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Saulė Padarė Amerikai 
5,000 Nilioniį Nuostolių.

SAUSROS PLOTAS KAS 
DIENA DIDĖJA.

Nukentėjo jau 24 valstijos 
su 26,000,000 gyventojų/ 

Vietomis išvyko visa 
žalioji gyvybė.

Šiomis dienomis paaiškė
jo baisi Amerikos ūkininkų 
padėtis vidurinėse ir vakari
nėse valstijose, kur saulė iš
degino laukus ir išdžiovino 
vandenį. Laikraščių kores
pondentai, kurie važiavo su 
prezidentu Rooseveltu per 
išdegintus plotus, paduoda 
šitokių skaitlinių:

Nuo tos dienos, kaip Kon
gresas išsiskirstė vasaros 
atostogoms, sausra sunaiki
no 300 nuošimčių farmų 
daugiau, negu tuomet buvo 
sunaikinta.

Saulės padaryti nuosto
liai siekia $5,000,000,000.

Iš viso sausros yra palies
tos 24 valstijos. Nukentėju
sių gyventojų skaičius sie
kia 26,00,0000.

Vietomis laukai taip išde
ginti, kad išnyko jau visokia 
žalioji gyvybė — nei žalių 
medžių, nei žolės, nei javų.

Apie 400,000 farmerių 
šeimynų jau neturi ką val
gyt ir gyvena tik’iš pašal
pos, kurią jiems teikia fede
ralinės valdžios agentūra 
FERA.

Kongresas yra paskyręs 
farmerių pagalbai $525,- 
000,000. Iš tos sumos FERA 
dabar teikia kai kuriom šei
mynoms tiesioginę pašalpą 
pinigais, o kitiems organi
zuoja viešuosius darbus, 
kaip kelių tiesimas, upių pa
krančių stiprinimas, už
tvankų statymas ir tt.

Be to, kita valdžios agen
tūra, būtent AAA, už tuos 
pinigus superka iš farmerių 
galvijus ir skerdžia juos mė
sai. Dabartiniu laiku kas 
diena paskerdžiama po 
po 200,000 galvijų. Iki 31 
liepos buvo jau nupirkta ir 
paskersta išviso 1,931,000 
galvijų. Iš viso manoma su
pirkti apie 7,000,000 galvų. 
Mėsa konservuojama, o kur 
yra arti šaldytuvai, tai švie
žia šaldoma. Vėliau ji bus 
dalinama bedarbiams.

Farmerius taipgi reikės 
kelti iš sausros paliestų plo
tų, nes ne visi jie galės tenai 
atsigauti. Jie buvo apsigy
venę tokiose vietose, kur iš 
savo žemės beveik niekad 
negalėjo išsimaitinti, nes že
mė labai prasta. Jie buvo at
sigavę tik karo metu, kuo
met kainos buvo nepapras
tai išsipūtusios ir už kvie
čius jiems buvo mčkama po 
$2.00 bušeliui. Bet kuomet 
po karo javai atpigo, tie 
žmonės vėl turėję skolintis 
pinigų pragyvėnimui ir taip 
prasiskolino, kad paskuti
niais laikais jau nebeturėjo 
iš ko mokesčių užmokėti 
Dabar gi sausra juos visiš
kai papiovė. Jeigu seniau d a 
kai kas pas juos užaugdavo, 
tai ateitv jau negalima nie
ko tikėtis, nes plonas dirvo
žemio sluogsnis taip nuo 
saulės išdžiuvo, kad viesu
lams siaučiant išėjo visas į

padanges dulkių debesiais. 
Liko tiktai plikas molis arba 
žvyras, kur jau niekas ne
augs.

ŽIAURI KOVA
MINNEAPOLYJE

Jau ketvirtą sąvaitę Min- 
neapolio mieste streikuoja 
trokų vežikai ir tas streikas 
pasižymėjo jau dideliais 
žiaurumais ir kraujo pralie
jimais. Vieną dieną buvo 
pašauta ir kitokiais ginklais 
sužeista arti 100 žmonių. 
Keli buvo jau užmušti. Mie
ste apskelbtas karo stovis ir 
suvaržyta visokia laisvė. Pe
reitą subatą, kuomet pradė
ta kalbėti apie streiko baigi
mą, vienas streiklaužys va
žiuodamas troku šovė kelis 
kartus iš šautuvo į pikietus 
ir sužeidė du streikieriu. 
Kapitalistų samdiniai yra 
ginkluoti ir gali streikierius 
šaudyt, bet streikieriams ne
valia jokio ginklo nešiotis. 
Negana kad kapitalistų ber
nai nešiojasi ginklus, kom
panijos da turi prisisam- 
džiusios slaptų šnipų ir pro
vokatorių, kurie išprovokuo
ja riaušes ir duoda ginkluo
toms jėgoms progos pulti ir 
mušti beginklius streikie
rius. Aršiausi velniai yra 
“piliečių sąjunga,” kuri su
sitvėrė streikui laužyt. Pats 
gubernatorius kaltina tą 
“sąjungą,” kad ji importuo
ja provokatorius ir ardo 
tvarką. Todėl pereitą nedėl
dienį jisai paskelbė uždary
siąs miesto gatves visokiems 
trokams ir neįeisiąs ske- 
bams važinėti. Tiktai pieno 
vežimai galėsią važiuoti.

Sprogimas Anglių 
Kasykloj.

Netoli nuo Big Stone Gap 
miestelio, Virginijos valsti
joj, anksti šio panedėlio ry
tą įvyko dujų sprogimas 
Stonegap Coke & Coal kom
panijos kasykloj. Pajutę pa
vojų, 75 maineriai spėjo pa
bėgti, o kiti buvo užberti 
krintančiomis kasyklos lu
bomis. Iki pietų pasisekė da
lį kasyklos atkasti, bet 9 vy
rai buvo jau nebegysi. Spė
jama, kad giliau bus rasta 
daugiau lavonų. Lietuvių toj 
apylinkėj, rodos, nėra.

