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BALTIMOREJ 6000 RUBSIU- 
VIŲ IŠĖJO I STREIKĄ.

125 KONTRAKTOR1Ų ŠA
POS IR 62 DIDELĖS D1RB 

TUVĖS UŽDARYTOS.
Įsikūrė Fašistų 
Internacionalas.

Pral. Olšausko Byla 
Vyriausiam Tri

bunole.
Pralotas K. Olšauskas per 

ilgus metus turėjo Lietuvoje 
meilužę ir sugyveno su ja 
sūnų. Kai ji pradėjo per-

SUĖMĖ KUNIGĄ 
DEL OBREGONO
UŽMUŠIMO.

i SUSTREIKAVO 2,200 
BATSIUVIŲ.

Auburn, Me. — Pereitą 
sąvaitę čia sustreikavo 2,-
200 batsiuvių. Streikas kilo 

Meksikas prezidentas Ob- d - j t kad kompanjjos pra-
regonas buvo klerikalų nu- g darbo 12 darbinin.
sautas keturi metai n du ku kurie mėgino organizuo- 
menesiai atgal, bet dėl tos - -

KELEIV»Š
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Represents over 76,000 Lithuanians in 
New Engrland, and ab<>ut 1,000.000 

in the United States
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on Application.
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DETROITE, LIETUVIO KLE
BONIJOJE SKANDALAS

Streiką veda Am&lg&mated 
Clothing Workers of Ame

rica Unija.
Rugsėjo 13 d. Baltimorės 

rubsiuviai išėjo j streiką. Ta 
diena bus minima kaipo di
delė kovos diena Baltimorės 
darbininkams, nes tą dieną 
5,090 rubsiuvių apleido 
dirbtuves, palikdami darb
davius su jų žiauriais užvei- 
zdomis. Darbininkai' buvo 
taip nualinti, kad jie ilgiau 
kentėt jau negalėjo. Ir jie 
neapsivylė; daugelis dirb
tuvių jau pasiūlė taikytis ir 
pakėlė mokestį.

“Baltimore Sun” rašo, 
kad iki pereito ketvergo su- 
srteikavo jau 125 kontrakto- 
rių šapos ir 62 didelės fakto- 
rės.

Streikieriai susirinkimus 
laiko kas dieną įvairiose vie
tose: Lietuvių Salėj, Work- 
men’s Circle Hali, Amalga- 
mated Headąuarters Buil- 
ding, British Sholom Hali 
ir Lehman’s Hali. Visos sa
lės kupinai streikierių pri
pildytos.

Reikalauja algų, ii kurių 
galima butų pragyventi.

Unijos atstovai darbda
viams pareiškė, jog mes 
tvirtai stovėsim užtai, kad 
butų mokama už darbą to
kia alga, iš kurios rubsiuviai 
galėtų pragyventi, ir prie to 
da turi būt pagerintos darbo 
sąlygos.

Lietuvių tarpe šiame 
streike vadovauja K. Matu- 
liauskas.

“New York Times” kore
spondentas praneša iš Vie
nos, kad Austrijos sostinėje 
fašistai įkūrę “Ketvirtąjį 
Internacionalą”. Tenai da
bar esąs to “internacionalo” 
centro biuras. Iš to biuro ko
respondentas sakosi sužino
jęs, kad Amerikos Legi jono 
vadai užtikrinę šitą fašistų 

7 centrą, jog legijonieriai mie- 
u noru sutiksią dalyvauti 
tarptautiniame fašistų kon
grese, jeigu jie gaus iš cent- 
•o biuro pakvietimą. Tas 
<ongresas įvyksiąs ateinantį 
pavasarį, Vienoje.

Toliau korespondentas 
patyręs iš to biuro, kad fa
šistų tikslas esąs fašistinė 
viso pasaulio revoliucija. 
Tuo tikslu dabar visoj Eu
ropoj ir Amerikoj esą ku
riami fašizmo “branduo-
iai”, kaip komunistų 

čeikos”.
‘ja-

Voldemaras Ne- 
grįžta.

Voldemaras pavasarį vyk
damas į užsienį turėjo gau
ti iš Vyriausiojo Tribunolo 
leidimą iš Lietuvos išvažiuo
ti, nes jis stovi po teismu. 
Tribunolas išleido Volde
marą į užsienį ta sąlyga, kad 
jis grįž į Lietuvą nevėliau 
kaip 1 rugsėjo. Bet 1 rugsė
jo diena atėjo ir praėjo, o 
oono Voldemaro nei akių.

daug reikalauti iš jo pinigų! žmogžudystės kun. Jose Je 
ir grąsinti, kad iškelsianti sus Jimenez suimtas 
visas paslaptis aišktėn, pra
lotas vieną naktį ėmė ją ir 
pasmaugė, žmogžudystė iš
ėjo į viršų ir “doros mokyto
jas” Olšauskas buvo pa
smerktas kalėjiman su atė- 
mmiu visų teisių. Jo žemė, 
miškai ir kitokie turtai buvo 
atiduoti jo giminėms. Bet 
Smetona paleido Olšauską 
neatsėdėjus bausmės, ir jis 
u o j aus pradėjo jieškoti sa

vo turtų. Akyplėšišku drą
sumu jis pareikalavo vyriau
sybę pakeisti baudžiamajį į- 
statymą taip, kad teismo 
gimtas iš jo turtas butų grą
žintas jam atgal. Šitas jo rei
kalavimas buvo atmestas, 
odėl dabar Olšauskas pada

vė apeliacijos skundą Vy
riausiam Tribunolui. Šita jo 
byla busianti sprendžiama 
tribunole lapkričio ar gruo
džio mėnesiais.

ti uniją. Streikieriai sakosi 
. negrįšią darban patol, pa-

_ .. .. 11 -kol tie prašalintieji darbi-
pereitą sąvaitę. Policija se- ninkai ,‘)ebus jimti į dar. 

nai jau turėjo jo vardą ir vi- . t ,

są. laiką jo jieško jo, bet iki Į * g *__________
šiol vis negalėjo surasti. Pe
reitą seredą netikėtai sučiu-

KUN. ČIŽAUSKAS SPI
RIAMAS UŽMOKĖT 

$10,000.00.

Socialdemokratų 
Laimėjimas Švedijoj

Pereitą nedėldienį Švedi
joj buvo parlamento rinki
mai. Laimėjo socialdemok
ratai. Jie dabar turės 14 at 
stovų daugiau, negu pirma. 
Ūkininkai laimėjo 9 naujas 
vietas. Daugiausia buvo su
mušti konservativai, “nuo
sakus tautininkai”, kurie 
dabar turėjo savo rankose 
valdžią.

Socialdemokratai dabar 
bus stipriausia partija Šve
dijos Riksdage. Kaip tik 
rinkimų daviniai paaiškėjo, 
konservatyvų vyriausybė su 
premjeru Hamrinu priešaky 
tuojaus rezignavo. Naujam 
ministerių kabinetui sudary
ti busiąs kviečiamas sočiai 
demokratų vadas Hansonas.

Šituose rinkimuose pir
mu kartu Švedijoj buvo iš
statę savo kandidatų sąrašą 
ir fašistai. Bet jie negavo 
nei vienos vietos parlamen
te.

NUŠAUTA 3 POLICMA
NAI IR 3 BANDITAI.
Kelios dienos atgal Okla 

homos valstijoj banditai už- 
ouolė ir užmušė važiuojant 
keliu tūlą Mrs. Susie Sharp. 
Policija pradėjo jieškoti 
plėšikų ir pereitą subatą už
tiko juos miške. įvyko šau- 
dymasis, per kurį buvo už 
mušti 3 banditai ir 3 polic- 
manai. Vienas banditas pa
bėgo. Tankumyne rasta ir jų 
'iždas. Tenai buvo priga- 
benta visokio maisto, gėri
mų ir drapanų.

CHACO BELAISVIAMS
KAPOJA GALVAS?
Paragvajaus karo minis

terija viešai paskelbė kalti
nimą, kad Bolivijos kariu 
menės vadai paimtiems ne 
laisvėn paraguvėnams ka
poją galvas. Per 10 dienų 
kovos dėl Boąuerono tvirto
vės, bolivams pasisekė pa- 
mti kiek belaisvių ir vi 
siems jiems jie nukapoję 
galvas. Be to, bolivai varto
ju sprogstamąsias kulipkas 
ir subombardavę bolivų li- 
gonbutį.

KIEK PROH1BICININKAI 
PAĖMĖ GROBIO.

Per rugpiučio mėnesi 
prohibicijos agentai arešta
vo 7,033 žmones, atėmė 1, 
224 automobilius ir laivus, 
163 bravorus, 264,877 galio
nus alaus, 150,792 galionų 
degtinės ir 34,148 galionus 
vyno.

LITVINOVAS PAS 
PAPENĄ.

Pereitą subatą Berlynan 
atvyko Rusijos užsienio rei
kalų komisaras Litvinovas 
ir turėjo su Vokietijos kanc 
leriu von Papenu slaptą pa
sikalbėjimą. Jis sustojo te
nai pakeliui važiuodamas į 
nusiginklavimo konferenci
ją Ženevoj.

Meška Sudraskė 
Farmerį.

Kanadoj, Manitobos pro
vincijoj, apie 60 mylių nuo 
Emersono miestelio, pas 
farmerį Kawrilią parėjo 
kiemą kartu su karvėmis di
delė juoda meška. Farmerys 
turėjo tik vieną šruotinį 
šautuvą ir šovė meškai į a- 
kis, jis su sunum mėgino pri
baigti ją peiliu. Bet meška 
sugriebė nagais senį farmerį 
ir sudraskė jį. Farmerio se
na žmona mirė nuo išgąs
čio.

RUOŠIASI SKERSTI 
EUROPIEČIUS.

Londone gaunamomis ži
niomis, Indijoj dabar esanti 
platinama literatūra, kurioj 
kurstoma skersti visus euro
piečius Indijoj. Visų pirma 
reikalauja žudyti anglus 
valdininkus, paskui jų šei
mynas, o ant galo ir tuos in 
dus, kurie tarnauja ar šiaip 
kuo nors padeda anglų vai- 
dziai.

175 ŠEIMYNOS NORI SU
LAUŽYT ŠLIUBĄ.

Šį panedėlį Providence’o 
mieste atsidarė - Rhode Is- 
land valst. divorsų teismas. 
Pasirodo, kad 175 šeimynos 
reikalauja persiskyrimo 
Visos ėmė bažnytinį šliubą, 
o dabar nori, kad teismas jį 
panaikintų.

REICHSTAGO RINKIMAI
BUS 6 LAPKRIČIO.

Vokietijos valdžia paskel
bė, kad naujo Reichstago 
rinkimai įvyksią 6 lapkričio, 
taip kaip reikalauja konsti 
.ucija.

kai dabar tas pareikalavęs 
žadėtų pinigų, tai kunigas 
sugalvojęs įskųsti jį kaip 
plėšiką.

Kaip ten ištikrųjų buvo, 
dalykas gal paaiškės teis
me.

I Keli metai atgal čia buvo

{painiota jo jauna parapi 
jonka, Veronika Bukantytė.1 

Ji sako draugavusi su 
“tėveliu.”

Detroito priemiesty Ham-
400 FARMERIŲ PIKIE- 

TUOJA KELIUS.Minn^osvS vėl tramck^kurgyvena lietu- ^daug panaši komedi>
krašty. Iš pradžių jisai gy- pasirodė farmerių pikietai ^kaA pereitą sąyai- kun- TJ^?dalykai^uko-
nesi esąs tas pats asmuo bet |įnt kelių panedėlį 400 kll° didžiausia sensacija. janL a
vėliaus prisipažino, kad jis streįkuojančių farmerių už-

>o jį Meksikos miesto pa-

as pats dvasiškis, kurio po- 
icija taip ilgai jieško jo.

Kaip žinia, prezidentą 
Jbregoną nušovė jaunas 
catalikų studentas Torai, 
turis vėliau buvo užtai pa
smerktas miriop ir nužudy
tas. Tačiaus visiems buvo 
aišku, o valdžia net ir fak
tus turėjo, kad šita žmogžu
dystė buvo ne to vieno jau
nuolio darbas, bet organi
zuotas katalikų bažny
čios sąmokslas, prie ku
rio prigulėjo daug kunigų ir 
vyskupas. Suimtas dabar 
kun. Jimenez yra kaltina
mas tuo, kad prieš pat aten
tatą jisai išklausė užmušėjo 
Turalo išpažintį, iškalno at-;

stojo visus vieškelius Nobles 
apskrity ir grąžino atgal vi
sus vežimus, kuriais buvo 
siunčiami maisto produktai 
į miestus.

rodosi, apie parapijom)Pasklydo paskalas, kad lie- r(^osl» aP1 
tuvių parapijos klebonas, lio moterį, 
kun. Juozas čižauskas, buvo' .bu$ lr S1 sykl 
priverstas užmokėti $10,- nčms juokų.

žmo-

vuu poiicmaniu rouoistuui, «
kuris nesenai vedė Veroniką U Z MOTERĮ KELIA
Bukantytę, jauną ir dailią KUN IRU I RYLA 
kun. čižausko parapijonką. HILĄ.

Detroito dienraštis “Eve- Fairfield, Me. — Tarp šio 
ning Times” 14 rugsėjo lai- miestelio katalikų kilo di- 
doj rašo apie šitą skandalą delis tnuksmas, nes paskly-

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
ANGLIJOJ.

Pereitą nedėldienį Bir-
kenhead’o mieste, Anglijoj, v.™ . » j • —
500 bedarbių pakėlė riau- taip, kad išrodytų, jog polic- do žinia, kad jų dusių ga- 
šps kurioms malšinti nolici-' manas Podolskis susitaręs nytojas, kun. James A. Wlll-ses, kurioms malšinti polici-' manas Podolskis susitaręs A •
ja buvo traukiama net iš su savo jauna žmona mėgi- "?"• •VT? traukiama teisman 
Liverpolio. Keliasdešimts no iš kunigo pasipinigauti. u? svetimos moteriškes pa- 
žmonių buvo sužeista iš a-Jisai atėjęs pas kun. Čižau- vllloJin®ų.
biejų pusių. Iską da 16 rugpiučio ir parei-1 Kunigą skundžia tūlas

—-——— . kalavęs $10,000, grąsinda- William McCabe, geras ka-
Rugsejo 23 dieną oficia- mas paimti kunigą “ant rai- talikas ir parapijonas. Jisai 

liai prasideda jau ruduo. do”, jeigu jis neužmokės sako savo skunde, kad tūlas
Šiaudinių skrybėlių sezonas reikalaujamos sumos. paikas atgal kun. Winnen 

leido jam visas nuodėmės ir.pasibaigė pereitą sąvaitę,' Kunigas sakosi davęs jam pasišaukęs jį ir pasakęs:
palaimino jo revolverį. į 15 rugsėjo. į tuomet certifikuotą čekį vesk mano gaspadinę, Ade- 

.$2,500 sumai, o nuo likusių lę B. Vane, už moterį, o aš 
tuo tarpu atsikalbėjęs. , tau duosiu užtai $500 ir už- 

| Pereitą sąvaitę policma- tikrinsiu užvaizdos vietą pas 
nas tačiau pašaukęs kun. save iki gyvos galvos, 
'čižauską telefonu ir parei-j aš tą merginą vedžiau; 
kalavęs likusių pinigų. Jis sako McCabe, ir kunigas ža-

Patana žudyti jn»u» jėgų ,gia .Savzudybe yra paskuti- tų tuos pinigus į jo namus, mokėjo. Bet dabar jis tą mo- 
nu.toju.ms žmones. msi karžygio darbas 2407 Faber avenue, bet ku-(terj nįo manęs vėi įtkSbino

Vokiečių fašistai stebina J.ei<F kas KUO kroniską mgui nepanorėjus tenai va- jr atstatė mane iš darbo. Va- 
visą pasaulį savo žiaurumu. zmo, kad toliau jis da žiuot, policmanas sutikęs at- dįnasi, “dvasiškas tėvelis”
Jų dorovės mokslasyra gry-į^311^13^ pablogės, toks tun važiuoti klebonijon. Iprasikalto dviem atvejais:
na kanibalų moralė. Gyvas j P38?™11 paskutinę drąsą ir Kunigas tuo tarpu davęs paviliojo teisėtą mano žmo- 
žmogus, kurio jėgos jau ne-!pasrimosuot! nuo gyvenimo; žinią policijos vyriausybei, Įna ir suiaužė kontraktą su- 
begali būt sunaudotos kapi-i Jei P?u klto_U pnęmomų kad policmanas Podolskis iyg darbo, kurį jis žadėjo 
talisto reikalams, pagal fa-;?^12^^.1 n®r3’ .be.nt grąsinimais reikalaująs iš jo man iki gyvos galvos, 
šistų sprendimą, turi būt su. badu nusimanntL Kiekvie- pinigų ir tuojau atvažiuosiąs - TT<5 s.
naikintas lnas> kuns Jauč,asi neb*Pa- jų pasiimti. s,t^ , ^naudas Mc-

Tokias laukines pažiūras turiniai pasiryžti J kleboniją atvyko kelia- kUmg°

„ Tai šitaip filozofuoja nasislėDė už uždangos Ne- Kažin kodėl pradėjo taipder Kraft”°' (“Jėg^s morl-f?nurto garbint°jai- Ir ^igu užilgo pasirodęs i? patrol- nesisekti “dūšių ganyto- 

ig”) I jiems pasisektų pagrobti į manas Podolskis. Kunigas jams ’
Fiš tenai rašo: i ^7? rankas valdybės vairą, padavęs jam čekį $7,400 su- ‘

t-j. • v ■ • -i • 11?1 ^P m zmokrte, kad visi mai ir $100 grynais pinigais,
v alzdiai būtinai reikia; silpnesni žmonės butų žudo- ka§ gu seniaus duotu čekiu 

iš viso padarė $10,000.
Kai policmanas tuos pini

gus ir čekį iš kunigo paėmė, 
tuomet iš po užlaidos išlindo

Fašistu Moralė, Bjauresnė 
Už Necivilizuotų Kanibalų.

išnaikinti visus silpnuosius mi.
ir sergančius. Tam tikslui ----------------
turi būt įsteigti specialus1 MUSSOLINIS “ĮŽEIDĖ 
kontrolės punktai. Jeigu BAŽNYČIĄ.
kontrolė kurio neužtiko, bet pereita nedėldienį Romo- policijos valdininkai ir po
lis jaučiasi silpnąs ar ser- -e į)UV0 atįdengtas pamink- licmaną Podolskį areštavo.

las atminčiai 1870 metų, Jis dabar esąs kaltinamas

IŠDEGĖ 4300 AKRŲ 
MIŠKO.

Californijoj ugnis sunai
kino arti 5 tūkstančių akrų 
puikiausio miško. Kovai su 
ugnimi pašaukta 300 žmo
nių.

SERGA KOMUNISTŲ 
LYDERIS.

New Yorke dabar serga 
William Z. Fosteris, komu 
-ristų kandidatas į Amerikos 
□rezidentus. Per 3 pastaruo
sius mėnesius jis padaręs 
17,000 mylių kelionės ir pa
sakęs 70 prakalbų. Taigi 
pcrsikalbėjo ir dabar serga.

gąs, pats privalo užsiregis
truoti pas kontrolės gydyto
ju

“Taip pat kiekvieno pilie
čio turi būti pareiga, pama
čius kur paliegėli, tuojaus 
pranešti apie tai sveikatos 
policijai. Apskrities gydyto
jai turi palaikyti karišką 
drausmę ir paliegėlį atiduoti 
mirčiai.

“Patys nusižudyti gali tik
tai drąsuoliai. Bailiai ir silp
nieji greitai ir lengvai mirti 
nemoka.

“Net ir tiems, kurie drą
siai kovėsi fmnte ir tenai su
žeisti tapo invalidais, nėra 
jokios prasmes toliau sun- 
kint savo artimuosius. Jeigu 
jie turėjo gana drąsos statyt 
savo gyvybę i pavojų, tai te
gul dabar didvyrškai never

kuomet Italijos kariumenė lupimu pinigų grąsinimais. 
sumušė popiežiaus armiją ir Jo jauna žmona, 26 metų 
atėmė iš jo Romą. Paminklo Veronika Bukantytė, taipgi 
atidengime dalyvavo ir Mu- buvo suimta ir policija ją 
ssolinis. Tas labai nepatiko tardė. Prokuroro padėjėjui 
popiežiui ir Vatikano orga- Fitzgeraldui ji pareiškė, kad 
nas “Osservatore Romano” prieš pat ištekėjimą už po- 
pareiškė, kad tokios iškil- licmano Podolskio ji prisi
mes, tai “bažnyčios įžeidi- pažinusi jam, kad ji drauga-

GANDHI PASKELBĖ BA
DO STREIKĄ.

Indų nacionalistų vadas 
Mahatma Gandhi, kuris da
bar sėdi Punos kalėjime, 
paskelbė bado streiką. Jis 
badausiąs iki mirties.

mas

GRAIKŲ MONARCHIS 
TAI RUOŠIAS PERVERS

MUI.

