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Kongresui Išsiskirstant, 
Veteranai Pakėlė Triukšmą

“BONŲ ARMIJOS” VA
DAS AREŠTUOTAS.

Apie 15,000 buvusių karei
vių atsisako apleisti Wa- 

shingtonų.
Pereitą subatą Washing- 

tone užsidarė Kongreso se
sija, nepampinus buvu
siems kareiviams žmoniškos 
pašalpos. Todėl apie 15,000 
karo veteranų susirinko ties 
Kongreso rūmais ir pikieta- 
vo juos per 4 dienas ir 4 
naktis. Iškėlę žvaigždėtas 
vėliavas, suvargusiais vei
dais, alkani ir apiplyšę, pe
reitos subatos rytą jie pra
dėjo lipti laiptais aukštyn ir 
veržtis per duris Į Kongreso 
vidų.

Policija pradėjo stumti 
juos iš tenai atgal. Jų vadas 
Waters buvo areštuotas ir 
policija Įtraukė ji vidun. 
Veteranai puolė paskui savo 
vadą ir norėjo jĮ šturmu pa- 
liuosuot, bet policija lazdo
mis juos atstūmė.

Paskui veteranai įtaisė de
monstraciją prieš Baltuosius 
Rumus ir pradėjo pikietuo- 
ti prezidento Hooverio na
mą. Keturi veteranai dėl tos 
demonstracijos buvo areš
tuoti. ŠĮ panedėlį buvo jų 
teismas; jų draugai mėgino 
juos iš policijos atimti. Vėl 
kilo triukšmas ir dar du ve
teranai buvo suimti. Dabar 
policija neleidžia veteranų 
prie Hooverio palociaus ar
čiau kaip už dviejų blokų-

Valdžia iki šiol stengėsi 
slėpti savo piktumą ir rodė 
veteranams dirbtinį švelnu
mą. Kongresas paskyrė net 
$100,000 apmokėjimui jų 
kelionės namo. Bet vetera
nai namo nevažiuoja.Iki šiol 
jų vis daugiau atvykdavo. 
Dabar, kai Kongresas jau 
išsiskirstė, veteranai sakosi 
stovėsią Washingtone iki 

gruodžio mėnesio, pakol 
Kongresas vėl susirinks.

Pamačiusi, kad gražiuoju 
šitų “svečių" neišprašysi, 
Washingtono valdžia jau 
pradėjo rodyt savo dantis. 
Pereitą sąvaitę buvo jau pa
šaukti ginkluoti jurininkai 
prieš “bonų armiją'’, bet vė
liaus policijos viršininkas 
paaiškino, kad tai buvusi 
“klaida.”

Padėtis baisiai nervinga 
ir niekas nežino, kas gali iš 
to išsivystyt.

ŽIRGJAUTIS UŽBADĖ 
PRIŽIŪRĖTOJĄ.

Detroite pereitą sąvaitę 
zoologijos parke žirgjautis 
užbadė mirtinai prižiūrėto
ją Mottą, Žirgjautis yra pie
tų Amerikos gyvulys, papra
stai žinomas gnu “vardu”. 
Jis auga iki 4 pėdų aukščio 
ir 9 pėdų ilgio. Jis yra taipgi 
vadinamas “raguotu žirgu.”

MAŠINOS ATIMA DAR
BĄ IŠ ANGLIAKASIŲ.
Pennsylvanijos kasyklų 

departamentas praneša, 
kad per pereitus metus toje 
valstijoje buvo iškasta 75, 
000,000 anglies su mašinų 
pagalba. Užtai angliakasiai 
neturi pakankamai darbo.

Reikalauja Referen
dumo Karams

Skelbti.
Nepriklausomųjų radika

lų atstovas, Leon Abrami, į- 
nešė Francuzijos parlamen
tan rezoliuciją, kuri sako, 
kad nei viena šalis negali 
paskelbti karo nei mobiliza
cijos, jeigu to nenutars pa
tys šalies gyventojai visuoti
nu balsavimu. Karas gali būt 
apskelbtas tik tada, kada vi
si balsuotojai, vyrai ir mote
rys, pasisakys už tai dviem 
balsų trečdaliais. Rezoliuci
jos autorius reikalauja, kad 
parlamentas šitą rezoliuciją 
užgirtų ir pasiūlytų Tautų 
Lygai, kad ji įrašytų ją savo 
konstitucijon.

IŠVYTI IŠ KENTUCKY 
KASYKLŲ, STUDENTAI 
SKUNDŽIA POLICIJĄ.
Penki studentai iš Arkan- 

sas valstijos patraukė teis
man Pinevillės, Ky., majorą 
ir policijos viršininką, rei
kalaudami $100,000 atlygi
nimo užtai, kad atvykus 
iiems anąsyk į Harlano aps
kritį pažiūrėt streikuojančių 
angliakasių, to miestelio 
majoras ir policijos viršinin
kas su savo mušeikomis su
mušė juos ir išvijo.

VOKIEČIAI NEMANO 
DAUGIAU ALIANTAMS 

MOKĖTI.
Žinios iš Vokietijos rodo. 

kad paskutinėmis dienomis 
Vokietijoj susidarė tokis įsi
tikinimas, kad nežiūrint ar 
Lozanos konferencijos su
tartis bus valstybių ratifi
kuota, ar ne, karo reparaci 
jos jau pasibaigė ir aliantai 
negaus daugiau iš Vokieti
jos nei cento.

PADIDĖJO DOLERIŲ 
CIRKULIACIJA

Washingtono pranešimu, 
liepos pradžioje Jungtinėse 
Valstijose popierinių pini
gų apyvartoje buvo $5,695,- 
041,714, ir be to da ižde bu
vo arti 4 bilionų dolerių auk
sinių pinigų. Iš viso liepos 
pradžioje pinigų buvo $9,- 
003,907,691.

PRIGĖRĖČEVERYKŲ
FABRIKANTAS.

Pereitą subatą Sebago e- 
žere, Maine’o valstijoj, pri 
gėrė Frederick P. Liberty, 
46 metų amžiaus čeverykų 
fabrikantas iš Haverhillio. 
Jisai buvo išsiiręs laiveliu sv 
savo broliu žuvauti, atsisto
jęs iš laivelio išvirto ir tuoj 
nuėjo dugnan. Toj vietoje e- 
žeras turi 100 pėdų gilumo 
ir skenduolio ilgai negalėjo 
surasti.

LAISVĖ~ARBA BAU
DŽIAVA.

Vokietijos socialdemok
ratų vadas Loebe pasakė, 
kad ateinant Reichstago rin
kimams, Vokietijos žmonės 
turės pasirinkt vieną iš dvie- 
iu: arba laisvę, arba bau 
džiavą- Bet jeigu jie nori 
laisvės, jie turi balsuot už 
socialdemokratus.

Policijos Žvėriš-
kūmai.

New Yorko kalėjime 
užkankino kalinį.

New Yorke kilo baisus 
skandalas dėl policijos žvė- 
i iškurnu su kaliniais. Šio
mis dienomis Mineo’os poli
cijos nuovadoj, netoli New 
Yorko, buvo užkankintą^ 
kalinys vardu Hyman Stark. • 
Kartu su juo buvo suimti da Į 
3 kiti. Visi keutri prisipaži
no prie savo kalčių, bet ne
žiūrint to, detektivai juos 
mušė ir kankino, iki vienas 
jų mirė. Dabar teisman buvo 
pašaukti kalti detektivai ir 
liudininkai kaliniai. Paaiš
kėjo, kad detektivas Hizen- 
ski pagriebė Starką abiem 
rankom už gerklės ir pradė
jo smaugti. Paskui davė jam 
kelis kartus į veidą, sukruvi
no lupas, išmušė akis ir su- 
spardęs nuėjo sau. Mušimas 
ir kankinimas kartojosi ke
lias dienas. Kaliniai buvo 
surakintomis rankomis, kad 
nei gintis negalėtų- Daryda
mas skrodimą valdžios dak
taras atrado, kad Starko 
gerklėje buvo sulaužytas va
dinamas “Adomo obuolys” 
ir nuo jo jis miręs. Be to dar 
kalinys turėjo išmuštas abi
dvi akis, sudaužytas lupas, 
suspardytas kojas, perkirstą 
galvą, sudaužytą visą veidą 
ir apie 50 ženklų ant kūno 
nuo mušimo gumine paipa.

Nukankinto Starko gimi
nės dabar skundžia Nassau 
kauntės valdžią, reikalauda
mi $100,000 atlyginimo už 
Starko nužudymą.

Sanrišy su šituo skandalu, 
ant Long Islando suspen
duota 11 policmanų.

Antanas Šesnulis 
Užsimušė.

Pittsfield, Mass. —Perei
tą vąvaitę čia užsimušė An
tanas Česnulis, 38 metų am
žiaus lietuvis. Išbuvęs ilgą 
laiką be darbo, šiomis die
nomis Česnulis pradėjo dir
bti ir vakare nuėjo su savo 
vaiku miškan parinktų sau
sų šakų kurui. Įlipęs į vieną 
medį jisai atsistojo ant sau
sos šakos ir jai nulužus nu
krito žemėn ir ant vietos už
simušė. Astuonių metų am
žiaus jo vaikas Franukas bu
vo tuo tarpu nuėjęs toliau. 
Išgirdęs, kad nulužo šaka ir 
kažin kas žemėn nukrito, 
vaikas atbėgo prie tėvo ir 
rado jį po medžiu be sąmo
nės- Laidotuvės buvo šį pa
nedėlį. Kadangi velionis bu
vo karo veteranas ir prigulė
jo prie Amerikos Legijono, 
tai jį palaidojo su militari- 
nėmis ceremonijomis. Liko 
nuliudusi našlė, mažas sunu? 
ir duktė.

UGNIS PRIDARĖ FAR-
MERIAMS $7.902,000 

ŽALOS.
Per pereitus metus Penn

sylvanijos valstijoj farme
riai turėjo $7,902,000 nuos
tolių nuo ugnies. Jų trobom 
buvo neapdraustos.

UŽSIDARĖ 35 BANKAI.
Pereitą sąvaitę Amerikoje 

užsidarė 35 bankai su $32,- 
000,000 indėlių.

Per Riaušes Vokie- Kai Kurios Atsidarė 
Audeklinės.

šį panedėlį atsidarė tūlos 
audeklinės, kurios iki šiol 
stovėjo uždarytos.

Lowelly, Mass., ir Našvėj, 
N. H., atsidarė Nashua Ma- 
nufacturing Co. dirbtuvės, 
kurios buvo uždarytos nuo 
1 liepos. Jos dirbsiančios ne
pastoviai. Našvėj pašaukta 
atgal prie darbo 2,000 senų 
darbininkų.

New Bedforde atsidarė 
Gilt Edge Šilk Mills.

Fall River pradėjo dirbti 
Pepperell Manufacturing 
Co. audeklinė su apie 275 
darbininkų- Ji buvo uždary
ta 15 dienų. Dabar atsidary
dama iš naujo paskelbė jau 
ir naujas algas—nukapojo 
nuo 11 iki 20 procentų.

Wakefielde (Mass.) atsi
darė Harvard Knitting Mills 
ir priėmė apie 400 žmonių.

Springfielde, Missouri 
valstijoj, šį ketvergą atsi
darysianti Oberman Manu
facturing kompanijos keli
nių dirbtuvė, kuri užsidarė 
6 sąvaites atgal, paleisdama 
500 darbininku.

tijoj Užmušta 15 
Žmonių.

Politinės riaušės Vokieti
joj kas sykis darosi vis daž
nesnės ir kruvinesnės. Pe
reitą nedėldieni įvairiuose 
miestuose per tokias riaušes 
buvo 20 žmonių užmušta ir 
apie 250 sužeista. Al- 
tonos mieste, netoli Ham
burgo, muštynėse dalyvavo 
daugiau kaip 6,000 komuni
stų ir hitlerininkų. Dvvlika 
žmonių buvo užmušta ir a- 
pie 50 sužeista.

Du asmenvs užmušti ir 25 
sužeisti Greifswalde, Pome
ranijoj, netoli Baltijos pa
jūrio.

Berlyne taip pat buvo su
sišaudymas tarp fašistų ir 
anti-fašistų. Kada policija 
besimušančius išvaikė, gat
vėj gulėjo nušautas vienas 
fašistas.

Ketschendorfe, apie 20 
mylių nuo Frankfurto-prie- 
Odro. muštynės buvo tokios 
atkaklios, kad reikėjo šauk
ti raitelius besimušantiems 
iškrikdyt- Keliolika žmonių 
buvo sužeista peiliais.

Bendrai, nebuvo beveik 
nei vieno didesnio miestelio, 
kur pereitą nedėldienį ne
būtų buvę muštynių tarp fa
šistų ir anti-fašistų.

PERKŪNIJA PRIDARĖ 
DAUG ŽALOS.

Pereitą nedėldienį Naujo
sios Anglijos šiaurėje buvo 
nepaprastai smarki perkūni
ja. Daugiausia žalos prida
ryta Maine’o ir New Hamp- 
shire valstijose. Portlande 
perkūnas sudaužė vieną ba
žnyčią, užmušė du arkliu, 
pritrenkė keliatą žmonių ir 
sukėlė visą eilę gaišių. 
North Windham mestely bu
vo užmuštas 60 metų am
žiaus žmogus, Willard Har- 
mon, kuris stovėdamas vir
tuvėje prie sinkos pumpavo 
vandenj.

Lakeporto mieste. New 
Hampshire valstijoj, savo 
name buvo užmuštas Char
les Boyer, 50 metų amžiaus 
vyras.

HITLERIO OBALSIS: 
GARBĖ. LAISVĖ IR 

DUONA.
Kalbėdamas Tilžėj perei

tą subatą Vokietijos fašistų 
vadas Hitleris pasakė, kad 
šulai, ant kurių jisai norįs 
pastatyt naują valstybę, esą 
garbė, laisvė ir duona. Jisai 
agitavo, kad ateinančiais 
Reichstago rinkimais žmo
nės balsuotų už jo partiją. 
Rinkimai bus 31 liepos.

SPRINGFIELDE BEVEIK 
ŽIEMA.

Springfield, Mass. - Pe
reitą sąvaitę šitoj apylinkėje 
oras buvo taip atvėsęs, kad 
jautėsi kaip žiemą. Liepos 
16 dieną temperatūra buvo 
nukritusi iki 40 laispnių, tai 
yra tik 8 laipsniai iki van
dens šalimo. Tuo tarpu kitur 
buvo gana šilta.

NUŠOVĖ 3 POLICISTUS
Rygoje tūlas Teiz nušovė 

3 policmanus, paskui karei
viai jį nušovė. Sakoma, kad 
nuo didelių karščių Teiz bu
vo sumišęs.

Monarchistai Vis
Svajoja Apie Mo

narchijas.
Mirus anądien buvusiam 

ištrėmime Portugalijos ka
raliui Manueliui II-jam, da
bar atsirado tūlas Don Du- 
arte Nuno, kuris sakosi esąs 
teisėtas kandidatas į Portu
galijos karalius. Nors jau 22 
metais kaip Ispanijos žmo
nės karalių išivijo ir įvedė 
respubliką, tečiaus Duarte 
Nuo mano, kad be karalių 
pasaulis negalįs apsieiti. Jo 
manymu, dar ateisiąs laikas, 
kuomet visos dabartinės res
publikos Eurpoje atvirsian
čios vėl į monarchijas; tada 
ii- jam busianti proga atsisė
sti ant Portugalijos sosto.

FALL RIVER AUDĖJAI 
ATSISAKĖ DIRBTI.

Fall River mieste Ark- 
wright audeklinės kompani
ja uždėjo darbininkams 
d augau mašinų operuoti, ne
pakeldama mokesties- Dar
bininkai atsisakė dirbti, nes' 
ir pirma jau sunku buvo vi-j 
sas mašinas prižiūrėt. Atsi-‘ 
sakius žmonėms dirbt, au
deklinė užsidarė neribotam 
laikui.

45,000,000 BUŠELIŲ 
KVIEČIŲ ALKANIEMS

MAITINTI.
Prezidentas Hooveris jau 

pasirašė bilių, kuriuo Kon-' 
gresas paskyrė 45,000,000 
bušelių kviečių baduoliams 
maitinti. Kviečiai bus pave
sti Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijai, kuri keps duoną 
ir maitins alkanuosius.

RUSIJOJ LIKO 15,000,000 
AKRŲ NEĮSĖTŲ LAUKŲ.

Maskvos žiniomis, vasa
rojaus sėja Sovietuose jau 
nasibaigė. Liepos 1 dieną 
buvo išviso įsėta 241,690,- 
500 akrų žemės, o “piatilet- 
kos” planas reikalavęs įsėt 
255,875,000 akrų. Vadinasi, 
liko neįsėta apie 15,000,000 
akru. Priežastis: stoka sėk- 

Ju-

Suv. Valstijos ir Kanada 
Kas $543,429,000 Kanalą
Užsimušė Europos 

"Fordas".
Pereitą sąvaitę Čekosla- 

vakijoj orlaivio nelaimėj 
užsimušė Tarnas Bata, visa
me pasauly žinomas čeve
rykų fabrikantas. Jisai net 
Amerikai darė stiprią kon
kurenciją savo čeverykais. 
Jis buvo pramintas “Euro
pos Fordu”, nes pritaikė 
Fordo metodus prie čevery
kų gamybos. Jis gamindavo 
juos baisiai dideliais skai
čiais ir todėl labai pigiai ga
lėdavo juos pardavinėti. Pa
staruoju laiku jisai buvo jau 
nupirkęs didelį žemės plotą 
Kalkutos mieste, Indijoj, ir 
ruošėsi tenai statyti milži
nišką dirbtuvę audeklinėms 
kurpėms su guminiais pa
dais gaminti ir pardavinėti 
jas po 30 centų porai. Indi
joj yra 300,000,000 gyven
tojų ir visi jie vaikščioja 
basi- Bata numatė tenai di
delę savo bizniui dirvą ir 
buvo pasiruošęs apauti mi
lionus basų indų. Jis labai 
brangindavo laiką ir norė
davo viską atlikti labai grei
tai. Gelžkeliai jam išrodė 
perdaug lėtas susisiekimo 
būdas ir perdidelis laiko 
gaišinimas, todėl jis turėjo 
įsitaisęs keliatą orlaivių ir 
biznio reikalais visuomet 
lekiodavo oru. Taip amži
nai skubėdamas jisai ir ga
lą gavo. Savo laiku jisai yra 
buvęs Amerikoje ir dirbęs 
Brocktono ir Lynno (netoli 
Bostono) šiušapėse kaip pa
prastas darbininkas. Susipa
žinęs čia su šitos pramonės 
metodais, jisai parvažiavo 
Čekoslovakijon ir greitu lai
ku savo čeverykais užvertė 
pasaulio rinkas. Net ir Kau
ne šiandien parduodama 
daugiausia jo išdirbystės če
verykų, ypač dailių moteriš
kų batukų. Amerikos val
džia turėjo tyčia kelti mui
tą ant svetimų čeverykų, 
kad apsaugojus savo fabri
kantus nuo Batos konkuren
cijos.

Kreuger Pavogęs 
$50000000.

New Yorke paaiškėjo, kad 
buvusis “degtukų karalius” 
Kreuger, kuris nesenai Pa
ryžiuje nusišovė, yra pavo
gęs iš International Match 
Korporacijos $50,000,000 
vertės bonų. Toji korporaci
ja anais metais nupirkusi 50 
milionų dolerių sumai Vo
kietijos valdžios bonų ir su
sėdėjusi juos savo seifan 
New Yorke. Kreugeris, bū
damas tos korporacijos vir
šininkas, tuos bonus pavo
gęs ir išvežęs švedijon. Ap
vogta korporacija nuėjo 
bankrotan ir dabar randasi 
resyverio rankose-

NELAIMĖ BRAZILIJOS 
KASYKLOSE.

Mobro Velho kasyklose, 
Brazilijoj, pereitą sąvaitę į- 
vyko sprogimas. Buvo už
mušti 9 maineriai.

CHICAGA BUS PAVERS
TA JUROS UOSTU.

Garlaivių kelias eis St. Law- 
rence upe ir turės ištisai 27 

pėdas gilumo.
Šį panedėlį Washingtone 

buvo pasirašyta tarp Kana
dos ir Jungtinių Valstijų 
valdžių sutartis, kuria abi
dvi šalįs pasižada bendro
mis jėgomis iškasti jūrių lai
vams kanalą iki Didžiųjų 
Ežerų.

Kanalas eis per Kanados 
teritoriją, St. Lawrence upe, 
kuri turės būt platinama ir 
gilinama tiek, kad visu ke
liu turėtų nemažiau 27 pėdų 
gilumo. Šitokiu kanalu ga
lės naudotis 90 nuošimčių 
visų juros laivų.

Chicagos miestas tuo bu
du virs juros uostu. Taip pat 
Detroitas, Clevelandas, Buf- 
falo ir visa eilė kitų miestų, 
kurie stovi prie Didžiųjų E- 
žerų.

Tuo pačiu užsimojimu 
manoma iškasti kanalą iš 
Michigano ežero nuo Chi
cagos į Mississippi upę ir a- 
tidaryti kelią pasaulio lai
vams į Mississippi klonį.

Tai yra vienas iš didžiau
sių sumanymų visoj Ameri
kos istorijoj. Iki šiol chica- 
giečiams reikėdavo važiuoti 
geležinkeliu 1,000 mylių iki 
New Yorko, pakol jie pa
siekdavo jūres. Gi iškasus 
St Lawrence’o kanalą, jie 
turės jūrių uostą namie ir 
ten pat galės sėsti į laivus. 
Geležinkeliu trankytis nebe
reikės. Tas, žinoma, užmuš 
geležinkelių biznį.

Įtaisymas jūrių kelio iki 
Didžiųjų Ežerų, kaip inži
nieriai apskaičiavo, ims nuo 
7 iki 10 metų laiko ir kaštuos 
apie $543,429,000. Jungti
nės Valstijos sutinka užmo
kėt $272,453,000, o kitką 
užmokės Kanada. Bet Ka
nados valdžia yra jau daug 
darbo šiuo atveju padariusi. 
Ji yra jau išleidusi apie 
$130,000,000 Wellando Ka
nalui, kuris įeina į šitą planą 
ir yra pagilinusi St. Law- 
rence’o upę nuo Montrealo 
iki jūrių. Visas tas darbas j- 
skaitomas jos kreditan, taip 
kad jai reikės primokėt gal 
tik apie $60,000,000.

Apskaitoma, kad šituo ka
nalu tiesioginiai naudosis a- 
pie 40,000,000 gyventojų. Y- 
ra jau apskaičiuota, kad 
kviečių siuntimas Europon 
atsieis 6 centais ant bušelio 
pigiau, negu dabar. Ameri
kos farmeriams tai reikš mi
lionus dolerių. Tuo kanalu 
per Didžiuosius Ežerus tie
sioginiai su jūrėmis bus su
jungti miestai šių valstijų: 
New Yorko, Ohio, Michiga
no, Illinojaus, Wisconsino ir 
Minnesotos.