SUTIKO DIRBT UŽ NU
MUŠTĄ ALGĄ.

Knoxville, Tenn. — čia 
buvo sustreikavę 400 koji
nių darbininkų, nes jiems 
numušė mokestį. Bet pa- 
streikavę vieną sąvaitę nu
tarė grįžt atgal ir dirbt už 
numažintą algą.

PO ROOSEVELTO TRAU
KINIU PADĖJO DINA

MITO.
Spokane, Wash. — Perei

tą sąvaitę pro čia važiavo 
prezidentas Rooseveltas ir 
du nežinomi vyrai padėjo 
prie to gelžkelio bėgių mai
šą dinamito, kuris tačiau 
laiku buvo pastebėtas ir pra
šalintas.

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

HINDENBURGAS
MIRĖ.
Vokietijos prezidentu apsi

skelbė Hitleris.
Pereitą sąvaitę mirė Vo

kietijos prezidentas Hin
denburgas, kuris buvo jau 
susilaukęs 86 metų amžiaus. | kurie““praiaimėję“kovų 
Jį palaidojo šią sąvaitę Tan-. su valei žios kariuomene Au-

Dėl Austrijos Įvykių Stockjardų Streikas 
Kaltina Italiją.

Popiežius ir Mussolini di
džiausi skerdynių kalti

ninkai. .
Jugoslavijoj dabartiniu 

laiku yra daug Austrijos na-

nenberge, Rytų Prūsuose, 
kur karo metu jisai sunaiki
no įsiveržusią rusų, caro ar
miją.

Hinctenburgui mirus, Hit
leris tuojau apsiskelbė “lai
kinuoju prezidentu,” paaiš
kindamas tuo pačiu laiku, 
kad 19 rugpiučio dieną įvyk
sią naujo prezidento “rinki
mai.” Bet ištikrujų tai nebus 
tikri rinkimai, o tik žmonių 
mulkinimas, nes Hitleris bu
siąs tik vienas kandidatas, 
taigi ir rinktis nebus iš ko. 
Ar kas už Hitlerį balsuos, 
ar ne, jis vistiek skaitys sa
ve “išrinktu.”

Šį panedėlį Hitleris buvo 
sušaukęs Berlyne fašistinius 
Reichstago atstovus ir jų su
sirinkime pasakė prakalbą, 
iškeldamas mirusio prezi
dento nuopelnus ir pasisa
kydamas, kad Vokietija tu
rinti eiti ir toliau tuo keliu, 
kuriuo ją vedė Hindenbur
gas. Karo ji nenorinti, nes ir 
Hindenburgas troškęs tai- _ __  ___ _________
kos; bet jeigu kas kėsinsiu Romos-padrąsintas ka-

strijoj. turėjo bėgti užsie
nin. Vienoj vietoj iš karto 
perėjo Jugoslavijos pusėn 
800 nacių. Jų vadai sako, 
kad dėl kruvinų skerdynių 
Austrijoj esanti kalta Itali
ja. Dollfussas buvęs popie
žiaus ir Mussolinio čebatlai- 
žis ir visa Austrijos politika 
buvo diktuojama iš Romos. 
Austrijos naciai, kurie susi
deda daugiausia iš protesto- 
nų, negalėjo šito pakęstti ir 
nutarė prašalinti tokią val
džią, kuri tarnavo ne savo 
kraštui, bet svetimiems des
potams.

Jugoslavijos spauda irgi 
kaltina Italiją. Bielgrado 
dienraštis “Novosti,” kuris 
visuomet reiškia valdžios 
opiniją, sako: Mussolini, su
traukdamas Austrijos pasie
nin italų kariuomenę, buvo 
išstatęs karo pavojun visą 
Europą ir padrąsino skerdy
nes Austrijos viduje. Bend
rai, Roma esanti kalta už vi
sus kruvinus įvykius Austri-

Chięagoje Pasibaigė.
Chicagos stokjarduose 

(gyvulių skerdyklose) buvo 
■sustreikavę darbininkai, rei- 
’kalaudami garantuoti algos 
minimumą, trumpesnių dar
bo valandų ir kitų palengvi
nimui. Streikas tęsėsi 12 die
nų ir pereitą nedėldienį dar
bininkai nutarė grįžti dar
ban, pavesdami savo ginčą 
su darbdaviais arbitracijos 
teismui išspręsti. Kompani
jos prižadėjo įvesti 48 va
landų sąvaitę pastoviems 
darbininkams ir 40 valandų 
pripuolamai samdomiems.

Tyrinėja DiUingerio 
Smegenis.

Nušautojo Chicagoj ban
dito DiUingerio smegenis 
dabar tyrinėja patalogai. Jo 
širdis, plaučiai ir inkstai 
taipgi buvo išimti moksli
nėms studijoms. Mokslinin
kai nori įsitikinti, ar nėra 
kokių keistumų tuose bandi
to organuose, kad jis buvo 
toks pašėlęs galvažudys ir 
šaudė žmones. Nebūtų pro 
šalį, kad tie mokslininkai 
ištirtų smegenis ir garbingų 
patriotų, kurie šaudo strei 
kuojančius darbininkus.

Austrijoje Pakarti Du 
Dollfusso Užmušėjai

MINIA SUGADINO FRAN- 
CUZŲ ORO MANIEVRUS.