Čižausku. 
rašoma viešoj

vusi su kun 
i Tai taip 
spaudoj.

Bet žmonės kalba visaip. 
Vieni mano, kad čia tikras

tingą savo gyvenimą užbai- ją.

Ateinantį nedėldienį, 25 “raketas” pinigų lupimui, o 
rugsėjo, Graikijoj bus vi- kiti sako, kad teisybės čia 
suotini rinkimai. Monarchi- nesužinosi, nes tikri faktai 
štai atvirai jau skelbia, kad esą slepiami ir pinigais den- 
jeigu jie pamis parlamente giami.
viršų, tai tuojaus panaikina Yra ir tokių kalbų, kad 
demokratinę konstituciją ir kunigas pats žadėjęs polic- 
stengsis grąžinti monarchi- manui Podolskiui $10,000,

Pereitą sąvaitę Maine’o 
valstijoj buvo renkamas gu
bernatorius ir du kongres
manai. Rinkimus laimėjo 
demokratai. Tai didelis 
smūgis republikonams, ku
rie tą valstiją skaitė 
čiausia savo tvirtove.

dru-

jei jis vesiąs Bukantytę, bet nių.

Ontario provincijoj, Ka
nadoje, pereitą sąvaitę ug
nis sunaikino Spragge mies
telį. Išdegė visas biznio cen
tras ir 25 gyvenami namai. 
Liko be pastogės 300 žmo-

f



Antra* PuslapU "N j( H VIS, 80, BOSTON No. 38, Rugsėjo 21 d. 1932

NE REFORMOS, BET 
REVOLIUCIJA.

Lietuvos socialdemokra
tuose pradeda stiprėti revo
liucinė nuotaika. Jų organe 
“Socialdemokrate” vis daž
niau ir dažniau pasirodo' 
straipsnių, kurių pamatinė 
mintis yra tokia, kad kovoti 
buržuazinėj valstybėj už de
mokratiją ir reformas prole
tariatui visai neužsimoka.

Štai, “Socialdemokrato” 
35-tame numery yra Įdėtas 
S. Kareivos straipsnis “Mu
sų taktikos klausimu,” kur 
autorius sako:

“Socialistinis judėjimas, ku
ris nūdien viso pasaulio kraš
tuose taip aktingai reiškiasi, 
Įgauna naujas kovos formas ir 
naujais kovos Šukiais o r gan i-, 
zuoja proletariato mases, 
sprendžiaman mušin.

“Prieškarinis ir pokarinis 
nekuriu socialistu oportunisti- 
nis nusiteikimas bei reformis- 
tinės viltys blanksta ir didė
jantis buržuazijos reakcionie- 
riškumas bei kapitalizmo visi
škas bankrotas stumia darbi
ninkų mases i revoliucini ke
lią.

“Manymas, kad buržuazinė 
demokratija duos darbininkų 
klasei organizavimosi ir socia
listinės kūrybos laisvę, nudierf 
kovojančių darbininkų tarpe Į 
kelia juoką. Be to. toks many
mas yra bailių, kurie netiki 
darbininkų klasės revoliuciniu 
laimėjimu, baiminasi griežtos 
klasinės kovos...“

Gyvenimas pastatęs so
cialdemokratiją vadovauti 
proletariato kovai. Social
demokratija turinti būt tos 
kovos avangardu ir vesti 
proletariatą galutinan mu
šin su buržuazija. Todėl so
cialdemokratija būtinai turi 
atsipalaidoti nuo reformiz- 
mo.

Socialdemokratų vaidme
nį S. Kareiva aiškina taip: 

“Juk mes marksistai. Mums 
marksistinis metodas duoda 
galimybę analizuoti visuomeni
nius reiškinius, rasti jų prieža
stis ir numatyti pasėkas.Mums 
marksizmas nėra sustingusi 
dogma, bet yra visad gyvu 
kuriančiu metodu. Mes pirmie
ji paskelbėm kovą darbininkų 
klasės naudotojams ir žinom, 
kad darbininkų klasė naudoja
ma todėl, kad privatinė nuosa
vybė pasidarė Įrankiu saujelei 
kapitalistų nuolat turtėti ir 
kurti savitą prabangos kultūrą 
—milijonams darbininkų ken
čiant ir žūstant, žinom, kad 
buržuazija, norėdama (o ji to 
nori!) viešpatauti ir naudotis 
tomis visomis gyvenimo gėry
bėmis, Įžūliai ir atkakliai gin
sis, nesidrovėdama pavartoti 
bent kokių premonių. kad savo 
klasinį priešą sumuštų. Taigi, 
darbininkų klasė, norėdama 
panaikinti kapitalistinę san
tvarką. kurioj tarpsta išnau
dojimas, norėdama nuversti 
buržuazijos priespaudą ir su
kurti tokią visuomeninę sant
varką, kurioj nebus išnaudoji
mo ir priespaudos—socializmą, 
turi atkakliai grumtis su bur
žuazija ir laimės tik revoliuci
niu keliu. Jokių dvejojimų ne
gali būti. Dvejojančius moko 
Įvykiai Vokietijoj, kur dėka y- 
patingų socialinių sąlygų ir 
Vokietijos proletariato refor- 
mistiniems palinkimams šian
dien tenka pergyventi šiurpus 
Įvykiai dėl šėlstančio hitleriz- 
mo, kuris graso kraujuose pa
skandinti darbininkų klasę.

“Vadinasi, ligšiolinė musų 
kaikurių draugų baili taktika, 
—jeigu buržuazija taip ir taip 
darys..., tai mes taip ir taip 
veiksim..., — gavo smūgi ir 
moko kaip reikia elgtis su savo 
klasiniu priešu.”

Nurodęs, kad tik revoliu
cijoj gali būti darbininkų 
laimėjimas, S. Kareiva sako, 
kad tokiu pat keliu turi eiti 
ir Lietuvos socialdemokra
tai. Girdi:

“Mums, Lietuvos socialde
mokratams, pravartu tai atsi
minti ir dabar iš pačių šaknų 
išrauti, jeigu pas kuriuos drau
gus dar jų yra. tuos reformis- 
tinius vapaliojimus, oportunis- 
tinius žaksėjimus ir aiškiai už
akcentuoti klasinę revoliucinę 
kovos taktiką ir nauju pasiry
žimu dirbti. Buržuazinė demo
kratija mums ant tiek reika
linga, kiek jinai leidžia mums 
organizuoti mases revoliucinei 
kovai, nes mes gyvenimo Įvy
kių pamokyti žinom, jog musų 
laimėjimas tik revoliucijoj.“
Mums rodosi, kad drg. 

Kareiva vaduojasi daugiau 
upu, negu šaltu protu. Iš gy
venimo mes žinom, kad re
voliucijos pagal užsakymą 
negalima padaryt, kad ir 
kažin kaip jos norėtume. Iš 
antros pusės, kuomet susi
daro revoliucijai reikalingos 
sąlygos, tai jos tuomet nie
kas nesulaikys. Nesulaikė 
jos Rusijos caras, nesulaikė 
Ispanijos Alfonsas ir nesu
laikys Lietuvos Smetona.

Bet pakol neatėjo perver
smo laikas, darbininkams 
prisieina gyventi buržuazi
nėj valstybėj. Ir čia jiems 
būtinai reikalinga demokra
tija ir reformos. Pavyzdžiui, 
mašinos užima darbininkų 
vietą. Milionai žmonių šian
dien dėl to yra be darbo. 
Kad nedarbą sumažinus, 
darbininkai reikalauja 
trumpinti darbo valandas. 
Tai jau yra reforma. Revo
liucijos pakelti Amerikoje 
šiandien mes negalime, bet 
šitokią reformą povaliai 
pravesime ir darbininkų gy
venimą dalinai palengvinsi
me.

Taigi išsižadėti reformiz- 
mo negalima. Jis visuomet 
buvo ir bus reikalingas. Re
formos yra daromos net ir 
Sovietų Rusijoj, tariamoje 
proletariato valstybėj.

Suprantama, reformos 
nėra galutinis musų tikslas. 
Darbininkų tikslas yra so
cialistinė valstybė. Bet pa
kol proletariatas pasieks ga
lutino savo tikslo, jis jau da
bar reikalauja kai kurių pa 
lengvinimų. Ir kiekvienas 
palengvinimas yra reforma.

: apie Lietuvos valdžią visai 
nėra rašoma, F. Z. baigia:

“Amerikos lietuvių laikraš- 
! čiai Smetonos valdžiai yra 

‘trepni’. Tačiau visai kitaip yra 
su doleriais. Bėgiu vien tik šių 
metų aš pats išsiunčiau kelis 
šimtus dolerių į Lietuvą. Ta
čiau ne kartą cenzoriai pinigus 
nesugrąžino su pažymėjimu
•Retour non admis’.”

Šitoks Lietuvos cenzūros 
elgesys su musų laikraščiais 
parodo Smetonos valdžios

tai sudaro ne tik nenykstąs, 
bet dar vis tebeplintąs bjau
raus rusiško keiksmo vartoji
mas. Miestuose ir kai kur net 
kaimuose tą biaurų keiksmą 
išgirsti beveik kiekviename 
žingsnyje. Vartoja ji suaugę, 
seni žmonės, bet dar plačiau jj 
vartoja jaunimas, kuris net tų 
žodžių prasmės nesupranta. 
Vartoja ji ne tik tamsuoliai, 
bet ir šioki toki inteligentai.”

Kodėl taip yra? Todėl, į 
kad tokia yra prigimtis. Ji

silpnumą. Stipri valdžia, ku- visuomet yra žiauri ir šių: k- 
ri turi žmonių pasitikėjimą, • šti.
•pozicijos laikraščių nesibi-I Švelnumas, nmndagu- 
jo. Imas, kito pagerbimas — tai

--------------- ! civilizacijos padarai, dirbti-
• ni dalykai, ir todėl sunku 
Įjuos žmogui Įkvėpti. Visuo- 

ima beždžionės

LIETUVOS ŽMONES 
NEKULTURĖJA.

“Lietuvos Ūkininkas” pa- met virs’J 
stebi, kad nežiūrint Lietu-, būdas, 
vos žmonių švietimo, jų kul- 
turiningumas nekįla. Esą:

“Neraštingumas visai suma
žėjo, laikraščių skaitymas iš
plito. žemės ūkis persitvarkė 
naujais pagrindais — pakilo 
žemdirbystė, gyvulininkystė ir 
kitos ūkio šakos; senas lūšnas 
pakeičia padorus ir švarus na
meliai.

“Tačiau kasdieniniame žmo
nių gyvenime mes vis dar te- 
bematome labai daug tamsumo 
žymių ar stačiai nevalyvumo.

“Štai musų jaunoji karta 
jau. rodos, turėjo pakankamai 
laiko sukulturėti, apsivalyt ne
valyvų papratimų, pramokti 
visur rodytis kultūringais žmo
nėmis. Bet štai kaimuose po 
senovei klesti jaunimo tarpe 
paprotys kelti peštynes. Kai
mo bernų peštynės taip Įsigy
veno, kad ten jos yra paprasti, 
menkai smelkiami įvykiai.”

Toliaus:
“Didelę gėdą musų visai tau-

LIETUVOS SPAUDA A-
PIE KATALIKŲ UNI 

VER3ITETĄ.
Pereitą sąvaitę Ameriko

je gauta žinių, kad Lietuvos 
valdžia uždariusi vos tik 
atidarytą katalikų universi
tetą Kaune.

Kokiais motyvais valdžia 
vadovavosi iį uždarydama, 
mes dar nežinome, bet kad 
tas universitetas Lietuvai 
buvo nereikalingas, tai dau
giau negu aišku.

Mes nesenai šitoje vieto
je padavėm Lietuvos liaudi
ninkų pareiškimą, kuris ku
nigų universitetui buvo grie
žtai priešingas, o dabar pa
duosime kai kurių Lietuvos; 
laikraščių nusistatymą.

Tautininku. “Lietuvos Ai-'

nariją. valstybinio universite
to teologijos fakultetą, katali
kų universiteto teologijos fa
kultetą ir katalikiškosios akci
jos institutą. Visos jos ski
riamos kunigų paruošimui. Ku
nigų seminarijoj yra išimtinai 
tiktai kandidatai į kunigus. 
Kitokių ten visai nelaikoma, lr 
universitete teologijos klauso 
tiktai kunigai bei kandidatai i 
kunigus. Be to, dar prie kiek
vienos vyskupijos arba jau yra 
arba norima Įsteigti kunigų se
minarijos. Vadinasi, ateity tu
rėsime astuonias mokslo Įstai
gas. skiriamas vien tik kuni
gų paruošimui. Iš jų net ketu
rias Kaune.”

“Lietuves Žinios” paste
bi:

"Aštuoniom kunigų ir kleri
kalų gamyklos! Net ir ‘L. A.’ 
išsigando. Ir tikrai yra ko išsi
gąsti, nes toks ‘juodas tvanas’ 
sudaro rimtą pavojų dar silp
niems Lietuves kultūros ir pa
žangos diegams. Pasaulinis 
klerikal. internacionalas nutarė 
paversti Lietuvą savo centru. 
Lietuvoje bus rengiami kleri
kalai ne tiktai ‘vidaus rinkai’, 
bet ir eksportui Į Rytus, kata
likų akcijai stačiatikių tarpe. 

Apie tai ‘Ryte’ savo laiku bu
vo rašyta. Dabar tas Klerin- 
terao nutarimas vykdomas.

“Katalikų universitetas turi 
tikslą paruošti karingojo kle
rikalizmo aktyvią veikėjų ma
sę. kuri ateityj sudarytų ‘smo
giamuosius burius’ užgrobti 
vadovavimui visuose gyveni
mo srityse, o ypač politikoje. Į 
tai protaujančioji visuomene 
turi atkreipti dėmesį.“

“Lietuvos Aidas” ironi-das” sako:
“Vadinasi, turėsime Kaune.zuoja, kad — 

keturias beveik identiškas! “turėjom ‘katalikiškus’ laši- 
mokslo Įstaigas: kunigų semi-j nius, sviestą sūri, kiaušinius.

'Kriminalistai', Sako Hooveris
Dabar turėsim ‘katalikišką* 
komerciją, fiziką, chemiją.”

O “Lietuvos 
duria, jog —

Žinios” pri-

Ne, tikri patriotai ir dien* 
telmanai, atkerta Glass

f ordas.
iš WashingtonoIšvijęs

“butų pusė bėdos, jei turė-' veteranus gazinėmis bom- 
tum tik ‘katalikišką’ komerci- bomis, kardais, durtuvais ir 
ją. fiziką ir chemiją. j tankais, ponas Hooveris lie-

. “Bet nelaimė, jei keliems pė savo justicijos departa- 
šimtams, o gal ir tūkstančiams mentui “ištirti”, kas tie ve- 
jaunuolių i galvas bus prikim- teranai buvo per vieni.
Šta visokių viduarmžių prie-1 Justicijos departamentas 
tarų ir jie taps dvasiniais pa- tyrinėjo iki šiol ir šiomis 
lieteliais ir klerikalizmo fana-1 dienomis patiekė ponui 
tiltais.” j Hooveriui savo raportą. Po-

Ar galima rasti bent koki nas Hooveris tą raportą pa- 
pateisinimą katalikų univer- skelbė spaudoj. Tenai pasa- 
siteto steigimui? Valdžios kyta, tie veteranai buvę “di- 
organas sako, kad — įdžiausis kriminalistą susi

voki© pateisinimo rasti ne- rinkimas. ’
galima.Antro universiteto stei
gėjams pakanka, kad jį nubal
savo pavasarininkai ir davat
kos. Bet pavasarininkai ir da

Taigi gerai esą, kad Wa- 
shingtono policijos viršinin
kas Glassfordas susiprato 
nareikalauti kariumenės

vatkos lygiai taip pat gali nu- jiems išvyti, ir gerai, kad 
balsuoti kad nniversitetas bu- ■ ponas Hooveris tuojaus ka
tu Įsteigtas kiekviename baž- riumenę pašaukė ir Ameri-
nytkaimy.“
Pagalios “Lietuvos Ai

das” prieina prie išvados, 
kad to universiteto 
esąs netiek ruošti mokslo 
vyrus, kiek klerikališkus po
litikierius, nes ir patys to u- 
niversiteto vedėjai mokslo 
srity esą visai nežinomi. 
“Užtat jie gerai žinomi kai
po smarkus politikieriai.”

KIEK SURINKTA AUKŲ
KATALIKŲ UN1VERSI 

TETŲ.
Apskaičiuojama, kad nuo 

pernai rudens iki šių metų 
rugpiučio mėn. vidurio, par
davinėjant plyteles, esą su
rinkta aukų katalikų univer
sitetui apie 65,000 litų.

LAIKRAŠČIŲ NEĮSILEI 
DŽIA, BET DOLERIUS 

PRIIMA.
“Naujienų” bendradarbis

F. Zavist nurodo, kad Lie 
tuvos valdžia Amerikos lie
tuvių pažangių laikraščių 
neįsileidžia, bet amerikiečių 
dolerius labai mėgsta.

Jis rašo:
“Mano brolis labai domisi

► Amerikos lietuvių gyvenimu ir 
nuolat prašo, kad aš jam kar
tas nuo karto prisiųsčiau po 
keletą numerių laikraščių. Pa
vasari aš jam pasiunčiau pun
dą Įvairių laikraščių ir para
šiau laišką, pažymėdamas, ko
kius spaudinius siunčiau. Pra
ėjo kiek laiko ir štai gaunu iš 
brolio laišką, kuriame nusi
skundžia, jog jokių laikraščių 
jis negavęs.

“Tada aš nutariau siuntini 
apdrausti. Bet ir tai nieko ne
gelbėjo. Mano siuntini sugra
žino su užrašu: ‘Retour non 
admis.’ Užantspauduotas pir
mos klasės registruotas siunti
nys buvo suplėšytas ir sujauk
tas. Matomai, kiauliški cenzo
riai nežino nei to, kad to siun
tinio nevalia plėšti be jo savi
ninko sutikimo.”
Nurodęs, kad yra grąžina

mi net tokie numeriai, kur

j?

• LAUKINIŲ KAUKIMAS
-Mtvo tolumoj" — kaip 

atraizeluota Ameriko* įžymiausio gy- 
visliu lopytojo Paul Rrmtom ... 
ikrėplo šiaurio* koto* tarpe Arntkū- 
no laukinio šunie* ir pikto rilko ... 
kaip aprašyta garsioje J ark korulo n 
norelėje apie kotą su šalia gamta 
šaltoje šiaurėje'.

. i»». 
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Tobacco Co.

—ir žalias tabakas 
neturi vietos cigaretuose

Jo nėra Lockies 
. . . lengviausiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte

MF.S perkame puikiausią, pati 
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 

žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva* - todėl Šis

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

“it’a toasted**

"Jei -mėgus perslytą geresnį knygą, pnakytą geresnį pamokslą, ar paistytą tabilesnira sląslts pelitu 
įaaiyti negu js kaimyne:, o peši. Iety tą nemuš mišką lenkinėję,sistiek peleniu iki jo inrą pramins taką."

RALFU VALDO EMERSON
Ar n> pareiškimu neginėtinai puiiknM kedil fanali* taigi ria ir priima Lucky Strike?

kos šeštinę apvalė nuo “kri
minalistų.”

Išvada iš to aiški: reikia 
tikslas1 P°n3 Hooverį vėl rinkti i A- 

merikos prezidentus.
Bet Washingtono polici

jos viršininkas Glassfordas 
ėmė šitą politišką Hoove
rio koncertą ir sugadino.

Visų pirma, sako Glass
fordas, aš niekad kariume
nės veteranams mušti ir de
ginti nereikalavau.

Toliaus, veteranai nebuvo 
jokie kriminalistai, sako 
Glassfordas. Jie buvo pavy
zdingi džentelmanai ir pa
triotai.

“Vienu laiku veteraną 
skaičius Washingtone siekė 
20,000 vyrų,” sako genero
las Glassfordas. “Ir per visą 
savo Washingtone buvimą, 
jie užsilaikė taip pavyzdin
gai, kad geriau nebūtų ga
lėjus užsilaikyti reguliarės 
armijos divizija.”

Na, tai kas dabar meluo
ja?

Apie Kun. Strazdelį
“Džiaugės Strazdas 
burna, radęs varną labai

durną.”
Ant Kamajų kapinių ilsisi 

kun.. Strazdelis, į00 metų 
atgal miręs liaudies dainius. 
Tai buvo asmenybė, kuris 
parodė kas yra žmogus, kas 
yra kunigas ir kokios žmo
guje vyriauja silpnybės. Ka
majuose jis turėjo panelę, su 
kuria buvo sugyvenęs sūnų. 
Tai jis net dainelę sukurė: 
“Džiaugės Strazdas visa 
burna, radęs varną labai 
durną...”

Vyskupui pradėjus barti, 
kam jis išjuokia savo šven
tas pareigas, Strazdelis at
sakė: “Dievas turi Sūnų, o 
man tai niekis.”

“Zarasų Kraštas”, Nr. 3.