Derybos dėl šito kanalo 
prasidėjo tarp abiejų šalių 
1920 metais ir tęsėsi beveik 
12 metų. Abiejų valdžių at
stovai sutartį jau pasirašė, 
bet ją turės da patvirtinti 
Kanados parlamentas ir 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas.

!
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KAIP JIE FABRIKUOJA jieškini tečiaus atmetė, pa- 
“DIDVYRIUS” aiškindamas, kad jeigu Pet-

“Naujienos” rašo apie tai.
kaip Amerikos plutokratai 
fabrikuoja politiškus “did
vyrius” minioms mulkinti. 
Pavyzdžiui.

“Kapitalistu spauda šiandie 
bando padaryti dideliu valsty
bės vyru demukratų partijos 
kandidatą Rooseveltą. Jisai at
lėkė i konvenciją Chicagoj. kai 
tik partija ji nominavo, ir ne
laukė, iki ji oficialiai jam pra
neš apie jo nominavimą. Iš to 
daroma išvada, kad Roosevel- 
tas esąs ‘veiksmo žmogus’ ir 
didelis drąsuolis, kuris nepaiso 
pasenusiu tradicijų.

“Demokratų kandidatas, be 
to. yra keliamas į padanges už 
jo nepaprastą iškalbingumą, už 
jo malonų būdą, ‘magnetišką 
asmenybę,’ mokėjimą kalbėti 
su žmonėmis, nepuikumą ir t.t.

“Tokiu pat ‘didvyriu’ spau
da buvo pirmiaus padariusi 
Coolidge’ą, kuris visai neturėjo 
iškalbos ir ne tik nemokėjo ža
vėti minias savo ‘asmenybe’, 
bet niekuomet nepareiškė per 
savo prezidentavimą nė vienos 
originalės minties.

“Paskui kuone dieviškais ga
bumais laikraščiai buvo apdo
vanoję HooverĮ. Jisai buvo gar
binamas tol. kol nepasibaigė 
‘prosperity’. Jeigu nebūtų atė 
jusi depresija, kuri išsklaidė 
legendas apie dabartini Balto
jo Namo gyventoją, tai jisai 
da ir šiandie butų vaizduoja
mas, kaip retas pasaulio geni
jus.

“Iki lapkričio mėnesio spau 
da stengsis įtikint publiką, kad 
Franklin D. Rooseveltas esąs 
didesnis už Coolidge’ą ir Hoo
verĮ. sudėtus Į daiktą. Bet ji 
vargiai galės parodyti, ką gero 
jisai yra padaręs žmonėm 
New Yorko valstijoje, kur jisai 
turi gubernatoriaus vieta. Jo.

rulis butų tuos pinigus laikęs 
valstybės ižde, tai jie vistiek 
jokių procentų nebūtų da
vę : reiškia, pasiimdamas 
20,000 litų palūkanų už tuos 
pinigus Petrulis iždo nenu
skriaudė.

Bet šitokį “gudrų” Vy
riausiojo Tribunolo aiškini
mą sumušė pats Petrulis. Jis 
iš kalėjimo pats pasakė, kad 
tuos procentus pasisavinęs 
neteisėtai ir pasižada tą 
20.000 litų sumą iždui su
grąžinti. Ar tai ne sarmata 
Vyriausiam Tribunolui?

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dešinėj paveikslėlio pusėj parodyta, kaip General Electric kompanijos inžinierius, John 
Bellamy Taylor. kalba Į savo išrastąt aparatą, kuris žmogaus baisą siunčia šviesos spinduliais. 
Paleisti balsą per orą radio bangomis, reikia turėti elektros srovės. Kur nėra elektros, iš tenai 
radio žinių neišsiųsi. Taigi tokiose sąlygose labai naudingas Tayloro aparatas, kuris gali siųsti 
balsą šviesos bangomis, šiomis dienomis buvo daromas bandymas iš dirižablio “Los Angeles”, 
iš 2.500 pėdų aukštumos. Kairėjpusėj parodytas prietaisas su veidrodžiu, į kuri šviesos spin
dulys atsimušęs yra paverčiamas Į elektrišką impulsai, o radio priimtuvas savo ruožtu paver
čia tą impulsą į žmogaus balsą.

Paskutinė Lemiama
Kova

APIE SUKČIUS NEKAL
BĖKIT.

Ar jus mėgstat kalbėti a- 
)ie “aukštų žmonių.” sukty
bes?

Jeigu taip, tai jus ne vals
tybinio nusistatymo, ne pa
bijotas.

Patriotiškasai “Lietuvos 
Aidas” sako, kad apie tokius 
dalykus kalbėti visai nerei
kia. Štai jo pamokslas:

“Iš senesnių laikų yra Įsigy
venęs blogas paprotys įtarti
nai žiūrėti į kiekvieną, kuris 
visuomenės kopėčiose yra už
lipęs ant aukštesnio laipsnio,— 
ypač kuris daugiau yra prasi
siekęs materiališkai. Tuojau 
prasideda tyrinėjimo teorijos: 
kiek jis gali turėti, kiek turi. iš 
kur tas jo turtas. Kartais to
kiais atsitikimais statomos la
bai drąsios, labai subjektyvios 
hipotezės, sudaromos jomis pa
gristos teorijos ir iš jų daro
mos logiškos smerkimo bei nie
kinimo išvados”.
Vadinasi, nereikia nei ty

rinėti, nei smerkti, nei nie
kinti. Jeigu koks patriotas, 
buvęs nesenai driskius, ta
pęs ministerium staiga pasi
statė keliatą muro namų ar-

“VIENYBE PASKELBĖ bę' įssavo namų vyti, tai Šallff9 KlU* TlkltlČlUS 
SLA. NARIAMS KARĄ. i desperacijos apimta ji pra- „

. deda šaukti apie “kara” Su- ŽlllbnėSapie
Isiyienijime. manydama tuoj

tyt- Stoka griežtos, aiškios 
linijos pas socialistus gali 
sudaryti galimybę buržuazi
jos laimėjimui. Jei laimės 
buržuazija — toliau, jai lai
mėjus, neišvengiamas pa
saulinis imperialistinis ka
ras. Po karo, teisingiau, ka
ro sūkuryje, prasideda so
cialinė revoliucija ir buržu
azija antrame ir paskutinia
me runde galutinai sumuša
ma.

Jei proletariatas laimės 
pirmame runde — pasauli
nio karo pavojus atpuola ir 
betarpiai po proletariato lai
mėjimo prasideda socialinė 
revoliucija.

Kova pirmame runde jau 
eina pilnu tempu. Buržuazi
ja šiandien nenori pripažin
ti minimalinių proletariato 
reikalavimų — socialinio 
draudimo, demokratinių lai
svių etc. Bet, kovai prasidė
jus, šiandien tie minimali- 
niai reikalavimai proletaria
to nebepatenkina. Sociali
niai draudimai, demokrati
nės laisvės, 8 vai. darbo die
na jau butų perdaug mažas 
buržuazijos nusileidimas. O 
prie didesnių nusileidimų 
buržuazija neis.

Caras Mikalojus ilgus me
tus laikė perdideliu nusilei
dimu duoti atsakomingą 
prieš krašto atstovybę vy
riausybę. Bet revoliucija 
vienu akimirksniu paėmė 
daug daugiau — nuvertė ca
rą ir net gyvybės jam nedo
vanojo.

Lygiai taip pat pasikartos 
istorija ir su šių dienų val
dovu—buržuazija.

Bet ar eis tokiu griežtu 
keliu socialdemokratija? Ar 
ji . išdrįs laužyti demokrati
nius principus, kaip jie šian
dien yra suprantami? Taip, 
eis ir laužys, nes gyvenimas 
pastatys sąlygą—arba, arba. 
Tie iš socialistų, kurie nepa
norės matyti gyvenimo ro
domų kelių, turės arba pasi
traukti iš socialistų eilių ir 
likti pasyviais gyvenimo ste
bėtojais, arba turės pereiti 
į bui-žuazijos lagerį.

Šis procesas socialdemok
ratijos. eilėse visuose kraš
tuose vyksta. Visur liberali
niai evoliuciniai socialistai 
nyksta. Kai kur jie jau pe
rėjo į buržuazijos lagerį 
(Macdonaldas), gi kitur li
ko vadais be armijos.

Revoliuciniai socialistai 
— tai ne carinės Rusijos 
maištininkai, bet sąmoningi 
ir griežti kūrėjai naujos so
cialistinės santvarkos ir su 
visais, kurie bandys kišti pa
galius i tos kūrybos darbą, 
nemitinguos ir nediskutuos, 
bet tiesiog prašalins juos 
nuo kelio. Kelias į socialis
tinę santvarką ne rožėmis 
klotas.

Proletariatui teks pavel
dėti nuo buržuazijos labai 
ir labai pairusį ekonominį 
gyvenimą.

Socialinė revoliucija — 
baisus žodžiai buržuazijai, 
nes, jos manymu, socialinė 
revoliucija—tai visiška su
irutė, anarchija, badas ir 
tt.

Taip, socialinė revoliucija 
galės gimti tik tuomet, kai 
bus suirutė, badas, anarchi
ja, o tą visą šiandien jau tu
rime. Visur milijonai ba
daujančių bedarbių. Ar tai 
ne badas? Tuo pačiu laiku, 
kai vieni degina kavą ir 
kviečus, kiti badauja. Ar 
tai nėra didžiausia anarchi
ja? A. V.

(“S—tas”).

Visame pasaulyje viduri
niosios liberalinės-demokra- 
tinės buržuazijos grupės tir
psta. Neabejotinai įsigali fa
šizmas, kapitalo diktatūra. 
Iš kitos pusės, auga socialis
tų eilės. Tiesa, daugelyje 
vietų parlamentų rinkimai 
rodo, kad socialistų eilės 
nepadidėjo, net sumažėjo. 
Jei kur socialistų šalininkų 
skaičius ir sumažėjo, tai tam 
tėra viena priežastis—socia
listai rodo per mažai griež
tumo, per daug tolerancijos 
buržuazijos atžvilgiu, per
daug reformistiniais ir lė
tais žingsniais eina prie sa
vo idealo įgyvendinimo— 
socialistinės santvarkos.

Taigi nepadidėjimas kai 
kur socialistų balsų ar net 
jų sumažėjimas yra perspė
jimas socialistų parti joms ir 
jų vadams, kad reikia keis
ti kelią, reikia keisti taktiką 
griežtesnėm, aiškesnės pusės 
link.

Vidurys nyksta. Nyksta 
neitralė zona tarp buržuazi
jos ir proletariato. Siekiai ir 

žinių apie mongolu tikėjimą i kebai vienų ir kitų daiosi \ is 
ir ju kunigus, kuriuos jiė:?!ske?ni; kasdien vis la-
vadina lamomis. !blau ,lr lablau, ,ne,s-

vengiama atkakli klasinė 
Mongolai gyvena Tibete,]kova. kuri neša socialistinę

Mongolijoj, ir beveik visoje revoliuciją 
Azijoj. Profesorius Hryn-j Kas laimės kovą pirmame 
c?vl(S,l.¥s raso baugiausia a- runde, buržuazija ar prole- 
pie Tibeto mongolus. Jis šariatas, pakol sunku numa- 
sako:

Šunės SuėdaBrooklyno “Vienybė” bai-
šiai frusmer\a\ o, kad sociali- į,U(įu gusĮr.tstj nau)-u skaįtv- Mongolijoj yra labai daug 
jmes spaudos kore3pon- toju gljA nariį 
.lenu. apraše SLA Seimą, ,al)ai k, Riznio
ne taip, kaip ji norėtų. Is tų įit<>kiu bu,,u nep3sj,ian.s. 
aprašymų ji daro išvadą, i
tad "Socialistai atidaro SMETONA ŠELPIA KLE- 
naują ugnį prieš SLA. RIKALU LAIKRAŠČIUS.

Žinoma, tai yra gryna ne- _ „ . . ......
sąmonė. Jokios “ugnies” L Pažangiuosius laikrascius 

ieš SLA. socialistai nėra Smetonos valdžia smaugia 
vartoję praeity ir nemano v'Į?°kiais budais. Ir siomis 
vartoti jos ateity. Tečiaus jenomis Socialdemokra- 
Vienybės” rašytojas šaukia. redaktorius įnz. S. Kai- 

lyg neblaivas, kad Susivie-,rys ^uvo n baustas užsimo 
nijime dabar jau prasidėjęs

kunigu, bet da daugiau 
šunų.

Prof. Talko Hryncevi- 
čius paduoda labai įdomių

kaipo administratoriaus, re- ba už^jo banką, tai jo lai
mė. Kam čia tyrinėti, iš kur 
ir kokiais budais jis taip 
greit pralobo? Tiktai Sei
mas į tokius daykus mėgda
vo kišti savo nosį. Bet patri
otai dėl to juk Seimą ir už
darė, kad jis geriems žmo
nėms ramybės neardytų ir 
"tautos vadų” nekritikuo
tų.

Seimo nėra. laikraščiam 
uždėtas cenzūros apynasris 
tai dabar patys žmonės pra
dėjo smerkti kiekvieną “an 
aukštesnio laipsnio užlipu 
si” poną. Ar tai gražu?

Taip, vagims ir sukčiam 
tas negražu. Bet “Lietuvos 
Aido” pamokslai čia nieko 
negelbės. Pakol bus vagys ir 
sukčiai, patol kalbos apie 
juos nenutils. Seimą gali
ma išvaikyti, laikraščiams 
galima uždėt cenzūrą, be 
žmonėms burnų uždaryt ne
galima.

kordas yra gana menkas.’’
Klasiniai susipratę Ame

rikos darbininkai, suprantą^ 
ma, nesiduos buržuazijai ant 
tos “didvyrių” meškerės pa
gauti. Jie balsuos daugiau
sia už Socialistų Partijos 
kandidatą Normaną Tho- 
masą.

PETRULIS PADARĖ SAR
MATĄ VYRIAUSIAM 

TRIBUNOLUI.
Vytautas Petrulis- sėdėda

mas kalėjime padarė Lietu 
vos Tribunolui didelę sar
matą- Kaip “Keleivio” skai
tytojai žino, Petrulis prie 
kunigų valdžios buvo Lie
tuvos finansų ministeris ir 
apvogė valstybės iždą. Kai 
1926 metais Lietuvoje susi
darė demokratinė valdžia, 
ponui Petruliui už tas vagy
stes buvo iškelta byla. Nors 
fašistai vėliau demokratinę 
valdžią nuvertė, bet užves
tos bylos prieš Petrulį jie pa
naikinti negalėjo. Nors il
gai ją tęsė, ilgai atidėliojo, 
vis dėlto galų gale turėjo ją 
šiaip ar taip užbaigti. Ir 
šiomis dienomis ją užbaigė, 
pritaikydami savo bičiuliui 
Petruliui lengviausią baus
mę, vos porą metelių kalė
jimo, o paskui da pritaikė 
smetoninę amnestiją ir da 
labiau bausmę sutrumpino.

Bet finansų ministerija 
buvo da iškėlus Petruliui 
taip vadinamąjį “civilinį 
jieškini”,reikalaudama, kad 
jis sugrąžintų valstybės iž
dui pavogtus pinigus. Pa
vyzdžiui, teisme buvo įrody
ta, kad būdamas tais laikais 
finansų ministerium, Petru
lis padėjo Klaipėdos bankan 
150,000 valstybės pinigų ir 
gautus už juos 20,000 litų 
procentų įsidėjo sau kiše
nėn.

Vyriausis 'Tribunolas šitą

NORI 250,000 LITŲ RU 
TŲ DARŽELIUI.

“Lietuvos Žinios” rašo 
kad Chicagos lietuviai prašo 
iš Lietuvos valdžios 250,000 
litų rūtų darželiui įtaisyti 
Girdi:

“Kaip žinoma, 1933 m. čika 
goję -Įvyksta pasaulinė paroda 
Toje parodoje Amerikos lietu 
viai irgi norėtų dalyvauti; jie 
norėtų pastatyti 2 aukštų na 
mą paviljonui, įtaisyti darželį 
su rūtomis ir kt. Lietuvoje iš 
siplatinusiomis gėlėmis, insce 
nizuotoje grįčioje pastatyti ra 
telį su verpėja ir kit.. bet tam 
viskam reikalingi pinigai. A 
merikos lietuviai kreipias per 
Lietuvos pasiuntinį Amerikoje 
p. Balutį Į Lietuvos vyriausybę 
prašydami parodos reikalui pa 
skirti 250,000 lt.”

Na, o kiek tokia paroda 
kaštuotų, jeigu joje išstaty
tų dar porą tautiškų vyžų?

tikras karas. Girdi:
“Pats karas dar nelaimėtas, 

priešas moraliai dar nesulaužy
tas ir tuoj po pirmos atakos pra
laimėjimo jis atsidarė antrą
ją ugnį. Tautininkai dėl to turi 
tą ataką atmušti ir energingai 
rengtis prie. gali būt, lemian
čios kovos sekančiame seime.”

Šitokią “trevogą” tauti
ninkų organas užtriubijo 
80-tame numery.

Ką gi tai reiškia?
Tai reiškia, kad “Vieny

bė” skelbia karą tiems SLA. 
nariams, kurie stoja už SLA 
narių teises, už demokrati
jos principus ir negarbina 
fašizmo.

Tai reiškia, kad murzini 
fašistų vuodegos nepartinėj 
organizacijoj kursto parti
nius ginčus ir nori paversti 
Susivienijimą politinės ko
vos lauku.

Bet šita provokacija jiems 
nepasiseks. Socialistai ne 
kels Susivienijime jokių ko
vų, nes tenai joms ne vieta. 
Jeigu “Vienybė” nori su de
mokratijos šalininkais ko 
vos, ji gali gaut i kaili ir be 
Susivienijimo.

“Vienybė” netiesą pasa
koja, kad socialistams rupi 
arba rūpėjo paimti SLA. į 
savo rankas. Kad tai netie
sa, aiškiausia parodo buvu- 
sis socialistų kandidatų są 
rašas Pildomos Tarybos rin 
kimams. Nominacijų laiku 
mes rėmėm d-rą Viniką į 
sekretorius, Joną Grinių į 
į viceprezidentus ir d-rą 
Bronušą į daktarus kvotė 
jus. Nei vienas jų nėra so
cialistas. Vinikas ir Grinius 
sandariečiai, o Bronušas vi
sai nepartinis. Kaip p. Vini 
ko kandidatūra dėl piliety
bės popierų nupuolė, socia
listai rėmė p-lę Jurgeliutę, 
kuri taip pat nėra jokia so
cialiste.

Šitie faktai juk aiškiai pa 
rodo, kad Susivienijime so
cialistai visai nepolitikuoja 
ir partinių linijų nežiūri.

Taigi keliamas “Vieny
bės” triukšmas, kad “socia
listai atidaro naują ugnį 
prieš SLA.,” yra grynas me

keti 300 litų ar sėsti kalėji
man užtai, kad įdėjo žinią, 
jog fašistai kaliniais aria.

Tuo tarpu atžagareivių 
laikraščiams ponas Smetona 
netiktai nedaro jokių kliū
čių. bet da ir pašalpą iš val- 
tybės iždo teikia. Štai. 
Lietuvos žinios” rašo:

“Be kitu remiamų iš šalies 
laikraščiu, ir ‘Naujoji Romu
va’ pradėjo eiti Kurijos inicia
tyva. tai Kurija nuolat ją ir re
mia. ‘N. Romuva’ turi tikslą

“Tibietiečiu manymu, šie- , , . . . , ., . ,
la nemirštanti, bet kėliau-'rodo’ k»y..“*™g laKob. ?'
janti iš vieno ktiro i kitą. Iš ™s m?ldT,as1’ numirė- 
J - - - . - .r* jiai nekenktų gyviems. Žy-augalų siela pareinanti į gy
vulius, pasiekusi šunį ir mią dalį mirusiojo turto pa-

siima lamos. Nėra Mongo- 
v • •• a.- lijoj šeimos, kurios tarpe

Lamoje. Mirusio žmogaus 
siela tuoj einanti į naujagi-

rell^ kurį *» mokini* Dar <laU‘

dramblį, einanti

Lamos yra nevedžiai.
Urgos mieste yra apie 30

jungti tautininkus su krikMire ] „įjį miį,;io žmogaiB siela. ^aVlTo
n imis, tai į ją palankiai ziun ir q naujagimio tėvus i’™™ arasKO žmonių ia\onus. o 

sveikina, jei didžio
^žm°S šunes vilkai sudrasko. Del

- , - i °’ mongolų neturto, mintančiugaus siela jame aprenka sau vkogio<s žol^ 
vietą. Y aiką, kuriame jsiku- . . kiniečiu krautuviu at- IS“* eSyb-ė-Ja' matomis nemVžk eK »-

valdančiosios sferos.
“’N. Romuvos’ branduolį su

daro: kun. Česnys, kun. Keme
šys. kun. Tumas ir red. p. J.
keliuotis. netolimas yra ir kun.«mos atima iŠ tėvų nuo 5 me- Įi^rdlenaTdidžFaiSFaTs^Šar 
Mironas, sis kolektyvas m ru- tų ir augina savo vienuoly- a . b a ratvėse^ kartais
Pinas N. Romuvos’ leidimu. nuošė. Tokių gyvų dievų y- S a šunu trulėctemi nuvi

lios ir nuodėmės yra per salip sunų ^ul€damb nuoHu 
nieką laikomos.

“1931 m. N. R.’ buvo gauta 
iš vyriausybės 50.000 lt. pašal
pos. Atėjus krizio dienoms ‘N. 
Romuvos’ leidėjai kreipėsi į 
vyriausybę ir prašymas buvo 
patenkintas, t. y. ‘N. Romuva’ 
gavo 30,000 lt. pernykščiu me
tų deficitui padengti.”

savo kunus dengdami sąšla
vomis ir skudurais. Praei

namos yra didžiai ger- viai pasigailėję numeta 
biami. Kiekvieną šeima turi jiems kaliais kokį mėsgalį 
savo lamą (kunigą), kurio ar kaulą. Badas ir šalčiai 
klauso visokiuose reikaluo- nieko nepadaro jiems, to
se. Lamų nepaklausę Mon- kie užgrudyti yra jų kūnai! 
goiijos gyventojai neprade- šunys jų gyvų neliečia, o 

Vadinasi, klerikališkuju Ma darbo. Lamos nurodo ką mirusius suėda. Kad ir daug 
fašistu šlamštui palaikvti'vest> kaiP vaikus auklėt, yra garbinamų šunų (todėl 
“tautos vadas” davė net ^’bo sergančius, išvaro pik- jų ir neužmuša), tačiau šu- 
80 000 litu iš valstybės iždo tas dvasias, šventina palapi- nų pasiutimo čia beveik ne 

šitai sumai surinkti Sme-!nes> laukus ir gyvulius, nu- žino”.
tonos agentai gal ne vienam į 
ūkininkui pardavė paskuti
nę karvę ir atėmė namus; 
gal ne vienos šeimynos gy
venimas buvo sunaikintas, 
kad kunigai Česnys, Kemė
šis, Tumas ir Mironas galė
tų per savo “Naują Romu
vą” mulkinti minias.