Pereitos subatos vakarą 
Francuzijoj buvo daromi 
oro manievrai virš Villeneu- 
ve miesto. Orlaiviams pasi
rodžius virš miesto, gyven
tojams buvo įsakyta užge
sinti visus žiburius, kad ta
riamas priešas patamsy ne
galėtų nieko matyt Bet su
sirinkusi minia degino lau
žus ir neleido policijai jų 
gesinti. Tai buvo žmonių 
protestas prieš ruošimąsi 
naujam karui.

JIE NUDĖJĘ JI DĖL “TĖ
VYNĖS LABO.” *

ją skriausti, tai ji ginsis, 
kaip Hindenburgas ją gynė.

Bet kaip Hitleris trokšta 
taikos, tai jis parodė smaug
damas kairiųjų darbininkų 
organizacijas, o dabar vėl 
žudydamas savo paties su
tvertus rudmarškinius.

3,000 Nacių Mankšti
nasi Jugoslavijoj.
Iš Jugoslavijos praneša

ma, kad pabėgusių Austri
jos nacių tenai susirinko jau 
apie 3,000. Jugoslavijos val
džia svetingai juos priėmė 
ir įsteigė jiems stovyklas, 
kur jie dabar kas diena mo
kinasi karo mankštos ir sa
ko, kad jų kova už vokišką 
Austriją da nepabaigta. Jie 
tikisi, kad ateis da valanda, 
kuomet jie vėl turės stoti su 
ginklu rankoje ir valyt savo 
kraštą nuo “romiško bru- 
do.”

ARABAI PAPIOVĖ 100 
ŽYDŲ SAVO DIEVO 

GARBEI.
Algerijoj kilo religinis 

karas tarp žydų ir arabų. 
Vien tik Konstantino mieste 
arabai papiovė 100 žydų sa
vo dievo Allacho garbei. Be 
to, sudeginta daugybė žydų 
namų. Panašios skerdynės 
einančios Hammoj, Jamma- 
pe ir Bizete. Algerija yra 
francuzų valdomas kraštas, 
bet gyventojai susideda 
daugiausia iš arabų ir žydų.

talikiškas fašizmas pereitą 
žiemą įtaisė organizuotų 
darbininkų ir socialistų 
skerdynę, išardė jų stiprias 
organizacijas ir kanuolėmis 
sugriovė namus. Įsakymas 
šitai baisiai t darbininkų 
skerdynei buvęs gautas tie
siai iš Romos, su popiežiaus 
užgyrimu. Po tų skerdynių 
popiežius davė Dollfussui 
medalį. Jeigu klerikališkoji 
Dollfusso valdžia tuomet 
nebūtų išskerdus socialde
mokratų, tai ir kruvinojo 
nacių sukilimo 
tų buvę, nes 
žmonių frontą 
tų drįsę kilti.
lenkijoTpasiuntinys
PATEKO PO TRAUKINIU

Ties Niagara Falls pereitą 
sąvaitę Lengijos generalinis 
konsulas Tytus Zbyszewski 
važiavo automobilium sker
sai geležinkelį ir nepastebė
jo, kad traukinys atūžia. Jo 
nauja mašina buvo sudau
žyta ir skeveldros numestos 
už 150 pėdų. Pats Zbyszewr 
skis išliko gyvas, bet sunkiai 
sužeistas.

VALDŽIA PARDAVINĖS 
KONFISKUOTĄ DEG

TINĘ.
Washingtono valdžia nu

tarė pardavinėti iš varžyti
nių degtinę, kuri būna atim
ta iš šmugelninkų arba kon
fiskuojama iš butlegerių. 
Vien Brooklyne valdžios 
sandėliuose esą arti 50,000 
keisų tokios degtinės. Ji bus 
parduodama nedideliais 
kiekiais, taip kad kiekvie
nas galėtų nusipirkti. Var
žytinių diena da nepaskirta.

IŠMUŠĖ VOKIEČIŲ KON
SULATO LANGUS.

New Orleans mieste pe
reitą subatą keli amerikie
čiai išdaužė vokiečių konsu
lato langus užtai, kad ant 
konsulato stogo buvo iškelta 
vėliava su vokiečių fašistų 
svastika.

SLOAN REZIGNAVO IŠ 
TEKSTILĖS INSTITUTO.

Buvusis medvilnės fabri
kantų instituto ir NRA ko
deksų galva, George A. 
Sloan, pereitą sąvaitę rezig
navo. Audimo darbininkai 
jį pažįsta kaip didelį atža
gareivį ir išnaudotoją.

NERTINIŲ -DARB1NIN- 
KA1 UŽGYRĖ STREIKĄ

Nertinių drapanų darbi
ninkų unija New Yorke nu
tarė skelbti generalinį strei
ką toj pramonės šakoj, jei
gu darbdaviai neišpildys jų 
reikalavimų geruoju.

Netoli No. Adams, Mass. 
valstijoj, šį panedėlį susiku- 

jlė 3 automobiliai. Katastro- 
ruose. Vien tik Califomijoj • foj vienas asmuo buvo už- paskleidę 
ji turinti 25,000 narių. įmuštas, o 15 sužeista. ’

AMERIKOS FAŠISTAI 
MANKŠTINĄS SU GIN

KLAIS^ .
Laikraščiai praneša, kad 

San Diego apylinkėj, Cali- 
fornijoj, “sidabrą marški
nių” legijonas laiko susirin
kimus su ginklais ir mokina
si kariško muštro. Šita fašis
tų organizacija daugiausia 
sekėjų turinti pietų vaka-

PER AUDRĄ ŽUVO 
15 ŽMONIŲ.

Pereitą sąvaitę Atlanto 
pakraščiu perėjo smarki au
dra, pridarydama daug nuo
stolių Marylando ir New 
Jersey valstijose. Paskui oro 
siaubas nuėjo per New Yor
ko valstiją, užgavo Michiga- 
ną, Ohio ir Illinojuje išsieik
vojo. Per visą šitą sumišimą 
žuvo 15 žmonių.