DANCIGO PIRKLIAI 
PIRKS LIETUVOS 

SVIESTĄ.
Dancigo pirkliai kreipės Į 

Pienocentrą prašydami, kad 
jiems Pienocentras parduo
tų sviesto. Ligi šiolei Danci
go miestas būdavęs aprūpi
namas Lenkijos sviestu, bet 
paskutiniuoju laiku Lenki
jos sviesto gamyba taip su
mažėjusi, kad Lenkai svies
to ne tik i Dancigą neatve
ža, bet ir kai kuriems savo 
miestams jo stinga. Taigi, 
Dancigo pirkliai sako, kad 
jie nori Lieutvos sviestą ga
benti ne tik Į Dancigą, bet 
jei busią galima, tai vešią ir 
į kai kuriuos Lenkijos mies
tus.

Karo departamentas už- 
gyrė valdžios projektą vie
šiems darbams Amerikos 
uostuose ir upėse. Tas pro
jektas kaštuos $41,577,260 
ir reikalaus 35,000 darbi
ninkų.
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AMERIKOSLIETUVIŲ
Didžiausis Garlaivis Po Karo.AIP KOVOJA ILLINO- 

JAUS NAINIERIAI.
MUŠEIKOS SUMUŠĖ
DRG. ČERNIAUSKĄ.

“Naujienų” Skaitytojas 
praneša, kad maršuojant 
maineriams į West Frank
furtą mušeikų buvo sumušta 
ir keliatas lietuvių angliaka
sių. Tarp kitų nukentėjo ir 
drg. V. Černiauskas iš 
Springfieldo, senas “Kelei
vio” korespondentas.

Sako, kaip skaudžiai drg. 
Černiauskas ir jo kaimynai 
nukentėjo, galima spręsti 
jau iš to, jog teko šauktis 
gydytojo pagalbos, šlykš
čiausias dalykas buvo tas, 
jog nukentėjusiems maine
riams nenorėjo suteikti pa
galbos nei vietos daktarai, 
nei vietos ligoninės. Buvo 
nemažai tokių mainerių, ku
rie per visą naktį bėgo iš 
užpuolimo vietos, kad tik 
nepatekus mušeikoms j na
gus.

Tai buvo mums gera pa
moka, —mes patyrėme, jog 
šerifo ir kasyklų mušeikos 
neturi jokio žmoniškumo. 
Mušti ir šaudyti ramius ir 
beginklius mainerius jiems 
nieke nereiškia. Well, mes 
kitą kartą žinosime, kas 
reikia daryti.

Kaip jau pirma rašiau, 
mes turėjome savo konfe
renciją, kurioj išrinkom ko
misiją iš šešių narių. Ta ko
misija turės išdirbti planus, 
kaip butų geriausiai mar
guoti į West Franfortą 
Truks ar laikys, bet mes vis- 
vien ten maršuosime ir sta
tysime savo pikietininkus, 
kad išvesti dirbančius mai 
nerius Į streiką.

Komunistai ardo darbinin
kų vienybę.

Reikia pasakyti, jog West 
Frankfort yra komunistų li
zdas. Nežiūrint į tai, maine
riai ten mažiausiai laikosi 
vienybės. Kuomet kituose 
miestuose streikuojama, tai 
westfrankfortiečiai eina i 
kasyklas dirbti. Pasirodo, 
kad jų tas komunizmas nei 
kiek nekliudo jiems spiauti 
ant darbininkų vienybės. 
Dėliai to streikininkai yra 
labai Įtūžę. Jie sako, kas tai 
per komunistai, jeigu tokius 
šposus daro, — dirba, kuo
met mes streikuojame.

Jau 16 kasyklų pasirašė su
tartį su nauja unija.

Streikininkai neprivalo 
nusiminti./Mes neužilgo su
silauksime pašalpos ir musų 
skurdas palengvės. Sub-di- 
striktas tuo reikalu yra susi
rūpinęs. Jis deda pastangų, 
kad kaip galima trumpesnėj 
ateityje butų galima pradėti 
streikininkus šelpti. Jau yra 
ir pinigų prisiųsta. Mainie- 
riai, kurie prisidėjo prie 
naujos unijos ir susitaikė su 
kasyklomis, irgi rems mus, 
kad mums nereikėtų badau
ti ir pasiduoti Lewiso maši
nerijai. Su musų naujai į- 
steigta unija Progressive 
Miners of Am. jau pasirašė 
kontraktus 16 kasyklų De
rybos eina ir su kitomis ka
syklomis.

Svarbu pažymėti, kad su 
nauja unija padarė sutartis 
dvi tokios kasyklos, kurios 
praeityj su unijomis neturė
jo nieko bendro. Į naują li
niją visi žiuri gana palan
kiai, nes jie žino, jog jos 
viršininkams nebus moka
mos tokios didelės algos, 
kaip kad privertė mus mo
kėti Lewis su savo genge.

Socialistai padeda streikuo
jantiems maineriams 

kovoti.
Pereitą sąvaitę Spring- 

fielde buvo socialistų pra
kalbos. Kalbėtojų buvo net 
trys. Vienas jų atvyko iš In
diana valstijos. Visi jie kal
bėjo apie darbininkų reika
lus ir depresiją. Nurodė jie, 
Į tai, kad angliakasiams ten-1 
ka vesti kovą dviem fron-; 
tais: pirmiausiai jie turi ko
voti su kasyklų operatoriais. 
Senoji unija šioj kovoj ne 
tik neremia angliakasius, 
bet dar eina prieš juos. Le- 
wis ir jo sėbrai nori visiškai 
pakrikdyti kaitą buvusią 
galingą angliakasių uniją.

Kalbėtojai išreiškė savo 
pritarimą naujai unijai, pa
žymėdami, kad prie susidė
jusių aplinkybių kitokios iš-

LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO
VĖS REIKALU.

PHILADELPH1A, PA.

Vilniui Vaduoti Komiteto 
piknikas pavyko gerai.

Rugsėjo 11 dieną “Vytau
to Parke” Įvyko Vilniui Va
duoti Komiteto piknikas, į 
kuri buvo pakviesti ir lakū
nai, Darijus ir Girėnas, ku
rie ateinančiais metais ruo
šiasi skrįsti iš New Yorko Į 
Kauną. Jiedu atvyko Į pik
niką da iš vakaro.

Diena piknikui pasitaikė 
graži ir žmonės pradėjo rin
ktis jau nuo 11 valandos ry
to. Apie 12 valandą atskri-

čia parodytas naujausis italu garlaivis keleiviams vežioti. Jis do parkan ir lakūnai, 
yra 880 pėdų ilgio, 54,000 tonų įtalpos ir daugiau kaip 27
mazgų greitumo. Tai yra didžiausis garlaivis pastatytas po 
karo. Jis pakrikštytas “Rex” (“Karalius”).

DIENRAŠČIŲ IR RADIO SKELBIAMOS 
MELAGYSTES APIE DARBUS.

DETROIT, MICH. ’ sėbrai republikonai negali
nuraminti. O tai vis dėlto,Rugsėjo 5 d. vietiniai . , .. . ...

dienraščiai ir radio paskel- kuopos reikalus
ėitieš ir nebuvo.' Vienas kai- bė sekamą naujieną: “Ry-'tY^?e . ? a’’a'

toj rvtą virš 100,000 darbi-:?1“? As Pata> H tam. sn1e- 
ninkų gris atgal j dirbtuves /ep^likonui re-
prie savo senųjų darbų ir is 3o2 kuopos p.r-
pradės normališkai dirbt. inu,Vį?>.lam 

“Vien tik j Fordo River ^P1 SLA- 3o2 kuoPos 
Rouge dirbtuvę sugrįš apie Jve*
65,000 darbininkų. Taipgi• 
daug darbininkų sugryš prie i 
savo senųjų darbų Į Murray

bėtojas, kuris specialiai va
žinėjosi po įvairias kasyk
las, papasakojo daug Įdo
mių dalykų iš angliakasių 
gyvenimo. West Virginia 
kasyklose, sakė jis, mulais 
kompanijos daug geriau rū
pinasi, negu maineriais. Mu
lams yra įsteigti šviesus ir

Susirinkę vyrai, moterįs ir 
vaikai apspito skrajūnus iš 
visų pusių. Komisija priėmė 
garbingus svečius orkestrai 
grojant maršą. Pasveikini
mo prakalbą pasakė p. J. V. 
Grinius ir kiti. Po to prasi
dėjo oru pavežiojimo “rai- 
dai.’Tš pradžių susirinkusie
ji kaip ii- bijo jo,bet “drąsuo
liams” padarius pradžią, 
baimė visų dingo ir tik grū
dosi viens per kitą pirmiaus 
sėdynę gauti. Maži vaikai 
tėvams nedavė ramumo, 
verkė, kodėl jiem neduoda 
“raido” pirma už kitus.

Apie 2:30 po pietų “Vy
tauto Parkas” prisikimšo

Visi jau senai žino šios į patįs negali dalyvauti ir ku- 
Bendrovės vargus, ir apie, rie neturi draugo ar kaimy- 
tai jau neatkartosime. Ben- no, kuriam pakaitą galėtų
drovė turi dar pusėtinai tur
to, kurį reik likviduoti, bet 
dabąrtinis direktoriatas ne
gali to padaryti be šėrinin
kų įgaliojimo, o šėrininkai 
gali įgalioti tiktai metiniam 
savo suvažiavime, kuriame 
yra šėrininkų kvorumas. Per 
kelioliką pastarųjų metų bu
vo daryta viskas, kad kvo
rumą turėti, bet vis nepasi
sekė. Praeitame suvažiavi
me senasis direktoriatas, o 
labiausiai Bendrovės sekre
torius, buvo įtariami, buk jie 
tyčia nesistengią turėti kvo
rumo, idant tokiu budu ga
lėtų “pabaigti Bendrovę

paduoti, gali savo pakaitą 
išpildę pasiųsti bile vienam 
iš komisijos narių, o jei nei 
vienam iš jų nepasitiki, tai 
bent vienam iš dabartinių 
Bendrovės direktorių.

4. Nežiūrint kam bus bal
sas pavestas, pakaitoms ga
lima vartoti tas formas, ku
rias komisija išsiuntinėjo. O 
jei randas kui- bent vienas 
šėrininkas, kurs tų formų 
nėra gavęs, lai tuojaus krei
piasi prie Bendrovės sekre
toriaus ir reikalauja tų for
mų (blankų).

8. Visų parankumui ir pa
valgyti.” Todėl patariant brinkimui čionai yra paduo
tiems šėrininkams, kurie ro-,^am^ komisijos ir direktorių 
dė direktoriatui nepasitikė-1 vardai ir antrašai; neatidė- 
jimą, buvo išrinkta specialė 10Jamai pnduokit savo pa- 
pakaitų (proxv) komisija iš laitas kam patinka, ir tuo- 
J. J. Bačiuno? J. Ambrazie-mi sutaupykit Bendrovei di- 
jaus ir Dr. Venciaus, ku-įd.ehu? Paščius ir direkto- 
riems buvo pavesta surinkti i riatui nesmagumus.
pakaitas nuo visų šėrininkų, 6. Pakaitų Komisija: J. J.
kad bent 1933 metų šuva- Račiūnas, Sodus, Mich.; J. 
žiavimas, kurs atsibus sau- J Ambraziejus, 120 Grand st.,
šio mėnesy, turėtų kvorumą.

Žinios gautos nuo komi
sijos narių parodo, kad ko
misijos pastangos neatneša 
tikėtų vaisių ir surinktų pra
kaitų skaičius yra labai ma
žas. Nekurie šėrininkai atsi
sako pakaitas duoti politiš
kais, kiti asmeniškais sume
timais. Todėl prisieina vi

siems šėrininkams paaiškin
ti sekantį:—

1. Tie šėrininkai, kurie 
galės suvažiavime dalyvaut, 
neturi reikalo niekam pakai-

Brooklyn, N. Y., ir Dr. B. 
Vencius, 499 Grand st., 
Brooklyn, N. Y.

7. Direktorių vardai ir an
trašai yra sekantįs: Pirm. 
A. Mikalauskas, 2309 E. 21 
St., Brooklyn, N. Y.; P. 
Bukšnaitis, 10440—117th 
st., Richmond Hill, Brook
lyn, N. Y., vice pirm.; sekr. 
A. B. Strimaitis, P. O. Box 
127, New York, N. Y.; ižd. 
A. S. Trečiokas, 197 Adams 
St., Newark, N. J. Kiti di
rektoriai: X. Strumskis,

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI. automobiliais, busais, tro-

---------- kais, motorcikliais. Aibės
žmonių, ir vis dar važiavo 
daugiau. Padaryta skrajoji
mo oru pertrauka. Prasidėjo 
kalbų programas. Ant paga
mintos estrados susirinko 
svečiai. Grinius pasakė Į- 
žanginę kalbą, po to persta
tė publikai lakūnus. Kalbė 
jo adv. N. Rastenis iš Bal 
timorės, tautinės parapijos 
klebonas kun. Valatka iš 
Scrantono, adv. Vasiliaus-

name, konduktoriams ir bu-!““k““į ££ to ® Oiicagos vietos adv 
sų vežikams gryzti prie savo «;lintit 1 M. šilkas, d-ras G. J.
darbų. Nes reikės paleisti * Klimas, St. Gegužis iš Ma-
visi streetkariai ir busai ; Šitokio tunelio iš hancy City, d-rė Šliupiutė
vežt Į darbą darbininkus.” \ Maskvos j Portugaliją tik- Jankauskienė iš Newarko, 

Kitų miestų darbininkai {®nyt>eJe visai nėra. Tas pie- “Vienybės” redaktorius Va 
pradėjo važiuoti, tikėdamie- šinys ir jo aprašymas, ką laiti^1 ir ant galo vietos tau- 
si čia gauti darbo, bet jo ne- ; tamsta prisiuntei mums iš tinės lietuvių parapijos vys- 
gali gaut. ' ĮMontrealo anglų laikraščio, (kūpąs K. M. Žukauskas.

Rugsėjo 6 d. nuo 5tos va- • fantazija, tašytojo
landos ryto iki 5-tai valan- g sutvertas vaizdas. , nnhlika bnvn nnfntntrdai vakaro visi streetkariai Praktikoje da nieko pana- mu1’ Publika buvo nufotog
ir busai buvo pilni prisigru- sa^ nera 
dę darbininkų. Vieni važia- pada nors. 
vo dirbti, kiti važiavo darbo A. Bacėnui.

švarus tvartai, kuomet mai-,Corporation of America, jį - --------
neriai turi gyventi baisiau-' Bohn Aluminum and Brass Rokpetei. — Eilėse visai 
siose landynėse. Ten visai ,Co., Į Kelsey-Hayes Wheel ,nėra poezijos. Nedėsime, 
paprastas dalykas kad 15-'Co., ir daugelio mažesniųjų Geriau rašykite proza.
16 metų amžiaus mergaitės ’ dirbtuvėlių darbininkai Hamiltoniečiui demokra
pakeliais parduoda savo ku- 'gryšta prie savo darbų. __ Ačiū kad par ase t, bet
ną, idant apsiginti nuo bado ( 230,000 vaftų pradės ei- Jaį^raštin nedėsime, nes tai
šmėklos. Priminė jis dar ir ,ti Į mokyklas ir visi^moky- ,privatiniai šeimynos reika- 
tą faktą, jog socialistai tojai ir mokyklų prižiūrėto-;^
tiems mainenams 
nemažai aukų.

surinko

Kodėl turtingoj Amerikoj 
darbininkai badauja?
Amerika, sakė tas kalbė

tojas, yra turtingiausia šalis 
pasaulyj. Čia yra tiek viso
kio turto, kad kiekvienas 
žmogus galėtų būti viskuo 
aprūpintas. Bet tikrumoje 
taip nėra. Šiandien Ameri
koj milionai žmonių kenčia 
skurdą, kai kuriems tiesiog 
tenka badauti. Kodėl? Atsa
kymas tegali būti vienas: 
saujalė parazitų susikrovė 
milžiniškus turtus iš darbi
ninkų prakaito. Darbinin
kams jie tik tiek temokėjo, 
kiek reikalinga jų gyvybės 
palaikymui. Kada užėjo blo
gi laikai, tai darbininkai be 
niekur nieko tapo išmesti Į

tojai ir mokyklų prižiurėto- 
tojai gryšta prie savo darbų. Į

Detroit Streetcar Ry. Į-‘ M- L- Balchunui.—Labai 
sakė visiems pirmiaus atlei- ačiū už prisiųstas iškarpas, 
stiems nuo darbo motoram-1 p KugeIiui. _ Labai įdo.

Pasibaigus kalbų progra- 
ui, publika buvo nufotog-

ir kažin ar bus rafu°ta. Po to prasidėjo iš 
į naujo oru važinėjimas. Da
bar dar daugiaus buvo mė- 

— Sunaudo- gėjų, nes publikos privažia-

tų duoti. Nes visos pastangos 110355—103rd St, Rich- 
yra dedamos tik tam, kad mond Hill, Brooklyn, N. Y.; 
šėrininkų balsai butų atsto- B. J. Schegaus, 134 Broad- 
vauti ypatiškai arba per pa-,way> Brooklyn, N. Y.; S. Ki- 
kaitas suvažiavime. Tai vis-:šonas, Barrington, N. J.; ad- 
kas. jvokatas F. J. Bagočius, 253

2. šėrininkai tų kolonijų, :W. Broadway, So. Boston, 
iš kurių bent kas tikrai ma- Mass.
no suvažiavime dalyvauti, L. A. B-vės Sekretorius, 
gali savo pakaitas išduoti A B. Strimaitis
tam, kas dalyvaus. G. P. O. Box 127,

3. Visi šėrininkai, kurie New York, N. Y.

jieškoti. Bet tik kokis ketvir- jome visą medžiagą. Labai Vo jau kokie 5,000 žmonių!
tadalis gavo dirbt, o nauji aciu. 
darbo jieškotojai, turbut, 
nei vienas darbo negavo.

Kuomet seni Fordo dar-
gatvę. O kurie ir pasiliko bininkai nuėjo prie savo se

nųjų darbų, tai tik kokis 
trečdalis gavo dirbt. O iš ki
tų atėmė ženklus ir pasakė: • 
“Eikit namo; kai reikės, pa
šauksimi Likusieji gauna 
dirbti po 2—3 dienas sąvai-1 
tėj. Kur pirmiau dirbo po Į 
vienu bosu 150 vyrų, tai da
bar dirba kokie 20-—25 vy
rai. Ir iš tų pačių kas dien 
atleidžia nuo darbo.

Kitų kompanijų dirbtuvė
se irgi tos pačios bėdos, jei 
da neblogesnės. Todėl • be
darbiams nepatariu čia va
žiuoti darbo jieškot, nes čia 
jo nerasit.

Girdėjau, kad LSS. 116 
kuopa formališkai atsimetė 
nuo fašistinės Detroito Lie
tuvių Draugijos Tarybos, 
kurios tikslas yra garbinti 
Lietuvos diktatorių Smeto
ną Labai gerą darbą atliko 
socialistai. Nes sykiu su 
Smetonos garbintojais dar
buotis jųjų naudai, tai jau 
per daug žemas ir neleisti
nas socialistams darbas.

SLA. 352 kuopos pirmi
ninkas, pirmiau buvęs sme
toninis “sandarietis-demo- 
kratas”, dabar jau aiškus 
republikonas F. Motuzas, 
kuopoje bepirminmkauda- 
mas sukėlė tarpe narių tokį 
.nerimą, kad nei jis, nei jo

dirbti, tai tiems tapo nuka
potos algos.

Maineriai žada balsuoti už 
socialistus.

Savo kalbose socialistų 
kalbėtojai papasakojo daug 
naudingų dalykų. Susirin
kusieji angliakasiai jiems 
pilniausiai pritarė. Aš visai 
neklysiu pasakęs, jog šiais 
rinkimais socialistai turės 
didelį pasisekimą tarp ang
liakasių. Nuo daugelio aš 
girdėjau, kad jie balsuos už 
socialistų tikietą. Pirma an
gliakasiai vis svyruodavo: 
kai nieko gero nesusilauk
davo iš republikonų, tai bal
suodavo už demokratus. Ta
čiau jie dabar įsitikino, jog 
iš demokratų jie nieke gero 
negali tikėtis. Franklin 
kauntė demokratų valdo
ma, o tačiau ten demokratiš
kas šerifas angliakasiams 
surengė tikrą pogromą.

Pereitais rinkimais aš 
pats nebalsavau už socialis
tus, bet šį rudenį aš pirmas 
įmesiu savo balsą už Nor
man Thomas. Aš turiu so
cialistų ženklelį ir tuo di
džiuojuosi, nes priklausau 
darbininkų partijai

“N.” Skaitytoja*.

Kokios gailios putos!
gATGKIT ant visai! 

skalblentčs. Rins-
—drapanos būna ba 
už puoduką, Rjns.> 
putų už papurusius 
ėmusiam vaa- 
4eny. Geras di- 
šėtns—ir visai 
valai. Gaukite 
DIDELI pa
kečių.