Ir tokių pašalpų gauna 
ne viena tik “N. Romuva”.
Tautiškų “senvičių" gauna 
visi laikraščiai, kurie tik gi
ria “tautos vadą” ir fašistų 
diktatūrą.

Vadinasi, tautininkų val
džia perkasi sau rėmėjus vi
suomenės pinigais, šitokia 
korupcija galima tiktai prie 
diktatūros. Jeigu Lietuvoje 
butų pilna demokratija, val
džia šitokių dalykų negalė
tų daryti.

Kur jus tik eisite, jus rasite šitą 
salyklą, kuri pardavime 

pralenkia visas kitas

TARPTAUTINIS AUKLĖ
JIMO SUVAŽIAVIMAS.

Liepos 29 dieną Francuzi
jos mieste Nicejoj įvyksta 

las. Susipratę lietuviai dar-Išėstas tarptautinis auklėji- 
bininkai jau baigia “Vieny- mo suvažiavimas.
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Kas skaito ir ražo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

DETROIT, MICH. 1 Aš pats vaikščioju be dar- 
Raiti policmanai vaiko be- bo >u 11;tas ™™UO į{

darbiu, nuo fabrikų. ,naa ka!P bu? tol,au' Ikl ?lo> 
. bedarbių šeimynoms mieš

ti ūsų garsusis Detroitas ^as teikdavo šiokios tokios 
eina visiškai velniop. For- paramos; bet dabar sumaži- 
das da truputi dirba, bet n0 orderius ir eina kalbos, 
kiti automobilių fabrikai vįsaį nutrauksią pašal- 
stovi uždaryti, arba vos tikįpą Mat, ateina rinkimai, tai 
juda. Cadilac stovi uždary- į politikieriams pinigai rei- 
tas. Packardas dirba pusę kalingi agitacijai
dienos i sąvaitę. Hudson ir 
Essex taipgi stovi. Chevro- 
lett dirba dvi dienas sąvai- 
tėje.

Pas Fordą kas rytas susi

Šiomis dienomis netoli 
Detroito ant farmos apsigy
veno pas savo draugą kun. 
Mockus. Jis taip pat sunkioj 
padėty. Seni draugai šaukia

renka daugybe bedarbių.Bet susirjnkįmus įr tariasi, kaip
kaip 7:30 jau atjoja 3 raiti 
policmanai ir varo bedar
bius šalin nuo dirbtuvės.Jei 
geiuoju bedarbiai nesiskir- 
sto, tai policmanai lipa ark
liais tiesiai ant minios. Jei 
nepasitrauksi, tai sumin
džios. Įsiveržęs i minią, ar
klys sukasi aplinkui ir taip 
išmokintas, kad vuodega 
švytuodamas kapoja žmo
nėms akis. Tuo budu polic
manai suskaldo minią ir pa
skui varo tolyn, lyg gyvu
lius.

Tas kartojasi prie Fordo 
vartų kas diena. Jei kuriam 
atsiunčia kortą Į namus, tai 
tą Įleidžia.

Prie Fordo dirbtuvės at
eina daug ir moterų prašyti 
savo vyrams darbo. Jas Įlei
džia, tik be vaikų. Bet Įleidę 
pasako, kad eitų namo, o 
vyrams busiančios prisiųs
tos kortos su pranešimu, ka
da ateit i darbą.

Prie kitų dirbtuvių yra iš
kabintos lentos ir tenai pa
rašyta, kad darbininkų ne
priima; bet prie Fordo atė
jusius policmanai išvaiko.

Moterims ir merginoms 
taip pat sunku darbas susi
rasti. Jos eina per hotelius, 
restoranus ir namus, bet dar
bų niekur nėra. O jeigu ir 
pasitaiko koki darbeli gauti, 
tai dirbti reikia už pusdykį. 
Kur pirma mokėdavo 88 ir 
810 i sąvaitę, dabar moka 
tiktai 82 ar $3. Iš to reikia 
d a užlaikyti šeimyną, tai 
kaip tada gyventi?

Ant East Jefferson stree
to yra miesto užlaikomas 
samdymo biuras, kuris už 
dyką darbus rūpina. Bedar
bių tenai didžiausios mi
nios. Viena moteris anądien 
verkdama prašo darbo, nes 
jau neturinti ką valgyt. Sa
ko. aną dieną užmušėm pas
kutini šuniuką, tuo tarpu at 
ėjo gazo kompanijos agen
tas užsukti gazą. Pradėjom, 
sako. prašyti, kad palauktų, 
pakol mėsa iškeps; o jis kaip 
suriks: kaip kepsnį nusi
pirkt, tai turit pinigų, o už 
gazą užsimokėt—tai ne! Ir 
užsuko.

Tai tokie dalykai dedasi 
milionierių mieste Detroite. 
Niekas netikėjo tokios vel
niavos susilaukti. Darbinin
kai nori dirbti, bet fabrikan
tai neleidžia, nes jiems nėra 
iš to pelno. Ir tuos nelaimin
gus bedarbius jie dar vadina 
“bomais”, “valkatomis”. Sa
ko, “geri” žmonės dirba, tik 
“bomai” valkiojasi be dar
bo.

Biedną darbininką visaip 
skriaudžia netik privatiniai 
kapitalistai, bet ir valdžia, 
štai, paprastiems miesto 
darbininkams Detroito vir
šininkai nukapojo algas po 
50c ir 81.00 i dieną; bet 
tiems, kurie gauna tūkstan
čius, nei krust.

Skurdas tarp darbo žmo
nių toks didelis, kad mote
ris eina prie skerdyklų ir 
sustojusios prie durų laukia,

paremti šitą senuką, laisvos 
minties skelbėją. Gal su
rengs koki pikniką jo nau
dai, ar kitokią pramogą. 
Mockus prašo kad kas nors 
suteiktų jam laikraščių, kaip 
“Keleivį”, “Naujienas”. Gal 
kas nors jam nusiųstų ar nu
vežtų? Adresas toks: M r 
Sam Urbant, Middle Beit 
Rd., Inkster, Mich., perduot 
Mockui.

Pas tą farmeri visada bū
na piknikai. Jo vieta vadi
nasi Beechnut Grove.

Bedarbis.

LAVVRENCE, MASS. 
Nusižudė Franas Petrauskas

Pereitą sąvaitę čia užbai
gė savo gyvenimą Franas 
Petrauskas, 47 met. amžiaus 
lietuvis, kuris gyveno po nu
meriu 7 Spruce st. Jo žmona 
Emilija parėjo vakare iš 
darbo ir rado savo vyrą vir
tuvėje gulintį ant grindų ne
begyvą- Jo burnoj buvo gu
minė paipa, kurios antras 
galas buvo sujungtas su ga- 
ziniu pečium ir gazas atsuk
tas. Vadinasi, Petrauskas 
nusinuodijo žibinamuoju 
gazu.

Žmona tuojaus pašaukė 
porą daktarų ir davė žinią 
policijai. Daktarai mėgino 
Petrauską atgaivinti, bet bu
vo jau pervėlu. Jo kūnas nu
vežta pas graborių Bolį 
Čiurlionį.

Kas pastūmėjo Petrauską 
prie šitokio žingsnio, niekas 
tikrai nežino. Jo žmona sa
ko, kad išeinant jai iš ryto 
darban, jisai buvęs gerame 
upe. Tiesa, dabar jis buvo 
be darbo; bet jis buvo atlei
stas vos tik pora sąvaicių at
gal ; prieš tai jis dirbo Wood 
audeklinėj. Ji pati dirba ir 
dabar. Taigi negalima sa
kyti, kad čia buvo skurdo 
priežastis. Žmona sako, kad 
apie tris sąvaites atgal jis 
gavęs iš Lietuvos laišką, kad 
jo motina mirusi, ir dėl to jis 
labai nusiminęs. Be to da 
paskutinėmis dienomis jis 
skundėsi vidurių skaudėji
mu- Gali būt, kad čia susi
dėjo visos šitos priežastys į 
krūvą ir atėmė jam norą gy
venti.

Petrauskas buvo išgyve
nęs Lawrence’o mieste apie 
20 metų ir gerai buvo vie
tos lietuviams žinomas. Jis 
prigulėjo prie Lietuvos Su
nų Draugijos, prie Lietuvių 
Ukėsų Kliubo ir kitų orga
nizacijų. Visi jį gerbė ir 
mylėjo, nes buvo gero budo 
ir draugiškas vyras.

A. Paulekas.

MILLINOCKET, ME.
Bedarbiai neturi iš ko 

gyventi.
Pas mus prastos naujie

nos. Darbai ir pirma ėjo 
nekaip, o dabar musų dirb
tuvėj įstatė milžiniškas ma
šinas ir pusę darbininkų pa
leido iš darbo. Bedarbiai ne- 

kad išmestų joms kokį mė- turi iš ko gyventi, tai apie
maitina miestelis, 

širdį,'tai plaučius/ir nešasi'Kurie buvo atvažiavę iš Ka- 
namo savo vaikams. Pirma nados, tai tuos varo atgal, 
ir vyrams išmesdavo šį-tą,1 Kurie da dirba, tai tiems 
bet dabar jau vyrams nieko nukapojo atlyginimą per 
neduoda. pusę. V. Mauragas.

sagalį. Kai kurios gauna tai; 100 jų

Nerizikuokite su
NĖR "B. O.” KENKT JAM IR MER
GINOS JAU NORIAI EINA SU JUO “B. O.”

(kūno kvapu)
šiose karštose dienose

^IEKAD neapsimoka rizikuoti su “B. O.”
(kūno kvapu) bile kuriam metų laike. Bet 

neprotinga butų daryt dabar, kada karštis ir 
tvankios naktys verčia mus dažniau prakai
tuoti. Nerizikuokite nusikalsti. Prauskitės re
guliariai su Lifebuoy. Jo gausios smetonuotos 
putos kiaurai išvalo skylutes—prašalina kūno 
kvapų. Apsaugoja sveikatą, nuvalo gemalus 
nuo rankų. -Jo priminus kvapas—kuris pra
nyksta besiplaunant—pasako jums, kad esat
švaresnis, saugesnis!

Geras veido odai
Kas vakaras nupraus- 
kite veidą gerai su 
Lifebuoy švelniom pu
tom. Tėmykit kaip vei
de pasireiškia skaistu
mas. Priimkit Lifebuoy 
šiandien.

Produkt. Lever Bros. Co.

PITTSBURGH, PA. į Jis turi tikrai gražų bari-i fašistas Valaitis kaip ant 
Svečiai iš Chicagos ir lietu- tono balsą ir per radio labai {žarijų pasodintas šokinėjo, 

▼ių radio programas. gražiai skamba. Akcmpa- Andriuškevičius raporta- 
OT . c . . nuojant jo dukrelei Silvijai,
SLA. Seimo metu Pitts- p Sabonis sudainavo net 7 

burgho lietuyiaiturėjo daug (jaįnas; (j) Graži musu ša- 
svečių netik is Chicagos, bet lis (2) Kaip berželis svv- 
!t f klt? liĮ'uvių kolonijų. ,.uonelis (3| Kalvis ,4) Fj.
Todel pitttsburghieciai ture- va boba pupų kultl ,5)

Kaip karalius karan jojo,
(6) Arija iš operos Karmen 
ir (7) Piršliai.

DETROIT, MICH. j
Atbulų žmonių atbula 

politika.
Įvykusiame SLA. 352 kp. 

susirinkime 3 liepos buvo 
daug juokų iš atbulų istori
kų. Buvo ir triukšmo. Susi
rinkimui atsidarius, buvo 

i paduoti ant tūlų politikierių 
! skundai. Sulyg įsigyvenu- 
1 sios susirinkimų tvarkos, 
i tuos skundus reikėjo skaityt 
tada, kada būna skaitomi 
visokie laiškai. Bet kuopos 
pirmininkas Motuzą, kaip 
atbulas istorikas, atbulai ir 
čia pasielgė. Jis atidėjo tuos 
skundus prie neužbaigtų 
reikalų. Bet priėjus prie ne
užbaigtų reikalų jis ir vėl 
pradėjo atbulas trauktis. 
Perskaičius skundus, jis tu
rėjo paklausti, ką susirinki
mas nori su tais skundais 
daryti. Bet p. Motuzą to vi
sai neklausė. Vietoj to, jis 
pradėjo kalbėti apie “ex- 
tra” susirinkimą. Nariai 
pradėjo teirautis, kodėl pir
mininkas čia taip atbulai ei 
giasi, juk susirinkimas, tai 
ne istorija. Tuomet pašoko 
adv. Uvikas ir pradėjo rei
kalus aiškinti. Kalbėjo labai 
daug, bet nieko nepasakė. 
Vietoj paaiškinti dalyką, jis 
tik badė pirštais į kuopos 
narius ir šaukė: tu“keleivie- 
tis”, tu “naujienietis”, ir 
taip toliau- Bet “vienybie- 
čio” ir “sandariečio” nepa
rodė nei vieno. Nejaugi nei 
vienas tautietis šitų laikraš
čių neskaito? O gal ponas 
Uvikas irgi atbulas triksus

raportą
vo ketvirtas. Jis pareiškė, 
kad sutinkąs su pirmųjų de
legatų raportais.

Prasideda paklausimai, ar.pra(jėjo daryti? Jei taip, tai 
nesulaužėt konstitucijos pn- vjsa sandariečių kompanija

jo visokių parengimų ir pro
gramų pritaikytų SLA. Sei
mui. Radio programas buvo 
duodamas net iš dviejų sto
čių, lokalės K. Q. V. ir iš 
galingosios Westinghouse 
stoties K. D. K. A. Tų prog
ramų pildyme dalyvavo Sei
mo svečiai artistai ir artis
tės.

Pasibaigus SLA. Seimui ir 
visiems svečiams išvažiavus 
mes pittsbųrgh iečiai po tų 
visų sujudimų pradėjome 
jaustis lyg ir apleisti. Mat, 
jau buvom lig ir pradėję 
manyti, kad Seimo delega
tai ir svečiai paliks su mumis 
ant visados.

Liepos 2 d, pittsburghie- 
čiai turėjo laimės ir vėl su
silaukti mylimų svečių iš 
Chicagos, kurie vėl įnešė gy
vumo ir linksmumo meno 
srity. Tais svečiais iš Chica
gos yra pp. Kastantas ir Le
okadija Saboniai su visa sa
vo šeimyna. Jie atvyko Į 
Pittsburghą automobilium 
ir apsistojo pas ponios Sa- 
bonienės tėvelius Šimėnus, 
2924 Mervin Avė. Sheridan, 
Pa.

Sabonių šeimyna yra ži
noma muzikos ir meno ta
lentais netik tarp Chicagos 
lietuvių, bet ir tarp Pitts
burgho dar iš tų laikų, kada 
Saboniai gyveno Pittsbur
ghe apie 10 metų atgal.

Šiandiena Sabonių šeimy
na viena, be jokios pagalbos 
iš šalies, gali duoti gražiau
si koncertą. Kastantas yra 
vienas žymesniųjų daininin
kų tarp Amerikos lietuvių, 
Leokadija viena iš geriausių 
smuikininkių, o jų dukrelė 
Silvija, nors da jauna, jau 
pasižymėjusi pianistė. Taigi 
sužinojęs, kad pp. Saboniai 

{vieši Pittsburghe, Pittsbur
gho Lietuvių Radio Kliubas 
nutarė proga pasinaudoti ir 
pakvietė p. Sabonį ir jo duk
rą Silviją dalyvauti lietuvių 
radio programoj 10 liepos. 
Ir p. Sabonis mielu noru pa
tarnavo, o Pittsburgho lietu
viai turėjo progos vėl išgir
sti senai pažįstamo daini
ninko balsą.

imdami Clevelando 14 kuo
pos delegatus? Ar nesumy- 
nėt narių valios atmesdami 
referendumu išrinktą Pildo- 

S. Bakanas. mąją Tarybą? Kas jus įga
liojo virš trisdešimties tūks
tančių dolerių paaukoti De-BROOKLYN, N. Y.

Iš SLA. 38 kuopos susirinki- veniui9 
mo.

Liepos 7 d. buvo 38-tos 
SLA. kuopos susirinkimas ir 
delegatai davė raportus iš 
SLA. Seimo. Narių susi- 
rinkiman atėjo nedaug, bet 
buvo labai gyvas susirinki
mas. Duodamas savo rapor
tą delegatas Strumskis pra
dėjo pulti 38 kuopos narius 
už paduotą skundą ant dele
gatų. Mat, delegatus ren
kant daug suspenduotų na
rių balsavo už pp. Strumskį.
Ginkų, Valaitį ir Andriuške
vičių. Ponas Strumskis ma
nė. kad jam pavyks nupul- 
dyt progresyvių narių vardą 
kuopoje. Bet jam nepavyko 
įtikinti narius, kad tas skun
das buvo neteisingas. Skun
do padavėjai atrėmė jo puo
limus ir faktais prirodė, kad 
skundas buvo pamatuotas

Antras Cinkus duoda Sei
mo raportą. Girdi, jus mo- 
kėjot 30 dolerių, tai aš jums 
biskį pasakysiu apie Seimą.
Mes, girdi, turėjome daug 
vaidų iš pradžios, bet pas
kui viskas nuėjo geron pu
sėn. Dėl Devenio paskolos 
mes, girdi, visi kone vienbal
siai išteisinom Pildomąją 
Tarybą ir išsižadėjom virš 
30,000 dolerių. Šiaip viskas 
gerai. Grigaitis ir Bagočius 
padavė mums ranką ir pa
sakė po gražią prakalbą.

virs "atbula partija .
Keista, kad musų profe

sionalai tokie atbulus. Uvi
kas giriasi, kad jis esąs Su
sivienijime užaugęs, bet 
sprendžiant iš jo elgesio, 
ponui Uvikui reikia dar ge

Susirinkimas šitiems pa- r?kai Paaugėti. Nors jis dė- 
klausimams pritaria ir smar- ■J1 kelines, bet elgiasi
iriai ploja, o fašistai rausta i kalP "subrendęs vaikezas, 
kaip vėžiai ant skaurados ir Aš patarčiau jam ir visai
nenusėdi savo vietose.

Po to prasidėjo diskusijos 
ii- čia vėl pasipylė fašistams

jo kompanijai mesti atbulą 
politiką, o eiti tiesiu keliu 
ir žiūrėt tiktai organizacijos

tokia karšta'kritika, kokios1 lab?- Partinės intrigas
jie niekad nesitikėjo.

Kuopos Narys.

SCRANTON, PA.
Tautinė parapija persiskyrė 

su kun. Aleknavičium.
Porą mėnesių atgal pas 

mus atvažiavo iš Lietuvos 
kun. Aleknavičius. Sakėsi, 
kad per 23 metus kunigavęs 
Romos katalikų bažnyčiose, 
o dabar nutaręs tarnaut tau
tinei parapijai. Išrodė kuni
gas kaip kunigas, apysenis, 
sudėjo priesaiką ir pasiža
dėjo darbuotis ne svetimai

varinėti. Tuomet SLA. kuo
pos susirinkimai bus ramus 
ir tvarkingi.

Žiurkakaimio Šliuptarnis.

Kas Mums Rašoma.
Hamilton, Kanada. — Už

1 gegužės demonstraciją ir 
pasipriešinimą policijai Jur
gis Bugailiškis tapo nuteis
tas 6 mėnesiams kalėjimo, o 
kalėjimą atsėdėjus — de
portuoti Lietuvon. Komuni
stai dabar renka jam aukas-

tuvių liaudžiai, ir teisingai 
tarnauti jos bažnyčiai.

Tečiaus greitu laiku pasi
rodė, kad kun. Aleknavičius 
savo pasižadėjimo nesilai
ko. Vietoj žiūrėti savo dar
bo. pradėjo reikalauti algos 
pakėlimo, pradėjo neįsileisti 
klebonijon žmonių ir dau
giausia laiko praleisdavo žu
vaudamas. šito dėlei parapi
ja buvo priversta su juo per
siskirti. Mat, papratęs ro- 

Tai buvęs vienas iš teisiu- miškose parapijose sėdėti ir 
giausių seimų, ką SLA. yra nieko neveikti, jis norėjo ir

Hamilton, Kanada. —Ko-
Romai, bet savo tautai, lie- munistai čia pakeitė Sunų ir

turėjęs.
Trečias atsistojo Valaitis

su savo raportu. Vietoj ra
porto, jis pradėjo koliot pa
žangiuosius žmones, o gyrė 
fašistus. Bandė kalbėt į na
rių jausmus. Bet draugas 
Glaveckas tą pigų “Vieny
bės” pisorėlį tuojaus numas- 
kavo, parodydamas kas p.

čia taip elgtis. Bet tautinėje 
parapijoj kunigas turi būti 
ne ponas, o tikras žmonių 
tarnas. Jis negali būt tingi
nys, bet turi sunkiai dirbti 
parapijos ir žmonių labui. 
Kortomis lošti ir šampano 
gerti čia negalima.

Taigi dabartiniu laiku 
tautinė parapija Scrantone

Valaitis yra per paukštis ir yra be kunigo. Girdėjau, 
kokia jo politika. Nariai kad greitu laiku žada atva- 
pritarė draugui Glaveckui žiuoti kitas.
smarkiu delnų nlojimu, o Senas Juozas.

Dukterų Draugijos konstitu
ciją ir įrašė paragrafą, kad 
“nepriklausantis darbinin
kiškam judėjimui negali būt 
šios draugijos nariu.” Reiš
kia, jeigu nesi komunistas ir 
neaukauji jų kiauriems fon
dams, tai negali būti šios 
draugijos narys, o jeigu jau 
esi, tai busi išmestas. Patai
syta konstitucija turėtų būt 
pavesta nariams apsvarsyti 
ir nutarti, ar ją priimti, ar 
atmesti. Bet komunistai 
paskelbė ją savo “Laisvėj” 
ir jau nori ją vykinti. Na
riai turėtų tam pasipriešinti.

Svečias.

GRAND RAPIDS, MICH.

SLA. 60-tos kuopos 
rezoliucija.

SLA. 60-toji kuopa mėne
siniame savo susirinkime, 
kur dalyvavo daugiau kaip 
100 narių, išklausė dviejų 
delegatų raportą iš buvusio 
Seimo ir, daugiau kaip 
dviem balsų trečdaliais tą 
raportą atmetusi, nutarė iš
nešti protestą prieš tą dele
gatų dalį, kuri 37-tame Sei
me paniekino SLA. narių 
teises. Protesto rezoliucijai 
parašyti buvo išrinkta prie 
pirmininko specialė komisi
ja iš šešių kuopos narių.