BUS 10,000 VALKATŲ 
KONGRESAS.

Lraikraščiai praneša, kad 
šiomis dienomis Cincinnati 
mieste, Ohio valstijoj, tarp
tautinė valkatų organizaci
ja turėsianti savo metinę su
eigą, kurioj dalyvausią apie 
10,000 valkatų. Posėdžiai 
eisią laukuose, po atviru 
dangum, kur niekam nerei
kia rendos mokėti.•

NEW YORKE SUĖMĖ 5 
PINIGŲ DIRBĖJUS.

Pereitą sąvaitę New Yor 
ke valdžios agentai suėmė 
5 pinigų dirbėjus, kurie esą 

apie $200,000 
netikrų pinigų.

SOVIETAI ĮSPĖJA 
JAPONUS.

Sovietų spauda šį pane
dėlį pašventė daug vietos 
paminėjimui 5 metų sukak
tuvių nuo to laiko, kaip Ry
tų Raudonajai Armijai bu
vo įkurta specialė raudona 
vėliava. Ta proga visi Sovie
tų laikraščiai pabrėžė, kad 
raudonoji armija Rytuose 
yra laikoma apsigynimo 
tikslams ir kad ji uoliai gins 
kiekvieną pėdą žemės, jeigu 
priešas mėgins tenai lįsti. 
Tai yra aiškus įspėjimas Ja
ponijos imperialistams. • ♦*

RUSIJOJ RUOŠIAMA 
TEATO ŠVENTĖ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad 1 rugsėjo tenai bus di
delė teatro šventė, kuri tęsis 
10 dienų. Per tą šventę bus 
rodomas Konstantinio Sta
nislavskio reorganizuotas 
rusų teatras. Bus vaidinama 
Gorkio “Egor Bulyčev,” 
Shakespeare’o “Twelfth 
Night” ir bus statoma opera 
“Sevilės Kirpikas.” Šitų iš
kilmių pažiūrėti atvažiuoja 
daug artistų ir rašytojų iš 
užsienio.

ČILI SUSIPYKO SU PA
RAGVAJUM.

Tarp Čili ir Paragvajaus 
respublikų Pietų Amerikoje 
įvyko aštrus konfliktas. Pa-, 
ragvajaus spauda visų pir
ma pradėjo pulti ir kaltinti 
Čili respubliką dėl jos neit- 
ralumo Paragvajaus ir Boli
vijos kare. Dėl tų spaudos 
puolimų Čili taip įsižeidė, 
kad šį panedėlį atšaukė sa
vo atstovą iš Paragvajaus.

CHICAGOS SALIUNE 
BANDITAI NUŠOVĖ 

ŽMOGŲ.
Pereitą subatą 4 banditai 

įnėjo saliunan, kur darbi
ninkai išsimaino savo če
kius, ir atkišę revolverius 
liepė vienam žmogui gulti. 
Tas nepaklausė ir norėjo iš
traukti iš vieno bandito gin
klą. Tada banditai jį šovė ir 
pabėgo nieko neapiplėšę. 
Nušautasis vadinosi John 
Guth.

Eidami ant kartuvių jie šau
kė: “Lai gyvuoja Hitleris!”

Vienos kalėjime pereitą 
sąvaitę buvo pakarti Franz 
Holzweber ir Otto Planetta, 
kuriuos Austrijos teismas 

i pasmerkė mirčiai už sukili
mą ir Dollfusso užmušimą. 
Eidami ant kartuvių jiedu 
sušuko: “Lai gyvuoja Hitle
ris!” Holzweberis da pridū
rė: “Aš mirštu už Vokieti
ją!”

Dėl Dollfusso užmušimo 
buvo suimta iš viso 144 na
ciai, kurie buvo įsiveržę ir 
užėmę valdžios rumus, bet 
Planetta ir Holzweberis yra 
du pirmutiniai pakarti. Kitų 
suimtųjų likimas šiuo tarpu 
da neišspręstas. Pasmerk
tieji prašė pasigailėjimo, 
nes abudu esą vedę ir turi 
šeimynas, tačiau katalikas 
prezidentas Miklas jų pra
šymą atmetė- ir už 3 valandų 
teismui pasibaigus juos pa
korė. Karininkas Planetta, 
kuris nušovė Dollfussą, bu
vo Romos katalikas, todėl 
,prie kartuvių katalikų kuni
gas davė jam paskutinį pa
tepimą, o Holzweberį, kuris 
buvo protestonas, liuterionų 
pastorius palaimino. Pirma
jam buvo duoda valandėlė 
laiko su žmona atsisveikin
ti, o antrasis tik iš tolo pasa
kė savo pačiai ir jos seserei 
“likit sveikos.”

Budelis buvo katalikas. 
Pakorus jam Holzweberį, 
šis spardėsi kilpoje 13 minu
čių, o Planettos širdis susto
jo plakti į 11 minučių.’

Kuomet Planetta buvo 
teisme paklaustas, ar jis turi 
ką nors pasakyti paskutinį 
kartą, jisai, kaip karininkas, 
sumušė savo kurkas, išsitie
sė, atstatė krutinę ir tarė: 
“Aš nežinau kaip ilgai aš 
busiu gyvas, bet aš noriu pa
reikšti štai ką: Aš nesu niek
šas žmogžudys. Ką aš pada
riau, tai iš meilės dėl savo 
tėvynės. Aš nenorėjau kanc
lerį užmušti ir gailiuos, kad 
taip atsitiko. Prašau už tai 
dovanoti.”

O Holzweberis, kuris bu
vo sukilimo vadu, pasakė 
taip: “Aš sutikau vesti suki
limą vien tuo supratimu, 
kad nebūtų liejamas krau
jas. Musų tikslas buvo tik 
suimti Dollfussą ir jo minis- 
terius ir pareikalauti, kad 
prezidentas Miklas paskir
tų Rinteleną į Dollfusso vie
tą. Visa tai buvo daroma dėl 
tėvynės labo.”.