Stalai ir staleliai po žaliuo
jančiais medžiais apkrauti 

‘valgiais ir kitais skanumy
nais, tartum nedarbo ir de
presijos Amerikoj visai ne
būtų. Šokių salė buvo kimš- 
te-prikimšta jaunuoliais, ku
rie šoko kiek sveikata lei
do. Kapitonas Darius kas 5 
min. kilo su keleiviais oran 
ir padaręs viršui piknikie- 
čių 8 pavidalo figūrą, vėl 
leidosi žemėn naujus pa
imti Ir taip be pertraukos 
sklaidė iki 7:30 vakaro.

• Pradėjus temti kapitonas 
Darius nuskrido aerodro 
man. Ir publika pradėjo va- 

į žiuoti namon. Piknikas pasi
sekė visais atžvilgiais. Pasi
pelnė lakūnai ir Vilniaus 
Vadavimo Komitetas. Biz
nio atskaitos ir padėkavonės 
tilps vėliau.

V. V. Komiteto rast.
Z. Jankauskas.

Oar tsss
TAX CLUB

■

Yra Didelis Skirtumas
Tarp ESSEM gaminių ir kitų išdirbysčių mėsos.

Jausdami didelės atsakomybės prieš tūkstan
čius šeimų, kurios per daug metų vartojo ESSEM 
produktus ir visuomet buvo musų prekėmis pa
tenkintos. norim viešai pareikšti štai ką:

“GARANTUOJAME, kad visokios mėsos su 
ESSEM MARKE yra gaminamos iš šviežiausių ir 
geriausių mėsos rūšių, ir tinkamai šios srities 
ekspertų pagal skoni užtaisytos.

“GARANTUOJAME, kad kožną mašina. 
Įrankis ir visa dirbtuvė yra užlaikoma griežtoj 
švaroj, sulyg visų higijėnos reikalavimų ir po 
valdžios priežiūra. Kožnas musų darbininkas pri
valo saugot griežtą švarą ir higijeną.

“Virinti ir kepti kumpiai, dešros, frank tur
tai, salcesonai ir 25 kitokie gardus ir sveiki val
giai iš mėsos visuomet yra gatavi dėt ant stalo.

“TIKTAI ESSEM GAMINIAI YRA ŠVIEŽI. 
MAISTINGI IR LENGVAI VIRŠKINAMI VAI
KAMS IR SUAUGUSIEMS. Taigi sveikatos dėlei 
turėtumėt reikalauti tiktai ESSEM produktų.”

EsseM Packing Co.
101 Beacon St 

LAWRENCE, MASS.
2 Bradley St 

WORCESTER, MASS.■yrimą ant 
išmirko purvą 

Puodukas 
dui'-ia dvigubai 

mui! —net kie-

MILIONAI VARTOJI RINSO 
— jis labai geras rankoms

Rvc Ctats
30 School St.. Boston 

1906 Centre St., W. Roibtirv 
696 Centre St., lamaica l*ln

<

Tėmykit federalės inspekcijos štampą 444.
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Maikio su Tėvu
l

Čekoslovakija Le
galizuoja Abortus.

Čekoslovakijos teisingu- 
įmo ministerija šiomis die
nomis patiekė parlamentui 
Įstatymo sumanymą. ku
riuo tam tikrais atsitikimais 
leidžiama pašalinti nėščių 
moterų vaisius. Sumanyme 
sakoma

Ar kun. Šleinys Nusižudė, ar Kitų Nužudytas?
BUVO LAWRENCE’O 
LIETUVIŲ KLEBONAS.

Sąrišy »u tuo yra areštuoti 
zakristijonas Cilcius ir 

sekretorius Turėk.

Pereitų subatą Fall River 
“Vaisiaus pašalinimas y-1 mieste, netoli Bostono, mirė 

ra nebaustinas. jei nėščioji nuo nuodų kun. Stanislovas 
negali išnešioti savo vai- Šleinis, buvusis Laurence’o 
siaus arba jei kūdikiui f i- lietuvių katalikų tautinės 
mus, ji negali jo išmaitint be parapijos klebonas. Mirda- 
pavojaus savo ekzistencijai I mas jisai pasakė policijai, 
arba ekzistencijai kito as-J kad j j nunuodijęs buvusis jo 
mens, kurį ji pagal įstatymą Į sekretorius John Turėk, jis 
turi maitinti ir kurs jai yra I yra Amerikoje gimęs ir 
tiek jau brangus, kaip ir I augęs 19 metų amžiaus 
kūdikis, kurio gimimo ji jaunuolis, prie kurio prisi 
laukia.” įdėjęs ir Albertas Cilcius, 37

Bedarbių moterys, kurios metų amžiaus dzūkas, taip 
turi savo šeimynas maitinti, I pat buvusis kun. Šleinio pa- 
motinos. kurioms jau ir be I vapi jonas ir kai kada ėjęs 
to stokuoja maisto: netekė- zakristijono pareigas. Abu- 
ję moterys, kurias laukia-1 du dabar areštuoti, 
mojo kūdikio tėvas aplei-| Kun. Šleinis persiskyrė su 
do. gauna teisę nutraukti, Lawrence'o parapija jau ke- 
neštuma.

Įstatymo sumanymas to-Į 
liau leidžia nutraukti nėštu
mą, ‘“kad nėščiajai išvengti [ 
mirties pavojaus arba sun
kių sveikatos nuostolių.”

Nėštumo nutraukimas to-1

KLERIKALU ŠULAS PE
TRULIS PARDUODA 

SAVO DVARĄ.
Kauno laikraščiai prane

ša, kad Vytautas Petrulis

liatas sąvaičių atgal. Parapi- torius Turėk jį užnuodijęs, dė jį prie mirties, štai, vie-
jonys pradėjo jam tiek prie- Sako, tu žinojai, kad aš ga- na vieta iš jo laiško::____ ,______ i - - ___ •šintis, kad jis turėjo rezig 
nuoti ir užleisti savo vietą 
kitam. Pasitraukdamas iš 
parapijos, jis gavo $900, ku
riuos seniaus buvo parapijos 
reikalams paskolinęs.

Kur kun. Šleinis rezigna
vęs gyveno ir ką veikė, tik
rai niekas nežino. Gana to, 
kad šiomis dienomis jisai 
atvyko į Fall Riverį pas len
kų nepriklausomą kunigą 
Dyniewiczių susirgęs. Bet jo 
liga, kažin kodėl, buvo sle
piama. Per keliatą dienų 
kun. Dyniewicz gydęs jį 
oats, nešaukdamas jokio 
daktaro. Per kelias dienas 
.igonis spiaudęs kraujais, o 
ant galo jau ir mėsų gaba 
lais. Ir nežiūrint šitokios li 
gonio padėties, jo liga buvo 
vis slepiama. Gydytojas bu
vo pašauktas tik tada, kai 
kun. Šleinis jau visai apal
po.

Sergantis kun. Šleinis tuo
met buvo nuvežtas į Union 
Hospitalį. Tenai paaiškėjo, 
kad jam jau nėra vilties pa
sveikti. Policija pradėjo jį 
klausinėt, kur ir kaip jis už 
sinuodijo. Jis pasakė, kad 
nuodų jam uždavę Joseph 
Turėk ir Albertas Cilcius. 
Tai buvę dar jam gyvenant 
Lawrence. Bet nuodai buvę 
tokie, ką veikia labai pova
liai, todėl jis turėjęs laike 
atvažiuoti iš Lawrence’o į 
Fall Riverį pas savo draugą 
kun. Dyniewiczių.

Policijos valdininkai tuo
met nuvažiavo į Lawrence’ą 
ir areštavo tenai kun. Šlei
nio įtartus parapijonus. Tai 
buvo pereitą pėtnyčią, 16 
rugsėjo.

Subatos rytą policija jau 
atvedė suimtąjį Cilcių ir 
Tureką ligoninėn ir pastatė 
prieš sergantį kunigą. Ligo
nis pakėlė galvą nuo paduš- 
kos ir rodydamas pirštu į 
Tureką pasakė:

“Juozai, tu esi blogas vai
kas. Tu pavogei mano 200 
dolerių ir davei man nuodų. 
Aš turėsiu mirti. Tave reikia 
užtai nubausti.”

Ligoninėj pasidarė dra
matiška scena. Kaltinamas

vau $900 ir norėjai, kad aš “Prieteliai ir neprieteliai, 
au paskolinčiau $200. Kai visi gerai žinote, kad per
aš tau pinigų nedaviau, tai 
tu juos pavogei ir paskui 
įtriešei man neva vaistų ma
no sveikatai pataisyt. Ištikro 
gi taip buvo nei vaistai, bet 
nuodai. Aš juos išgėriau ir 
Iabar mirštu.

Kaltinamas jaunuolis vėl 
oradėjo reikalauti, kad ku- 
įigas pasakytų tikrą teisy
bę. Bet kunigas apsivertė lo- 
zoj į kitą pusę ir liepė poli
cijai Tureką išvesti. Cilcius 
nebuvo prie kunigo klausi
nėjamas, bet vistiek buvo 
nuimtas, nes Šleinis pasakė 
policijai, kad jie abudu prie 
rito sąmokslo prigulį.

Tą pačią dieną, subatos 
vrikare, kun. Šleinis mirė.

=• Suimtieji parapijonai tei
sinasi, kad jie čia niekuo 
nekalti. Kaip ištikrųjų kun. 
'šleinys buvo užnuodytas.kol 
<as dalykas neaiškus. Gal 
buvo taip, kaip jis pats sa
kė, o gal ir ne.

Vadinamas kun. Šleinio

keturiolįką metų dirbau pa
rapijoje kiek mano pastan
gos galėjo ištesėti ir vis tai 
manydamas, kad tas bus pa
rapijos naudai. Dauguma 
parapijonų tą mano atliktą 
darbą įvertino, tiktai dalis 
intrigantų jieškojo būdų 
kaip nors tą parapiją ardy
ti ir tuo sau rasti naudą. Pa
smerkimo nuosprendį išda
vė mane išduodami ant mir
ties. Aš mirštu įsitikinęs e- 
sąs nekaltas. Tegul ta mano 
mirtis šaukia iš dangaus 
prakeikimą visiems tiems, 
kurie prie tos mano nelai
mingos mirties prisidėjo. 
Juk ir fariziejai ir žydų di
duomenė išduodami Kristų 
ant mirties sakėsi atlikę 
šventą darbą, taip jaučiasi ir 
tie, kurie prie tokio baisaus 
dalyko mane privertė, tai 
yra nusižudymo.”

Iš šitų žodžių kitokios iš
vados negalima padaryti, 

’kaip tik tą, kad Šleinis nu-
sekretorius” Turėk jau pri- sižudė pats. 

sipažino policijai, kad jis Angliškai rašytame laiške 
nupirkęs tų nuodų, nuo ku- jis irgi sako, kad jis “nuta
riu kun. Šleinis mirė, bet ręs užbaigti.” Ve jo žodžiai: 
jis pirkęs juos paties Šleinio ‘ “After 14 years of slave- 
prašomas. Nuodai buvę nu- ry, the people, who I loved 
pirkti dar 24 rugpiučio. Ma- and \vorked so hard for, 
yt, šitą faktą Turėk ir tu- want to have me leave the 
rėjo galvoj, kuomet ligoni- church and home which I 
nėj jis reikalavo, kad kun. have grown so fond of. So I 
šleinis pasakytų “tikrą tei- have made up my mind to 
ybę.” ' finish here.”

Šitą patvirtina ir Cilcius, yadinasi, jis nutarė “to 
kuris sako, kad ruošianties finish” (užbaigti) dėl to, 
Šleiniui važiuot iš Law- kad parapijonys užsispyrė 
ence’o ir pakuojant daik- prašalinti jį iš parapijos.
/us, jis, Cilcius, pastebėjęs Šita parapija jam buvo 
kažin kokią bonkutę ir pa- gyvenimas ir mirtis. Ir todėl, 
klausęs kunigo, “kas čia”? jos atstumtas, jis piktai ją 
Kunigas atsakęs, kad tai niekina. Vienoj savo laiško 
“trucyzna”, ir liepęs “grei- vietoj jis sako: 
tai kavoti.” “Nelaimingos buvo tos

Tas jau parodo, kad nuo- valandos, kuriose likau Tau- 
lai buvo pas patį kun. Šlei- tinės bažnyčios kunigu, nes 
įį ir todėl labai galimas joje nėra Dievo Steigiamos 
daiktas, kad jis pats nusi- Karalijos, bet tiktai Šėtono, 
nuodijo. Taip mano ir Cil- nes jei Dievas butų tvarkoj, 
cius, ir taip liudija paties tokios aukos nebūtų atsitikę. 
Šleinio palikti laiškai. Tautinėje bažnyčioje nėra

Matydamas prieš akis gil- meilės, bet tiktai kerštas ir 
tinę ir būdamas baisioj dės- pagieža. Aš mirštu ir ski- 
peracijoj, kunigas Šleinis riuosi su šiuo pasauliu ir

liau nebaudžiamas, “kuo-(skubiai rengiasi parduoti 
met neabejotinai nustatyta, pusę savo dvaro, kuri jis bu-

pagarbintas"? i —Bedieviškai nekalbėk, I į2'1 apvaisinimas buvo pa- vo įsigijęs ministeriauda-
..x_______ ’ įdarytas per prievartą arba mas pne kunigų valdžios.

mergaitei jaunesnei negu 16 J Nesenai šitas šventablyvas 
metų amžiaus.”

—Tegul bus pagarbintas, tai ne moteris kalta, bet jis 
Maike! , pats.

—Ir vėl
. —Jes, Maike, reikia Die- Maike ba tas užgauna ma-| 

vą garbint, ba sudna diena no jausmus.
jau vyras buvo teisiamas už ap-nebetoli. 

-Da tu jcs
, , . i —Bet tokie yra gyvenimo

nesulauksi,: faktai, tėve. Pagaliau nėštumas gali | vogimą valstybės iždo bu- 
buti pašalinamas, “kuomet Inant jam finansų ministe 

N r - t m ‘k ! aš, Maike, turiu kito- yra neabejotina, kad vaikas! rium. Vyriausis Tribunolas
Tau volnias nradėin «avn kius faktus* ŠvenUm rašte bus dvasiniai ar fiziniai ne- priteisė pavogtus pinigus
kilDas statvt Visokiu zbitku^ Paraš-vta-.k?d Prief šud- sveikas.” grąžinti atgal. Dėl to dievo-
Vafalilfamg nridarė in3 dieną nusileis ant žemės Be to, sumanymas numa-lbaimingas Petrulis ir par-

__ npgnnrantn_ J peklos kunigaikštis ir pra- to ir priemones, kaip tam duoda savo dvarą, kuri buvo
me kokius “zhitkus” tu kai- dės n?ikint Dievo karalystę, pagelbėti. Juk neturtingo- igijęs tiesiog stebuklingu 
k; 1 Katalikams tada prasidės sįos moterys pinigų neturi J budu: pirma vaikščiojo

visokios bėdos ir smutkai, o Įiaktarui apmokėti. Todėl Į-J kiaurom kelinėm, o kaip tik 
bedieviai džiaugsis ir juok

tėve. r

ris. Dabar akurat taip ir yra. 
Vedluk to, Maike, aš ir sa
kau. kad sudna diena jau 
nebetoli.

—Gerai, tėve. bet šventa 
raštas sako, kad Dievas yra

Įstatyme numatyta, kad ne- klebonai paėmė valdžią ir 
turtingosios nėščios mote- pastatė jį finansų ministe- 
:rys turi teisę atsitikimuose, I rium, tuo jaust Dievas davė 
kur vaisiaus pašalinimas į-|įam ir dvarą.
statymais yra leidžiamas, tą
pašalinimą atlikti visuome- UPĖJ RADO NUŽUDYTĄ 
ninėj gydymo įstaigoj ne- ŽMOGŲ,

risagalis. Tai kodėl gi jis to Įmokamai arba primokant
PCkJ?-kU1i.-gaik^i0'i’-d-' h|ik ralį i?’aidų' T,°kiU bU‘ Merrimac-O upėj čia “buvo 
uvaldo? Kam jis leidžia du ligonių kasos tarės ap-l nežino^ žmogaus

piktai dvasiai naikinti jo su- mokėti legalius abortus Ce- , 2m matvt,
" Slovakijoj. Ipinna buy<> „ūdytas, o jia-

skui įmestas upėn. nes turė
jo perpiautą gerklę ir kak
laraiščiu surištas kojas. Jis

—O ar tu neskaitei ga- 
zietose, kiek kunigų į bėdas 
jtrąukė? Vienas nusitrucijo, 
kitas ant sūdo paduotas, o 
trečias turėjo užmokėt po- 
licmanui 10 tūkstančių dole
rių, o ketvirtas areštuotas už 
kokias ten politikas. Ar tu 
Biislini. kad tai prieš gerą?

—Aš čia nematau nieko 
nepaprasto, tėve. Kunigai y- 
ra tokie pat žmonės, kaip 
ir tu. Jie turi tokius pat jau
smus ir troškimus. Kaip pas 
tave yra blogų papročių 
taip jų yra ir pas kunigus.

—Aš, Maike, jau 
džėloj nebuvau.

—Gal neturėjau progos 
tenai patekti. Kunigai gi 
progų turi labai daug. Jie 
turi daug pinigų ir daug lai
ko. Gerai pavalgę ir Į valias 
išsimiegoję, jie pradeda 
galvoti apie merginas. Ir 
čia jiems pasitaiko nesma
gumų.

—Jes, Maike, ir šventas 
raštas taip sako,kad kur vel
nias pats prieiti negali, tai 
bobą nusiunčia. Ir tas yra 
ščyra teisybė. Iš Ditrojaus 
miesto davatkų kumitetas 
atleido man gromatą, kad 
ir pas juos dėl mergų musų 
dūšių ganytojas Į trobeli pa
teko. Ir tai jau nepirmą sy 
kį tokie prajovai tenai da
rosi. Kaip anais metais tenai 
klebonavo kun. Armonika, 
tai dėl mergos sijono kilo 
toks ermvderis, kad susi- 
buntavojo visa parapija ir 
biedną kunigėlį išnešė iš 
bažnyčios su visais arnotais 
ir išmetė ant stryto. O kitą 
dvasišką tėvelį viena ilga
plaukė paviliojo į namus ir 
tenai jis gavo mušt nuo jos 
vyro. Tai kaip tu rokuoji, 
Maike, ar čia ne šėtono ža
bangai?

-. —Tu, tėve, be reikalo 
kaltini moteris. Kaip senas 
žmogus, tu turėtum gerai 
žinoti, kad ne moterys gun
do vyrus, bet vyrai veda iš 
kelio moteris. Ypač moteris 
niekad nedrįs gundyt kuni
gą. Jeigu kunigas kur įsi
painioja j moterišką sijoną.

svertąjį pasaulį?
—Šito. Maike, tai ir aš 

negaliu išfigeriuot.
—Bet suprasti šitą pa 

senai | slaptį nėra taip jau sunku, 
tėve. Reikia tik gerai pa 
galvoti.

—Olrait. Maike, tai aš da 
bar eisiu galvot. Pasimaty
sim kitą sykį.

—Lik sveikas, tėve ’

Trumpos

PATARIA NEATLEISTI
DARBININKŲ. ______

Kapitalistinio biznio pra- J galėjo būt apie 45 metų am 
nasas Babsonas pereitą ne- žiaus, rudų akių ir rudų 
dėldienj pasakė susirinku-Į pjaukų. Kišeniuje rasta tru
kiems kapitalistams pamok- putig ‘ubako ir $1 03 pini.
rią. Jis ragino juos samdyti |gq bet nebuvo jokių doku 
įek daug darbininkų. kiek|mpnį.n 

tik jie gali. Girdi, jus, sam
dytojai, sakysite, kad netu- 
ite pinigu. Jus spaudžia I 

bankai ir valdžia. Reikia 
nokėti procentus už skolas,
•eikia užmokėti taksas. Dar-Prezidentas Hooveris pa .... , . ... ,

kvietė visą šąli paminėtil^P111^ k.°
lenkų generolo Pulaskio ^-ai; lsmi1ntm?a Pa’ 
mirtį. Amerikos revoliucijos I be jokios algos darbi-
metu Pulaskis padėjo Wa- n|nką, kad užmokėjus pil 
shingtonui mušti Anglijos nu? P![tentus kokiai turtin 
karaliaus valdžią Ameriko-1 s-al korporacijai. klausia
je. Spalių 11 dienų sukak? 
153 metai nuo jo mirties.

Judžių aktorius Ronald 
Colman iškėlė Goldwyno 

judžių korporacijai bylą 
Los Angeles mieste, reika 
laudamas $2.000.000 atlygi
nimo už sugadinimą jam 
vardo. Jis sako, kad ta kor 
poracija išleidusi kokį ten 
pareiškimą, iš kurio galima 
esą suprasti, kad jis esą? 
girtuoklis ir pakrikėlis.

Plačiai žiovaut pavojin
ga. Ohio valstijoj tūla Miss 
Bond žiovaudama taip išsi
žiojo, kad žandai išsinėrė 
O išsižiojo ji dėl to, kad jai 
baisiai nusibodo sėdėt prie 
nuobodaus kavalieriaus.