Rezoliucija:

Mes, SLA. 60 kp., Grand 
Rapids, Mich., protestuojam 
prieš tą dalį delegatų, kurie 
37-tame Seime sumynė vi
sas narių teises, ir atsišau
kiame į demokratiškos min
ties SLA. narius, kad pa
remtų musų protestą prieš 
tą Seimo dalį, kuri neatsi
žvelgdama į didžiumos na
rių nusistatymą kas link P. 
T. pasielgė sauvališkai, kaip 
kokie diktatoriai, neatsi
žvelgdami SLA. konstituci
jos ir įsigyvenusių papro
čių, taipgi pirmesnių seimų 
tarimų, pavertė narius sa
vo vergais.

Toks įvykis buvo atsitikęs 
22 metai atgal, ir dabar 37 
Seime pasikartojo. Atsimi
nus 25 seimo nuotikius ir 
nustojimą dviejų trečdalių 
narių, mes, SLA. 60 kp. na
riai, bijomės, kad ir dabar 
gali taip atsitikti, o gal da 
blogiau, nes prie dabartinės 
depresijos ir taip daug na
rių išsibraukia.

Todel mes, SLA. 60 kp. 
nariai, šaukiamės į visus de
mokratiškai nusistačiusius 
narius, kad kovotų prieš vi
sas tas neteisybes, kurių 37 
Seimas nariams pridarė, ir 
kovotų tol, kod nariam bus 
grąžintos teisės.

Ir mes reikalaujame, kad 
referendume gavusieji dau
giausia balsų butų padėti į 
sas vietas, kur nariai juos 
skyrė.

To nepadarius, mes skai
tysime 37 Seimą ne SLA. 
Seimu, bet tik tam tikros po
litikierių grupės seimu.

Ir mes skaitysime nelega
liais tuos viršininkus, kurie 
gavę mažiausia balsų buvo 
paskirti Pildomosios Tary
bos nariais.

Pasirašo Valdybos ir 
Specialės Komisijos nariai:
S. Naudžius, Anthony Ka

ralius, Jonas P. Smilgius, 
Motiejus Baltrušaitis, Ta
rnas Aleksynas, Albert Gri- 
bauskas, Peter Krulekas, 
Juozas VVaitkevičius.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS BIUDERIS

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

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

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST.. 

WOR('ESTER. MASS.

Meksikiečiui. — Ačiū už 
žinutę, bet laikraštin nedėsi
me. Žinoma, lįsti į krautuvę 
ir vogti saldainius, tai peik- 

tik t tinas darbas. Bet smerkt dėl 
to vaikus perdaug negalima. 
Jeigu jie butų turėję saldai
nių į valias namie, jie nebū
tų krautuvėn lindę. Taigi 
čia kalta kapitalistinė tvar
ka, kad darbininkai tėvai 
neturi iš ko savo vaikučiams 
skanskonių nupirkti.

Zidoriui Miliui. — Drau
gas rašai tikrą tiesą, bet tie 
dalykai senai jau visiems 
žinomi, todėl kalbėti apie 
juos per laikraštį, nedarant 
iš to jokių išvadų, nebūtų 
prasmės- Nespausdinsime.

a
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve!
—Sei. Maike. aš atėjau 

pas tave ant rodos.
—Nagi?
—Aš gavau iš Ditrojaus 

ilgą gromatą nuo tautiečių, 
kurie rašo, kad 352-roj ese- 
lų kuopoj jie turėsią didelę 
vainą su cicilistais, tai nori. 
kad aš vėl nuvažiuočiau 
jiems i talką, ba jie bijosi, 
kad cieilistai jiems i kaili 
neduotų.

—Tai kokio tu patarimo 
iš manęs norėjai, tėve?

—Aš norėjau, kad tu, 
Maike, pasakytum savo nuo
monę. ar man užsimoka va
žiuot sandariečius ratavot, 
ar ne. Kaip tu rokuoji, vai
ke? Gal geriau butų palikti 
ant Dievo valios ir tegul ei- 
cilistai išdirba jiems sku 
rą.

—Man rodos, tėve, kad Į 
detroitiečių kivireius nerei
kėtų tau kištis.Prie to, socia
listų Detroite nėra daug ii 
sandariečiams jokio pavo
jaus iš jų pusės negali būt.

—Tai kas kad nedaug, 
ale jie gerai faituojasi. Aš. 
vaike, atsimenu, kaip služi- 
jau pas ruskj vaiske. Tada 
buvo didelė vaina su turkais 
ir musų pulkas turėjo eiti 
imti Plevnos krepasti. Kaip 
musų generolas pareikalavo 
turkus pasiduot, tai turkų vi 
zyras prisiuntė jam maišą 
aguonų ir pasakė: “Imk ir 
suskaityk. Kiek rasi tarno 
maiše aguonų grūdelių, tiek 
rasi tūkstančių vaisko pas 
mane." O ruskis pripylė jam 
tą pati maišą pipirų ir su 
grąžinęs atgal pasakė :“Nors 
nedaug, ale patrajyk suval
gyti” Tas pats, Maike, ir sv 
cicilistais. Nors jų nedaug, 
ale jie kartus kaip turkiški 
pipirai, ir vedluk to Ditro
jaus sandarieciai jų labai bi- rna' 
josi.
—Bet aš nesuprantu, tėve. 

kodėl jie negalėtų apsiginti 
be tavęs.

—Jie nežino kaip, Maike. 
Matai, pas juos nėra ant to 
ištreinytų žmonių. Jie turi 
gerą lojari .Juvieką, ale kai
po lojaris, jis gali tik liežu
viu sukti. Jų Motuzą irgi ne
durnas vyras, moka istoriją 
iš atbulo galo skaityt, ale 
kaip prieš cicilistus atsilai- 
kyt, tai ir jis nežino. Trečias 
jų lyderis yra Cibulskis. Jis 
gali gerai meluot, ale nemo
ka gintis. Nei vienas iš jų ne
žino muštro. Čia, matai, rei
kalingas generolas. Vedluk 
to jie ir šaukiasi prie ma
nęs.

Rusų Kaimiečių Prietarai.

—.Jeigu jau ištikrųjų jie 
taip nusigandę, tai nuva
žiuok juos suraminti, tėve. 
Bet pareikalauk, kad kelio
nę apmokėtų iš kalno, ir kad 
nuvažiavus tau Detroitan iš
keltų gerus pietus.

—O, tą jie šiur padarys, 
Maike. Ale kaip aš figeriuo- 
ju, tai man nelabai išpuola 
pas juos važiuot.

—Kodėl?
—Matai, aš esu vvčiu vai-' * fe

sko generolas, priguliu prie 
Sčeslyvos Smerties Susaidės 
ir esu pilnų blaivininkų gar
bės prezidentas. Vadinasi, 
aš žmogus dievobaimingas 
ir surištas visokiais galais su 
šventablyvom vargonizaci- 
jom. o sandarieciai yra šliu- 
ptarniai. Aš savo akimis ma
giau, kaip jų partijos mar
šalka pėtnyčioj kilbasas ė- 
lė ir nueidamas nuo stalo 
nepersižegnojo. Taigi ši
tokiems žmonėms. Maike. 
aš nelabai norėčiau i talką 
važiuoti. Jie Dievo negar

bina. tai tegul sau užtarimo 
įrašo pas belzebubą.

—Bet jie gali su tavim su- 
itaikyt, tėve. Juk tu turbut 

žinai. kaip jie prieš SLA 
Seimą pykosi su tautinin
kais. Tečiaus nuvažiavę Į 
Seimą susitaikė ir pasibučia 
vo.

—Olrait. Maike. aš para 
vsiu jiems gromatą: jeigu 

luvickas, Motuzas ir Cibui 
kis prisirašys prie Sčeslyvos 
Smerties Susaidės ir iš viso 
gyvenimo išsispaviedos. tai 
ral aš ir nuvažiuosiu pa 
juos.

—Na. tai iki pasimatymo, 
tėve.

—Gudbai, Maike!

ALKANAS BEDARBIS 
KRITO ANT KELIO.

Laurence. Mass.—Eida 
šio miesto gatve, perei

tą nedėldienį krito žmogus. 
Nuvežus jį ligoninėn pasiro
dė, kad jis susmuko nuo ba
do. Jis ėjo pėsčias iš Tenne- 
?see į Maine’o valstiją darbo 
ant farmų jieškoti, ir jau
paras buvo be maisto. Jis 
vadinasi Albion Shavv-

NUŽUDĖ ELEKTROS KE 
DĖJ DU GENGSTERIU.
New Yorko Sing Sing ka 

Įėjime pereitą sąvaitę buvo 
elektros kėdėj nužudyti du 
jauni gengsteriai, Alfrcd 
Cozzi, 20 metų amžiaus, ir 
Albert Corbellini, 21 metų 
Jiedu buvo pasmerkti už pp- 
licmano užmušimą. Numirti 
elektros kėdėj kiekvienam 
ėmė po 4 minutes laiko.-

Novgorodo rėdyboje yra 
toks kaimas.

Kaimuose žmonės apžėlę 
ir jėgingi meškiškai, lyg iš
versti kelmai. * iyvena trobo
se. Dievai gyvena klotuose, 
už senuolių lemputės iš mė
lyno stiklo.

Be žmonių ir Dievų, kai
muose gyvena velniai.

Velniai — visur. Gyvena 
poasly, po stogais.

Kuomet trobos šeiminin
kas perka naują namą. tai 
drauge su savim jis kviečia į 
naują gyvenamą vietą ir na
mų dvasią.Tam tikslui i nau
jo namo poasli dedama na
mų dvasiai pavaišinimas— 
duona, druska ir vandens 
dubinėlis. Naktį šeiminin-

Ikas vienuose marškiniuose, 
be kepurės ir kryžiaus, eina 
į seną trobą ir kreipdamasis 
į namų dvasią, kalba tris 
kartus:

—Sveikinu tave, tėveli 
šeimininke, ir prašau tave 
eiti į mus, į naują dvarelį 
Ten tau ir vietelė šiltutė, ir 
pavaišinimas mažas padary
tas.

Jeigu šeimininkas neitų 
kviesti namų dvasios, tai. 
pasakoja seniai, verks na
mų dvasia iki to laiko, kol 
jos nepakvies. O tuo laiku, 
liktas, jis pins į kasas ark 
io karčius, o išnetyčių įpins 
iaties šeimininko barzdą ir 
aip, kad teks kaimiečiui tą 
larzdą nusikirpti.

Namų dvasios gyvena po- 
asliuose. Kiemo dvasios — 
ęutėse ir klojimuose.

Jeigu kiemo dvasios mėg
sta galvijus, tai juos šeria 
prižiūri juos.

Išblaško galvijas pašarą 
iš ėdžių—kiemo dvasia su 
pamėgimu surenka ir vėl pa
deda į vietą. Priešingu at
veju kiemo dvasia atima 

nuo galvijo pašarą ir nukan
kina mirtinai.

Tokiais atvejais ūkinin
kas būtinai turi kięmo dva
sią “pamokyti". Jis išrauna 
iš negyvėlio apdangalo siū
lą. aplipina jį vašku, nuveja 
iš jo triuodegį ir eina į kie
mą dvyliktą valandą naktį. 
Su tekiu botagu šeimininkas 
visuomet gali rasti kiemo 
dvasią ir primušti ją iki 
kraujo.

Pirčių dvasios apsigyvena 
pirtyse. Apsigyvena po to 
kuomet pirtyje išsiprausia 
gimdyvė. Jos (tos dvasios) 
prausiasi po šeimininkų. 
Laike prausimosi jos virti 
nėję aukštyn kojomis cypia 
ir kvatoja. Jeigu nueiti į pir 
ti po šeimininkų ir sutrukdy
ti pirčių dvasių ramybę, — 
tai jos užsigaus ir padarys 
kokią nors niekšybę: nutro
škins “garais”, sudegins an
glimis arba karštu vandeniu 
nuplikins.

Be visų tų būtinų gyven
tojų kaimiečių ūkiuose yra 
—pagal kaimiškus padavi
mus—dar mišku, balų ir e- 
žerų šeimininkai.

Taip, miškuose būtinai 
gyvena “miškiniai"—miško 
dvasios. Jie aukštesnio už 
mišką ūgio, apsirengę vaikš
tinėja baltai, nenešioja jo- 

° kių iurstų ir nešioja ant gal
vų baltas skrybėlės. Žmo
nėms rodytis nemėgsta ir 
visuomet gąsdina juos iš to
lo. Tai staiga subliauna dai
ną. ima ploti delnais, ima 
kvatoti. Žmonių nemėgsta, 
bet turi ryšius su burtinin
kais ir žyniais. Dažnai pa
grobia ir nuveda į miškų 
tankmes žmones, prakeik
tus gimdytojų arba mažus 
vaikus.

Ežeruose yra vandenų 
dvasios. Jie — šeimininkai 
vandens ir žuvies.
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Gyvena jie dideliuose, iš 
trišpolo padarytuose na
muose po vandeniu, ištiso
mis šeimynomis.

Kuomet iš ežerų gelmės 
užgimsta vėjai, vanduo nu
stoja balsgano plieno spal
vos ir pasidaro juodas, iš 
juodų ir didelių bangų išei
na vandens vaikai. Jie taš
kosi vandeniu, juokiasi ir 
taukia kaip vėjai. Vėjai įsi
tempia spiruokliškai drauge 
su bangomis ir plakasi Į 
krantus su didele jėga. Tuo 
laiku dažnai skęsta žvejai.

Vandens dvasios žmona 
nepaprastai vaisinga.

Vandens dvasios nemėgs
ta, kuomet ežere maudosi 
netikį į Dievą žmonės. Pasi
rinkus patogią progą, van
dens dvasia pagriebia neti
kinti į Dievą už kojų ir tem
pia žemyn.

Kad lengviau butų suieš
koti skenduolį, kaimiečiai 
eina prie ežero ir Įmeta van
dens dvasiai varini pinigą.

Be nuolatinių velnių, yra 
laikinos piktos dvasios, ku
rios atsiranda nenustatytu 
laiku.

Pavyzdžiui, “kikimorai” 
atsiranda tiktai Kalėdų sa
vaitėje. Jie suvelia ir degina 
linų kuodelį, kurį palieka 
šeimininkė be kryžiaus.

Dar laikomasi tokių prie
tarų.

Negyvėlius trinama že
mėmis, kad nesiilgėtų šir
dis.

Kad išsigelbėtų nuo bla
kių—metama į krosnį įsispi
riamas klumpes.

Nuo jaunikio ir nuotakos 
pagadinimo prikemša į jų 
avalinę kanapių ir linų sė
menų, o taip pat sidabrinių 
pinigų.

Jeigu pereina kelią šven
tikas (“popas"), katė arba 
mergina, tai bus blogai.

Rugsėjo 24 dieną negali
ma kepti duonos, nes apaš
talams lygi Teklė gali sude
ginti klojimą su duona.

Tą pačią dieną — Jono 
Pranašo galvos nukirtimo 
dieną— negalima kirsti ko 
pustų ir virti iš jų viralą.

Didžiojoj sąvaįtėj, didįjį 
ketvirtadienį, iki saulės pa
tekėjimo. einama į mišką 
pasiskinti kadugių. Kuomet 
skina—kalba:

Miško karaliau, leisk man 
nusiskinti pluokštelį kadu
gių į tavo gerą sveikatą.Del 
vaisiaus ir dėl veislės...

Baigiant, su pasigalėjimu, 
reikia pasakyti į tuos rusų 
kaimiečius:

—Vargšai tie rusų tamsų? 
žmoneliai! Kiek ten tas ei
na į sveikatą jų vadinamam 
“miško karaliui”, kiek ne, o 
jiems patiems tai toli gražu 
tokie prietarai— kiekviena
me jų gyvenimo žingsnyj — 
į sveikatą neina.

ALSUOJAMŲJŲ ORGANŲ 
SUSIRGIMAI.

1. Nepageidautinos 
skaitlinės.

Pažvelgę į Lietuvos

cinko dažais dirbą, lakyruo- 
tojai, auksakaliai ir kiti;

Ii- Su naugių (mineralu) dul- . .
gonių kasų bei šeimos na- kėmis susiduria: akmenų Į* Pai ia bl Ob 
ių susirgimų ir mirimų len- skaldytojai, paminklų tašy als?'

turą, alsuojamų takų ir akių 
kataru. Ja apserga žemės u- 
kio darbininkai. Žinoma, ne 
visi žmonės vienodai jaut
rus tiems augalams. To
kius augalus — kaip rugius, 
kanapes, miežius, mažai kas 

ligos kaltinin-

I Visa, ką kalbėjome apie 
nosiaryklę, galime pritai
kinti ir gilesnėms alsuojamų

elę, pastebėsim, kad pirmo- tojai, plytinių darbininkai, 
e vietoje savo didumu eina tinkuotojai, angliakasiai ir 

alsuojamų organų (plaučių kiti.
uždegimo 
ironchitai
u skaitlinės. Jos sudaro konditeriai, audėjai, daily-. , ,. . , , , -
laugiau 30 nuošim. visų kitų dės. staliai, kaminkrėčiai, ir,parno > inm mo > °J0» 
igų. Reikalinga susirūpinti, t.t.

Taigi, manau, bus nepro- Su gyvulių padermės dul- 
alį, bent trumpai peržvel- kėmis tenka turėt reikalą 

gus tuos profesinius paken- šepečių darbininkams, odų 
rimus, dėl kurių pirmoje ei- išdirbėjams, rimoriams ir ki- 
ėje nukenčia alsuojamieji 1 tiems.
organai. i Ir galų gale maišyto po

būdžio dulkės gręsia stiklo

, , — i Kinu u eiiesiiems alsuojamų
S OrgX^PJS Nuo augalinių dulkių ken- >!>— .akų da.hjs. (gerk-
chitai ir k.) susirgtų- m ^lun.n.nka> p^iS'daininink“
canhnes. Jos sudaro kutena, audėjai dadį- ‘kslinink„ m„kvtoiu

2. Organizmo kova su 
dulkėmis.

Tiesa, musų organizmas 
ituo atveju nėra taip jau 
beginklis. Prisiminkime tik
tai. kad alsuodami pro nosį 
mes gerokai iškošiame, ap
valome orą, kuris tik po to 
apvalymo patenka į musų 
plaučius.

Jeigu visgi patenka su oru 
bet kurie užteršimai — dul
kės, tai nosiaryklė, gerklės 
ir bronchai, dėkui tam tik
roms virpančioms gleivių 
ląstelėms,visa tai energingai 
varo lauk. Tai pavidale sei
lių ar skreplių mes išspiau- 
dome. Galop. čiaudėd3mi. 
kosėdami, atsikrankšdami 
mes apvalome savo alsuoja
mus organus.

Apskaičiuota, kad Įtrauk
tų su oru dulkių 50'c už
kliūva nosyje, nuo 3—12'J 
išeina alsuojant atgal, dalis 
dulkių nugula alsavimo ta
kuose, dalis plaučiuose ir
^^ekia su

bei metalo šlipuotojams, ga
tvių šlavėjams, lauko darbi
ninkams ir kitiems.

4. Kaip dulkės veikia musų 
organizmą?

Trejopai, ar net ketverio- 
pai:

1) mechaniškai jaudina 
alsuojamus organus, odą ir 
kitus jautresnius organus 
(akis, ausis);

2) chemiškai vietoje ir 
bendrai veikia organizmą:

3) bakteriologiškai. kartu 
su dulkėmis patekus bakte
rijoms, parazituoja.

Yra dulkių, kurios dėl aš
trių, smailių kampų, dėl ne
lygaus paviršiaus kaliais e- 
sti labai pavojingos.

Prie šitokių pavojingų 
dulkių tenka priskirti šelako 
dulkės, bronzos, kalkių, 
kvarco, smėlio, granito, stik
lo, linų, kanapių grudų dul
kes, medžio, medvilnės per
lamutro, rago, arklių plau-

KALINIU SUSIRĖMIMAS
LVOVO KALĖJIME.

Varšuva. —Lvovo kalėji
me įvyko kruvinas susirėmi 
mas tarp kalinamų komuni 
stų ir ukrainiečių r.acionali 
stų. Susirėmimo metu buvę 
vartojami peiliai, kuriuo; 
kaliniams buvo pavykę pa 
slėpti. Iki prižiūrėtojai su 
spėjo susirėmusius išskirti 
vienas ukrainietis buvo už
muštas ir keli sužeisti.

SUGRĮŽO D-RAS J. 
PAJAUJIS.

Buvęs paskutinio Sei
mo atstovas D-ras Pajaujis 
po paleidimo iš kalėjimo ligi 
šiol gyvenęs Francuzijoj,šio 
mis dienomis su šeima grįžo 
Lietuvon.

Įdomus bandymai pada 
ryti, kad patikrinti, kokiu 
spartumu alsuojamų takų 
(gerklės) gleivinė varo lauk 
prilipusias prie jos dulkeles. 
Patirta, kad virpamieji nar
veliai, kurių paviršius atro
do. lyg vėjo banguojami ru
giai, varo dulkelę greitumu 
nuo trečdalio iki pusės mili 
metro į sekundę. Dar kas 
nuostabiau, kad šitų narve
lių veikimo nepajėgia su
trukdyti nei atšalimas, nei 
nuodai, nei bet kurie mig
domieji garai (kaip chloro
formas). Jų veikimas susil
pnėja, arba visai išnyksta 
tik pas girtuoklius ir senus!

Apie tai pamąsčius, išva
da savaime darosi aiški :mes 
neprivalom alsuot išsižioję,o 
tik per nosį. Tai ytin svar
bu darbininkams dirban
tiems dulkėtą darbą (sku
durų sortavimas, virvių su
kimas, tabako dirbtuvėse 
etc.) Jeigu darbininkas dėl 
kurių nors priežasčių negali 
pro nosi kvėpuoti, tai reikia 
tas priežastis pašalinti (sa
kysime — nosies polypai). 
arba patarti jam pasirinkti 
kitą, mažiau, šituo atžvilgiu, 
pavojingą profesiją.

3. Dulkėtos profesijos.
O tų dulkėtų darbų yra 

be galo daug. Tur būt, dau 
giau, negu visų kitų.
Bet, kita vertus, dulkė dul

kei nelygu. Vienos dulkės 
labiau pavojingos, kitos — 
mažiau.

Pamėginkime bent trum- 
oai išvardinti tas profesijas, 
kurios kenčia dėl įvairių 
dulkių. Pradėsime nuo ma
žiau pavojingų:

Su metalų dulkėmis susi
duria šaltkalviai, kalviai, te
kintojai, litografai, geležies 
išdirbinių darbininkai, špi

kilimų, kailių ir t.t. Ypač 
kenksmingos dulkės gami
nasi šlipuojant ir poliruo
jant.

