlen^ lkl vėlumai, šokiams grieš SąVajtgje iįg-os pašalpos ir $200.00

- - - - ——1 A— pomirtinės. Kviečiame visus prisira-
P ... syti ar tai šiame piknike, arba pas 
Kengejai. Draugijos valdybą ar narius.

Hill
Sawcut Notch kelią, dažnai puikl °rkestra- 
išeina pasivaikščioti nuogas Kviečia
vyras. Policija jį Sugavo ir
apklausinėjusi nusiuntė į 
pamišėlių namus, kad ištirtų 
jo protą. Nustatyta, kad jis 
vadinasi Fred J. Dalton, 21 
metų amžiaus jaunuolis, gy
venąs Jamaica Plain.

NEPAPRASTAS PIKNIKAS

West Newtone užspringo 
pynacais 3 metų amžiaus 
McCannų mergaitė ir į 40 
minutų mirė.

Rengia Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 359 Dorchesterio Kuopa, 

NEDĖLIOJĘ,
BIRŽELIO-JUNE 25, 1933 

MacKizis Darže, Norwoode
Seniaus buvusio Aleko, ant ežero 

kranto. Bus geri muzikantai ir links
mai galėsit pasišokti; bus duodamos 
ir dovanos.

Kelrodis: Iš Bostono važiuokite per 
Norwoodą; pervažiavus Norwoodą a- 
pie vieną mylią po tiesei bus Wiison 
st. Važiuokite Wilson st. Iki piknikui.

Visus kviečia dalyvauti,
RENGĖJAI.

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadway Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
366 W. Broadway, So.Boston.Mass

Tel. 0620

PAVASARIO KONCERTAS
(PIANO RECITAL)

Kurį išpildys p-lės Valentinos Paltanavičiutės Mokiniai ir 
Vietiniai Artistai,

Nedėlioję, Birželio (June) 25,1933
Prasidės nuo 3 po pietų

LIETUVIŲ SALĖJE
E ir kampas Silver SL So. Bostone

{ŽANGA 25c. Visus kviečiame dalyvauti.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

r

l

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

i

Rengia Lietuvių Darbininkų Draugijos II Apskritys
Nedėlioję, BIRŽELIO (JUNE) 18 D., 1933 -

Pradžia nuo 10 vai. rvte
VOSE’S PAVILION P ARK MAYNARD, MASS.

Bus labai įspūdinga programa, kurini dalyvaus nepaprastos spė
kos atletikos ir sporto. Dainuos Lyros Choras iš I^wrence. šokiam 
grajys Frano Stripinio orkestrą iš Montello: ji vijurkais padarys 
jaunus ir atgaivins smagumą seniems. Va'giu čia bus tokių, kokių 
jokiam piknike iki šiol nėra buvę. Jų pagaminime lenktyniuoja Nau
josios Anglijos kuopų gaspadinės. Pilniausias pasitenkinimas užtik
rinama kiekvienam. RENGIMO KOMISIJA.

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTĖS {STAIGA

FUNERAL HOME
NAUJOJ VIETOJ

564 E BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 0815

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes musų 
įstaiga turi visus patogumus. Nauja .^*3biados kambariai šerme
nims DYKAI. Patarnavimas dieną ir rakti. Pilnas pasirinkimas 
metalinių ir kieto medžio grabų. Užganėdinimas, teisingumas ir 
nuoširdumas, tai musų aukščiausias tikslas.

D. A. ZALETSKAS, F. E. ZALETSKIENĖ,
Graboritfs. Balsam uoto ja

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKF.R IR ROCKNE 
Automobilių ir Trakų Agentara.

Taisome visokių išdirbysčių aoto- 
i mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAMLIN STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Petcr Trečiokas ir Joe 
savininkai.

Joseph VF. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias praves.

Darė visas legabra dokameatan 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi-

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS
Tel. Broekton 4119

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aitrias ir kroniikas ligas vyrų, moterų Ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plentų ligų. Ekzaminuoja kraujų, ilapo- 
umį, ■ ir spjaudalusįSsvo ^adwgtorijnj. SaMkia patarimų laiikais kitur

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

f I