Rotterdamo uosto darbi 
ninku streikas, kuris tęsėsi 
keliatą sąvaičių, jau pasi
baigė.

jaunuolis pradėjo prašyti paraše du laišku, vieną lie- prašau To Dangaus Tėvo
kun. Šleinį, kad tas pasaky
tų policijai visą teisybę,

Babsonas.
Jo manymu, darbininkų |

užlaikymas fabrikantams 
turėtų rūpėti nemažiau, kaip I 
ipmokėjimas valdžiai taksų 
arba kokiam ten bankui | 
orocentu.

ŽADA SKLEIST AMERI
KOJE HITLERIZMĄ.
Berlyne susidarė komite-l 

tas, kuris mėgins skleisti 
hitlerizmo “idėją” Jungti-1 
nėse Valstijose, kitaip sa
kant, fašizmą čia skiepyt. I 
To komiteto pirmininku pa-| 
durtas Amerikos valstybės 
departamento agentas John! 
Franklin Carter, kuris da
bartiniu laiku bastosi po Eu-1 
ropą.

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
ZARASUOSE.

Zarasuose pradėjo eiti 
naujas savaitinis laikraštis, 
‘Zarasų Kraštas”. Pakraipa 

pažangi.

tuviškai, antrą angliškai, atleisti tas mano padarytas 
Lietuviškame laiške jisai klaidas, ir prašau mirties 

kaip ištikrųjų viskas buvę, keikia buvusius savo parapi- valandoje krauju mano pa- 
bet kunigas laikėsi savo ir' jonus, kad jie jį išvijo, ir ai- ties apsiplauti nuo tos ere- 
vis tvirtino, kad jo sekre- škiai pasako, kad tas prive- zijos, kurią skleidžiau.”

Lawrence’o lenkų Romos 
katalikų kunigas Dylla sa
ko. kad Šleinis palikęs jam 
raštą, kame prisipažįsta nie
kad nebuvęs į kunigus į- 
šventintas ir niekad, savęs 
tokiu neskaitęs. Prieš mirtį 
jis pareiškęs noro, kad jo 
kūnas butų palaidotas kata
likų kapinėse, ir ne kaipo 
kunigo, bet kaip paprasto 
žmogaus.

Tečiaus angliškai rašy
tame laiške jis pareiškia no
ro, kad jo kunui suteiktų pa
dorią vietą buvusieji jo pa
rapijonys.

Suvedus į krūvą visus tuos 
prieštaravimus, gaunasi į- 
spudžio, kad velionis prieš 
mirtį turėjo neaiškų protą ir 
pats nežinojo, ką jis rašė, ką 
kalbėjo.. Vienoj vietoj jis 
kaltina dėl savo mirties bu
vusį savo “sekretorių” Tu
reką, o kitoj vietoj rašo bu
vęs priverstas nusižudyti. Ir 
taip pat su palaidojimu. Čia 
jis tikisi, kad jį dorai palai
dos jo parapijonys, o kitur 
iau kreipiasi į lenkų kunigą 
ir prašosi į Romos katalikų 
kapines. Lenkų dvasiškiui 
jis pasisako nebuvęs ir ne
sąs joks kunigas, tečiaus ir 
mirdamas po savo laišku 
pasirašo: “Kun. S. Šleinis.”

Taigi kol kas Šleinio mir
tis pasilieka misterija.

SUNA1KYKIT “B. O” PAVOJŲ
(kūno krape)

^KYLUTĖS nuolat išleidžia dvokiančių at
matų. Jeigu mes neapsisaugojam, neži

nom kada “B. O.” (kūno kvapas) gali pa
piktinti kitus ir jie tuomet vengs su mumis 
draugaut Bukit atsargus! Mazgoki tęs regu
liariai su Lifebuoy, Tėmykit kiek daug putų 
jis duoda, net šaltam ar kietam vandeny. Jo 
priimnus, sveikas kvapas įrodo kad Lifebuoy 
yra puikus tuoletinis muilas! Lifebuoy duoda 
tikrų apsaugų. Jo smetonuotos putos išvalo 
skylutes—prašalina “B O.” Apsaugoja svei
katų, nuvalo gemalus nuo rankų.

Stebėtinas veido odai
Lifebuoy švelnios, valančios putos atgaivina 
veido odų. nadam ie 
skaisčiai sveiku žvtfgė- 
iimu. Pamėgykit šitą 
lengvų grožybės prižiū
rėjimą jus nusidžiaug
site. Priimkite Lifebuoy 
šiandien.
Pmduk. I^ver Bros. Ca.
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Čilės prezidentas prašalin
tas, 'Bolivija šaukia rezer
vas, Brazilijoj f ederalai ima j

viršų.
Sumišimai Pietų Amen-1 

koj nesiliauja. Pereitą są-

{domesni šių Dienų Įvykiai ir Žmonės.

VEUAVSI PIETŲ AMERIKOS ĮVYKIAI
120 ŽMONIŲ UŽMUŠTI, 

150 SUŽEITA.
Baisi traukinio katastrofa 

Alžire. ,
Alžiro kalnuose pereitą 

sąvaitę įvyko baisi traukinio
vaitę padėtis pasidarė ypač I katastrofa Franeuzų ka- 
kritiska keturiose respubli- riumenės traukiniu važiavo

. i “garsusis” Franeuzų Užsie-
. Čilėj tapo nuverstas pre-1 njo Legijonas — išviso 500 

zidentas Carlos Davila. Ka- vyrų. Vingiuojant gelžkeliui 
riumenės orlaivininkai gra-j^j. kalnus, traukinys iššoko 
sino iš oro susprogdinti jo g bėgių ir nudardėjo 250 
rumus, jeigu jis nepasi- L,ėdu pakalnėn. Havas ži- 
trauks iš vietos. Jo vieton nių agentūra sako, kad ne
tapo paskirtas laikinuoju mažiau kaip 120 legijonie- 
prezidentu gen. Bartoleme Į rįų buvo užmušta ir apie 150

sunkiai sužeista.

Illinojuje Vėl Prasi
dėjo Mainerių Kova

KELEIVIS, SO. BOSTON

(1) Patvinusi Rio Grande upė, žiūrint iš Texas valstijos j Meksikos miestą Daredo. Įsidėmė
kit išgriautą gelžkelio tiltą—tai potvinio darbas. (2) Keliatas Long Islando dykaduonių ryja 
oisterius, tuo budu pradėdami oysterių sezoną. (3) Lakūnas James H. Doolittle, kuris CĮę^p- 
‘ando lenktynėse padarė naują greitumo rekordą, 293 mylias j valandą.

PROHIBICININKAI PLA
NUOJA ‘TREČIĄ PAR

TIJĄ.”

NEWARKO LIETUVIŲ 
AVIACIJOS MENA

Rugsėjo 25 d. bus taip va-
Prohibicijos fanatikai pa- dinama Aviacijos diena, ant 

skutinėmis dienomis prade- Willicks farmos, Linden, 
jo tartis Washing^one apie N. J. Programas prasidės 1 
sudarymą “trečios parti- vai. po pietų. Įžanga 25c. 
jos”, kuri stotų už prohibici- Karam vieta sustot nemo- 
jos palaikymą, nes demok- karna.
ratai ir republikonai jau 
pradėjo aiškiai veidmai
niauti. Prohibicininkai no
rėtų savo kandidatu į prezi- , . _\ . . ,« , x Juze Tamulevičiūte, duktė Vmco,dentus statyti arba senato- P< dėdos Motiejaus ta- 
rių Borah, arba Pennsylva- muleviciaus, Vilniaus gub, t»-

.. , , . t»- v kų apsk., Marcm omų vaisė. Mustei-niJOS gubeinatorių Pincho- kos kaimo, Kabelių parapijos; girdė
ta. s ->au karJ j‘s JO’vena Chicagoje. Mie.

las dėde. prašau atsišaukti, nes aš 
antį i metai kaip atvažiavau iš Lietu
vos ir norėčiau su dėde susirašyt. 
Kurie žinot kur jis randasi, malonė
kite pranešti, busiu dėkinga. (40) 

J. WALENT
26 Bellevue Avė., Montello, Mase.

PAJIESKOJLMAL

Blanche, kuris pasisakė vyk- 
dinsiąs socializmo progra
mą. Šiaip šalis esanti rami.

Tačiau išbuvęs vieną die
ną prezidento vietoj, gen.
Blanche rezignavo, o avia
toriai, kurie buvo jį ton vie-I Franklino apskrity, Mino 
ton įkėlę, areštuoti. Sakoma, J jaus valstijoj, vėl apsiniau 
kad Davila vėl grįšiąs. kė padangė. To apskričio

Iš Brazilijos pranešama, j šerifas Robinsonas su savo 
kad tenai centralinės val-prganizuotais mušeikomis 
džios kariumenei pasisekė užėmė visus vieškelius, kad 
atimti iš Sao Paulo konstitu-{neįleidus naujos unijos 
cionalistų Cruzeiro. Tai esąs, ‘puolamųjų burių”,kurie,sa

Hindenburghas Ig
noruoja Reichstagą

Pereitame “Keleivio” nu
mery jau rašėm, kad Vo-

SOCIALISTŲ ŽINIOS.
Kur galima girdėti socialia- ir patys aukaują, kad parė

mus mainerius. Kai maine
riai andai maršavo į Frankli-

tų kandidatą kalbant

Ši mėnesi Socialistu Par-
svarbus strategijos žvilgsniu I koma, traukią nuo Gillespie nauJas Reichstagas tijos kandidatas į preziden-
punktas, nes kontroliuoja i Franklino, Perry ir St. p parlamentas)i pareiškė vai- tus, drg. Norman Thomas, 
susisiekimą tarp Sao Paulo Clair apskričius. Jų tikslas Mžiai nepasitikėjimą, o vai- kalbės sekančiose vietose: 
ir Parahybos klonies. ?sąs uždaryti kasyklas, ku- pžia paleido Reichstagą. Į 22 rugsėjo, Grand Ra-

Tarp Bolivijos ir Para- riose senoji unija dirba nu- Reichstagas neissiskirs-, pįds, Mich.
gvajaus prasidėjo jau tikras mažintomis algomis. | ” Y aJ5 -1 ? nePasltraukia. į 23 rugsėjo, Traverse City,
karas, nors oficialiai jis Perry apskričio valdinin- l.10^ Reichstago pirmmm- Mich. 
nėra paskelbtas. Pereitą są- kai sako, kad 24 rūgs.. Saginavv, Mich.,
vaitę Bolivija pašaukė jau tavimui jie nesipriešinsią; ^u1 • 2:30 po pietų, o vakare
trijų metų rezervas prie bet Franklino apskričio še- W P” vSi Jackson, Mich., kaip 8.
ginklo. Bolivija sako, kad ji rifas Robinsonas, kuris turi ^"identa^SS nrinf I 25 Madison, Wis.,
tiktai “ginasi”. Tą pati sa- surinkęs 500 mušeikų ar- prezicienta. prasanntų mini-
ko ir Paragvajus. Karas ei- mi ją, sakosi neįleisiąs į '^d ne-‘ vakare kaip 8 Eagles salėje
na dėl Gran Chaco pelk,ų,|apSknt, ne. ™nonwneno. ^^.hnsmasinfe mitingas ir pra-
kurios guli tarp tų dviejų kuris priešingas -------------- ■ . . .
valstybių. Mat, tomis pelkė- algai. Taigi galima tikėtis J168 Reichstagai esąs paleis- 
mis teka Paragvajaus upė. vėl kruvinų susirėmimų. tas ir todėl jo rezoliucijos 

- 1 ‘neturinčios jokios galės.
Valdžia jau paskelbė

kuria galima prieiti prie jū
rių.

LENKIJOJE 346 KALĖ
JIMAI.

ČEKOSLOVAKIJA ATI- Valdžia jau
DARĖ TROCKIUI DURIS. | naujo Reichstago nnkimus, 

kurie turį įvykti už 60 die-Čekoslovakija nutarė įsi- 
Į leisti Trockį pasigydyt, bet I nų.

Vienas anglas yra taip pasigydęs jis privalo vėl 
pasakęs: kai aš noriu pažin- išvažiuoti. Dabar jis gyvena 
ti kokią nors šalį, jos gyve- ištremtas Prinkipo saloj, 
nimą, aš pirmiausia klausiu Marmoros juroj. Jis prašėsi 
kiek toje šalyje yra kalėji- Vokietijon, Anglijon, Ispa- ...... . .
mų. Kažin kokios nuomonės nijon ir Olandijon, bet nie- visokie bonai, kūne parei
tas anglas butų apie Lenki-1 kur nenori jo įsileisti. Čeko-a biržoje, pakilo $1,- 
ia. kurioie vra 346 kalėji- hlovakija yra pirmutinė šalis 457,499,716.

Į MĖNESĮ BONAI PAKILO 
$1,457,499,716.

New Yorko birža skelbia, 
kad per rugpiučio mėnesį

ją, kurioje yra 346 kalėji- Slovakija yra pirmutinę 
mai. Tuose kalėjimuose šių atidariusi jam savo duris.
metų pradžioj buvo 36,130 
kalinių, iš kurių 4,160 žmo 
nių nuteisti kalėti už politi
ką. Bendrai, visi Lenkijos 
kalėjimai gali talpinti 36,- 
180 žmonių, vadinas, nau

MUSOLINĮ ĮSAKĖ NU
MUŠTI DARBO MO

KESNĮ.
Korporacijų ministerija,

Iš viso New Yorko biržoje 
yra įregistruota 1,580 skir
tingų bonų, kurių bendra 
vertė sulyg 1 rugsėjo kurso 
buvo $40,072,839,336.

dabar paties Musolinį vado 
juosius (1932) metus sutin-1 vau jama, likvidavo Šiaurės 
kant tebuvo tik 50 laisvų Į Italijoj vilnų pramonėj ir 
vietų.

3 ŠALYS NESUMOKĖS 
AMERIKAI SKOLŲ.

Lenkija, Latvija ir Estija 
Sicilijos sieros pramonėj ki-|nranešė Jungtinių Valstijų 
lusį konfliktą dėl darbo mo- iždo departamentui, kad šį 
kesčio. 250,000 darbininkų rudenį jos negalėsiančios 
10 proc. numuštas darbo {savo skolų dalies sumokėti.

“SKRAIDOMOJI ŠEIMY 
NA” IŠGELBĖTA.

Hutchinsonų “skraidomo-1 mokesnis. Sieros pramonėje {Gruodžio 15 dieną jos turė- 
ji šeimyna”, kuri išlėkė or- atlyginimas numuštas 50 Į jo įnešti iš viso $1,252,000. 
laivių iš Amerikos Į Angliją procentų.
ir apie Grenlandiją buvo
prapuolus, pereitą sąvaitę EŽERE PAKRIKŠTIJO 20 
buvo atrasta ant Grenlandi- ADVENTISTŲ,
jos salos kranto gyva ir at- Netoli Wakefieldo, Mas- 
gabenta Į Angmagsaliko sachusetts valstijoj, prie 
miestelį. Hutchinsonų or- Quannapowitt ežero, aną 
laivis nusileidžiant ant ne- rytą įvyko adventistų krik- 
lygaus kranto sudužo į ak- ptas: Dvidešimts vyrų ir mo- 
menis, ir visi 8 žmonės butų terų įbrido į šaltą vandenį, 
mirę tenai badu, jeigu gren- o kun. Gilbert padarė kelia- 
land iečiai nebūtų juos sura- tą burtų ir apskelbė juos
dę.

LAIVO EKSPLIOZIJOJE
ŽUVO 68 ŽMONĖS.

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėm, kad vežant 
darbininkus statyt naujo ka

“sekmadienio adventistais”. | 
Kvailių pasauly da bestin
ga.

NEW YORKO TEATRUO 
SE SPROGSTA BOMBOS.

Pereitą sąvaitę viename 
Įėjimo vienoj saloj šalia Į Brooklyno teatre prie 45-tos 
New Yorko, sprogo seno gatvės sprogo bomba, išne- 
laivo katilas ir kad toje ka- šdama visus langų stiklus, 
tastrofoj buvo užmušta 38 Tuojaus po to kita pragaro 
darbininkai. Dabar gi papil- mašina sprogo pačiam New 
domai pranešama, kad už- Yorke, Canal gatvės teatre, 
muštų priskaityta jau 68 ir Abudu sprogimai įvyko na- 
yra daug sunkiai sužeistų, Į kties laiku, kada teatrai bu- 
kiirių taip pat da ne vienas vo uždaryti, todėl žmonių 
galįs mirti. aukų nebuvo.

NAUJAS ŠVITURYS.

no apskritį kasyklų stabdy
ti, tai kartu su jais ir socia
listai žygiavo. Maineriai pa
matė, kad socialistai yra ti
kri jų draugai, ir todėl atė
jus rinkimams visi žada bal
suoti už socialistų kandida
tus.

kalbos.
27 rūgs., Kenosha, Wis.,

7 valanda vakare, o 8:30 va
landą — Racine, Wis.

28 rūgs.. Superior, Wis., 
7:30 vakare, gi 9 valandą 
tą patį vakarą Duluth, 
Minn.

29 rūgs.. St Paul, Minn.
Socialistu kandidatas į 

vice-prezidentus, drg. Mau- 
reris, tuo pačiu .laiku kalbės 
Californijoj, Arizonoj, Te
duose, Arkansuose ir kito
se pietvakarių valstijose.
Pranašauja 4,000,000 balsų 

Thoroasui.
“America for Ali” pra

našauja, kad ateinančiuose 
prezidento rinkimuose so
cialistų kandidatas Norman 
Thomas gaus 4,000,000 bal- 
<ų. Taip esą galima spręsti 
iš jo mitingu. Tie mitingai 
nepaprastai skatlingi. New 
Yorke atidarant rinkimų 
vajų, socialistų mitinge da
lyvavo 30,000 žmonių.

Readinge, Pa., taip pat su
sirinko apie 30,000.

Indianapoly susirinko 
10,000. Tai esąs da nematy
tas reiškinys to miesto isto
rijoj, kad Į socialistų mitin
gą susirinktų tokia minia 
žmonių. Kai Thomas kalbė
jo Indianapoly 4 metai at 
gal, tai pasiklausyti atėjo 
vos 200 darbininkų. 0 da 
bar 10,000!

Taip pat tūkstančiai daly
vavo socialistų mitinguose 
Daytone. Akrone, Clevelan
de, Dės Moines ir Sioux Ci
ty, kur seniaus susirinkdavo 
vos keli šimtai ar desėtkai.

Socialistai renka aukas 
streikuojantiems maine- 

riams.

KAIP UŽSIDARĖ DA 
VATKŲ “UNIVERSITE

TAS.”
Davatkų “universitetas1 

Kaune turėjo būt atidalytas 
27 rugpiučio. Sąrišy su tuo 
atidarymu bazilikoj buvo 
pamaldos ir pamokslai, o 
vakare ties “Saulės” gimna- tž- 
zijos namais susirinko klie
rikai ir davatkos užbaigti 
universiteto atidarymą”. 

Tuo tarpu prie to “universi
teto” durų buvo prikaltas 
švietimo ministerio praneši
mas, kad dėl principinių 
kliūčių universitetas negali 
būt atidarytas.

Nedarbas yra neišvengiama 
kapitalizmo liga.

Ekonominis krizis ir ne
darbas nėra naujas dalykas 
Amerikoje. Net 1917 ir 1918 
metais, kuomet visi fabrikai 
ūžė dieną ir naktį, gaminda
mi karui reikalingus daiktus 
—net ir tuomet daugiau 
kaip 1,000,000 žmonių buvo 
be darbo. Ir nuo to laiko da 
nebuvo tokių metų, kad pa
dėtis nore kiek pagerėtų. Be
veik kas metai bedarbių 
skaičius ėjo didyn ir didyn. 
Pavyzdžiui:

1920 metais 1,401,000
1921 metais — 4,270,000.
1922 metais — 3,441,000.
1925 metais — 1,775,000.
1927 metais — 2,055,000
O šįmet virš 12,000,000.
Socialistai sako, kad ne

darbas kapitalistinėj siste
moj niekad nepasibaigs ir 
visi darbininkai niekad dar
bo negaus, nes kapitalisti
nės pramonės tikslas yra ne 
visuomenės labas, bet tos vi
suomenės išnaudojimas ir 
darymas pelno keliems as
menims.

Socialistai nori šitokią si
stemą panaikinti ir pastatyti 
pramonę taip, kad ji tar
nautų lygiai visiems, o ne 
atskiriems kapitalistams. 
Prie socializmo prekės bus 
gaminamos ne rinkai ir pel 
nui, bet visuomenės reikalų 
patenkinimui. Ekonominis 
krizis ir nedarbas prie so
cializmo todėl bus negali
mas daiktas.

IŠLEIDO $750,000,000
VIEŠIEMS DARBAMS.
Washingtanas sako, kad 

paskutiniais metais viešiems 
darbams federalinė valdžia 
išleidusi $750,000,000. Nuo 
pat depresijos pradžios iki 
šiol esą išleista jau $2,300, 
000,000. Ir vistiek milionai 
vaikščioja be darbo.

Vidurių Užkietėji
mas Išgydomas Be 

Gyduolių.