TENNESSEE RINKIMUO
SE UŽMUŠTA 3 ŽMONĖS.

Tennessee valstijoj perei
tą sąvaitę buvo valstijos 
kandidatų nominacijos. Ko
va tarp demokratų ir repub- 
likonų buvo tokia atkakli, 
kad 3 žmonės buvo užmušti.

f

BAISUS POTVINYS 
KORĖJOJE.

53,000 namų apsemta, 
12,000 nunešta.

Iš Tokio pranešama, kad 
pietų Korėjoj, kurią japonai 
turi užgrobę, pereitu sąvai
tę kilo baisus potviniai. Val
džios žiniomis, vanduo už
liejo 300,000 akrų dirbamų 
laukų, apsėmė 53,000 trio- 
bų, o 12,000 namų visai nu
nešė. Beto, prigėrė daugiau 
kaip 300 žmonių. Nuosto
liai apskaitomi j $9,000,000,
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tauti-

kaip 
kalba

— —=
“PARTIJOS,” “TAUTIŠ

KUMAS” IR SLA.
Vadinamieji musų “tau

tiečiai,” “tautininkai” ar 
“sandariečiai” (jie patys ne
žino kuris pavadinimas 
jiems geriau tinka), pradė
jo labai aimanuoti, kad Su
sivienijimui gręsia “partijų 
pavojus.”

Tą “pavojų” jie pamatė 
tik dabar, lęai į SLA. centro 
valdybą Detroito seimas iš
rinko didžiumą socialistinio 
nusistatymo žmonių. Pakol 
Susivienijimą valdė patys 
tautininkai-sandariečiai, tai 
tokio pavojaus jie nematė, 
nes savęs jie neskaito “par
tija.” Partijos žmonėmis jie 
vadina tiktai socialistus ir 
bendrai visus, kurie plačiau 
į pasaulį žiuri ir geriau gy
venimą pažįsta, negu 
ninkai.

Štai, pasiklausykit, 
dabar apie partijas 
“Naujienose” sandarietis J. 
P. Uvickas:

“Mano tikslas ir pareiga da- 
rodyti, kad partijos neturi tin
kamos vietos fraternalėj drau
gijoj ; kad partijų akcija kenk
sminga SLA...

“Susivienijimas pirmų pir
miausiai yra fraternalė drau
gystė. Jos tikslas visų narių 
bendra pagalba suteikti pašal
pą ligoj ir likusiems laike na
rio mirties.”

Ši “partijų akcija” pasi
darė p. U viekui “kenksmin
ga” tik dabar, kai jo paties 
“partija” pralaimėjo kovą 
Detroite.

Kuomet sandariečiai var
tojo smurtą prieš socialistus 
ir komunistus, tai tada jų 
“akcija” nebuvo Susivieni
jimui “kenksminga.” Uvic
kas prisipažįsta, kad toj 
“akcijoj” ir jis pats buvęs 
“karžygiu.” Girdi:

“Kodėl Chicagos seime turė
jo lietuvių kraujas lietis ir į 
kalėjimą savo brolius lietuvius 
grūsti? Vienas atsakymas — 
partijos ir partijos ir daugiau 
niekas kaip tiktai partijos.

“Juk ir musų gerb. preziden
tas buvo karžygiu tame kare 
partrįų kartu su manim prieš 
bolševikus.”

Kaip charakteringa! Chi
cagos seime dėl partijų po
nas Uvickas net “kraują lie
jo,” ir vistiek tas nebuvo 
“kenksminga,” nes toj ba
talijoj laimėjo jo paties par
tija. Bet kai dabar ji gavo į 
kailį, tai jau “partijoms 
neturėtų būt vietos frater- 
nalėse organizacijose.”

Toliau p. Uvickas parodo 
da daugiau nenuosakumo. 
Jis mano galėsiąs svietui į- 
kalbėti, kad žmogui užten
ka būti tiktai lietuviu ir 
“garbės verta ypata,” ir pa
sidalinimas į partijas tada 
bus jau nebereikalingas. 
Štai jo žodžiai:

“Todėl, kad mes esam lietu
viai, tai yra vietos lietuvybės 
arba tautos klausimuose, kurie 
patys savaime negimdo neapy
kantos, bet neturi būti jokio 
pasidalinimo į partijas. Užten
ka pilnai būti lietuviu ir gar
bės varta ypata. Nėra reikalo 
būti ar nebūti buržujus, pro
gresyvia, tikintis, ateistas, ag
nostikas, marksistas arba fa
šistas.’*

Jeigu taip, tai nėra reika
lo ir sandariečiu būti, o ta
čiau p. Uvickas tokiu yra. 
Jam neužtenka “pilnai būti 
lietuviu ir garbės verta ypa
ta.” Jis priguli da ir prie 
Sandaros ir nori, kad jo 
'“partija” Susivienijimui ya- 
Uzvtraiiiii povautų.
L fcfea & Uvickui Su

užtenka būti vien tik lietu
viu ir “garbės verta ypata,” 
tai kur gi jo nuosakumas 
reikalauti, kad kitiems to 
užtektų?

Ponas Uvickas, matyt, no
rėtų pasakyti: bukim visi 
sandariečiai ar tautininkai, 
tuomet nebus reikalo mums 
ginčytis, nes lietuvybės 
klausimu visi susitaikysim.

Bet tada ir socialistai ga
lėtų pasakyti: tegul tauti
ninkai - sandariečiai prisi
deda prie socialistų parti
jos, tuomet visi busim drau
gai.