Be dulkių alsuojamus or
ganus žalingai veikia dar 
nuodingos dujos, sutrenki 
mai, nušalimai, limpamos li
gos ir persidirbimas

Pažvelkime bent trumpai 
alsuojamų organų susirgi
mus.

5. Nosiaryklės susirgimai.

Darbas dulkėtoje patalpoj 
pi,-moję eilėje pakenkia no- 
daryklei. Jos gleivinė pa
brinksta, patinsta, parausta. 
Gleivių pagausėja. Pamažu 
išsivysto chroniškas koserės 
uždegimas—sloga. Dažnai 
sopa galvą, iš nosies teka 
kraujas.

Nosiaryklės kataras su 
pabrinkimais, patinimais, 
apsaugoja gleivinės dažnai 
giliau esamus alsuojamus 
takus nuo dulkių. Bet kartu 
kataras susilpnina ir virpa
mųjų narvelių veikimą. Sau- 
^me, karštame ore dirban
tieji (stiklo fabrike) suser
ga sausu kataru, su gleivi
nės sunykimu. Šitos rųšies 
profesijų galime paminėti: 
uždegimas —sloga. Dažnai 
kalvius, pečkurius. Centrali- 
ais šildymas irgi neigiamai 
veikia gleivinę.

Chroniškos ligos ir kata
rai labai dažnai pasitaiko 
pas darbininkus malūnuose,

karininkų ir pan.
Sergančiam nosies sloga, iš 

nosies eina pūliai su bakteri
jomis, kurie valant nosį len
gvai oro vamzdeliu patenka 
į vidurinę ausi,—Įvyksta au
sies uždegimas ir ausies pu- 
liavimas su visomis blogo
mis pasėkomis.

Suaugęs žmogus, turįs tai
syklingą, gerai orui praeina
mą nosį, vaikai, neturi ade- 
noidų, mažai turi progos ap- 
sirgt ausimis.

Tad gerai butų, kad suau
gę, turi dažnai slogas ar 
menkai alsuoją per nosį, pa
sirūpintų pasitart su gydyto
ju, nes užleist nosies ligą, jei 
kitą kartą ir ne iššauks au
sies puliavimo, gali neigia
mai atsiliepti klausai ir šiaip 
žmogaus sveikatai.

VI. Operacija.
Taip pat tėvai turėtų pa

sitarti su gydytoju dėl vai
kų, kurie dažnai serga slo
ga, miega ir alsuoja atdara 
burna, apatiški, išblyškę, 
menkos mitybos, negabus 
mokslui. Tokie vaikai daž
nai viršutinėje ryklės dalyje 
turi pūlingas išaugas—ade- 
noidus, kurie reikia pašalin
ti.

Po operacijos vaikai sta
čiai stebuklingai atgyja. 

Pasidaro gyvi, linksmi, ge
riau valgo, ramiai miega, 
nustoja sirgti slogomis, 
bronchitais.
Operacija pašalinimo ade- 

noidu trumpa, ir nepavojin
ga: jos nauda labai didelė.

Laiku sutvarkius nosį ir 
nosiaryklę, galima apsisau- 
got nuo ausų susirgimų.

Tokiu pat budu pasielgs 
gydytojas, pradedant gydy
ti pūliuojančią ausį.

Jis pasiūlys ligoniui su
tvarkyt nosį, nosiaryklę, iš 
ausies pašalins granuliaci- 
jas ir polypus ir tiktai tuo
met pradės sistematišką gy
dymą.

Čia gydymas būna dažnai 
labai ilgas ir jo pasisekimas 
žymioje dalyje pareina nuo 
paties ligonio.

Ligonis privalo turėt noro 
ir ištvermės sistematiškai 
rūpintis savo sergančia ausi
mi.

Kasdien du kartu ausis 
turi būti išvalyta ir į ausį 
įlašinti gydytojo nurodyti 
vaistai.

Aosys valomos vata užvy
niotu ilgu plonu šipuliuku. 
Jei pūliai tiršti ir ausis blo
gai išsivalo, reikia į ausį įla
šinti keletą lašų vandenilio 
dvideginio, kuris ausy puto
ta ir gerai ją išvalo.

Į sausą, išvalytą ausį įla
šinama dezinfekuojančių ir 
džiovinančių vaistų, dažnai

gelumbės fabrikuose, taba- boro rakšties su spiritu.
ko fabrikuose, spirito varyk- 
’ose ir panašiose įmonėse.

Kaipo pasėka nušalimo 
taip pat gali bud kataras. J- 
domu tai, kad nušąlą daž
niau vasarą, o ne žiemą.

Yra daug augalų, kurių 
žiedai (arba ir kitos dalys) 
gali sujaudinti gleivinę ir iš
šaukti katarą. Šita liga, va
dinama šieno karštinė. Pa

žo liejikai, darbininkai su sireiškia ji aukšta tempera-

Gydymo metu, kuris gali 
Užtrakt ilgesnį laiką, kas 
mėnesį arba kiek rečiau ^gy
dytojui tenka patikrinti au
sies stovį.

Jei kitą kartą ir nepavyk
sta galutinai sutvarkyt labai 
užleistas ausis, tai nuolatinė 
oriežiura ir gydymas ap
saugos ligonį nuo sunkes
nių, kad ir pavojingų gyvy
bei, komplikacijų.
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Veteranų Vadas, Vi ater s, Kuris “Paėmė’ Washingtoną.

RUSIJOS DIKTA- ! Kaip Saugotis Nuo 
TORIUS STALINAS Perkūnijos.

Daugelis yra tos nuomo- Perkūnijai siaučiant,
nės, kad Rusijos diktatorius kia atsiminti keletas 
Stalinas yra tikras rusas. Iš- gurno priemonių, 
tikrųjų gi jis yra armėnas ir 1. Užėjus audrai su per- 
tikroji jo pavardė yra ne kunija reikia užsidaryti visi 
Stalinas, bet Džiugašvili. trobos langai ir durys, kad

Berlyno dienraščio “Vos- nebūtų jokio traukimo, nes 
sische Zeitung“ korespon- traukimas pagerina sąljgas 
dentas, Wilhelm Stein, ku- žaibui trenkti.
ris gvvena Maskvoje, pa- -• Būnant troboj nereikia 
duoda apie Staliną šitokiu nedėti arti krosnies, kamino, 
smulkmenų- ” kokių nors metalinių daik-

“Tik vienu atžvilgiu Stali- t«, metalinių baldų ir t.t. 
nas panašus i europietiškos 3. Pravartu neturėti prie 
valsty bės galvą: jis visą dar- savęs metalinių daiktu ar 
bo dieną — nuo ankstyvo kokių metalinių papuošalų, 
ryto iki vėlaus vakaro, — Yra pažymėta atsitikimų, 
praleidžia konferencijose, kad žaibas trenkė į esamas 
posėdžiuose, pasikalbėji- moteries galvoje špilkas, 
muose. Jam tenka pasiraši- 4. Jei audra užklupo lau- 
nėti krūvos dokumentų ir iš- ke, tai jokiu budu negalima 
sėdėti po 12 ir daugiau va- bėgti, ar net greitai eiti. Rei- 
landų. kia eiti kuo lėčiausiai.

“Stalinas savy nieko netu-; 5. Nuo audros su perku-
ri rusiško. Jis kalba rusiškai nija negalima slėptis po mė
sų svetimtaučio akcentu, ru- džiais. Pasislėpti galima tik 
ko ne papirosus su ilgais pastogėse.
mundštukais, kaip pas ru-j 6. Radio mėgėjai turi pa
sus priimta, bet trumpą pyp- sirupinti, kad antena visada 
kę. Stalinas draugy stės ne- butų tinkamai Įrengta, kad 
mėgsta. Jis gyvena vienu- Įžeminimas butų visada 

tvarkoje. Audros metu radio 
naudotis jokiu budu negali
ma.

7. Perkūno pritrenktą ne
vilkinant nė vienos minutės 
reikia imtis gaivinti dirbti
niu kvėpavimu. Pritrenkta: 
paguldomas ant žemės, gel
bėtojas klaupiasi prie jo gal
vos ir pradeda kilnoti ran
kas, nuleisdamass iki šonų 
ir pakeldamas kiek galima 
aukščiau. Gaivinant nerei
kia nustoti vilties. Pasitaiko, 
kad dirbtiniu kvėpavimu 
gaivinant, atgaivinama net 
po trijų atkaklaus darbo 
valandų. L. U.

Čia parodytas “bonų armijos” vadas, Walter 
Waters, o apačioje jo vadovaujamoji karo 
veteranu armija, kuri susirinko Į WashirtĮgt> 

ir atsisako iš tenai eiti, pakol negaus pa
šalpos. Tarp veteranų ir Washingtono polici
jos jau prasideda susirėmimai.

'Mirties Įspūdžiai. NUBAUDĖ DU KUNIGU.
Šiaulių laikraščiai prane-

PANEVĖŽY MODERNIŠ
KA LIGONINĖ.

Panevėžy yra įtaisyta mo 
derniška ligoninė. Tokių li-

Penktas Puslapis

VILKAVIŠKIO SAVIVAL
DYBĖ PRAŠO PINIGŲ 

MOKYKLOMS.
Vid reik. ministerijoj gau-

gomnių Lietuvoj nedaug, tas Vilkaviškio miesto savi- 
Ligoninė graži, gerai Įreng- valdybės prašymas pasko- 
ta, stropiai aptarnaujama ir iįnti 50,000 lt. pradžios mo- 
neblogai sutvarkyta bei kykloms statyti.
tvarkoma. Ligoniai pakan-j--------------------------------------
karnai gerai prižiūrimi iri APSIVEDIMAI. 
gerai, net gausiai, maitina
mi.

PAJIEŠKOJIMAI.

Pajieškau merginos ar našlės be 
vaikų apsivedimui, nuo 30 iki 37 me
tu. pamokiną anglų kalboje, vidu
tinio usrio. ir kad turėtų kiek pinigų 
lengvesniam gyvenimui. Aš esu vai
kinas vidutinio ūgio, 40 metų. pasitu
rįs, blaivas, ir pamokintas. Fotogra
fijų su nirmu laišku prašau prisiųsti,FRANAS YUSEVIčIUS. pnjieš- , . , .. . , .. .kau mano sunaus Juozapo ir dukters kuru* ant Pįf^al^m° su^z1^

Marijonos; mano moteris apleido ma
ne jau 21 metai, tada gyvenom Su- 
perior, Wis. ir pasiėmė su savim vai

dučius. Juozapas buvo 9 metų, o mer
gaitė Marijona 7 metų. Žmonės man

P. O. Box 342, Burlington, Wis.

Lietuvaitė mergina, nesenai atvy
kusi iš Lietuvos norėčiau susipažinti

i „j n _ . i su vaikinu, kuris mano pradėti šei-pasakoja, kad 2 metai atgal, sūnūs i - .... rr ** g1

mo.i.
“Viešų kalbi] jis beveik 

nekuomet nesako. Maskvos 
gyventojų dauguma jo net 
nėra mačiusi. Jis gyvena ap
suptas akmeninių sienų ir 
tvirtos sargybes. Tuo atžvil
giu Šalinas panašus Į Rytų 
despotą, apie kurį sudaryta 
totkia atmosfera, kad jis 
tampa “neprieinamu“. Ta
čiau nežiūrint, kad Džiuga
švili stengiasi laikytis šešė
ly, bet nemažiau jis nori bū
ti populiarus. Jo realumu rū
pinasi spauda. Deda jo at
vaizdus, straipsnius ir apra
šymus apie jį. Kiekvienoj re
zoliucijoj turi būti paminė
tas “musų didelis vadas Sta
linas“ ir išgirtas jo protin 
gumas. Po kiekvieno kong
reso drauge su jo aprašymu 
pasirodo Stalino fotografija 
su parašu: ‘Stalinas X kai 
mo gyventojų tarpe’, arba 
‘Stalinas su U fabriko dar
bininkais.’

“Aukšti batai, panešioti 
viršutiniai marškiniai su sta
čia apikakle, kariškos iš
vaizdos paltas tapo savo rų
šies Stalino forma. Jei Sta
linas turi laisvą dieną, tada 
jis vyksta Į parką. Atvirame 
Rolls-Roys automobily greta 
su šoferiu sėdi tylus ‘gene
ralinis partijos sekretorius’. 
Netoli atsilikęs seka GPU 
automobilis.

“Savo poilsi Stalinas pra
leidžia vienumoj, tik stipriai 
sargybos apsuptame parke,“

Italijos Fašistai Siū
lo Lietuvai Karalių.

Triesto dienraštis “Cor- 
riere di Triesto“ rašo, jog 
Lietuva kitaip Vilniaus ne- 
atgausianti, kaip sueidama Į 
federaciją su Lenkija. Neiš
mintinga butų siūlyti katali
kiškai Lietuvai monarchą iš 
Hohencolemų padermės 
Rumunijoj viešpataujan
čios, kurią norima supiršti 
su Pilsudskio gimine. Lietu
viams tinka tik katalikas ka
ralius. Tokiu Lietuvos Len
kijos karalių galėtų būti ita
lų tautos Savoju dinastijos, 
kuris nors kunigaikštis. Šią 
žinią paduoda Lenkijos už- 
sien. reik. ministerijos spau
dos biuletinis.

Kaip Hitlerininkai
Šturmavo “Vor- 

icaertsą.”
Mes jau rašėm “Keleivy“, 

kad reakcininkų valdžia Vo
kietijoj uždarė centralini 
socialdemokratų organą 
“Vonvaertsą“. Dabar gauti 
iš Europos laikraščiai pra
neša, kad prieš uždarymą tą 
laikrašti buvo dar užpuolę padarytos dvejos 
ginkluotos fašistų

jieškoįo mane per “Keleivį”, bet as 
nepatėmyjau. Kurie žino kur jie 
randasi, prašau pranešti, už kų pa 
sistengsiu atlyginti. (29)

FRANK SAVAGE 
P. O. Box 95 International Kalis, 

Minn.

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

SUĖMĖ ŠNIPINĖJUSI 
LENKAMS.

Kauno “Idiše Štime“ pra 
neša, kad šiomis dienomis 
žvalgyba sulaikė keletą pi
liečių šnipinėjusių lenkams. 
Dalis suimtųjų paleista,. 
vienas dar nepaleistas.

Specialė Mašina Pir
štams Kapoti.

Čekoslovakijoj, Rovens- 
kos kaime, policija aptiko į- 
domią “Įmonę“ pirštams ka
poti. Du piliečiai, Hrdijs ir 
Brozas, Įrengė slaptą nedi
delę giljotiną, kuri už tam 
tikrą atlyginimą (apie 5,000 
čekų kronų) nukirsdavo no
rintiems pirštus. Šiuo sunkiu 
krizio metu žmonėms negai
la net savo kūno sąnarių, 
kad tik galėtų įgyti pinigų. 
Piliečiai pirma apdrausdavo 
save pirštus nemažai su
mai, paskiau nukirsdavo ir 
^akydavo, kad kokioj nors 
nelaimėj neteko piršto.
Už tai jie gaudavo iš drau

dimo kompanijos po 30,000 
ir iki 70,000 kronų atlygini 
mo.

Žmonės gerai apie šitą 
“bizni“ žinojo, bet policijai 
nepranešė, nes tikėjosi ir 
patys pasipelnyti arba bijo
jo savininkų keršto. Pasta 
ruoju laiku žmonės buvo 
pradėję plaukti iš labai to
limų apylinkių pirštų kirsti.

Be to, Hrdijs ir Brozas už
siimdavo ir kitoms savo Į- 
monės šakoms. Kažkoks u 
kininkas užsėjęs savo lauką 
javais, leidęs puikiai suža
liuoti, paskiau apdraudęs ir 
pavedęs šių dviejų apgavikų 
“parėdymui“. Bendrininkai 
vieną naktį pasamdę būrį 
valkatų, kurie botagais iška
poję lauką ir savininkas iš 
apdraudimo Įstaigos parei
kalavęs 90,000 kronų. Bet šį 
sykį juos sučiupo policija ir 
“Įmonė“ pasibaigė.

gaujos. 
Vieną subatos popieti Į 
“Vorwaertso“ rumus ant 
syk Įsiveržė apie 50 ginkluo
tų hitlerininkų ir pradėjo su 
darbininkais muštis. Darbi
ninkai tuos juodašimčius "iš
mušė ir iš spaustuvės išgrū
do. Du darbininkai buvo fa
šistų sunkiai peršauti.

Kai fašistai atsidūrė gat
vėj, tai juos tenai puolė su
sirinkę žmonės, pusėtinai 
juos apkūlė ir išvaikė. Faši
stai pabėgo palikdami kelia
tą savo sėbru sužeistų ant 
gatvės.
Del šito fašistų užpuolimo, 

socialdemokratų partija pa
davė prezidentui Hinden- 
burgui ir vidaus reikalų mi
nisteriui skundus. Tačiaus 
kaip pats Hindenburgas, 
taip ir vidaus reikalų minis- 
teris yra uolus fašistų rėmė 
jai, ir todėl ne fašistai buvo 
nubausti, bet jų užpultasai 
laikraštis buvo uždarytas.

Del to Berlyno proletaria
tas ir pažangioji inteligenti
ja Įtaisė milžinišką protesto 
demonsraciją Berlyne. De
monstracijoj dalyvavo 150, 
000 žmonių. Pirmu kartu po 
skilimo prie socialdemokra
tų prisidėjo ir komunistai.

mk to3™ kad Kelmės taikos teisė-
pavojingas bandymas. Me- jas nubudęs du kunigu: Ši- .ZZ
dicinos profesorius Dimit- luvos kleb. Katelą ir kun. !jie randasi, prašau pranešti, 
resku ir vienas studentas ty- Telksnį (iš Kelmės). Kun.
čia pasikorė kad ištirti Katela už vieną pamokslą . . . .. .

knilHi r Pajieškau Jonų Masait). jis į Ame-
- p -• nubaustas 500 lt. arba 2 sav. !,k9 atvažiavo 1925 metais. Liepos

Pasikorimo programat ba- ikalžjjmo, kun. Telksnys už S5 jjTSSi.’rtuE:
VO 1S ank."tO parengta. Medi-. . i.: „„f ,-IolvL-n 9 mėn ValS 'Kurie žino kur jis randasi, maloy-
~inos inrthutc «a’ėie buvo-- p V 7 *17 u i> ! ,kit pranešti išanksto sakau ačiu.(3i).mos iu.kul .a.ei. uu;°iųmo arba l,o00 lt. Be to,i miss anna kanaporius

kaitules, i Vi,n T’z.lnolioiioc • 60 Hudson Avė.. Brooklyn. N. Y.

ryvenimą. Aš esu augus ant 
didelės ūkės, 25 metų, vidutinio u- 
gio, mėlynų ai ių. tamsių plaukų. 
Vaikinas gali būt nuo 25 iki 40 metų 
amž. Kurie norit susipažinti, prisių- 
skit ir paveikslų, ant pareikalavimo 
sugražinsiu. (29)

M. A.
6405 Ilierville St. Montreal, Canada <

Pajieškau doros moteries apsivedi
mui, nuo 40 iki 50 metų amžiaus; ai 
esu 50 metų. našlys be vaikų, turiu 
vieno sekšino farmą, yra trobos ir 
gyvuliai. Plačiau paaiškinsiu per lai
šką. Bereikalingų laiškų prašau ne
rašyti. “(30)

JOHN SLAVICKAS 
North Bortai, Sask. Canada

JOHN REDULIS 
207 Julės St., Westville, III.

Pajieškau merginos arba našlės, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš 
esu vaikinas, turiu gerą darbą ir vi
suomet dirbui Kur. norėtų su manim 
susipažinti, prašau su laišku prisiųsti 
ir savo paveikslą, kurį ant pareikala
vimo sugražinsiu. Mano adresas:

A.P.IV. 187 Tremont st.
Somerville, Mass.

Auditorija buvo pilna žmo- šmeižimą 
nių ir žiurėjo, kaip profeso-'.

jimo arba 1,500 lt.
kun. Telksnys už policijos' 60 Hudson Ave-»

nubaustas 2 sav. t charles muliolis. mano bro-

nui i» studentui buvo užner 
tos kilpos. Iš anksto buvo; 
sutarta, kad virves perplausį 
bandymo žiuri tuo metu,! 
kain tik pas pakaruoklius | 
apsireikš konvulsijos.

kalėji
r-

mo.

KENOSHA, WIS.

Stasys Andriulis žuvo po 
mašinos ratais.

Stasį Andriulį anądien iš-

| lis, jis gyveno po num 3233 So. Hal 
sted Street. Chicago, III., girdėjau 

j kad jis mirė. Draugai, kurie žinot ką 
nors apie jį, prašau pranešti 

JOHN MULIOLIS 
20 Elm Street, Methuen, Mass.

NORIU MAINYT
Namą ant mažos farmos arba Ma
riuko; namas 8 ruimų su visais 
Tankumais arti mokyklos.

Mrs A. PALL
7018 Kedron St. Pittsburgh, Pa. 

Homewood Sta.

is pa- 
(29)

Programa buvo išpildyta tiko netikėta mirtis. Jis tu- 
taip, kaip numatyta iš anks-;r®jo netoli nuo Kenoshos sa- 
to. Pakartieji dar gyvi bu- vo UM ir piovė plaunamąja 

mašina šieną. Staiga arkliai 
kažin ko pasibaidė ir smar
kiai šoko į šoną. Andriulis

Palengvina inkstų ir 
pustės pakrikimus
Vyrai ir moterys, kurie turi silpnus 

inkstus ar pūslę, delei ko prisieina

Parsiduoda Vištų Fa
25 akeriu, labai gražioj vietoj, ne

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

J. DERMEITIS
r. 3 Box 101 Caro, Miehigsn

tankiai keltis naktimis šlapintis, . 
džiaugsis dėl geros žinios, kad Nuga- GERA PROGA SUMAŽIN* 
Tone suteikia naują stiprumą ir pairvo nuimti nuo kartuvių 

gydytojų atgaivinti.
—Kaip tik kilpa užsinėrė, 

—pasakojo atgavęs sąmo
nę prof. Dimitresku. —ma
ne apakino aiški šviesa, o 
ausyse pasigirdo didelis 
trenksmas, lyg netoli butų 
perkūnas trenkęs. Po to ne
tekau sąmonės ir ją atgavau 
tik lovoje.

Tą patį papasakojo ir stu
dentas, apklausinėtas atski
rai nuo profesoriaus.

BAISUS GAISRAS 
SUOMIJOJ.

Veitseluotos mieste, Suo
mijoj, ugnis sunaikino dide
lį, vyriausybei priklausanti 
celiuliozes fabriką. Taip pat1 
sudegė sandėlis su medžią-' 
ga. Nuostoliai siekia 20,-' 
000,000 suomių kronų. Gai-' 
sro liepsna matėsi net už 
200 kilometrų Švedijos teri-' 
torijoj.