Pajieškau tetulės Kazės Dudaitėa 
po vyru Grigienė; paeina nuo Vidiš
kių, Aponiškio vienkemio, seniau gy
veno Chicagoje Malonėkite atsi
šaukti arka kurie žino kur randasi, 
prašau pranešti. Pajieško sesers dųk- 

(39)
P. VAIČIŪNAITE . . z

"3a Cross St., Somerville,

Pajieškau Juozo Laukio, Suvąlkų 
gub., Patilčių kaimo, Igliškėlių 
čiaus. Kas žino kur jis randasi, 
šau pranešti, busiu dideliai 
gas. Arba pats lai atsišaukia, arba 
tiesiog gali pas mane atvažiuoti ir 
kokį laiką pagyventi. (39)

ADOMAS KRALIKAUSKA8 
500 Bostwick Avė., Bridgepert,

APSIVEDIMA1*
Pajieškau draugės apsivedimųi, 41 

metų, ūkininkė arba kuri turi 
Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
veikslą. . (4

A VOLUN 
241 E. 19tk St., New York. N.. T.

Pajieškau apsivedimųi moten ’ ar 
merginos tarp 2<) ir 40 metų, brufto- 
tės, laisvos, mėlynakės, apie 165 sve
riančios. Mylinčios dorą ir Uaivą gy
venimą. Prašau su pirmu laišku siųs
ti paveikslą. Kiekvienai duosiu atak- 
kymą. Prašau juokų nekrėsti. Apie. 
save parašysiu laišku.

JONAS MINKUS
1742 So. Union avė. CMcago, III. 

(Antros lubos)

Visokios gyduolės ir 
pilsai, nors ir sumin 
kština viduruis lai 
kinai, bet jų nesu 

stimuliuoja ir gana tankiai žmo
gų smarkiai nusilpnina, taip, kad vos 
gali paeit. Naujasis išradimas gydyti 
Užkietėjusius vidurius yra gamtos 
parūpintas, tai tam tikros sėklos va 
dinamos Kazell’s Plantago Seeds. 
Vartojant jas su maistu, gėrimu arba 
vaisiais per nekurj laiką, užkietėji 
mas pranyksta pats per save. Vidu
riai susitaiso taip, kad jokių gyduo. 
ių daugiau vartot nereikia Tas sėk 
'a? pataria vartot geriausi daktarai 
S. V. Valdžia ir Insurance kompani 
ios. Pigiausiai galima gaut pas mus 
20c baksas arba 6 baksai už vieną 
dolerį. Prisiunčiame per paštą už 
'>1.15—6 baksus, į Kanadą už $1.30 
šešis baksus. Kartu su ordeliu reikia 
->risiųsti ir pinigus.

Kazell’s Botanical Co.
Herb Specialist

1#8 W. Brosdaay, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ

8 metai gyvenu ant vienos vietos, 
biznis neblogiausias. Priežastis, vie
nam sunku dirbt, aš likau našlys. 
Daugiau paaiškinsiu laišku ar ypati- 
škai. (38)

A. BUCHER
139 New York Avė. Newark, N. J.

PARSIDUODA NAMAS
82 Pine St. EKzabeth. N. J.

> šeimynų mūras, 24 kambariai su 
noderniškais įtaisymais, visi paran- 
lavoti; kaina $5,800. Būtinai turi būt 
parduotas, nes navininkas apleidžia 
šią šalį.

V. ZUBRICK 
228 First SU Elizabeth, N. J.

PARSIDUODA FARMA
38 akeriai, gera stuba 5 rūmų, su 

skiepu, vanduo stuboj ir maudynė; 
prie steito kelio ir ežero. Mokykla 
skersai kelio. Kaina $1,000. Taipgi y- 
ra 2 akeriai su valgomų daiktų krau
tuve Jeigu kas norėtų viską kartu 
pirkti, kaina $2,500. Daugiau paaiš
kinsiu per laišką, klauskit pas savi
ninką. (39)

J. K. YUSHKO
R. R. 1 Wbite Cloud, Mkh.

Pajieškau gyvenimui draugės, ne 
jaunesnės 35 metų, kuri mylėtų ap- 
švietą ir dorą gyvenimą; nors kiek 
pasiturinti, našlė arba mergina, .ko
ri mylėtų gyvent ant farmos. Pra
šome atrašyt laišką, apie mane da- 
žinoeit per laišką. (38)

CHAS GODLESKY 
Eagle River, Wis.

JIEŠKAU VYRO PRIE FARM V 
DARBO. >'

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

MRS. M. W. . . J. 
1518 So. 48th Ct, Cicero,.I®.

Baltimore. Md.
ANT RENDOS

4 kambariai ir maudynė stt atskira 
myteriu. Kas norės, gali turėt ir, ši
lumą. Kambariai ant antrų lobų. Na
mas apžiūrėtas ir švarus. Kaina 818 
Kam reikalingi geri kambariai, tai 
kreipkitės į

VIKTORĄ KURELAITJ
654 Portland St., BaRimorė, Md. ■: -

PARSIDUODA KEPYKLA
Geroje vietoje, išdirbtas biznis tara 

lietuvių, ukrainiečių ir vokiečių. Eu 
na 7 rūšių duona ir visokių raštų 
keksų. 3 trokai ir 2 arkliai eina kai
ną dieną. Nesutikimo tarp dviejų 
partnerių, parsiduoda pigiai. Plates
nių žinių kreipkitės ypatiškai arba 
laišku. (38)

1237 St. Dominiaue St, MontrmU, 
Canada.

Reikalingi Agentei
Pardavinėti

ALIEJAUS PEČIUS
. (RANGE OIL BURNERS)

Pečiai yra geri, gvarantuojami ant 
5 metų. Per pereitus metus buvo par
duota 40,000. Agentams uždarbis de
ras. Platesnias žinias suteiksiu per 
laišką. (40)

P. KRISCHUS 
80 Ward Street, Hartford,

ŽYDAS PASIRIŠO RAN
KĄ IR GAVO $500.
Detroite tapo sugauti keli 

žydai, kurie apsimesdami 
sužeistais kolektuodavo pi 
nigus iš apdraudos kompa
nijos. Žydas vardu Harry 
Bluestein prisipažino, kac 
jis pasirišęs vieną ranką ir 
kriukiu pasiremdamas nuė- 
jęs į teismą ir gavęs iš insu-

500. Dešimts mailių nuo Hartfordo. 
Gera proga. (40)

H. J. WEIDL1CH
Warehouse Point, Conn.

pti Illinojaus valstijoj. Mai- 
šitas bokštas buvo pasUtytas neriams reikia maisto, dra- 

San Franciscoj, prie jūrių kran- Įbužių, vaistų ir kitokių reik
to. Jo viršuje bus įUisyUs stip- menų. Socialistai rengia vi* A . 1 • IA* 1 * 1 t o * _ _ • • •rus švyturj’s, kuris nakties lai
ku rodys laivams kelią.

Vyram ir Moterim

_ .. . . rance kompanijos $500. Už
Socialistų Partija turi į- apgavystę jis dabar are 

kurusi komitetą streikuo- štuotas
jantiems angliakasiams šel-

sokias pramogas ir susirin
kimus, kuriuose renka aukas

PARSIDUODA: FARMA 
42 AKERIAI

tinkanti dviem šeimynom, du namai 
2 karų garadžius, bamė, 90 pėdų 
paukščiams trioba, dvi penkių akerių 
tabakui pašiūrės, pusė akro asfara- 
gų, apie 400 vištų, 10 akrų malkoms 
medžių. Namai nauji yra gazas; mie-1 
stelio vanduo, elektriką, gražios prau-

Reikia perskaityti
D-ro Margerio Knygų 

GONORĖJA
labiausia paplitusi lytie* 
Kaštuoja tik 50 centų 
“KELEIVIO” knygyne, arta ptt 
autorių;

DR. MARGERIS
8421 So. Halsted Street,

CHICAGO, ILL.

NtUII KUENDORH1 1933 KETAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERDIEJUS, •81 R.BI»OADWAY 
S. BOSTON, MASS.

LEONAS ŽALIMAS
KARPENTERIS BILDERIS

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

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

apkainuoti.
2 LIVERMORE ST, 

WORCESTER, MASS.
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Iš 1863 METŲ TREM
TINIŲ GYVENIMO.

HITLERIO ŠALININKAI I 
GRŪMOJA ŠVEDŲ 

SPAUDAI.
Žymiausias StoeKholmo 

vakarinis dienraštis “Nya 
Dagligt Allehanda” išspau
sdinę šiomis dienomis savo 
Įžanginiam straipsny Hitle
rio leidinių knygyno vedėjo 
laikšračiui pasiustą grasi
nanti laišką. Laiško autorius 

skus miestelius — Čiornaja pasisako atstovaująs vokie- 
Padyną ir Talovką. Tai bu- čių nacionalsocialistų lei- 
vo lyg lietuviška kolonija, dykloms Švedijoj ir veikiąs 
kuri vėliau turėjo savo ku- JŲ vardu. Hitlerininkai esą 
nigą, mokytoją ir net agro- pasipiktinę, kam sis nepa

lankiai rašąs apie jų vyriau
sią vadą ir jų veikimą bei 
metodus. Toliau laiško auto
rius priduria, kad prieš hit
lerininkus švedams rašyti 

nes Švedijos kron-

Kaip žinome, 1863 m. iš 
Lietuvos plotų buvo nema
žai lietuvių ištremta Į toli
mus Rusijos rytus. Viena jų 
labai skaitlinga grupė, dau
giausia iš Zarasų, Rokiškio 
ir Utenos apskričių, buvo iš
tremta ir apgyvendinta ana
pus Volgos upės, Saratovo 
ir Samaros gubernijose, kur 
jie sudarė du grynai lietuvi-

nomą.
Pradžioje ištremtieji lie

tuviai naujoje vietoje gyve
no labai vargingai, bet vė
liau susipažinę su aplinky
bėmis ir klimato sąlygomis,'' nevalia.
jie labai gražiai susitvarkė, • princo sūnūs si 
greit praturtėjo, o jų ūkiai 
buvo pavyzdingi visame ta
me krašte.

Karas ir pokarinė suirutė

“Velnio Apyvaros” Naudingas Daiktas.

rudeni ve- Texas valstijoj niekam nenaudinga žolė, kurią vietos žmonės 
dąs princesę Sibylę, vokie- vadina "velnio apy varom” ("devil’s shoestring”). Agrikultūros 
tę, hitlerininke,princo Sach- Departamento ekspertai dabar patyrė, kad toj žolėj labai daug 
sen-Koburg-Gotha dukterį. nuodų. nuo kuriu stimpa visokie vabalai. Vienas tų ekspertu 
Jei laikraštis to nebodamas čia laiko tą augalą savo rankose. Jeigu pasiseks tuos nuodus iš-

su Įvairiomis rekvizicijomis' rašysiąs ir toliau prieš hitle- traukti tinkamoj formoj, tai ji gali būti labai naudingas daik-
įr nacionalizacijomis pir- 
mon galvon palietė vėl tuos 
pačius ištremtuosius lietu
vius, nes jie buvo turtingi ir 
buvo priskirti prie ‘‘buržu
jų” klasės. Juos vėl mušė, 
sodino i kalėjimus, šaudė, 
rekvizavo tuitus ir vėl trė
mė Į kitus kraštus.

Lietuvai nepriklausomybę 
atgavus, ištremtųjų lietuvių 
vaikai grįžo į savo seną 
tėvynę, palikę anapus Vol
gos savo tėvelių kaulus, gi
mines, įgytas žemes, trobas 
ir kitą turtą Zarasų apskri
ty jų daugiausia yra apie 
Dusetas.

Čiornoį Padynoj ir Talov- 
koj dar liko nemažai lietu
vių, kurie nesitikėjo Lietu
voj laimingo ir ramaus gy
venimo ii' atsisakė kartu su 
visais grįžti į Lietuvą. Betgi

rininkus. tai mes pasisteng- tas. Dabar kas metai Amerika importuoja 10.000.000 svaru 
Sime, kad visi “Nya Dagligt pyrethrumo žiedą iš kuriu gaunami nuodai vabzdžiams nai- 
Allehanda” korespondentai kinti.
butų tuojau ištremti iš Vo- —

MUŠTYNĖS MARIAMPOLĖS TEISME.
prašo rašęs netiesą, sukly
dęs ir tepaki*eipia savo kry
ptį į nacionalsocialistų pusę.

Nuteisti žmogžudžiai šoko 
mušti liudininkus.

dabar jie ateitų čia ir pėsti, Abi nešėsi maisto, 
jeigu galima butų. Jų laiš
kai pilni baisaus tragizmo, 
kuriuos skaitant kiekvienam 
ištriška skaudi ašara.

“Z. K.”—Gauba.

Mariampolės miestas aną- 
PABĖGO KALINIAI. dieną buvo nustebintas reta 
Rugpiučio 30 d. iš durpy- sensacija. Mat tą dieną apy- 

nų, kuriuose dirbo Šiaulių s. gaidos teisme buvo spren- 
d. kalėjimo kaliniai, du jų, džiama Plokščių valse. gyv. 
Songaila ir Gricius pametę Petro Aleksos ir jo sūnų 
darbus pabėgo miškan. Juozo ir Antano byla. Jie 

Jieškant rado jų guo- buvo kaltinami užmušę savo 
liūs, bet kaliniams pavyko brolį ir dėdę Praną šios ne
pabėgt. Prieš kiek laiko paprastos bylos pasiklausyti 
Songailą ir Gricių kalėjime buvo prisirinkus pilna salė 
lankė dvi moterys. Jas matė publikos.
einant link to miško, kurin Teismas išposėdžiavęs vi- 
pabėgo kaliniai. Paklaustos są dieną, paskelbė sprendi- 
kur eina, atsakė, “uogauti.” mą: Petras Aleksa už nužu- 

i dymą savo brolio nubau-
džiamas sunk. darbų kalėji
mu iki gyvos galvos; jo sū
nūs Juozas ir Antanas po 15

“Aš Mirštu Už 
Rusiją”.

Taip sušuko Gorgulovas, 
kai francuzai kirto jam

gahrą.
Pereitą sąvaitę, 14 rugsė

jo. Paryžiuje buvo nužudy
mas rusų emigrantas d-ras 
Į Povilas Gorgulovas, kuris 6 
; gegužės dieną nušovė Fran- 
; euzijos prezidentą Doume- 
Jrą. Teismas pasmerkė mirti 
jį ant giliotinos. Giliotina, 
tai mašina galvoms kirsti. Ji 
buvo išrasta per didžiąją 
franeuzų revoliuciją. Gor
gulovas nenorėjo, kad jam 
galvą kirstų ir buvo padavęs 
prašymą, kad jį geriau su

šaudytų, bet tas prašymas 
j buvo atmestas, ir pereitą se- 
redą jo galvą nukirto.

Atvestas prie giliotinos, 
Gorgulovas pasakė:“Aš ne
su nei monarchistas, nei 
komunistas. Aš mirštu už 
savo idėją. Aš trokštu, kad 
mano kūdikis (kuris da nėra 
gimęs) butų vyras ir kad jis 
nebūtų komunistas. Aš pra
šau, kad man viską atleistų.

Žvejas Išbuvo Aut Jūrių 115 Dieną

Parodytas ant šito laivo žmogus yra žvejas B. A. Rigs. kuris 
išplaukė iš Alaskos žuvauti, tuo tarpu audra sugadino jo botą ir 
jis negalėjo sugrįžti. Bangu blaškomas jisai išbuvo ant jūrių 
115 dienų. Vieną syki vėjas buvo nuvaręs jį jau netoli Filipinų; 
paskui apsuko ir nunešė į Califomijos pakraštį, kur jis buvo iš
gelbėtas. Jis buvo vos gyvas. /

D-RO GRAIČIUNO LAIŠ-1 VĖL 
KAS “KEL.” REDAKTO

RIUI.

Aš atleidžiu visiems, 
mirštu už Rusiją!”

Aš

ta, pašaukta policija, kuri 
visus nuteistuosius Aleksus 
surakino ir jie buvo nuga
benti kalėjiman.

PRAŠYMAS IŠ KITO 
PASAULIO.

Kvėdarnos valsčiaus vir
šaitis Lesauskas gavo keistą 
prašymą. Stambus Kuliškiu

PRANAŠAUJA ŠVELNIĄ 
ŽIEMĄ.

Valdžios meteorologijos 
skyrius prie Agrikultūros 
Departamento Washingto- 
ne pranašauja švelnią atei
nančią žiemą. To skyriaus 
vedėjas Kincer sako, kad 
rekordai parodo, jog oras 
paprastai keičiasi kelių me
tų eikliais. Keliatas metų 
būna šilto oro, keliatas šal 
to, ir paskui vėl taip išnau- 
jo. Dabar mes gyvename šil

ŽIAURUS KAVALIE 
RIAUS KERŠTAS.

Linkmenų valsčiuje, An- metų sunk. darbo kalėjimo 
talksnės kaime, vaikinas P. su
įsimylėjo į merginą K. čius sprendimą, Petras A 

Tačiau ši jam meilės
parodė. Dėlto P 
pyko ir užpuolė K. su peiliu, dininkui Lydekai Izidoriui įC*-, L. JI V. ___ * * JI 1 — J ♦

kaimo ūkininkas. Antanas __
Pankauskas, kuris jau pen-(^įf1^oterpį^kuris''p^si 
ki metai atgal yra miręs, ra-(lėjo 1926 metais Nuo 
so laišką ir prašo, kad šįmet; jaik0 termometras vis kįla. 
nekolektuotų žemės mokės- Karštesnės būna vasaros ir 
čių iš likusio jo ūkio. i švelnesnės žiemos. Spren- 

Išrodytų, kad tą prašymą
nabašninkas Pankauskas 
rašo iš kito pasaulio. Tačiau 
ant laiško voko uždėtas Lie-

džiant iš šios vasaros orų, 
jis sako, ateinanti žiema tu
ri būt dar šilta.

IR LATVIJOJ HITLERI
NINKAI “DARBUOJA

SI.”
Naujai įsteigta latvių na- ’ Subadęs paliko be sąmonės į veidą taip, kad tas apsilie 

cionalsocialistų partija Rv-!ir bėgdamas uždegė namus, jo krauju. Tada ir kiti nu
goj buvo sušaukusi dideli; Pamatę gaisrą atbėgo gy- teistieji pradėjo šaukti, 
mitingą. Jame kalbėjęs šios ventojai ir nelaimingąją iš- triukšmauti, esą. neteisingai 

gelbėjo. K-tės gyvybei pa- juos nubaudė. Publika tuoj i 
vojus didelis. į buvo iš teismo salės pašalin-

partijos pirmininkas reika
lavo, kad visa valstybės ga
lia priklausytų tiktai lat
viams. Parlamente turį sė
dėti tiktai latviai. Latvijos 
nacionalsocialistai norį pri
sijungti taip pat prie antise
mitiško judėjimo, bet kovą 
prieš žydų viešpatavimą jie, 
nenori vesti pogromais, bet 
“padoria propaganda”. Ki
tas kalbėtojas nurodė reika
lingumą sukurti Pabaltės 
suvienytas valstybes.

Rugpiučio 29 d. Rygos u- 
niversitete, prasidėjo stu
dentų priėmimas. Sąryšy su 
tuo prie universiteto, Rainio 
bulvare, susigrūdo daug stu
dentų, nes koridoriuose bu
vo nedaug vietos. Naujų stu
dentų susibūrimo proga lat
vių fašistų partijos steigė
jas Štelmacheris, sekdamas 
vokiečių nacius, išpyškino 
kelis sykius prakalbas, kvie
sdamas dėtis į jo partiją.

ŠIAULIUOSE PRIGĖRĖ
GIMNAZISTAS LIPKUS.

Šiauliuose už geležinkelio 
linijos keletas vaikų žaidė 
fbtbolą. Visi buvo labai įši
lę. Vienas jų, Šiaulių gim
nazijos VI klasės mokinys 
Lipkus, 18 metų amžiaus, 
nuėjo su draugais į žvyr
duobę maudytis. Jis pirmas 
šoko vandenin ir išsyk pa
nėrė. įskilęs sušuko “gelbė
kit”, bet vaikai, matyt, išsi- 

ndę išbėgiojo. Kai atvy
ti vyresnieji, Lipkus jau

buvo prigėręs.

APTAISĖ’
RIKONĄ.

Su Amerikos lietuviais 
Lietuvoje vis ta pati istori
ja: Atvažiuoja iš Amerikos 
“meilės ištroškę,” o dolerių 
kišeniuje pilna. Tuojaus su
sipažįsta su “panelėmis”, 
išsigeria gerai, pernakvoja, 
ant rytojaus žiuri — dolerių 
jau nebėra.

Šitoks nuotikis ir dabar 
buvo Kaune. Atvažiavęs su 
“ekskursija” vienas ameri
kietis užėjo į restoraną Vy
tauto prospekte. Tenai tuo
jaus susipažino su viena 
“panele”. Visą vakarą girta
vo, o naktį atsidūrė jos bu
te ir užmigo. Rytą pabudęs 
neberado 100 dolerių. 
Džiaugdamasis, kad ta nak
tis jam tik tiek tekaštavo, 
amerikonas niekam nieko 

j nesakydamas tuojau išva
žiavo į Šiaulių apskritį.