Gal teorijoj šitokia vieny
bė ir galima, bet žiaurioj re
alybėj jos niekur nesimato. 
Lietuvoje tautininkai daro 
sąmokslus prieš tautininkus, 
o Vokietijoj ir Austrijoj fa
šistai skerdžia fašistus. Visi 
jie patriotai, visi stoja už sa
vo tautą, ir vistiek žudo vie
ni kitus.

Ko gi tuomet verta p. U- 
vicko pasaka, kad bukim tik 
lietuviais, o partijos ir gin
čai išnyks?

Reikia da pasakyti, kad ir 
partijomis jisai vadina ne 
tikras politines organizaci
jas, bet idėjines grupes. Tik
rų partijų Susivienijime, ži
nome, nėra ir negali būti. 
Bet Susivienijimas susideda 
iš žmonių, kurie turi skirtin
gas pažiūras ir priguli prie 
įvairių politinių ar idėjinių 
organizacijų. Ateidami į 
Susivienijimą jie negali sa
vo įsitikinimų išsižadėti, ir 
SLA. konstitucija to visai 
nereikalauja.

Tiesa, Susivienijimas yra 
fraternalė organizacija ir 
vienos ar kitos partijos poli
tikai tenai neturi būt vietos. 
Bet nuo tokios politikos Su
sivienijimą tik ir gali ap
saugot tas faktas, kad jo 
nariai yra ne vienodų pažiū
rų • žmonės. Pavyzdžiui, 
Pittsburgho seime tautinin
kai turėjo parašę pasveiki
nimą Smetonai ir jo fašisti
nei diktatūrai. Bet rezoliuci
jų komisijoj buvo socialis
tas Michelsonas ir dėl to tas 
pasveikinimas nepraėjo. 
Kaip matome, ačiū socialis
tui Susivienijimo veidas bu
vo apsaugotas nuo juodos 
politinės dėmės.

Tautininkai labai klysta 
manydami, kad tiktai jie pa
laiko lietuvybę, o socialistai 
tik griaują ją.

Socialistai nenori patys 
savo nuopelnais girtis, bet 
pasiklausykit, ką apie juos 
rašo kiti. Štai ištrauka iš 
“Amerikos Lietuvio:”

“...aš esu įsitikinęs, jog da
bar Susivienijimas bus žymiai 
tautiškesnis negu seniau buvo,, 
nes socialistų vadai, p. Tyslia- 
vos žodžiais sakant, pavyzdin 
p. Pijus Grigaitis, daugiau nu
kentėjo ir pasidarbavo dėl lie
tuvių tautos politiškos laisvės, 
negu šimtas Amerikos sanda- 
riečių vadų. Kuomet sandarie
čiai tik autonomijos prašė Lie
tuvai, tai p. Grigaitis reikalavo 
nepriklausomybės, šiuo atžvil
giu, aš sutinku su p. Tysliava. 
Todėl nėra pamato bėdavot, 
kad Susivienijimas nustos tau
tiškumo; priešingai, bus tau
tiškesnis...”

Taip rašo ne socialistas ir 
ne socialistų laikrašty,bet 
“Amerikos Lietuvio” bend
radarbis M. Mindaugas.

100 BANKŲ TURI 20 BI- 
LIONŲ DOLERIŲ.

“Americon Banker” rašo, 
kad šių metų 30 birželio die
ną 100 didžiausių bankų 
Jungtinėse Valstijose turėjo 
$20,001,979,000 pinigų.

Įdomesni Siu Dienų
KELEIVIS, SO. BOSTON

(1) Vaizdas iš Minneapolio miesto, kur dėl'vežikų streikų buvo apskelbtas karo stovis. (2) 
Austrijos miestas Graz, kur šiomis dienomis protestoniški fašistai šaudėsi su katalikiškais faši
stais. (3) Naujas pašto rūmas St. Pauj mieste. Jo pastatymas kaštavo valdžiai $3,700,000.

KIEK PREZIDENTAS 
ROOSEVELTAS GAU

NA UŽ SAVO RAŠTUS?
Amerikoje knygų leidėjai 

daugiausia mėgsta leisti tik
tai tokias knygas, kurių au
toriai kuo nors pasižymėjo. 
Pavyzdžiui, moteris viena 
pati perskrido per vandeny
ną, jos vardas pagarsėjo — 
ir tuojaus knygų rinkoj pa
sirodo jos vardu knyga. Ar
ba vėl: į gorilą panašus 
kumštininkas suskaldė ke
liatą nosių savo oponen
tams —ir tuojaus skelbiama 
neva jo paties parašyta kny
ga: “Kaip Kumščiuotis.”

Apie knygų rašymą toks 
gremėzdas, žinoma, neturi 
nei supratimo; knygą para
šo pasamdyti reporteriai, o 
ant viršelių padedamas tik 
jo vardas ir paveikslas. Ir 
užtai jis gauna “literato ho
norarą.” •

Tas daroma, žinoma, ne 
jo garbei, bet pasipinigavi
mo tikslais.

Na, jeigu jau knygas rašo 
kumštininkai ir kitokie ig- 
norantai, tai savaimi su- 
Drantama, kad Amerikos 
prezidentui toks biznis pri
tinka d a geriau. Ir ištiesų 
taip yra. Nuo nabašninko 
Tado Roosevelto laikų, ro
dos, nebuvo nei vieno prezi
dento, kuris neparašytų vie
nos ar daugiau knygų. Net 
Coolidge buvo pasidaręs 
“literatu.” O dabartinis pre
zidentas parašė jau net dvi 
knygas. Matyt, jis nėra taip 
jau baisiai užimtas NRA ir 
kitais “new deal” reikalais, 
kaip kapitalistinė spauda 
skelbia, jeigu į metus laiko 
galėjo net dvi knygas para
šyti.