Gerumas
Rezultatuose

r . K0d fi ayoRF-D
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Budweis<
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ANGLIJOJ ANGLIŲ JAU 
NUPIRKO.

Susisiekimo vice ministe- 
ris inž. Jankevičius pranešė 
sus. ministerijai, kad jis An
glijoj jau užpirkęs 50,000 
tonų geležinkeliams akmens 
anglių.

frt-, , . ,

, ,.YJJ

<<■ f -77,
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neteko lygsvaros, nukrito po 
mašinos ratais ir buvo taip 
smarkiai sužeistas, kad nu
gabentas ligoninėn greitu 
aiku mirė, palikdamas gi- 
iai nuliudusią žmoną ir sū

nų.
Velionis buvo 45 metų 

amžiaus žmogus ir gerai Ke
noshos lietuviams žinomas. 
Visi jo gailisi ir liūdi.

“Keleivio” skait.

TI BEDARBĘ.
PIRKIT GERĄ FARMĄ 

I. 30 akerių žemės, barnė, kempė. 
Įtik SIOOO

svarbiųjų organų, nuo pilvo pakriki- { H. 8 akeriai žemes, 5 ruimų stuba 
mo, silpnų nervų ir praradimo stipru- i (cottage), garadžius, vištininkai, 10 
mo ar svarumo. Milionai žmonių per • vaisinių medžių, tinkama vištų biz- 
pereitus 45 metus rado Nuga-Tone i niui; yra elektrikas, ant gero kelio, 
vertingą sveikatos gyduole, ir jeigu j 10 minutų į miestuką. $3500. 
jus turite vieną minėtų ligų, ar esate ' III. 50 akerių žemės, 9 ruimų stuba, 
silpnos sveikatos, jus turite imti Nu- : barnė, vištininkai. elektriką, geras 
ga-Tone ir vėl pasidžiaugti komfor- ' kelias, tinkama vištų ar daržovių au
tais ir smagumais, kuriuos teikia ge- ginimui. 15 minutų iki stoties. $5000.

jėgą tiems organams. Jis sustabdo 
kelimąsi naktimis ir suteikia poilsin- 
gą, atgaivinantį miegą. Nuga-Tone 
yra pastebėtina gyduolė dėl silpnų

ra sveikata ir stiprumas.
Nuga-Tone yra pardavinėjamas

IV. 45 akeriai, 7 ruimų stuba, elek
triką, barnė, vištininkai, aptverta ge-

aptiekininkų. Jeigu aptiekininkas jo rais dratais, laukai gerai įtręšti ir ap- 
neturi, paprašykite jį užsakyti iš sa- 1 sėti. Viskas gerame stovy. $4500. 
vo urmininko. Neimkite substitutų, i Ant namo nemainysiu. Kreipkitės 
Jokie vaistai negali suteikti jums tos į ypatiškai arba laišku. (31)
sveikatos ir stiprumo, ką Nuga-Tone! GEORGE KAULEN
padarys. Box 41 Ballard Vale, Masu.

Lietuviški Rekordai
COLUMBIA

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

Taipgi parduodame Radios. Pianų 
Roles ir daug kitokių muzikalių in
strumentų. Agentaiųs duodam gerą 
nuošimtį.

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

JONAS B. A.MBROZAIT1S
560 Grsnd St, Brooklyn. N. Y.

SVARBU

Važiuojantiems
LIETUVON

Nuvažiavę į Kauna užeikite į 
GEDIMINO VIEŠBUTI. Jį užlai
ko Jurgis Žemaitis, jis grįžęs iš 
Amerikos ir visus draugus kvie
čia atsilankyt. Jo švarumu, pato
gumu ir prieinama kaina, busite 
patenkinti.

GEDIMINO VIEŠBUTIS
Vytauto Prospektas 4 <3 namas

nuo stoties) KAUNAS.

LIETUVIŠKAS
F/EŠB(7T/S

Tik 100 pėdų nuo marių iki 
PERSHING HOTEL 

178 South Carolina Avė. 
ATLANTIC CITY, N. J. 

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

ANT. ŽALIS, SAVIN.

NAUJAS LIETUVIS

GRABORIUS
Patarnauja Gražiai ir 

Prielankiai Laidotuvėse

Vi aitiekunas, N. C.
l^V C-14 Street 

WORCESTER, MASS. 
Telefonas 41138

i
GARDI

Hame ir Dešra
KIEKVIENO STALO PAPUOŠALAS

EsseM Išdirbiniai Sukelia Apetitą
Tai Paslaptis Mėsų Išdirbystėje

Tušintos ir Virtos 

Hemės, Dešros ir 

Skilandžiai

(Kindžiukai)

FRANK-
FURČIAI

VEAL-
LOAF

EsseM
Specialybė

,L

KIEKVIENĄ VALANDĄ GATAVI VALGYMUI. 

30 puikiai prirengtų skirtingų gatunkų
ir prieskonių.

Pabandykit šiandien EsseM produktus
Reikalaukit pas savo krautuvininką ir bučerį.

ESSEM PACKING CO.
lOlBeaconSt 2BradleySt.

LAWRENCE WORCESTER
7149 — Telefonas — 5-1896

» i i
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S.L.A. KUOPOMS IR NARIAMS
Apie 50 delegatu, suėję po pa-j Bet sroviu politikos vadams delegatuose, 

skutinės seimo sesijos Pittsbur-1 niekas daugiau nerūpėjo, kaip Komisija, kuri sulig 36-to sei- 
ghe ir trumpai pasikalbėję, pa-,tik turėti daugiau balsu seime, mo Įsakymu turėjo surasti De- 
vedė keletui čikagiečių padaryti kad butu galima kontroliuoti ve. . ■ ateros kaltininkus ir juos 
to seimo Įvykiu apžvalgą ir pra- seimą, ir jie tais neteisėtais žy- nubausti, kaltininkus surado ir 
nešti savo pastebėjimus bei iš- giais savo tikslą pasiekė, padi- u prasižengimus Įrodė seime, 
vadas kuopoms ir nariams, šiuo- dindami savo “jėgas” dešimčia Bet fp. lareila ir Lukošius jau 
mi mes, SLA. 37-to Seimo Pa- delegatų. Toliaus. seimui besi- buvo prisidėję prie partinio 
•žangiųjų Delegatų Grupė, tatai tęsiant, jie nuolatos šaukė per bloko sąmokslo išrinkti dar 
ir atliekame. “long distanee” telefoną ir tele- vienam terminui” p. Geguži S

--------- gramomis savo šalininkus, pasi- LA. prezidentu, o p. Tareilą iž-
SLA. seimas Pittsburghe bu- likusius namie, skubiai važiuoti dimnku. Todėl reikėjo^ dabar 

vo labai mažai panašus i frater- į Pittsburghą gelbėti nuo "pa- kaltininkus nubaltinti, 
nalės organizacijos atstovų su- vojaus” “tautybę". Visomis ši-1 Delegatai ėmė kelti protestus, 
važiavimą. Didelė dalis jo daly- tomis priemonėmis susidarė ke-į reikalaudami, kad pirma butų 
vių, sudariusių seimo eigoje lėto balsų persvara susiorgani-1 dar įškiausytas Kontrolės Ko- 
“kontroliuojančią daugumą”.bu- zavusio dešiniųjų srovių bloko. misiios pirmininkas, kurio ra- 
vo tenai atvykę ne svarstyti Su- pusėje, ir p. Gegužis, vvriausis porto dalis, liečianti 
sivienijimo reikalus, bet ginti to bloko vadas, vartojo jį be ato-
tam tikrų asmenų arba partinių dairos prieš teisėtus SLA. narių 
srovių interesus. Ne vienam jų daugumos atstovus—panašiai, 
šituo tikslu buvo parūpintos ir kaip kad partijų bosai vartoja 
kelionės lėšos. “steam rolleri” politiškose kon-

* vencijose.
I Fratemalizmas. bepartyviš- 
kumas ir net paprastos padoru
mo taisyklės buvo atmesta į šą
li-

Srovių sąmokslas prieš 
organizacijos narius.

Dar seimui 
jau ėjo karštos
pe vadinamų 
"bačiuninių”, 
savo frakcijų 
vo paskyrę

devenijados

neprasidėjus, 
dervbos tar

gegužinių ir 
kurie slaptose 
sueigose bu- 

“komitetus” ir
įgaliavę juos susitarti dėl ne
teisėto pasidalinimo vietų SLA. 
Pildomoje Taryboje, pastoviose 
komisijose ir kitose organizaci
jos Įstaigose. Gegužio rėmėjai 
susidėjo daugiausia iš sandarie
čių. o Bačiuno — iš fašistuojan- 
čių. Smetonos diktatūrą garbi
nančių. tautininkų. Po ilgų de
rybų jie. gįdų gale. susijungė Į 
bendrą bloką ir susitarė neįleis
ti Į Pildomą Tarybą kandidatų, 
gavusių daugumas balsų visuoti
nuose SLA. nariu balsavimuose.

Devenijados kaltininkų “patei
sinimo” komedija.

Opiausias 37-to seimo uždavi
nys buvo galutinai išspręsti 
klausimus, kilusius dėl pagarsė
jusios Ažunario-Devenio pasko
los. dėl kurios pasidarė daugiau 
kaip $30.000 nuostolių Susivie
nijimui. Tuo reikalu seimui pa
tiekė raportus Kontrolės Komi
sija (kurios pirmininkas tačiau 
žadėjo duoti dar svarbių papil
dymų vėliaus, bet seimo vedėjai 
nedavė jam tos progos) ir Spe- 
c-ialė Komisija iš \Vaterbury. 
Juose buvo aiškiausiai Įrodyta 
nusikaltimas senosios (1927 me

te (kandidatai) nepriklauso Pildomos Tarybos, kuri tą 
ju srovėms. 525.000 paskolą davė. ir oficialu

SLA. advokato, kuris peržiurėjc 
Jau seimo pradžioje sitos d\i Devenio nuosavybės dokumen- 

partinių klikų diriguojamos tug (jfe buvo ;ufalsifikuoti!)> 
frakcijos parodė >a\o aiškų sa- pajmdamas už tai 525.00 atlygi- 
liškumą ir. seimo viršininkų pa- nįmo SLA.
dedamos, paneigė organizacijos 
Įstatus:

1. P—nui Gegužiui vienpusi
škai vedant tvarką, pravesta nu
tarimas patvirtinti mandatus
delegatų 14 kuopos, kurioje per an^ jau buvo užtrauk-
trejus metus tęsėsi tokia finan- tos dyi prie- tai; išra.
sinė netvarka, kad ji Įsiskolino ^nt $25 čeRi Ažunario var. 
centrui apie SI.600 ir dar sei- du kuris tuomet dar jokio? ne. 
mo metu buvo kalta Susivieni- kilnojamos nuosavvbės neturė
jimui “daugiaus. kaip tūkstanti jo -r iduodant čeki Deveniui. 
dolerių” už išeikvotas narių dar negavu? g jo joRiu doRu. 
duokles (tatai pripažino seime ir mentu> ir t t . norg buvo vi?ai 
centro Sektetorius). Seimo ve-1^ Rad u nuostabia tran. 
dejas ir jo sauvaliavimo rėmėjai zaRcija darant buvo 
nepaisė delegatų protestų ir aiš- organizaciios i?tatai ir valstijos 
kaus konstitucijos patvarkymo. istatvmaL_ vds’ddto Speeialė 
kuris sako, kad “Joks atstovas Komisiia. davusi savo raporta 
negali būti priimtas Seiman ir pa?iu,- seimui rezoiiucija visa 
jame dalyvauti, pakol jo atsto- Devenio igtorija «užmirjti» 0 
vaujama kuopa nėra užmokėjusi nusikaltusius Pild. Tarvbos na.

Nors neginčijamais faktais 
buvo Įrodyta Pild. Tarybos apsi
leidimas. tą paskolą duodant — 
ant nuosavybės, kuri tuo laiku 
buvo verta tik apie SI6.000 ir

Susivienijimui visos savo sko
los.” (Skyrius II. 6. f.)

rius “pateisint” ’
šis momentas ir lydėjusieji jį 

2. Taip pat neteisėtai patvir- ’ Įvykiai seime buvo biauriausi. ii 
tinta mandatas p. A. A. Olio. ku- jie ilgai paliks neskanią atminti 
ris atvyko i Pittsburghą atsto- Į
vauti “naują kuopą” (322-rą).1 
—nors seime buvo Įrodyta, kad 
dar šių metų balandžio mėnesi 
jisai buvo 36 kuopos narys, da
lyvavo šios kuopos delegatų rin
kimuose ir pats kandidatavo Į 
delegatus, bet nebuvo išrinktas.
Sulig SLA. konstitucija, narys, 
persikėlęs į kitą kuopą, turi iš
būti joje ne mažiaus, kaip šešis 
mėnesius, pirma negu jisai gali 
atstovauti ją seime; o p. Olis bu
vo tik ką persikėlęs Į naują kuo
pą (ir dagi be persikėlimo lakš
to) ir jau buvo balsavęs pirmes
nėje kuopoje, renkant delegatus.
Tačiau frakcinių klikų “konsti
tucijos aiškintojai” “išaiškino”, 
kad ir šis narys turis teisę da
lyvauti si’. sprendžiamu balsu 
seime, ir jo mandatas tapo pa
tvirtintas. čia kyla klausimas, 
kuo pavirs SLA. seimai, jeigu, 
remiantis šiuo “precedentu”, na
riams, kurie trokšta būtinai įsi
skverbti į delegatus, bus leidžia
ma balsuoti ir kandidatuoti vi
sose kuopose, kurias jie tik su- 
spės aplankyti nuo delegatų rin
kimų pradžios iki susirenkant 
seimui ? į

I

J.

gio. Skelbiama Pildomosios Ta
rybos rinkimai. .

Visuotinuose balsavimuose 
kuopose, renkant kandidatus Į

Kas dabar daryti?
SLA. 37-tas seimas užpildė 

daugumą vietų Pildomoje Tary
boje ne tais asmenimis, kuriuos

SLA. viršininkus, iš trijų kan- buvo išrinkę organizacijos na- 
didatų i prezidentus, F. J. Bago- riai. Jisai sudavė skaudų mora- 
čius buvo gavęs 3,172 balsu. J. jį smūgi Susivienijimui, netik 
J. Bačiunas 2,123 b., o St. Gegu- palikdamas be bausmės, bet da 
žis 1,981 b. Aišku, kad tik Ba- įr “pateisindamas** prasikaltu- 
gočius buvo teisėtas kandidatas sius viršininkus, dėl kurių apsi- 
seime Į tą urėdą, nes konstituei- leidimo ir pareigų neatlikimo or
ia sako, kad kandidatas turi būt ganizacijai padaryti dideli fi- 
daugiausia balsų gavęs visuoti- nansiniai nuostoliai. Jisai sauva- 
nam balsavime. Iš trijų kandida- liškais savo vedėjų žygiais šukė
tų daugiausia balsų gavęs gali lė pasipiktinimą delegatuose ir

por
tyrinėjimą, buvo atidėta iki at
eis šio klausimo galutinas svars
tymas. Bet nei vice-prezidentas 
.Mikalauskas, kuris tuo laiku 
pirmininkavo, nei prezidentas 
Gegužis, kuris paskui paėmė 
"tvarkos vedimą” i savo rankas, 

im balso nedavė. Kontrolės Ko
misijos pirmininkas, p. Jonas 
Grinius, taip ir nuėjo nuo estra
dos. negavęs progos pasakyti, 
ką jisai buvo žadėjęs, tuo klau
simu ’

"Pateisinimo” rezoliucija, pa
tiekta p. Tareilos. Specialės Ko
misijos vardu, buvo pastatyta 
balsavimui, tik "kaipo raportas” 
(o raportas paliko visai nebal
suotas!). Seimas ją atmetė 88 
balsais prieš 76.

Bet “tautiško” bloko šalinin
kai kelia triukšmą, reikalaudami 
□erbalsavimo. Pirmininkas tame 
triukšme leidžia seimui pasisa
kyti. kas už perbalsavimą, kas 
prieš. Didelė dauguma seimo, 
rankų pakėlimu, pasisako prieš 
perbalsavimą. Klausimas, rodo
mi. jau galutinai pabaigtas.

Bet "tautiško” bloko šalinin
kai dabar kelia dar didesnį 
triukšmą ir skandalina daugiau, 
taip per pusę valandos, vėl rei
kalaudami “perbalsavimo”. Pir
mininkas. remdamas skandalis
tų pusę. leidžia tą rezoliuciją, 
turi jau buvo atmesta, dar kar
tą balsuoti! Kiekvienas delega
tas šaukiamas vardu, kad atsi
stotų ir pareikštų “už” ar 
■prieš”. Gegužis iššaukiamas 
oirmas ir. stovėdamas estradoje, 
balsuoja “už

šitokiu smurto keliu rezoliuci- 
a. keleto balsų dauguma, per
daroma. devenijados kaltininkai 
pareiškia, kad jie esą "pateisin
ti” ir dalykas “užbaigtas”, ši 
toks “pateisinimas", sąžiningo 
žmogaus akimis žiūrint, tai 
aršiaus. negu tiesioginis pas
merkimas !

Politiška “mašina" ir rinkimai 
seime.

Tokiomis negirdėtomis smur
to ir apgaulės priemonėmis per
daręs “pateisinimo” rezoliuciją, 
‘tautiškas" blokas eina prie sa
kančio “tautybės gelbėjimo” žy

buri tiktai vienas. Nuo tų laikų, 
kai Susivienijime buvo Įvestas 
visuotinas balsavimas, tą kons
titucijos punktą visuomet šitaip 
suprasdavo SLA. nariai, virši
ninkai ir seimai. Iki Pittsburgho 
seimo nebuvo nei vieno atsitiki
mo SLA. istorijoj, kur ši taisyk
lė butų buvusi paniekinta.

Bet tautininkų ir sandariečių 
blokas jau buvo padaręs sutarti 
tą Įsigyvenusią organizacijos
tvarką sugriauti, renkant į pre
zidentus Gegužį, kuris buvo ga-

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO" 
KNYGYNE.

, arba šliubinė Iškilmė.— žemė ir Žmogus. Labai įdomi ir pamo- 
o auto rarsas. labai juokingas kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 

»r geras perstatymui. Kaina . — -

kuopose. kurios tuos delegatus 
rinko. Jisai paniekino organiza- 
cijos narių valią, pareikštą dve
juose visuotinuose balsavimuo
se.

Kas gi dabar daryti?
Yra aišku viena, kad pro tuos

dalykus SLA. nariai negali pra
eiti tylomis. Jeigu nariai tylės, 
be protesto priimdami tuos sau 
valės žygius, kuriuos “geguži
niai” ir “bačiuniniai” atliko pe
reitame seime, tai įsidrąsinusios 
klikos visiškai pavergs Susivie-

15c.
Piršlys Suvadžiotojan, Vieno veiksmo 

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

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

Veikalas perstato nužudymą caro
Aleksandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viso reikalaujamos tik 2b ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.............25c.
Švento Antano Stebuklas. Dviejų vei

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

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

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

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

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

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

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

(2) Žydinti Giria; (3, Klaida; <4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 

aikai tiki į visokius prietarus, 
urtus ir tt........................... 15c.Eb

vęs mažiausia balsų. Bačiunas n*Jimą savo nelabiems tikslams, 
buvo prikalbintas savo "kandi-1 Nariai turi kovoti už atsteigi- 
daturą” j'o naudai ištraukti tą- teisėtumo ir fraternalizmo
ja sąlyga, kad sandariečiai susi
tarė taip pat pasidalinti tarp 
“saviškių” ir kitas vietas Pildo
moje Taryboje, išrinkdami i iž 
do globėjus Mockų, vietoje tei
sėto kandidato S. Bakano. ir į

principų organizacijoje!

____ _»i ir Deklamacijos. Šioje kny
goj telpa daugybė naujų, labai gra

žių ir juokingų monologų ir deklama
cijų. Visokios temos: darbininkiškos, 
revoliucionieriškos, tautiškos, humo- 
ristiškos ir laisvamaniškos. \ isos 
skambios, visos geros. Tinka viso-

Butų klaida, jeigu, pasipikti- J tiems apvaikščiojimams, baliams, 
koncertams ir tt Antra pagerinta 
laida. So. Boston, 1914 m............. 25c.
Apie Dievų, Velnių. Dangų ir Praga

rų. Parašė Robert G. Ingersoll, gar
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių ...................................... 25c.

nimo jausmu vedami, geri nariai 
imtų trauktis iš organizacijos, 
palikdami ją, kartu su dideliu 
turtu, kuri nariai sukrovė savo 

daktarus-kvotėjus Klimą, vieto-1 duoklėmis, Gegužiui ir jo fašis- 
je teisėto kandidato Dr. Bronu-J tiškiems talkininkams. To pas

tarieji kaip tik ir geidžia! Dali- 
Galų gale, jie susitarė paves- Jna' dėlto jie ir vykino savo pro- 

ti tautininkų žmogui ir “Tėvv-1 v°kacijas seime, kad jie tikėjo- 
nės” redaktoriaus vietą, pašali- js* tuo budu suerzinti padorius 
nant iš jos p. S. E. Vitaiti. ku-lnar‘us kuopose ir paskatinti 
ri Smetonos garbintojai neap-JJUOS ** organizacijos. Juodo- 
kenčia už tai, kad jisai SLA. or-| i° gaivalo vadai žino, kad milži 
ganė gina, seimų atkartotinai Į Riška dauguma narių Susivieni 
užgirtas, demokratybės idėjas. H *me j*# užgaidoms nepritaria, ir 
šis jų susitarimo punktas paro-1 ^ol tie nariai stovės organizaci- 
do ypatingai negražioje švieso-1-1"08 r-^iKalu sargyboje, tol kli— 
je sandariečių politikierius, ku-1 diktatūros viešpatavimas ne- 
rie nesidrovėjo net idėjiniai I ^us užtikrintas.
parsiduoti fašistam::, išsižadant Į Taigi reikia ne trauktis iš or- 
savo tariamų “demokratinių” Į-1 ganizacijos, bet jos viduje tęsti 
sitikinimų! I kovą už Susivienijimo reikalus

Suorganizuota iš partinių I ir savo teises. Pittsburgho sei- 
frakcijų “mašina” seime, iš tie- J me netoli šimtas delegatų,—ku- 
sų, pravedė 6 balsų dauguma J rie. iš tiesų, sudarė teisėtą dau- 
GegužĮ Į prezidentus, prieš kuri I gumą—stojo prieš juodojo blo- 
kuopose per visuotiną balsavimą Į ko sauvalią, ir jiems truko tik 
buvo paduota 5,300 balsai (o už I kelių balsų iki pergalės! Gaila, 
ji tik 1,981). Tautininkai “par kad dėl blogų laikų daugelis 
davė” Gegužiui 2,123 balsus, kuopų neįstengė atsiųsti savo 
kuriuos SLA. nariai buvo pada-1 atstovus Į seimą, kuomet “tau- 
vę už p. Bačiuną! šitų narių su- tybės” kauke prisidengę są 
tikimo tokiam “turgui”, žinoma. Į mokslininkai buvo atsigabenę į 
niekuomet nebuvo gauta. J Pittstburghą tiek savo sėbrų,
Panašiai buvo padaryta ir ren-1 kiek tik jie galėjo jų kuopose 

kant iždo globėjus. Bet bloko I prisižvejoti ir prisišmugeliuoti. 
pastangos ne visame kame buvo J Tegul tai būna pamoka atei- 
sekmingos. Iždininko rinkime ji-Į^3’- Nariai privalo žinoti, kad 
sai suklupo, ir laimėjo ne Tarei-1 '?3VO ^eises j*e K3** apginti tiktai 
la. bet Gugis. Pažangiemsiems jėgai ° svarbiausia vieta, kur ta 
seimo delegatams pavyko taip I jėga turi būt parodyta, yra sei- 
pat apginti nuo juodųjų ata-lmas- Reikia tad iš anksto pra-

sO.

kos oficiali SLA. organą. išren-| 
kant redaktorium Vitaitį.