AME

-i
Gerb. Redaktoriau!
Širdingai ačiuoju už tei

singai teikiamas žinias apie 
Kupiškyje susitvėrusią ir 
veikiančią Etinės Kultūros 
Draugiją.

Taip, prie Amerikos do
lerių visi Kupiškėnai tiesia 
rankas, bet prie darbo, tai 
tik Etinės Kultūros Dr-ja.
Jai atsieina ir pamokas-pas- 
kaitas kupiškėnams sureng
ti, neatsižvelgiant trukdy
mo ir išlaidų; ji vienintelė 
Draugija, ką steigia Kupiš
kyje Laisvu Kapines, kny
gynėlį ir t.t. Na, o kada gi
mė mintis pasistatyti Liau
dies Namas, tai atsirado ne
prašytų talkon pagelbinin- 
kų, net ir amerikietis p. Jo
nas Kulis kaip drūtas nori 
bespalvės kokios ten nevei
klios komisijos, kuri globo
tų Liaudies Namus, kurie 
dar nėra nei pradėti. 

Pinigai, kurie buvo suko-

1

tuvos pašto ženklelis ir laiš-; Laikraščių apskaičiavi-• lektuot i Liaudies Namo rei
Ip^įa7ikas Siųstas ne iš dangaus, Į mu, Chicagoje yra 500,000 kalui, žuvo Universal State

bet iš netolimo Lietuvos; žmonių, kunęms būtinai rei 
. meilės ne- leksa pakėlė trukšmą ii' su_ j miestelio. karinga pašalpa.
. smarkiai į-j davė netoli stovėjusiam liu-f

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

subankru-

Amerikos Gražuolė. „ L,

sna mergiščia puvo įsnnKta miss America . Kaipo gra
žiausia” mergina visoj šaly. Ji vadinasi Dorothy Hann ir gy
vena Camdene, N. J.

Nereikia daug įrodinėti, kad riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
kiekvienas kultūringas žmogus Vac. Biržiška, VL Lašas, Vaba- 
tik tuo atveju turės pilnos tei- las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
sos nešioti tą vardą, jei jis seks gelis kitų.
kultūros V mokslo pažangą, do- “Kultūra” nuo 1931 metų
mėsis žmogaus mokslinės ir ku- tampa pažangiosios lietuviu bo- 
rybinės minties pastangomis bei derniškosios literatūros organu, 
laimėjimais. (kurį remia tokie talentingi ra-

Sekti tą tokį Įvairų ir tokį šytojai, kaip: K. Boruta, Ant 
gausų šių dienų mokslinį bei kul- Venclova, P. Cvirka, K. Korsa- 
turinį progresą pilnai galima tik kas—J. Radžvilas, J. Šimkus— 
turint atatinkamą vadovą, ku- 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 
formuotu, bet ir pats kartu eitų apysakas, eilėraščius, kritikas, 
su tuo progresu, už jį 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- j0, kaip “KuMura.”

; formatorių apie visus mokslo ir “Kultūra” savo išvaizda ir su- 
literaturos naujuosius laimėj i- tvarkymu yra visai moderniška 
mus, apie visas žmonijos pro- ir prilygsU geriausiems tos rų- 

I greso pastangas ir užkanavi- -įeg u^sieaio žumakuns. “Kul- Į 
S mus, - tai jau devinti metai ei- tura„ vra iumaba, ji'
nantis Lietuvių žurnalas “KUL- sklei<lžia į,
TURĄ.” Kultūra.” yra ponu- su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
liarus mokslo, visuomenės ir Ii- to prasme kultūra,
teraturos žurnalas. Be to, ji yra .
gausiai ir puikiai iliustruotas Amerikiečiai daugiausia skai- 

i žurnalas, išeinantis kas mėnesį to angliškus žurnalus, bet jie 
dideliais 64 puslapių storumo turėtlJ’ pagaliau, sužinoti, kad 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” Kultūra plačiai rašo ir apie 
komplektas sudaro apie 800 pus-' Amerikos gyvenimą. Tikrai kuk 
lapių didžiulę paveiksluotą kny- turingas lietuvis negali jokiu
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kurao, t y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt

|tik tokius vardus kaip: profeso-

lietuvis
budu apsieiti be “KuKoroa.”

“Kultūra,” tas toks vertinga* 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokia ad
resu : “Kultūros” žunabs, 
Aušros aL 15, Šiauliai, Lithaaala

Banke—bankui 
tavus.

Butų labai pageidautina, 
kad nors sykį p. Jonas Ku
lis išduotų pilną atskaitą: 
kiek jau turi sukolektavęs 
pinigų Liaudies Namo rei
kalui ir kiek tam tikslui iš
laidų turėjo.
Spaudžiu dešiniąją ranką.

D-ras A. L. Graičiunas.

Aš atėjau Į pasauli, kad ga
lėčiau jam priešintis.

Maksim Gorki j.

L

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slapty ir kroniškų ligų 
motery ir vyry, kraujo ir odos. 

Elektriką ir 606 gydoma 
jei reikalas.

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

Nedėliomis: iki 5 vai. po pietų.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: IO—2; 6—8 
Sekmadieniai*: 10—12.

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

TeL Boulevard 8483

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Senovė* Lietuvių Žinyria

Ypatingai dabartinė* krikščionybė* gadynėje kiekviena* turėtų 
perskaityt, nes tik tada gale* aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tari 271 puslapį- Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—$1,25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba "Money Orderį”. Adreauokit sekančiai:

2S3 BROADWAY SO. BOSTON, MASS. Į
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KAS GIRDEI1 LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

DAVATKŲ VAINA RADVILIŠKIO
KAPINĖSE.
Tūlas laikas -atgal Rad

viliškio miestely mirė keis
ta mirtimi V. Urbonas. Aps
krities gydytojas pripažino, 
kad velionis mirė naturale 
mirtimi ir vyskupas leido jo 
lavoną palaidoti katalikų 
kapinėse.

Bet Radviliškio davatkos 
buvo tos nuomonės, kad Ur
bonas pasikorė, ir todėl jo 
negalima Įsileisti i kapines. 
Jos susirinko prie kapinių 
vartų ir, kai atvežė velioni, 
pasitiko jį didžiausiu triuk
šmu. Dievobaimingos mote
rėlės keikė, staugė ir kolio- 
josi.

Kai kunigas pradėjo 
šventinti duobę suzvimbė

PIRMAS KAILIŲ APDIR
BIMO FABRIKAS 

LIETUVOJE.
Lietuvos pramonė pra

turtėjo dar viena nauja Į- 
mone. Jau iš seno žinoma 
Kaunui firma Broliai Vini- 
kai, įsteigė kailių apdirbi
mo, dažymo ir etc. fabriką, 
su naujomis moderniškomis 
mašinomis; fabrike dirba 
keli desėtkai darbininkų, 
visas darbas prižiūrimas 
prityrusių specialistų iš už
sienio.

Fabrike apdirbami sidab
rinių lapių kailiai, kas ank
sčiau teko gabentis iš už
sienio.

Fabrikas jau turi užsaky
mų iš Belgijos, Italijos ir če-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Didžiausia Mulkinyčla Visame Pasauly. IREGISTRUOTI LAISVA 
MANIŲ {STATAI.

Teko sužinoti, kad Kauno 
miesto ir apskrities viršinin
ko įstaigoje yra įregistruoti 
laisvamanių įstatai.

Matų Palyginimas
Lietuvoje dabar yra vartoja

mi metriniai matai ir svarsčiai. 
Vietoj varstų arba viorstų Įves
ta kilometrai, svarą pakeitė ki
logramas, pūdą—centneris, va
laką ir dešimtinę — hektaras,

Kiek Dabar Uždirba
Lietuvos Darbi

ninkai.
Paimsime čia pavyzdžiui 

Rokiškio miestelio darbinin- 
įkus. Juos galima skirstyti į 
kelias rūšis: pramonės dar
bininkai, statybos, amati
ninkai, malkakirčiai, gatvių 
valytojai ir p.

Pramonės darbininkai da
bar uždirba 2* ■>—J lit- i die
ną, bet uždirbti pinigai jiem 
unku gauti. Kitų darbinin-kvcrtą—litras, ir t.t.

Amerikos lietuviai skaitydamiĮ kų gyvenimas šįmet pasun-
tokius pavadinimus nežino jų kėjo 50 nuošimčių. Malka- 
reikšmės. Todėl “Keleivio” re-

keli akmenys, žemių saujos 
lėkė link jo. Nespėjo atlikti I Sov^kiM 
laidojimų apeigų, turėjo’
oasišalinti Tarp moterų į-|SALAKO BAŽNYČIOJE Į

kė kleboną, kitos policiją; VYKO ^STEBUKLAS, 
kėlė viena prieš kitą rubus Rugpiučio 18 dieną Sala- 
ir tampėsi už plaukų. Polici- ko miestelio bažnyčioj įvy 
ja moterų buri apmalšina, ko tikras “cudas”. To mies 
tuoj kitas “sukyla.” Ke- telio gyventojai, Onai De- 
lioms surašyti protokolai. veikytei, būnant bažnyčioje, 

Viena moteris visą gerk- nežinomas vagis pavogė iš 
le šaukė: “Turbut Dievas iš Į apatinio jos sijono kišeniaus 
Radviliškio i Braziliją iš- pinigus. Ji turėjo 75 auksi- 
važiavo, kad kapinėse lei- nius rusų rublius ir tie pini- 
džia laidoti pakaruoklius.” ?ai buvo užsiųti apatinio si- 

Nors lavonas jau buvo už-1 iono kišeniuje. Žmonės ne- 
kastas, moteiys nesiskirstė. gali suprasti, kaip vagis ga- 
“Vistiek naktį iškasime ir Įėjo prie tokios vietos prieiti 
išmesime gatvėn”, jos šau- ir davatkai nejaučiant tuos 
kė. Bet naktį nedrįso vienos pinigus iš jos pavogti. Dėl

Prie Liurdo (Lourdes) miestelio Prancuzi ,i yra ola. kur syki užmigus vienai piemenei® 
prisisapnavo “panelė švenčiausia”. Katalikų kunigai apskelbė tą rietą esant “stebuklinga” ir- 
taip ją išgarsino, kad dabar tenai susirinkę meldžiasi ir laukia visokių palaimų. Daugiausia 
susirenka vis ligoniai, bekojai, berankiai ir akli. Kiti jų negali patys paeiti, tai atvežami ant 
ratukų. Iš kairės pusės matyt ant olos sienos nrikabinėta visokių kriukių, rankų ir kojų. Tai 
vis lengvatikių paaukoti “panelei švenčiausiai" daiktai, kad ji sugrąžintų jiems sveikatą. Bet 
daugiausia aukaujama pinigais, kuriuos kunigai {įasiima. Tačiau patys kunigai Į Liurdo “ste
buklus’ nelabai tiki, nes jie čia “gydytis” nevažiuoja. Pats popiežius susirgęs visada šaukia 
daktarų pagalbos, bet ne Liurdo “stebuklų.”

apvogė ir dar pa-jye Visados Trečias-travkinys nubloškė
GRĄSINO AKIS 1ŠPLI 

KINTI.

Šiauliuose Jonas Lukoše-i 
vieius vieną vakarą su tūla

Laimi, Kur Du
Pešasi.

AUTOMOBILĮ TIES 
TILŽE.

Klaipėda. Vokiečių pu- 
Šiauliuose dvi paauglės j sėj ties Tilže traukinys nu-

pana Ortą Valčaite užėjo į: mergaitės: Kapulaitė ir Lu-Į bloškė automobilį, kuriuo

eiti į kapines. to juokdariai ir sako, kad 
j tai buvo “cudas” ir daugiau 
nieko.

Australijos” viešbutį, kurį 
)o kiek laiko apleidęs pasi
uto neturįs piniginėj ten 

gulėjusių 200 litų. Pasiskun
dė policijai. Policija O. Val
čaitę sulaikė, iškratė, bet pi
nigų nerado. Supykusi ant 

ukoševičiaus už iskundi-
RADO NUŽUDYTĄ ŽMO 
GŲ IŠMARGINTU KUNU.

Maskuiliškių kaimo miš-Į BUČIUODAMA PANELĖ 
ke, Vievio valsčiuje, Trakų NUKANDO KAVALIE- 
apskrity, buvo rastas neži- R1U1 NOSĮ
nomo asmens lavonas, apie Į Užbalio kaimą, Panedė- 
50 m. amž. su nužudymo žy- iio valsčiaus, šiomis diėno- 
mėmis. Minėtas 2smuo buvo Imis buvo atvykus nuo Ska 
apsirengęs rudos spalvos Į aiškio panelė savo kavalie- 
paltu ir lelijavos spalvos Hų aplankyti. Paskui grįž 
švarku. -Jojo kišenėse rasta ant jai namo, kavalierius ją 
tik kišeninis peilis baltom palydėjo į Užbalio mišką, ir 
kriaunelėm, skustuvas, pin- tenai jiems pasimylavus jis 
zeliukas, namų darbo mun- pareiškė, kad toliaus jos jau 
dštukas ir raginiuos rėmė- nebelydėsiąs. Panelė' tada 
liuos akiniai. apsikabino jį bučiuoti ir be-

Lavone yra labai daug bučiuodama taip sukando 
tatuiruočių. Ant krutinės jam nosį, kad beveik ją nu- 
kryžius su Kristaus kančia, ėmė. Paleidus visą kruviną 
apie kryžių kažkokio augalo vaikiną panelė nusinešė per 
šakos su lapais. Apie pilvo mišką tolyn. Policija prade 
duobutę yra sėdinti laive Į jo šitą skandalą tyrinėt, 
moteris. Ant kairės kojos y- 
ra stovintis su trusikais vy- i iš KERŠTO ŽUDO GYVU- 
ras ir dešinėj rankoj laikan- LIŪS IR DEGINA TRO 
tis durtuvą, o antra ranka į- BESIUS.
sirėmės sau į šoną. Šio vyro Kupiškio valse, rugpiučio 
ka.rej pusėj yra medžio sa-k 2?V d ,
kele su lapais. Ant dešines iktadariai ke^į sumet}
L-/virve X'vo I oit/vc įmeti 11TY111I * _ .

koševičiutė juokais ar ne
juokais mėtėsi akmenimis. 
Lukoševičiutė pataikė Ka- 
pulaitei į galvą ir nesunkiai 
sužeidė. Pamačiusi tai Ka- 
pulaitės motina, pasistvėrė Į 
rankas kastuvą ir ėmė Luko- 
ševičiutę vytis. Šioji bėgti.

mą jos policijai, Valčaite į Taip besigelbėdama nuo į- 
larašė Lukoševičiui laišką, Į nirtusios Kapulienės, Lu- 
oiriame, smagiai jį iškolio- koševičiutė įbėgo Į tūlos pil.
;usi, pagrąsmo, progai pasi- 
aikius, išplikinti akis. Lu- 
toševičius pristatė laišką 
policijai, kuri Valčaitę vėl 
ulaikė ir surašė jai už gra

sinimus protokolą.

KLEBONAS ŠAUDO 
VIŠTAS.

Šalia Čekiškės klebono 
Vaitkevičiaus žemės gyvena 
nuomininkas, neturtingas 
žmogelis Jukšinskas, kuris 
turi 3 vištas. Šios Jukšinsko 
vištos nors ir saugomos, bet 
kelis kartus Įlindo i klebono 
miežius. Pamatęs tai klebo
nas, pasiėmė šautuvą ir be 
jokio perspėjimo pradėjo 
šias vištas šaudyt. Žmonės 
pradėjo kleboną gėdinti. 
Tuomet apstojo šaudyt.

Strogonovienės butą Kau
kazo gatvėj ir jame pasislė
pė. Kapulienė, atsivijusi 
Lukoševičiutę iki Strogono
vienės buto, bet negalėdama 
i ji Įeiti, nes jos neįsileido, 
iš pykčio movė kastuvu Į 
Strogonovienės buto langą 
ir jį išmušė. Strogonovienė 
pranešė policijai, kuri Ka- 
pulienei surašė protokolą

aziavo keturi Klaipėdos 
erašto gyventojai. Jie norė- 
o pervažiuoti geležinkelio 
iniją, bet tuo tarpu ėjęs 

traukinys garvežio pryšakiu 
automobilį sudaužė. Vietoj 
užmušta p. Naujokienė ir jos 

0 metų sūnūs. Vienas kelel
is sužeistas sunkiai ir pa

guldytas Tilžės ligoninėj. 
Tik šoferis mažiau nuken
tėjo.

UBAGAI IŠŽAGINO 
MOTERĮ.

Iš Krekenavos Į Naumie
sti ėjo moteriškė X. Apie 7 
kilometrai nuo Naujamies- 
čio ją pasitiko du raiši ubą 
gai, parbloškė ją ant žemės 
išžagino, paskui atėmė 20 
litų pinigų ir paleido.

ŽIAURI AUDRA.

, . T -i .• ipi*kix*M**i*<»* uolotu ouuitu- Rugpiučio 22 d. vakarei
o jos vra evs os rnais, tikrai neištirta, ar nu-J Zarasu apskrity buvo dide- 

mcteris. Ant kaires rankos ._ __________________ x;.. J.____ta__________iš vidaus nusės vra rusu d vi-1durė ar nušovė Didžiagrašių j lis lietus su perkūnija. Degu-, 
Y . P ’ l K -. kaimo gyventojo Jono Kre- čių vai., Girsiu km. gyven-i 

dvieiu^ku vainikas Jk°uri0 gždės 500 litų vertės kumelę to jas Juršys Aleksas perku-*
feTyra cio ™lir 250 “• G>vuliai ^1”^ u“s "®vai ”

kalojaus II karūna ir raidė
‘N.” Kairės rankos viršuje 

yra SSSR ženklas —trikam
pis. o ant muskulų liūtas. 
Ant dešinės rankos emble
ma: tikėjimas, viltis, m?ilė 
(kryžius, inkaras ir širdis) 
ir undinė.

negyvai ir
naktį buvo gale kaimo. Žai-1 jo brolis Kazys smarkiai 
zdos padarytos į vidurius j pritrenktas. Salako m. gy-j
labai nedidelės ir tik mato
mos vienoje pusėje.

Tomis pat dienomis, taip 
gi nežinomi piktadariai, pa
degė Dubliškių km. pil. By 
rono klojimą.

ventojo Gaidamavičiaus už-| 
mušta karvė ir Imbrado vai. 
Lakių km. gyv. Mackevi
čiaus Jurgio sudegė nuo i 
perkūnijos klojimas su ja
vais.

Į LIETUVĄ
per BREMENĄ 

greičiausiais juru laivais

BREMEN 
EUROPA

| Puikus geleži k-nu susisieki
mas iš BREMEP.HAVEN i

LIETUVĄ
Del informn iju '• reipkitės 

[252 Bovlston St.. Boston. Mass.

NORTH GERMAN

LLOYD

DAVATKA APSIVOGĖ.

Čekiškė (Kauno apskr.). 
Musų davatkos mėgsta 
šmeižti pažangesnius žmo 
nes. Girdi, cieilistai vagys, 
ištvirkėliai ir visokie zuli
nai, o save kelia į aukščiau
sią padangę. Bet kol kas dar 
nei vieno socialisto nesuga 
vo nei svetimoj kišenėj, nei 
svirne, nei ką nors kitą blo
go darant, o tuo tarpu da 
vatkėlę jau ne vieną sučiu
po “dievą garbinant”. Štai 
rugpiučio mėn. 10 d. vėl 
Čekiškės davatkas perkūnas 
trenkė. Jų vienmintė Basty- 
tė policijos raštinėj švarą 
darydama stalo stalčių “ap
švarino” pasiimdama 270 
litų. Dabar kol “apšvarys” 
sąžinę tupi Kauno kalėjime

dakcija nutarė kartas nuo karto 
Įdėti “Keleivin” žemiaus paduo
tą lentelę, kur tokie terminai yra 
palyginti su seniaus vartotais 
Lietuvoje matais ir su tais, ko
kie yra vartojami Amerikoje, 

žemės matai:
Hektaras arba ha yra lygus 

2.471 akro. Tai reiškia, 1,000 
hektarų padaro 2,471 čielą akrą.

Dešimtinė (rusų desiatina) Į 
yra lygi 2.6997 akro. Kitaip sa
kant, 10,000 dešimtinių padaro 
26,997 čielų akru.

Valaka (lenkų wloka) yra ly
gi 41.98 akro.- Arba 100 valakų 
—4,198 akrai.

Margas (prūsų Morgen) yra 
lygus 0.63 akro, kas reiškia, kad 
iš 100 margų išeina tik 63 čieli 
akrai.

Ilgio matai.
Kilometras (metriškas ma

tas) reiškia 0.621376 mylios. Pa
lyginimas bus gal aiškesnis pa
sakius, kad 621,376 amerikoniš
kos mylios padaro 1,000,000 ki
lometrų.