Dėl tų Roosevelto knygų 
Washingtone kilo net disku
sijos. Vienas kongresmanas 
išsireiškė, jog šalis moka 
prezidentui algą, kad rūpin
tųsi krašto reikalais, o jis 
tuo tarpu sėdi ir rašo knygas 
savo kišeniaus naudai. To 
kongresmano apskaičiavi
mu, prezidentas už savo raš
tus gavęs jau pusę miliono 
dolerių. Kitas kongresme
nas pasakė, kad Roosevel- 
tas gavęs už savo raštus ne 
pusę miliono, bet daugiau 
kaip milioną.

Bet bostoniškis “Herol
do” korespondentas, kuris 
trinasi apie prezidento Bal
tuosius Rumus, sako, kati 
nei vienas tų kongresmanų 
nežinąs tikrenybės. Faktai 
apie prezidento parašytas 
knygas esą tokie:

“Pirmutinė Roosevelto kny
ga buvo ‘Looking Forvard.’ 
Jos išparduota 30,000 egzemp
liorių po $2.50. Todėl iš viso 
gauta apie $75,000 pajamų.

"Nėra abejonės, * kad prezi
dentas gauna geresnį honora
rą, negu kitiems rašytojams 
knygų leidėjai duoda. Galimas 
daiktas, kad jis gauna tarp 
15 ir 20 nuošimčių. Jeigu paim
ti paskutinę skaitlinę, tai jo

žinoma, nesvarbu, kad tik 
po straipsniu butų jos para
šas.

Rooseveltienės straips
nius talpina keli magazinai. 
Iš viso ji gaunanti už juos 
apie $8,000 kas mėnesį.

Prezidento vaikai taipgi 
rašinėją magazinams straip
snius ir gauną gero atlygini
mo. Duktė Anna gaunanti 
nuo $75 iki $100 už straips
nį. Sūnūs James andai įda
vęs $2,000 už keliatą straip
sniukų, kuriuos jis parašė 
apie savo pasivažinėjimą 
jūrėmis. O antras preziden
to sūnūs, Eilioti, per metus 
gaunąs iš laikraščių apie 
$10,000.

Jeigu sudėsime viską į 
krūvą, sako “Heroldo” ko
respondentas, tai atrasime, 
kad per pirmuosius metus 
prezidento Roosevelto šei
myna gavo už raštus dau
giau kaip $75,000.

Tai ve, kaip iš garbės A- 
merikoję daromas auksas!

honoraras iš tos knygos butų
tik apie $15,000.

“Antroji Roosevelto knyga 
buvo ‘On Our Way.’ Jos iki šiol 
išparduota tiek pat, kaip ir 
pirmosios, ir daugiau turbut 
jau neparsidues. Jos kaina irgi 
$2.50, taigi ir honoraras maž
daug toks pat, kaip už pirmuti
ni kurinį.

“Taigi jei skaitysim, kad už 
abudu savo veikalu Roosevel- 
tas iki šiol yra gavęs tarp 
$25,000 ir $30,000 atlyginimo, 
tai bus arčiausia prie teisy
bės.”

Bet “Heraldo” korespon
dentas pastebi, kad nuo to 
laiko, kaip Rooseveltas tapo 
prezidentu, jo žmona irgi 
pasidarė rašytoja. Ameri
kos moterims leidžiami ma
gazinai ir laikraščiai labai 
pageidauja straipsnių su 
“first lady” parašu. Vienas 
tokių magazinų padaręs su 
ja kontraktą, kad sykį į 
mėnesį ji ką nors parašytų, 
ir už kiekvieną rašinį moka 
jai po $1,000. Ką ji rašo, tai, .von jau nebegrįš ir, su laiku,

i

skaičius esąs lengviau ap
čiuopiamas, būtent:

Latvijoj apie....... 30,000
Argentinoj apie.... 30,000 
Brazilijoj apie .... 25,000 
Anglijoj apie..... .-. 4,000
Škotijoj apie ....... 8,000
Francuzijoj apie 2,000 
Italijoj apie ....... 250
Baltgudijoj apie ... 7,000 
Ukrainoj apie .... 7,000 
Europos Rusijoj.... 18,000 
Azijos Rusijoj .... 10,000 
Vokietijoj apie .... 6,000 
Šita statistika, žinoma, 

ne pilna. Ji visai nemini Ka
nados lietuvių ir nieko nesa
ko apie musų žmones, kurie 
gyvena Afrikoj. Kiek lietu
vių yra Lenkijoj, Suomijoj, 
Švedijoj, Čekoslovakijoj ir 
kitose Europos valstybėse, 
taipgi neparodyta.

Bet užtenka jau ir to, kas 
čia parodyta, kad supratus, 
kokių nuostolių lietuvių tau
tai daro išeivija Nes galima 
drąsiai sakyti, kad šitie tūk
stančiai musų išeivių Lietu- 

visi jie ištautęs. Tos pačios 
užsienio reikalų ministeri
jos surinktos žinios sako, 
kad iš 7,000 lietuvių Balt- 
gudijoj lietuviškai kalba tik 
5,000. Ukrainoj lietuvių 
skaitoma irgi 7,000, bet lie
tuviškai kalbančių vos tik 
3,000. Kitose Europos Rusi
jos dalyse iš 18,000 lietuvių, 
lietuviškai kalbančių esą tik 
9,000. Praeis kiek laiko, ir 
tie išnyks.

Greičiausiu tempu lietu
vių ištautėjimas eina Ryt
prūsiuose. Vydūno apskai
čiavimu, Rytprūsiuose esą 
500,000 lietuvių kilmės gy
ventojų, bet vos 100,000 iš 
jų lietuviškai tesupranta, o 
kalbėti lietuviškai gali vos 
tik apie 50,000.