St. Louiso Bedarbiai Sodina Daržovei.

Prie St. Louiso miesto bedarbiams yra pavesta 168 akrų žemės plotas, kar jie gali pasiso
dinti sau daržovių. Iš viso ta žeme naudojasi 445 bedarbiai. Pavetkdlėfifl parodo, kaip jie te
nai triūsia.

dėti rūpintis, kad ateinančiame 
seime kontrolė nepatektų į ran
kas tų klikų, kurios sauvaliavo 
Pittsburghe.

Tuo gi tarpu yra nuplėštos 
kaukės nuo veidų daugelio neti
kru SLA. “prietelių”, kurie iki 
tol dažnai gerus narius mulkin
davo veidmainingais žodžiais. 
Dabar bus lengviau eiliniams 
nariams atskirti savo draugus 
nuo priešų.

SLA. pagrindai, kaip buvo, 
taip ir tebėra sveiki. Jo finansai 
yra tvarkomi rūpestingai. Išti
žimas ir korupcija užgavo kol 
kas daugiausia tiktai jo viršuti
nes ir tas kuopas, kurios pateko 
po Įtaka išsigimusių atžagarei
vi škų politikos srovių.

Taigi nėra reikalo nustoti vil
ties ir energijos. Turime jungti 
sveikas organisacijos jėgas į 
daiktą ir tęsti kovą toliaus, iki 
tas sugedimas, kurį iškėlė aikš
tėn 37-sis seimas, bus iš orga
nizacijos pašalintas!

Pažangiąją Delegatą Grupė*

Ar Baro Visootinaa Tvanas?—Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

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

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

gų bepatystės istorija, pasekmės ir 
jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kįkvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterįs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Tovvsend Fo*, D. D-, su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.
Žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staus laikų. Parašė Lew Wallace
472 pusi. .......................................$2.00
Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsisau
goti. Parašė D-ras F. Matulaitis. Ant
ra. peržiūrėta ir pagerinta laida. 
Kaina.......................... .. .................25c
Amžinos Dainos.— šioj knygutėj tel

pa 44 geriausių Jovaro dainų. Jos 
tinka deklamacijoms ir dainavimui,
kaip namie, tap ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 .......................................... 15c.
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 

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

lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios įr 
kaip jį buvo apskelbta respublika.
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri pa
rodo, kaip gimė Lietuvos Respublika 
ir kaip ji išrodo, čia telpa visi svar
besni dokumentai: Steigiamojo Sei
mo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
jš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ___  $150
Lytiška* Ligos ir kbip nuo jų apsisau

goti. Parašė D-ras F. Matulaitis.
Astra, peržiūrėta ir pagerinta lai
da. Kaina ...................................... 28c.
Bss-Har. — Istoriška apysaka U

Kristaus laikų. Parašė Levr 
Wallacs. 472 pusi............................$2.04
Amžiuos Daiaos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip
namie, taip ir susirinkimuose.
PusL 32. ............................................ lie
Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj talpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir tt. Puikiai ilius
truota. 95 puti....................................Me

Negalima šnekėti apie 
[denynus šulinio varieL

van

Mes galim lygiai tiek pat, kiek
žinom.

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50 

KELEIVIS
253 Broadnray ( So. Boston, Mana.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
ĮDOMESNI ŠIŲ DIENI' ĮVYKIAI.

Baisi Žmogžudystė tarnaudamas tėisme” H IŠEIKVOJO PILIEČIŲ
PINIGUS.

Vyras nušovė žmoną ir pats Prieš kuri laiką teisingu- 
nusišovė. mo ministerija i Kauno II-rą

Kauno elektros stoties tar-i “ismo n.Voy?į« Pri>«-™an- 
nautojas Stasys špakauskas ^lav0 PlL Kubicką kuriam
su pirmąją savo žmona susi- but0 Pav!s? dahn.‘? Įp
laukė 3 vaikų: žmona per-,U?rl?ms ^įsmo fotais 
nai mirė. Neužilgo špakaus-:?™^. Kubtckas kitiems 
kas vedė Mareijonų Lastaus-' P!“1?1? bedalmdamas ne- 
kaitę. Antroji špakau.-ko uzmlr^.lr sa^s'.. PaSallau 
žmona pradėjus labai nekęs-ips l,radeJ0 rašy
ti špakausko vaikų, o špa-i“ P™*™“8. kaj t**™ tor-, 

r * nautojams griežtai yra drau
džiama. Už prašymų rašy-'

Kaune.

kauską visaip terorizuoti.. 
Špakauskas buvo išvestas iš 
lygsvaros ir nutarė verčiau mą teisėjas Kubicką iš nuo- j 

vados pašalino; jis grįžo (1) Politikieris John Mack demokratų konvencijoj praneša, kad Rooseveltas yra nominuo
tas kandidatu i prezidentus. (2) Golfininkų turnamentas dėl Amerikos golfo ėempijonato. (3) 
Reparacijų konferencija Lozanos mieste, Šveicarijoj.

DESIMTAS KAPAS ŠIAULIŲ
LAISVOSE KAPINĖSE.

žūti, negu su tokia žmona! ... j. s*į.i’nti mmistenjon. Pagaliau, kai
"J ‘ kurie kreditoriai atėję į teis-

Aną dieną jis nuėjo pas
Kremerį pasisamdyti naują

mą ėmė teirautis, kad, girdi, 
laikas esąs jų pinigus išieš-

butą. Apžiūrėjęs vietą, paša-1 jęOti Tikrinama knygos— 
kęs, kad atsivesiąs da žmo- pinigai kreditoriams neva 

išmokėti. Paaiškėjo, kad pa
daryta suklastojimų, o pilie
čių pinigų apie 18,000 lt. pa

na. Priėję prie Kremerio du- teko į Kubicko kišenių. Ku- 
bickas suimtas.

KURIJOZIŠKA ŽIEŽMA
RIŲ VIRŠAIČIO BYLA.

ną.
Ir neužilgo spakauskas 

pas Kremerį atėjo su žmo-

rų paskambino. Tarnaitei 
nepriėjus atidalyti durų 
—pasigirdo vienas po kito 3 
šūviai. Kremerio namuose 
kilo sumišimas: manė, kad 
plėšikai užpuolė. Tuojau 
pranešta policijai.

Ir, štai, prie Kremerio du
rų po skliautais rasta du la
vonai — špakauskas su 
žmona guli abu negyvi.

Paaiškėjo, kad špakaus-I teisėjas mokytojų jieškinį 
kas iš revolverio pirma žmo- patenkino. Bet valsčius vis

“SPARTAKO” SPAUSTU
VĖS VEDĖJUS NUBAU

DĖ PO 12 METŲ SUNK.
DARBŲ KALĖJIMO.
Kariuomenės teismas 

Kaune sprendė Katino ir 
Kaukaitės bylą. Kaip žino
ma, šių metų pradžioj žval
gyba Kaune surado“Sparta- 
ko” spaustuvę, kurioj buvo 
spausdinama komunistų at-

Du Žiežmarių valsčiaus j sišaukimai. Vedėjais buvo 
pradž. mokyklos' mokytojai j Katinas su Kaukaite. Dabar 
iškėlė Žiežmarių valsčiaus i juodu kariuomenės teismas 
valdybai civilinę bylą už tai, nubaudė po 12 metų sunkių- 
kad ji juodviem neišmokėju- ‘ jų darbų kalėjimo.
si Įstatymu numatytų pinigų ----------------
kurui ir šviesai. Vietos taikos

apvažinėjo visą Šiaurės Pie
tų Ameriką, Europą, dali 
Afrikos. 1921 metais grįžo 
į Lietuvą, pagyveno čia pora 
metų ir išvažiavo atgal į A- 
meriką. Bet 1929 m. vėl. grį
žo Lietuvon ir jau pasiliko 
joje iki pat mirties. Gyveno 
čia kaip svetimšalis, metai 
iš metų prašydamas prail
gint leidimą gyventi.Įdomus 
sutapimas: paskutinis Gud- 
rikui šiemet leidimo gyventi 
Lietuvoje terminas baigėsi 
gegužės 8 d. ir tą pačią die
ną Gudrikas mirė.

Velionis buvo sąmonin
gas ir įsitikinęs laisvamanis. 
Nujausdamas besiartinant 
mirtį, jis parašė Lietuvos 
laisvamanių šefui J. Šliupui 
laišką, prašydamas, kad jam 
butų leista pasilaidoti Šiau
lių laisvose kapinėse. Jo no
ras buvo patenkintas—tuo
mi pasirūpino Šiaulių laisva
maniai. Jungtinių Amerikos 
Valstijtų atstovybė, paskuti
nį kartą pagerbdama savo 
mirusį pilietį ir karį, atsiun
tė Amerikos žvaigždėtą vė
liavą, kuria buvo pridengtas 
karstas, jį vežant į kapus, ir 
kuri jau kapuose, sulig A-

Palaidotas Amerikos pilie
tis laisvamanis.

Gegužės 10 d. Šiaulių 
Laisvamanių etinės kultūros 
draugijos kapinėse (šalia 

i Ginkunų dvaro, 2’<» klm. 
nuo Šiaulių), artimiesiems,

Į vienminčiams ir šiaip žmo
nių miniai lydint, palaidotas 
Amerikos pilietis, Jungt. 
Am. Valstybių atsargos ka
rininkas Pranas Gudrikas. 
Velionis prieš trejetą metų 
grįžo į Lietuvą ir apsigyve
no Šiauliuose. Sunkiai sirgo, 
buvo parai ižiuotas, mirė nuo 
kraujopludcs į smegenis ge
gužės 8 d. Gan įdomi jo bio
grafija. Gimęs 1864 m. Bra- 
vonių kaime, Stančiunų 
vals. Tikroji jo pavardė Gu- 
diurgis, bet Amerikoje ją, 
kaip sunkiai ištariamą sve
timtaučiams, pakeitė į Gud- 
riką. Savo laiku lankė Šiau
lių gimnaziją. Ją baigęs iš
važiavo į Rusiją ir įstojo į 
dvasiškąją seminariją Sara
tove, rengdamasis tapti ku
nigu... Bet vos kelis mėne
sius joj išbuvęs, susiprato ir 
metė ją. Išvažiavo į Peter 
burgą, kur atliko karo prie
volę gvardijos artilerijoje.

“BURTININKĖ” IŠ KARA- VAGIS NUSIVEŽĖ MOTE- 
LIAUČIAUS TYRĖ ŽMO RĮ MIŠKAN IR API- 

GAUS NUŽUDYMĄ. PLĖŠĖ.
Jurbarke nesenai buvo nu- Nesenai Panevėžio apskr. 

žudytas pil. Adomaitis. Da- Pumpėnų vals., Stanionių 
bar jo žmona, būtinai nore- kaime, miške nežinomas 
dama išaiškinti tą žmogžu- piktadaris apiplėšė pil. Bar- 
dystę, kieno tai patarimu borą Savickienę, gyv. Mita- 
išsikvietė iš Karaliaučiaus bynės km. Savickienei tik 
“specialistę-burtininkę”. Ta išvažiavus iš Panevėžio, pa- 
atvažiavus su 4 palydovais kelėj ją pavijęs nepažįsta- 
kaž kokiu magišku budu dvi mas vyriškis ir prašęs jį pa- 
dienas “aiškino” žmogžudy- vėžinti, Savickienei atsisa- 
stę. Ta ceremonija Adomai- kius, piktadarys pats įlipęs 
tienei atsėjo virš 1000 litų. 0 vežiman ir važiavęs su ja iki 
“burtininkė” su savo sėb-į miško. Privažiavus mišką, 
rais smagiai viešbuty pasi-į piktadarys sulaikęs arklį, 
vaišinus Adomaitienės są- ištraukęs Savickienę iš ra-

Po to grįžo atgal į gimtąjį merikos kariškų tradicijų,
buvo nuleista, leidžiant kar
stą į duobę.

Kapuose Šiaulių laisvam, 
et. d-jos sekretorius p. Pa- 
liauskas ir p. Č. Liutikas pa
sakė momentui pašvęstas 
kalbas. Ant kapo sudėti vai
nikai. Lydint ir kapuose— 
visą laiką grojo gedulingus 
maršus. Visas laidotuvių iš
laidas padengė Jungt. Ame
rikos Valstijų atstovybė.

ŽYDŲ MOKYTOJŲ EKS
KURSIJĄ I PALESTINĄ.

Šiomis (1 ienomis išvyksta 
iš Lietuvos į Palestiną 30 
žydų mokytojų.

Esant šaltam orui ne tik 
Palanga, bet ir Birštonas tu
ščias. Birštonan nuvyko tik 
tie piliečiai, kuriems gydy
mas yra būtinas.

kraštą ir apsivedė, bet, neil
gai čia gyvenęs, išvyko į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas ir pastojo į tenykščią ka
riuomenę tarnauti karininko 
laipsnyje. Iš viso Gudrikas 

buvo Amerikos karo tar
nyboje apie 30 metų, iš jų 
10 metų Filipinų salose tech
nikos korpuse. Dalyvavo ke
liuose karuose ir—paskutinį 
kartą — pasauliniame kare, 
Prancūzijos frontuose, kur 
išbuvo apie 19 mėnesių. Už 
įvairius pasižymėjimus karo 
lauke apdovanotas šešiais 
ordenais. Pasauliniam karui 
pasibaigus, velionis išėjo į 
atsargą su pensija po 95 do
lerius kas mėnuo.

Velionis mėgo keliauti. 
Dar kariuomenėje tarnauda
mas, atostogų protarpiais

LIETUVA NORI SAVO 
SVIESTĄ GABENTI J 

GRAIKIJĄ.
Dabar į Graikiją sviesto 

daugiausia importuoja SSS 
R. Ir Anglijoj SSSR svies
tas konkuruoja Lietuvos 
sviestą; pernai per 11 mėn.

tiek nemokėjo. Tada moky
tojai išsiėmė iš taikos teisė
jo vykdomąjį raštą ir perda
vė Kaišiadorių teismo ant
stoliui, kad iš valsčiaus vai- 

žmoną, o trečią šūvį sau į dybos jiems priteisti pinigai SSSR į Angliją ivežė 44 mil 
bumą; trečias šūvis irgi bu-į butų įsjieskoti priverstinu klg svįesto t. y. kiekvienam 
vo mirtinas, špakausko ki- budu. Teismo antstolis apra- 
šenėj rastas rusiškai rašytas šė valsčiaus valdybos rašo- 
lietuviškai adresuotas polic. mašinėlę ir iš varžyty- 
viršininkui laiškas. Špakaus- nių pardavė. Mašinėlę nu- _ 
kas rašo, kad ši. antroji, jo pūko vienas mokytojas, ku- mis čraikį f£niomis‘ir ran- 
žmona jį visą laiką graužusi na valsčiaus valdyba vėliau fjama daug galimumų Lie- 
ir nekentusi jo vaikų; dėl to atpirko.
jis ir ją žudąs ir pats žudą- 
sis. Prašo nuvežus jį mies
to ligoninėn, paskambinti į 
elektros stotį, kuri, gal būt, 
savo kaštu jį palaidosianti, 
o žmoną prašo įmesti į pa
plavų duobę...

nai šovė į krutinę; šūvis bu
vo mirtinas ir Špakauskienė 
krito be sąmonės ir tuoj mi
rė, antrą šūvį špakauskas 
paleidęs jau į kniumbančią

Anglijos gyventojui po 1 
klg. sviesto.

Pienocentras dabar veda 
susirašinėjimą su ivairio-

SKANDALAS KAUNO 
VIEŠBUTY.

daug galimumų
. .... , tuvos sviesto eksportui i

Ta visa istorija valsčiaus Graikiją. Tik transporto i£ 
\aldybai atsiėjus apie 1laidos šiek-tiek dalyką sun-

_ i kiną. Tačiau kai bus paleisti
„ .^.a ,te. b.Vvo nuversta vir- kursuoti Anglų-Lietuvių lai- 
saiciui ir jis patrauktas teis- vaj taj vįenas laivas sviesto 
man kaltinamuoju uz apsj- prikrautas busiąs paleistas 
leidimą einant pareigas ir per ĮSpanjja j Tunisą, Alžv- 
kad padaręs valsčiui nuos- ir nrailri iatolių. Šiomis dienomis Kau-pą 1F Graik1^'

Kaišiado-no apyg. teismas
T „ • -l i..| rvse Žiežmarių viršaičio1 .D=’ J'.eSb,U.! Bėigo bylą ir sprendė.

Kaune anądien užėjo stu
dentas D. su kito vyro žmo
na, tūla ponia M. iš Pane
munės. Vos tik studentas su

Viršaitis teisinos, kad mo
kytojų kurui ir šviesai pini-

skaiton ir žmogžudystės ne
išaiškinus išdūmė atgal i va- 
terlandą. Adomaitienei pa
žadėjo “aiškinimo” proto
kolą atsiųsti paštu.

NUDIZMO KULTO GAR 
BINTOJAI MAŽEI

KIUOS.
Juo tam tikras gyventojų: 

sluoksnis, ypač jaunuomenė

tų. keliais perėjęs per kru
tinę, gerklę užspaudęs, kad 
nerėktų, ir iš kišenės išėmęs 
25 litus. Išgirdę šauksmą, at
bėgę Stanionių km. gyven
tojai, bet piktadarys jau 
buvo suspėjęs pasislėpti.

BUVO UŽSIDEGĘS GE
LEŽINKELIO TILTAS.
Ties Marijampole priva- 

vra susidomėję. Įdomavima- Į žiavęs traukinys pamatė,
sis šiuo kultu matyti yra 
toks didelis, kad kioske 
“spauda” nudistų žurnalo 
“Licht-Land” vokiečių kal
boj, didelis skaičius parduo
damas.

kad dega geležinkelio tiltas. 
Traukinys buvęs sustabdy
tas ir subėgę konduktoriai 
ugnį užgesinę. Manoma, kad 
tą tiltą koks piktadarys bus 
tyčia padegęs.

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

Nereikia daug Įrodinėti, kad į riai V. Čepinskis. Myk. Biržiška, 
kiekvienas kultūringas žmogus į Vac. Biržiška, VI. Lašas. Vaba- 

ir dau-

NUBAUDĖ “SOCIALDE
MOKRATO” REDAKTO

RIŲ INŽ. KAIRI. tik tuo atveju turės pilnos tei-! ias-Girdaitis, Bagdonas
“Socialdemokrate“ buvo i neSoti *» iei jis seks'kih!-

K
 “KELEIVIO”

ALENDORIUS
I9S2 METAMS

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

xvui ui xa įsius- , • » _. . _ , , “F f kultūros ir mokslo pažangą, do
gų nebuvę paskirta sąmato- kajjnjajs ariama mėsis žmogaus mokslinės ir ku- tampa pažangiosios lietuvių mo-

Išaiškinta, kad tada kali- ^ės minties pastangomis bei | demiškosios literatūros organu, 
niais ne arta o darvti rašo- laime->ima,s- . kuri remia tokie talentingi ra
dai sodinti žpnklai ' Sektl tok} *vai™ ir toki šytojai, kaip: K. Boruta, Ant.

-i i ‘ j + Jrausų šių dienų mokslini bei ku!- Venclova, P. Cvirka, K. Korsa- Kauno karo komendantas „„n™ i T r. i- t iturini progresą panai galima tik j kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
turint atatinkamą vadovą, ku- pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit 
ris greitai ir aiškiai apie viską Taigi. “Kultūra” talpina ne tik 

. mus informuotų, kuris ne tik in- moksliškus straipsnius, bet ir 
i formuotų, bet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už ji kovoda- Amerikietis, norįs pažinti nau- 
mas ir ji ugdydamas. jąją lietuvių literatūrą, neras

Nieks neginčys, kad lietuviai geresnio tuo reikalu žinių teikė- 
teturi tik vieną tokį tobulą in- jo. kaip “Kultūra.”
formatorių apie visus mokslo ir “Kultūra” savo išvaizda ir su- 
literaturos naujuosius laimėji- tvarkymu yra visai modemiška 
mus, apie visas žmonijos pro- jr prilygsta geriausiems tos rų- 
greso pastangas ir užkariavi- jjes užsjenjo žurnalams. “Kul- 
mus, tai jau devinti metai ei- turą” yra pažangus žurnalas, ji 
nantis Lietuvių žurnalas Kl L- skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
TLRA. ’ ‘ Kultūra, yra popu- su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
barus mokslo, visuomenės ir Ii- į() žodžio prasme kultūra, 
teraturos žurnalas. Be to. ji yra
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas menesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą kny
gą. Nežiūrint savo populiarš- 
kumo, t. y. suprantamumo "Kul-

ta ponia kambary užsidarė ,je» 0 be to, paaiškėjo, kad 
ir pradėjo myluotis, tuojaus teismo antstolis irgi neteise- 
i kambarį įsiveržė tos po- tai pasielgė skelbdamas val- 
nios vyras* M. ir pakėlė ’sčiaus valdybos varžytynes,
skandaia. Išsitraukęs revol-jues vykdomąjį raštą jis tu-j .^qnP1-„ifipn,nir
veri iirai puolė studentą ir rėjo iteikti valsčiaus valdy- į alingąjį bocialdemok veri jisai puoie Muuenuį II J 'rato redaktorių inz. Step.
pareiškė: “Arba užmokėk,bai, kaip yia daiomą su tai- R.. b i = i
man 10,000 litų. arba čiai diškomis įstaigomis, vis dėl-'Kan* įbaudę 300 lt. aiba 
pat ant vietos aš tave nu-;to apyg. teismas Beigą nu
šausiu !” i baudė 2 savaites arešto. Bei-

Studentas pinigu neturė- Į &as nepatenkintas ir apė
jo, todėl vyras sutiko, kad į buoja į vyr. tribunolą, 

jis parašytų jam vekselį ant

2 savaites kalėjimo.