Varstas (rusų viorst) yra ly
gus 0.663 mylios. Imant čielais 
skaičiais, iš 1,000 varstų išeina 
663 mylios. ,

Taigi varstas truputėli dides
nis už kilometrą, bet beveik vie
nu trečdaliu mažesnis už ameri- 
<onišką mylią.

Metras turi 39 ir nepilną pusę 
colio. 1000 metrų padaro 1 kilo
metrą.

Centimetras yra šimtinė met
ro dalis.

kirčiai, seneliai ir besveika
čiai uždirba į dieną 1—2 li
tu ir į sąvaitę tedirba 3—4 
dienas. Geriausiai gyvena 
statybos darbininkai, kurie 
į dieną uždirba 5—6 litus. 
Seniau jie uždirbdavo po 8 
—12 litų.

ŽMONĖS NEKENČIA
VALDŽIOS ŠNIPŲ.

Utenoje yra Garberių šei
ma, kurios vaikai įtariami 
šnipinėjant.

Sąrišy su neva pasitvirti
nusiu įtarimu, uteniškiai, 
nekęsdami šnipų, pareiškė 
pasipiktinimą, triukšmingai 
išvarydami juos iš nuomo
jamų namų ir neleisdami au
tobusų stotin.

Liūdnas šnipų likimas.

Svarsčiai.
Centneris reiškia 100 kilogra

mų, arba 220 svarų.
Kilogramas arba kilo sveria 

truputĮ daugiau kaip 2 ameriko
nišku svaru; 10,000 kilogramų 
padaro 22,460 svarų.

Amerikoniškas svaras yra tru
putį didesnis už buvusį rusišką 
ir lietuvišką svarą. Jei paimti 
10,000 rusiškų svarų, tai ameri
koniškais svarais bus tik 9,028. 
Iš vieno pūdo išeina tik truputį 
daugiau kaip 36 amerikoniški 
svarai.

I MOTERŲ BUTĄ 
LAUŽĖ PLĖŠIKAI.

ĮSI

Vencloviškių kaime, Rau 
donės valsčiuje, į pilietės J 
Milerienės butą nakties lai 
ku įsilaužė ginkluoti plėši
kai. Su Mileriene buvo tik 
viena jos duktė. Plėšikai pa
reikalavo pinigų. Bet mote
rims pradėjus rėkti, plėšikai 
nusigando ir pabėgo.

PERSITIKRINK
Trumpa, Greita Kelionė

Į LIETUVĄ
IMU

DIDELIAIS, NAUJAIS IR
MODERNIŠKAIS MUSŲ 

MOTORLAIVIAIS.

“Baltasis Švedų Laivynas”
Išplaukimai iš New Yorko:

S.S. “DROTTNINGHOLM”, ” 22 
M.L. “GRIPSHOLM”. Spaliu 4 
M.L. “KUNGSHOLM”: Spalių 13 
S.S. “DROTTNINGHOLM”, ” 25 
Informacijos ir iliustruotas cirku- 
lioris su žemlapių lietuvių kalboje 
gaunamas pas musų agentus arba 

raštinėj: .
Swedish American Line

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

BYRA ATLYGINS SAVO 
SKOLAS.

Amerikon išvykęs buv. 
valstybės teatro solistas By
ra, čia liko gana daug sko
lingas, nors kiek jis skolin
gas, sunku pasakyti. Dabar 
p. Žadeikis, Lietuvos gene 
ralinis konsulas Amerikoj 
valstybės teatrui atsiuntė 

raštą, kuriame sakoma, kad 
Byra Lietuvos pasiunntiny- 
bei pasižadėjo visas savo 
skolas atlyginti. Tas pasiža
dėjimas iš jo išgautas, kai 
gegužės mėnesio gale jam 
reikėjo prailginti užsienio 
pasą.

Sveikata
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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
So. Boston, Mase.

PAJAUTA
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ISTORINIS ROMANCAS 
ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE

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

puslapiu, di lelio formato.
Paradytu garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas yii dailiąją literatūrą, patartina turėti

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

KELEIVIS
2S3 Broad^ay So. Boston, Mass.
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LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, lodei jos nepraleidžia nei 
vieno Įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka. platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS”

GEDIMINO GATVĖ 38. KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ | SĄVAITĘ 

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Ii politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kitų valstybių. Įvairių apysaką 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.
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Vietinės Žinios
jo„« K.iemk» •"***». ARTISTO BABRAVIČIAUS ŠEIMYNA.

Cambridge’aus policija a-

TURTUOLIS DUBOIS 
NUŽUDĖ ŽMONĄ.

ręsta vo Joną Kalensiu, ku
ris ruošėsi Lietuvon ir atsi- 
svHVindnmas su savo drau- 
c°’s linVsrvnnp Jo oati Mo
nika pasiskundė nolicijai,nužudęs, bet ji pati nusišo 

vusį Taip jis tvirtina savo 
paskutiniame laiške, kuns 

Ir w savo meiluže šoko art buvo įteiktas vienam advo-iPolicij - jj s*£
„ . J°*k*po ] . katui prieš pat jam nusisau- Teismeis sutiko' p3,ikti
Braintree miestely, arti jant. Sako, norėdamas slep- <5400 ir buvo n^is-

prie Bostono, buvo dingusi ti savo meilužės vardą, jis policii-a sako; kad $21? 
turtingo auksoriaus DuBois nedrįsęs iš sykio pasakyti i v ki«^niun<P n anie $1 
moteris. Jos nesimatė jau tiesą ir, bijodamasis skanda-Į^ binTržsiuti į dirž« ir

Kalenskis buvo tuo diržu 
an-’in^ses ant nuogo kūno.

Kaip rodos, jo pavardė y- 
rai iškraipyta.

jau nuo 9 d. rugpiučio. Pats lo, užkasė moters lavona 
DuBois pasakojo, kad ji bandydamas viską paslėpti, 
“žuvusi” automobiliaus ka- Laiške DuBois taipgi nusi- 
tastrofoj Kanadoje. Vienas skundžia, kad su savo žmo- 
to miestelio laikraštis net ži-, na jis buvęs nelaimingas ir
nią buvo Įdėjęs, kad Du- 
Bois’o moteris buvo užmuš
ta automobiliaus katastro
foje netoli nuo Montrealo.Ir 
tuomi gal butų viskas pasi
baigę, jeigu DuBois nebūtų 
pradėjęs tuojaus kelti poki
lius savo vasarnamy Ply- 
mouth’e. Ten jis pradėjo ūž
ti su mergoms ir girtuok
liauti, ypač dažniau pradėjo 
susieiti su savo jauna meilu
že, su kuria jis turėjo ryšius 
dar gyvai esant jo moteriai. 
Kaimynai pradėjo Įtarti, 
kad čia kas nors turi būt ne
gerai. Prasidėjo tyrinėji
mas.

Kuomet paaiškėjo, kad jo 
moteris ištikrųjų nebuvo iš
vykus Į Kanadą, ir policija 
pradėjo jieškoti jo žmonos 
lavono apie jo vasarnamį, 
DuBcis pasidarė sau galą. 
Veik tuo pačiu laiku buvo 
atrastas ir jo moters lavo
nas, kurį jis laikė paslėpęs 
savo vasarnamio skiepe.

Pasirodo, kad žmogžudy
stė buvo iš kalno suplanuo
ta. DuBois savo senstančios 
moters nemylėjo ir turėjo 
daug jaunesnių meilužių. Y- 
pač jis labai buvo Įsimylėjęs 
į turtingą panelę Grace At- 
wood iš Middleboro ir norė
jo ją vesti. Kad pašalinus 
visas kliūtis nuo kelio, jis 
nusprendė nužudyti savo 
moterį. Per naktis jis dar
bavosi savo kempės skiepe, 
ardydamas cemento grindis 
ir kasdamas ten duobę dar 
gyvai esančiai savo žmonai 
Žmona apie tai rašė laiškus 
draugams ir skundėsi, kad 
jos vyras tartum pamišęs 
kamuojasi naktimis skiepe, 
ir kad tas jį baisiai vargina. 
Matyt, ji nei nuovokos ne 
turėjo, kad ten buvo ruošia
mas jai kapas, ant kurio vy 
ras su meiluže šoks ir kels 
pokilius.

Pagalios vieną naktį Du
Bois. savo moterį nušovė ir 
užkasė jos lovaną tame 
skiepe. Atrastas lavonas jau 
pusėtinai aptrunėjęs. Spren 
džiama, kad moteris buvo 
nužudyta apie 9 d. rugpiu
čio. Dabar gi ir pats žmog
žudys pasidarė sau galą. Jis 
tuo pačiu revolveriu persi 
šovė sau smilkinį. Ir abiejų 
lavonai dabar palaidoti vie 
name kap

Vėliausiomis žiniomis, e-

visą laiką jie taręsi persi
skirti. Policija tečiaus' netiki 
jo laiškui.

Kaip ten nebūtų, visvien 
ši tragedija parodo, kad 
turtuoliai iš pertekliaus ir 
pasileidimo yra morališkai 
supuvę ir todėl pastaruoju 
aiku įvyksta jų tarpe tiek 

daug žmogžudysčių.

Svečiai ii New Jersey.
Važiuodami į Kanadą bu

vo sustoję Bostone H. Pui- 
šienė su savo sunum Alfon
su, mechanikos inžinierium. 
Jie gyvena Hillside, N. J. 
Alfonsas dirba stambioj 
muilo išdirbystės įstaigoje 
New Yorke. Tai yra gabus, 
nteligentiškas jaunuolis. 
)rg. Puišienė yra sena “Ke- 
eivio” skaitytoja. Jie apsi- 
ankė “Keleivyje” ir pas 

savo draugus bei gimines. 
Jie artimai giminiuojasi su 
advokatais Šalnais, pas ku
riuos praleido vieną vakarą 
Cambridge. Sakė, kad Bos
tonas jiems patinką ir gai 
ėjosi, kad taip greitai jį ap- 
eidžią.

Gaisras Blinstrubo name.

Pereitos savaitės pabai
goj apdegė S. Blinstrubo na 
mas ant Broadvvav, kur ke 
’etas lietuvių biznierių turė
jo savo ofisus. A nacio ie yr? 
dvi krautuvės, kepurių ir 
maisto. Daugiausia nuken
tėjo antrasis aukštas. Ten 
Pirmiau buvo Gendroliaus 
agentūra. Grevio, Nemaksic 
ir Mikalonio bizniui pašto 
gė. Jie. rodos, visi bendrai 
laikė visa antrąjį aukštą.

Ugnis kilo antrame aukš
te, ir buvo prasimušus per 
'togą. bet ugnagesiai spėjo 
užgesinti.

Pažymėtina, kad perei
tais metais panašiai buvo 
užsidegęs kitas p. Blinstru- 
bc namas ant Broadu av, tai 
.Ta Strand valgykla. Ten ir
gi ugnis prasidėjo pastogė
je. Priežastis nežinoma.

Skenduolės lavonas chirur
gijos naudai.

Nahant byčiuose rastas 
prigėrusios moters lavonas. 
Raštelyje skenduolė nusis
kundžia dėl sunkaus gyve
nimo ir pageidauja, kad jos 
kūnas butų atiduotas medi
cinos mokyklai, chirurgijos 
naudai.

Žiurkė užtemdė Charles- 
towną.

Charlestovvne aną sykį stai
ga užgeso elektros žiburiai 
Vėliaus paaiškėjo, kad tarp 
elektros laidų įlindo žiurkė, 
nugraužė gumą ir padarė 
”shor circuit”. Žiburiai tuo
iaus užgeso, bet užtai ir pati 
žuvo.

są DuBois savo moters ne-1 kuoja.

Bostono majoras Curley 
yra išvažiavęs į vakarų val
stijas agituoti už demokra
tų kandidatą Rooseveltą. 
Vienoj vietoj Hooverio ša
lininkai tenai pradėjo po jo 
langu naktį kelti kačių kon
certą ir šaukti: “Urei už 
Hooverį”. Curley išvestas iš 
kantrybės atidarė hotelio 
langą ir išvertė puodą van
dens ant jų galvų.

Automobilistai, kurie va
žiuoja per Needham, 150 
pėdų tolio nuo miestelio 
salės, turi nusiimt visokius 
politiškus apgarsinimus, jei
gu turi prisegę prie savo ka
ro. Tokį patvarkymą išleido 
miesto valdyba. Jeigu kurie 
automobilistai įvažiuoja su 
tokiais apgarsinimais į mie
stelį, policija sulaiko ir to
kius apgarsinimus konfis-

R
C
A

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas litras vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių ir plaučių litrų. Ekzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteiki* patarimų laiškais kitur 
gyvenantiems 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8-M vak. Tel. S. B. 2712.
496 EAST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

ĮSISTEIGKITE GERĄ

CARLSON 
Aliejaus Pečių

PARANKUS, PIGUS. UŽTIKRIN
TAS ŠVARA IR SVEIKATA.

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

CARLSON BROS. TOOL & MACHINE CO. Ine. 
15 B Street, So. Boston, Mass. Tel. so. Boston 32»

Artistas Juozas Babravi-! -ilikti. Bet p. Babravičius 
čius jau Amerikoje. Ir da-j turėjo jau išsirūpinęs visus 
bar jau jis ne vienas, be: su kelionei reikalingus doku- 
žmona ir šuneliu. Jo žmona mentus, jo rakandai buvo 
yra Amerikos lietuvaitė, čia jau išparduoti, todėl jis jau 
gimusi ir augusi, o sūnūs gi-' nebenorėjo savo planų mai- 
mė Lietuvoje jiems gyve- nvti.
nant.

Šį panedėlį p. Ęabravi- 
•ius lankėsi Bostone ir bu
žo užėjęs “Keleivio” redak
cijom Jis daug papasakojo 
įpie artistų vargus Lietuvo

Užvilktos algos miesto 
darbininkams.

Revere miesto darbinin
kams tik dabar tapo išmo
kėtos algos, kurios buvo už- 

ie ir apie savo viltis Ameri-j vilktoąfiet 16 sąvaičių. Mie 
koje. Viena gražiausiu vil
nų nušvito jam atvažiuojant 
aivų. Dainuojant pirmos 
dasės keleiviams, juo susi-

stas buvo įsiskolinęs savo 
•.arnautojams apie $100,000.

VVinthrope tūlas Marteli 
lavėjo amerikietė Zetta Ro-|buvo papratęs nueiti kaimy- 
bart, kuri užsiima visokių i no daržinėn ir pasiimti ke- 
garsenybių kėlimu. Ir jiįliatą kėdžių kortomis lošti, 
tuojaus pasirašė su p. Bab- Jo kaimynas įspėjo anądien, 
’avičium sutartį, kad per 3:kad jis daugiau jo daržinėn 
mėnesius laiko ji stengsis; neitų, nes jis jį šausiąs. Mar- 
surasti jam gerai apmokamai tel nepaklausė ir nuėjo. Kai- 
zietą dainuoti. Ta vieta gali mynas šovė jam šmotais tie- 

’outi teatro vodeviliuose, ra-i šiai į veidą. Martel dabar li- 
lio srytyse ar kitur. Jei pa-igoninėj miršta, o jo kaimy- 
Jseks tokią vietą surasti, nas Bumps areštuotas.
^etta Robart pasiliks p. Į ---------------
Babravičiaus menedžerium Nauja mokykla prie Boyl- 
>er tris metus. Už savo pa- ston streeto negalėjo būt a- 
amavimą ji ims 25'. jo tidaryta šią sąvaitę, nes dar- 
yelno. bininkai sustreikavo jos da

Artisto šeimyna tuo tar- neužbaigę.
>u gyvena New Yorke. ----------------

Išvažiuojant p. Babravi- Policija sugavo plėšiką,
•iui iš Lietuvos, teatro d i- kuns Roxburyje užpuolimo 

‘rektorius kvietęs jį vėl pa- metu pašovė J. J. Morganą.

Moteris padarė tai, ko 
policija negali.

Lioterijos raketierius “Big 
Sam” Oteri labai nusistebė
jo, kuomet jis grįžo pas sa
vo pačią Pauliną, ant Sixth 
streeto, So. Bostone. Vietoje 
meilės ir bučkių, žmona jį 
pasitiko su revolveriu, ir 
“Big Sam” turėjo nešdintis 
kiek drūtas iš namų.

Kuomet Sam’as pabarški
no duris, pati atsisakė įleis- 
sti į vidų. Tas jam nepatiko 
ir jis paleido lazdą į ją, iš- 
mušdamas langą. Pati tuo
met pagriebusi revolverį 
pradėjo šaudyti, vienok ne
pataikė. Nors Sam’as yra 
baisus ir drūtas vyras, sve
ria 200 svarų, bet priešintis 
nebandė. Jis pabėgo nesu
žeistas ir pašaukė policiją. 
Pati buvo užtai areštuota ir 
paleista po 50 dol. kaucijos 
Teisme aiškinosi, kad ji ne
šaudė revolveriu ir tik palei
dusi savo kakarinę taip la 
bai, kad Sam’as išsigando ir 
pabėgo. Sako, ji taip visuo
met apgalinti savo vyrą. -

“Big Sam” yra pusbrolis 
New Yorke gyvenančio ra- 
keteriaus Salvatore Spita- 
lio, kurį Lindberghas buvo 
nusamdęs vesti derybas su 
jo vaiko kidnaperiais. Poli
cija tokių paukščių bijosi iš 
tolo, bet moterys juos su 
valdo.

ANT PARDAVIMO
• So. Bostone X kambarių namas (ne
toli Thomas Park) visi įtaisymai. 
Kaina prieinama. Šaukit South Bos
ton 0662-W.

ANT RENDOS.
Chelsea 5 ar 6 kambariai —renda

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

i į
• Muzikos Mokykla

GYDYTOJŲ ADRESAI

Tel. Psrter 3789

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valaudua: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
(kampas Inman st.) 

CAMBRIDGE. MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas kraujo. Inkstų 
ir Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SL'MMER STREET, 

LAMRENCE, MASS.

OPTOMETRISTAS
LIETUVIS

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrųžinu šviesa tinksmu- 
laiku.

i J. L PASAKA KNIS. O. D.
| 447 Broadway, So. Boston. Mase.

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

GIAI. PROGA JUMS SUTAUPINT PINIGŲ!
TIKRA NAUJENYBĖ

• l*.

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

1 RCA-247. 1 UX-280.
Height, 38% inch.; width, 23 indi.; 

depth, 11% inch.

PURUS MODELIS

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

depth, 11% inch.
Radini rons: 1 RCA-56. 3 RCA-58, 

2 KCA-16, 1 RCA-82.

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

Mes perkame Lietuvos Bonus ir mokame pilna kainą jų vertės.

GEO. MASILI0NIS
377 BR0ADWAY $0. BOSTON, MASS.

Lietuviai! Kurie norite pamokinti j 
savo berniukus ar mergaites 
zikos, pradėkite leisti dabar. Mo-! 
kinu savo studijoj, taipgi einu ir i Į 
namus. Namie esu vakarais 
sekmadieniais. Telefonas South 2 
Boston 1963-J.
VALENT. PALTANAVICIUT* 

912 E. Broadway S. Boston, Mas*

TeL University 9446

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

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

i 678 Massachusetts Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

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

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

K. SIDABRAS
342 W. BROADM’AY 

SO. BOSTON, MASS.

TeL So. Baatoa 2660. 
DAKTARAS

A- L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų 

tik susitarus.

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” name.

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

R. M. ŽIDŽIUNAS

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokia*

Daro visos legalia*
317 E STREET, 
(Kampa* Broadvay) 

SOUTH BOSTON. MASS. 
Tetefoaas: South Boston 2722 

Namų: Talbot 2474.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

D. CABIT, (Reg. Aptiekorias) 
10® DORCHESTER STREET

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Tslefc 19H.

Bay View Motor
GERIAUSI LIETUVIAI 

MECHANKAL

Reikale kreipkitdu Ir 
patenkinantį 

Tainymo ir 
vieta:

1 HAMLIN
kampa* E Bght

SOUTH BOSTON.

Drufcaojamoa 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 Broaduay So. Boston

K. Šidlausko Aptiekos Name.

Jei Nori Nupentyt 
Ar Pataisyt Namą

KLAUSKITE KAINOS 
Jei reikia ir Išpopieriuoja. 

Gaasite gerų darbų ir pigiaL 
JUOZAS TAMOŠAITIS (-)

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

EXTRA
LIETUVIŠKA APTIEKA 
Jūsų Seaaa Aptiekorias toj pačio) 
violoj per pastaruosius 26 metus 
ir nėr* sųryšy su bile kita aptiek* 

šviežio* šaknys iš Lietu
ves ir visados šviežias Dieles 

galima gauti pas:
DAV1D CABITT

REG. APTIEKORIUS 
pasirengęs jums pati

100 SALEM STREET 
BOSTON, MASS.

Telef. Lafayette 9342 
Aptiek* atdara nuo 8 iš ryto

iki 10 vakaro.

PARKYYAY AUT0\ 
SERVICE
aad FILLING STATIONi 
Taipgi Geriausi* Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų šutomo- j 
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Durbės geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkite gazo
linų pas mus.

VIKTOR VAITA1T1S 
415 OM Cslaay Av*^

SO. BOSTON, MASS. 
TsMsm: 8* Bsataa 9ITt.
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