“Kultura” nuo 1931 metu

10,000 litų. Studentas vek 
sėlį pasirašė.

Dabar tos ponios M. vy-

RASEINIAI PROGRE
SUOJA.

Raseinių apskr. savival-

Liet. Laivakorčių A. S. Am.
— Rengia —

Ekskursija į Lietuvą
»ŲAMEBIIWS

ras yra areštuotas, nes ma- dybė nutarė pirkti keliams. 
noma; kad jis buvo iš kalno: taisyti mašiną. Pirmiausia; 
su savo žmona suplanavęs į-1 pagelba tos mašinos bus tai- ’ 
vesti tą studentą į tokias .somas Raseiniai—Ariogala į 

kiipas ir paskui jį užpuolus vieškelio ruožas, kur eina
pareikalauti pinigų. didelis automobilių ir auto

busų susisiekimas su Kaunu.
Raseinių miesto savival

dybė, gavusi iš valdžios pa
šalpą elektros stočiai pra-

ŽMONIU VARGAI MA- 
RIAMPOLĖJE.

Kai kurie apie Marijam
polę ūkininkai dėliai krizio' plėsti, perka vieną dizelmo 
ir stokos pinigų lupa iš savo torą ir didelę dinamo maši- 
fundametų akmenis ir veža ną. Keletą savaičių vyko 
juos Marijampolėn cukraus smarkios varžytynės, kurios 
fabrikan parduoda grindi- dabar baigėsi. Iš daug da- 
mui. į lyvavusių varžytynėse fir-

Neturtingesni miesto gy- imu pigiausia sutiko parduo- 
ventojai skundžiasi, kad ti dizelmotorą firma “Rus- 
maži butai nepmga, nes jų ton”, už 52 tukst. lt. ir dina- 
dar mieste yra stoka, o di- mo mašiną už 23,700 litų 
dėsni pinga ir yra tuščių. “Siemens” firma.

M. L. “Griptholm”
LIEPOS 30 D., 1932 
Laivakortės į Klaipėdą:

Ten Ten ir atgal

$141.00Trečia Klase $81.."»0

Naudokis musų ankstyvesniais ir 
vėlesniais laivų išplaukimais:

M. L. Gripsholm. Liepos 30
M. L. Kungsholm, Rugpiučio 15
S. S. Drottningholm. Rugp. 23
M. L. Gripsholm. Rugsėjo 1
M. L. Kungshnlm. Rugsėjo 15
Platesnių informacijų kreipkitės 

pas vietinį laivakorčių agentų
arba j:

Swedi»h American Line
10 STATE ST, BOSTON. MASS. 
21 STATE ST, NEVV YORK. N.Y.

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

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

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

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

Šitos dainos tąsa “Keleivio”
Kalendoriuje.

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

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

skyrium vien tik už Kalendorių.
“KELEIVIS”

253 Broadvray, So. Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
Laivelis apvirto su trimi 

vaikais.

Reikalauja uždaryt City Nusižudė da vienas
Pointo maudynes. kunigas.

South Bostono reprezen- Pereitą sąvaitę nusižudė

Automobilius susikūlė su 
streetkariu.

Wollastono įlankoj šį pa-' Lynne tūlas Augustus 
nedėlį išplaukė buoriniu lai- Duam, važiuodamas auto- 
veliu pasivažinėt pora vai- mobilium. susikūlė su iratvė- 
kų ir mergaitė. Staiga pa- kariu ir sužeidė mergina.Jis 
kilęs vėjas laivelį ap\ertė ii- teisinasi, kad atėmęs vieną 
visi trįs atsidūrė vandeny, ranką nuo vairo norėdamas 

ė Nors vaikai da jauni, vos iššluostvt krislą iš akies ir

pribuvo pagalba.darytų City Pointo maudy- kata. Kelios dienos atgal 
nes, arba uždraustų išmatų vienas kunigas pasidarė sau 
kompanijai versti miesto iš- galą Revere miestelio mau
mams į jūres, netoli tų mau- dynėse.
dynių- Tų maudynių itaisy- ---------------
mas kaštavo miestui daug Vyra* persenas, pati nori 
milionų dolerių ir ne vienas; numirt,
apsukrus politikieris gražiai. Cecilija Kostov, 19 metų 
iš to nutuko, taigi reikėtų amžiaus moteris, pereitą ne
bent žiūrėti, kad žmonės ga- dėldienį užsimanė numirti, 
lėtų tomis maudynėmis .Jj susipiaustė savo rankų gį- 
naudotis. Dabargi, kaip Re-Įslas ir be mažko nenumirė 
ardon tvirtina, daug besi- nuo kraujapludžio. Atgai- 
maudančių gavo odos ligų, vintą ji aiškinasi, kad jai nu
neš vandeny plaukioja viso- sibodo gyvenimas su “senu” 
kios išmatos. Be to. į Dor-jvyru. Jis esąs 32 metų am- 
chesterio Įlanką išsilieja 13 žiaus, o ji tik devynioliki 
miesto “surpaipių”, kurių nė.
srutos taip pat gali būt la
bai pavojingos besimaudan- 
tiems žmonėms.

Kirto tėvą kirviu.
Cambridge’aus ligoninėn 

ši panedėli buvo atvežtas 
John Callahan, 65 metų am
žiaus airys. Jis turėjo gili? 
žaizdą kaktoj ir sutrupintą 
peties kaula. Policija sako 
sužinojusi, kad jis susiginči
jęs su savo 26 metų sunum 
dėl 5 doleriu, ir iš to ginčo 
kilo muštynės. Sūnūs tuo
met pagriebęs kirvį ir kirtęs 
tėvą. Kaimynai Įšėlusį sūnų 
suėmę ir virvėmis surišę lau
kė, pakol policija pribus.

Piknikas gerai pavyko.
Pereitą sekmadienį, liepos 

17 d. Keistučio Dr-jos dar
že, E. Dedhame, buvo Sald. 
Šird. V. Jėzaus Dr-jos pik
nikas, kuris gerai pavyko. 
Publikos buvo daug ir visi 
gražiai linksminosi. Plačiai 
žinomas graborius P. J* A- 
kunevičius paaukavo graži 
elektrikini laikrodį, kuri 
moterų lenktynėse laimėje 
p-lė Amilė Barusevičiutė. 
Jaunų merginų lenktynėse 
dovanas laimėjo V. Simona- 
vičiutė ir B. Daugirdaitė.

Dėkuojame publikai, da
lyvavusiai musų piknike.

S. Alukonis.

Deveniškos paskolos pas 
amerikonus.

Pasirodo, kad ne vien tik 
lietuvių Susivienijime yra 
Devenių. Yra jų ir pas ame
rikiečius. Štai, Bostone da
bar eina užsidariusio Med- 
ford Trust Co. banko byla, iš 
kurios matyt, kad to banko 
viršininkai duodavo tiesiog 
skandališkas paskolas. Pa
vyzdžiui. ant Leoministerio 
teatro buvo paskolinta 
$185,000, o dabar to teatro 
vertė apskaitoma į $10,000- 
Ant kito namo. kuris 1927 
metais buvo veidas $45,000, 
paskolinta $85,000. Dabar 
to namo vertė esanti apie 
515.000. Del to bankas ir 
žlugo.

Tūla Mrs. Sullivan East 
Bostone susiginčijo su savo 
vyru ir atsigėrė nuodų. Vy
ras tai pamatęs irgi atsigėrė 
nuodų. Abudu nuvežti ligo
ninėn* Moteris vargiai pa
sveiks, bet vyras jau taisosi.

Sudegė medžio sandėlis.
Šį panedėlį ant First stree

to, South Bostone, sudegė 
M hittemore kompanijos 
medžio sandėlis. Kuomet 
ugnagesiai pribuvo, ugnis 
buvo jau smarkiai įsidegus 
ir reikėjo skambint du alar- 
mu, pakol gaisras buvo lik
viduotas.

Bronė Šidlauskaitė 
areštuota*

Anksti šio panedėlio rytą 
policija suėmė vienuose na
muose ant Back Bay tūlą 
Bronę Šidlauskaitę su girtu 
airišiu Jeramiah Hurley. 
Mergina yra kaltinama tuo, 
kad smarkiai važiuodama 
automobilium nedėlios nak
tį suvažinėjo žmogų ant 
kampo Broadway ir Albany 
st. ir nesustojus pabėgo. Pa
skui paliko savo automobi
lių ant gatvės, o pasisamdė 
taxi ir nuvažiavo su savo 
draugu Hurley į namus ant 
Įvy streeto.

Chelsea lenkų fotografas 
Bukowski pranešė policijai, 
kad nežinomi piktadariai iš
daužė jo studiją nakties lai
ku, sunaikindami daug tur
to ir pridarydami neatitai
somų nuostolių. Jisai spėja 
kad busiąs priešingo foto
grafo darbas.

Bostono pieno kompani
jos pakėlė farmeriams pieno 
kainų vienu centu ant kvoi 
tos.

Pavogė du šaldytuvu iš 
krautuvės.

Quincy policija suėmė 
tris vienos krautuvės darbi 
ninkus, kurie pavogę iš tos 
krautuvės du elektrišku šal
dytuvu (refrigeratoriu) ir 
sudėję į troką išvežę į So- 
merville. Šaldytuvai esą 
verti po $428. Policija jų d a 
nesurado.

Europon-
Šią sąvaitę adv. A. šalna 

išvažiuoja i tarptautini ad- 
T . . vokatų kongresą Haagoje.
Jeigu nama> jau pasenęs, jį sįunčia tenai savo dele- 

apleistas ir be langų, tai sa- gatu Law Societv of M;ls. 
vinmkas privalo jį arba pa- gachusetts
taisyt, arba nugriauti.. Ki- Kongresui pasibaigus. P. 
taip miestas turi įsakyti ug- šalna ketina aplankyti Lie- 
mes departamentui jį nu- tuvą; pabūti Klaipėdoje, Pa
verst1- Tokj nutarimą pada- ĮangOje įr paskui nuvažiuoti 
rė Qumcy miesto taryba. Vilniaus pažiūrėti.

j “Keleivis” linki jam sma- 
Medforde nusižudė be- gio> kelionės.

darbis vardu Stephan J. i ----------------
Barter. Jis buvo virėjas ir j Važiuojant piliečiui Sim- 
seniaus dirbdavo restora- šonui pro naują Bostono pil
nuose, bet dabar niekur ne- štą, nuo 18 aukšto nukrito

Turi pataisyt arba nugriauti 
senus namus*

Davė $1,775,338 “prezento” 
gatvekarių kompanijai*
Massachusetts valstijos 

iždininkas išmokėjo Bosto
no gatvekarių kompanijai 
S 1.775,338 deficitui paden
gti. kad kompanija galėtų 
savo šėrininkams dividen
dus mokėti. Kapitalistai rė
kia. kad valdžia neprivalo į 
privatini biznį kištis; bet 
kada tik tas jų biznis suma
žėja. jie tuojaus reikalauja, 
kad valdžia juos sušelptų. 
Ar gi nebūtų tuomet teisin

giau, kad valdžia visai tą 
biznį paimtų į savo rankas?

Pabauda bedarbių naudai.
Somervillės ugnies depar

tamentas nubaudė du ugna- 
gesiu už apsileidimą einant 
savo pareigas, bet pabauda 
turi eiti bedarbių naudai. 
Vienas ugnagesys turi ati- 

j duoti viso mėnesio algą ba
daujančioms šeimynoms šel
pti, o kitas turi paaukoti są
vaitės uždarbį tam pačiam 
tikslui.

NEPAPRASTAS PIRKINYS—FARMA
MEST PERU. ME.

125 akerai žemės, apie 40 akrų dirbamos, didelis sodnas, didelės ap
tvertos ganyklos ir apie $3000 vertės gražios girios, 8 kambarių stu 
ba. didelė barnė, galima laikyt virš 20 karvių. Keletas vištininkų, daug 
įrankių ir visi moderniški, veik nauja malkoms plauti mašina, šalti- 
r:o vanduo, per ūkį bėga upė, kur galima žuvaut ir maudytis, 13 te- 
stintų Guernsey karvių, 2 buliai, 2 arkliai, laukai apsodinti javais ir 
daržovėmis, apie 40 vištų. Dvi mylios nuo industrinio miesto, tirštai 
apgyvento lietuviais ir pasiturinčiais amerikonais. Palei šteitavą ke
lią, arti faelžkelio stoties. Ūkis vertas apie $7500, bet greitam parda
vimui tik $4500. Pirkėjui užtikrintas pelningas, linksmas ir ramus 
gyvenimas Kitos tokios puikios vietos ir tokio didelio bargeno nega
lima rasti. Kas mano įsigyti ūkį, turėtų tuojaus pasinaudoti šia ne
paprasta proga. Kreipkitės tuojau pas:

A- J. KUPSTIS
332 W. BROADMA Y. SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 1662

galėjo gauti darbo.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone prasidėjo dideli 
barščiai. Būna susirgimų 
nuo saulės užgavimo.

ANT RENDOS
> kambariai, naujai ištaisyti; elek

tra ir gazas. renda pigi. 112 Goid St. 
arpe C ir D sts. M. J. kast ant, sav.

YANUSS MARKET
134 W. 6-th Street, kamp. 6-th ir D. 

So. Bostone. NAUJAI PERDIRBTA 
Bl'ČERNĖ. Nauji elektrikiniai šaldy
tuvai, viskas įrengta švariausiai. Mė
sas užlaiko šviežiomis Pas mus ga
lite gaut visokių mėsų, šviežių ir rū
kytų dideliam pasirinkime- Taipgi 
užlaikome kitokius valgomus produk
tus ir daržoves. Pas mus kainos ne
sulyginamai pigesnės kaip kitur. Už
tikite persitikrinti.

W. YANUSS.

DAKTARŲ ADRESAI.

A J. West, M. D.
UETUVIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Valandoa:
Nuo 2 iki 4 dų nuo 7 iki 8 vak.
478 Gallivan Boulevard

DORCHESTER, MASS.
Telefonas Talbot 0847

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE. MASS.

DR. J. MARCUS
Iš MASKVOS IR KAUNO 

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

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston, Masą.
Tel. Capitol 2257 Highlands 3315 
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

Socialistų piknikas jau čia 
pat

Ateinantį nedėldienį. 24 
liepos, įvyks metinis South 
Bostono ir Cambridge’aus 
lietuvių socialistų piknikas 
Norwoode, gerai žinomoj A 
leko farmoj. Vieta tenai la 
bai graži, prie ežero, kui 
galima ir maudytis, ir laive 
liais plaukiot, o prie ežere 
tikrai lietuviškas beržynėli 
ir salė šokiams.

Bus gerų užkandžių ir gė- Į Steve Janeliunas. savininkas 
rimų, bus šaudymas iš lanko I pirmiau buvęs Broadway Ga- 
ir kitokių žaislų. |rage vedėjas.

DORCHESTERIO 
LIETUVIAMS.

Sutaupinimas pinigų ir 
laiko, kurie perka Economy 
Grocery Štoruose, visokius 
valgomus daiktus, ypatingai 
mėsas. Galima gauti visokių 
mėsų kokių tik lietuviai rei
kalauja. Tavoras visados už
laikomas pirmos rųšies. 
Taipgi, pristatom į namus 
namus ant kiekvieno parei
kalavimo. Galite šaukti te
lefonu Geneva 8414. Klaus
kite D. Olseiką, jis visados 
jums patarnaus.

ECCO MARKET 
559 Talbot Avenue 
Dorchester, Mass.

Pasarga. Ant visokių ta
vorų kainos yra specialiai 
nupigintos Pėtnyčioms, Su
batoms ir Panedėliais.

AUTOMORILIŠfAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVE’S REPAIR SHOP 
»65 Eighth st. So.Boston. Mass 

Tel. So. Boston 2351-R

plyta ir pataikė į automobi
lių. Ji išėjo per automobilių 
kiaurai ir sužeidė važiuoto
ju______ _____

PIKNIKAS
Šv. Kazimiero Dr-ja rengia 

puikų pikniką sekmadieny.
24 LIEPOS JULY, 1932
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

DARŽE
OAKLAND. GROVE 

EAST DEDHAM. MASS.
Pikniką* pra-'dės 11 vai. ryte ir 

tęsis iki vėlumos.
Per pikniką nauji nariai bus priima
mi i Draugystę dideliu pelengvinimui: 
Nuo 18 iki 25 m. be įstojimo mokes
ties; nuo 25 iki 45 m už pusę įstoji
mo. Pašalpos moka S7.00 į savaitę: 
pomirtinės $2O'.00. Visi j#. -i naudo
kite. ta proga - »

Piknikas bus grižus. Griež puiki 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Pusė pelno nuo pikniko yra 
skiriama lietuvių vasariniai mokyk
lai. Kviečiame vaikinus ir merginas, 
senus ir jaunus atsilar.kvti

KVIEČIA KOMITETAS I
Kelrodis. Važiuot Elevatorių iki 

Forest Hill. iš ten Dedham Line ka
rais iki Grove Street. Ten bus žmo
gus kuris parodys pikniko vietą. Jei
gu lytų. piknikas neįvyks.

h2 Kainos

ROUNPM),
trip •• JV;
anuitHutoBia- 25*

KIEKVIENA DIENA 
BARGENO DIENA

Per LIEPOS MĖNESI 
Dykai Tikietas į
Paragon Parką 

f 10 tikietų į visus 5011 Į 
L pasilinksminimus J '

Paragon Parke 
Taksai priskaityta

Kas valandą laivų pa‘ar- 
navim nuo Rowes Wharf 
9:15 rvte iki 8:15 vakare.

Šokių laivas išplaukia kas 
dien 8:30 vak. nuo Rowes 
Wbarf (išskyrus Panedė
lį). Grįžta į Bostoną 11 
vakare. Šokiai DYKAI iki 
vidurnakčio. Pete Ventre 
laivo Mayflower orkestrą.

KELIONĖ ?I 
Prie mėnesienos į Bostono

prieplauką.

DIDELIS METINISPiknikas
Rengia South Bostono ir Cambridge’aus 

Lietuvių Socialistų Organizacijos

Nedėlioj, LIEPOS-JULY 21, 1932
Ant Buvusios Aleko Ūkės

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

Tarp kitų įva’rumų bus šaudymas iš saidokų į taikinį, arba ka:p 
indijonai stirnas medžioja.

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

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

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

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

PkffiSMTH
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DIDŽIULIS LAIVAS 
Bostono Prieplaukoj

I Linksma kelionė į Pilgri- 
I mų stoti, laivas Plymou’h 
išplaukia kožną dieną 1 ) 
v. ryte nuo Row~s VYharf 
išskirius Panedėlio ir Su
batos. SubBtomia išplau
kia spocial ai 1:45 dieną. į. 

Aplink Kelionė
Dideliems .............. S 1.25
Vaikam r.uo 5 iki 12 m. 75c

40 Puikių Kambarių 
Pasilinks —šokiai dykai

80 mylių kelionė laivu. Laivas 
PLYMOl'TH sustoja 2 valandas ir 
grąžtą. Norint užsisakyt kambarius

telefonuokite Hub. 1000 
NANTASKET BEACH

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

Visi laivai išeina nuo Roweės Wharf

Elektrikinis Šaldytuvas
YRA PINIGŲ TAUPYTOJAS

ATSARGUS tyrinėjimas 
parodė, kad elektrikinis 

šaldytuvas sutaupo viduti
niai šeimai tarp $50 ir $150 
Į metus! Sutaupinimas pa
sidaro nuo sutaupinto mai
sto—nes jus išmeta t dalį 
nedėldienio kepsnių jautie
nos ar likusių daržovių dėl
to. kad “sugedę*', o tas kai
nuoja pinigai—pinigai, ku
riuos elektrikinis šaldytu
vas butų jums sutaupęs, 
nes palaiko valgius ilgiau 
sausam šalty, nuolatinėje 
temperatūroj žemiau sau
gios srities 50°.

Tai pamislykit. kad elektri
kini šaldytuvą užlaikyt vi
dutiniškai šeimai kainuotų 
tik keli centai Į dieną.

Sužinokit dabar apie tą pa- 
rankumą ir švarumą elek
trikinio šaldytuvo pas ar
čiausi elektrikinį daiktų 
pardavėją, arba Edisono 
Sandėly. Niekad nebuvo ge
resnio laiko pirkt — kam 
laukt ilgiau.

OPTOMETRISTAS
LIETUVYS

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

J. L. P AŠ AK ARNIS, O. D. 
447 Broadnay, So. Boston. Mase.

Tel. Uaiversity MM

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTISTt 
VALANDOS: 9-4 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., ]
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Dr. G. L Killory
M SCOLLAY SQUARE 

Room 22. BOSTON 
Tel. Haymarket 0827

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

Šventadieniais nuo 19 iki 1.

TeL So. Boston 2649. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik susitarus.
Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” namo.

251 BRO A DW A Y, tarp C ir D at 
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias provaa.

Daro visas legalius dokumentus 
317 E STREET, 
(Kampas Broadvray) 

SOUTH BOSTON, MASS- 
Telefonas: South Boston 2723

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

R. M. ŽIDŽIUNAS
Drukuojamos Mašinėlės visų išdirbis-

‘čių, pigiau; Importuotos knygos, laik
raščiai; spaudos, rašto patarnavimas.

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

(Atdara vakarais nuo 6 iki 9)

Jei Nori Nupentyt j 

Ar Pataisyt Namą
KLAUSKITE KAINOS

Jei reikia ir Išpnpieisooju. 
Gausite gerą darbą ir pigiai. 

JUOZAS TAMOŠAITIS (-)! 
11 Ticknor St, So. Boston. 1

Tel. So. Boston 1396-M.

Telefonas: So. Boston IMS.

Bay Vi
Peter Trečiokas ir Jos

GERIAUSI LIETUVIAI 
MECHANIKAI.

Taiso visokius automoMHas Ir 
gerai patarnauja.

Studebaker Agentūra
Reikale kreipkitės ir gausit 
patenkinantį patarnavimą.

Taisymo ir demonstravime 
vieta:

1 HAMLIN STREET,
kampas E. ESgkt Stroat, 

SOUTH BOSTON, MARA

£XTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA

Ijuną Senas Aptiekorins toj pačioj 
i vietoj per pastaruosius 26 metuf 
i ir nėra sąryšy su bile kita aptieka 
’ Visados šviežios šaknys iš Lieta

ves ir visados šviežias Dieles 
galima gauti pas:

DAVID CABITT
REG. APTIEKORIUS 

Visados pasirengęs jums pat
1M SALEM STREET 

BOSTON, MASS.
Telef. lafayette 9342 

Aptieka atdara nuo 8 iš ryto
iki 10 vakaro.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

PARKWAV AUTO 
SERVICE
and FILLING STATION
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

C-einama . Jeigu norite, kad jūsų 
ras gerai trauktų, imkite gazo

liną pas mus.
VIKTOR VAITAITIS 

415 Old Celony Avė,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 9777.

• • •■ ........-