AR ŽINOT, KAD-
Gyvatės neturi ausų, bet 

jos girdi savo liežuviais.
Pirmutines aukso kasyk

las, kurias europiečiai rado 
Amerikoje, buvo toj vietoj,; 
kur dabar randasi Virgini
jos valstija.

Dulkių ir smėlio sūkuriai, 
kurie kildavo paskutiniais 
trim metais, buvo sausrų 
pasekmė.

Rinkimas ąžuolų žievės 
odų rauginimui North Caro- 
linos valstijoj yra svarbi 
pramonės šaka.

Iš visų sėklinių grudų, ko- 
kusinis riešutas (cocoanut) 
yra didžiausis. Didesnės sė
klos už jį niekur nėra.

1934 metų žiemos šalčiai 
Naujoj Anglijoj sunaikino 
daug medžių ir krūmų, bet 
kenksmingi vabalai išliko 
gyvi.

Per pirmutinį šių metų 
pusmetį Jungtinėse Valsti
joje buvo nulmčiuota 6 žmo
nės, ir visi jie buvo juodvei-

KIEK LIETUVIŲ GYVE- 
• NA UŽSIENIUOSE.

Lietuvoje prie užsienio 
reikalų ministerijos yra sky
rius, kuris rūpinasi užsieny 
gyvenančiais lietuviai^ ir 
renka apie juos statistines 
žinias. To skyriaus vedėjas 
Dr. Jatulis patiekė “Lietu
vos Žinioms” šiokių-tokių 
skaitlinių apie lietuvių išei
viją. Tas skaitlines renka 
Lietuvos konsulatai įvairio
se šalyse.

Kiek išviso lietuvių gyve
na užsieniuose, šunini tiks
liai nustatyti; galima esą 
spręsti tik maždaug apytik
riai. Sunkiausia esą sužinoti 
tikras lietuvių skaičius 
Jungtinėse Valstijose, ne
žiūrint kad čia jie geriausia 
organizuoti ir turi gerą 
spaudą. Esą tiktai spėjama, 
kad lietuvių skaičius čia sie
kia 800,000.

Kitose šalyse lietuvių! džiai.

No. 32. Rugpiučio 8 d., 1934 m.

MIRŠTANTIEJI 
KAIMAI.

Pasaulinis ūkio krizis jau 
triaši šeštuosius metus, pa
vertęs daugelį kaimų į skur
do ir nelaimų dykumas. Kri
zis vis didėja ir apima gele
žinėmis savo letenomis pra
monės, žemės ūkio ir kolo- 
nijales šalis. Pamažu nyksta 
ūkiai, kaimai, ištisos apylin
kės.

Amerikoje pasėlių plotai 
nepaprastai sumažėjo. Ūkio 
gaminių kiekis nuolat maži
namas, nežiūrint milijoni
nės bedarbių ir badaujančių 
armijos. Kainos žemės ūkio 
gaminiams ne didėja, bet 
vis krinta. Taip vadinamas 
žemės ūkio indeksas, susta
tytas pernai metais, rodo, 
kad kainos puolė 50 procen
tų, palyginus su prieškarinė
mis kainomis, o perkamoji 
dolerio vertė puolė dar 
smarkiau. Paskutiniu metu 
bendras Amerikos ūkininkų 
įsiskolinimas siekia apie 
$18,000,000,000.

Tiesioginiai ir pašaliniai 
mokesčiai, palyginus su 
prieškariniais laikais, pasie
kė 200 procentų, kurie gula 
ant Smulkių farmerių pečių. 
Norint užmokėti tiesiogi
nius mokesčius, Amerikos 
farmeriai turi dirbti kas 
penktą dieną, o norint už
mokėti privačius mokesčius 
reikia dirbti kas trečią die
ną. Bankrotuojančių farme
rių skaičius auga diena iš 
dienos. 1929 metais banko- 
tavusių farmerių buvo 4,- 
023, o paskutiniu laiku jau 
7,432. Nusivylimas ir parda
vimas žemės, bėgimas iš 
farmų į miestus ir apleidi
mas savo ūkių pasidarė kas
dieninis reiškinys.

Skurdas, badas ir nedar
bas Amerikos žemės ūkyje 
tiek įsišaknijo, kad farme
riai, nepakeldami mokesčių, 
skolų, labai dažnai pradėjo 
ruošti organizuotus strei
kus. Paskutiniu laiku Roose
velto vyriausybė padarė vi
są eilę žygių, norėdama 
bent dalimi - pagerinti far
merių gyvenimą. Svarbiau
sia iš tų reformų, — sumaži
nimas gamybos ir dolerio 
numušimas arba infliacija. 
Tačiau visa tai neina į svei
katą kaimo ir laukų darbi
ninkams bei ūkininkams.

Vokietijos kaimiečiai pa-‘ 
skutimu laiku irgi daug per
nešė, daug iškentėjo. Norė
dami surasti išeitį iš keblios 
padėties, Vokietijos ūkinin
kai patikėjo Hitlerio melui 
ir pažadams, ir balsavo už 
jį. Bet dabar visi pamatė* 
kad Hitleris rūpinasi ne ūki
ninkais, o stambiais kapita
listais ir Dramonininkais, 
kurie dirba ginklus naujam 
karui.

Vokietijoje priskaitoma 
daugiau negu 3 milijonai 
smulkių ūkelių, turinčių po 
1, 2 ir 3 hektarus žemės. 
Hitleris prižadėjo stambius 
ukius išdalinti ir jų žemes 
padalinti šitiems skurstan
tiems smulkiems ūkinin
kams. Bet dabar pasirodė, 
kad tie smulkus ūkeliai su
lindo stambiems dvarinin
kams į kišenes ir nieko ne
galima padaryti. Hitleris 
buvo pasinešęs ūkininkams 
padėti sumažindamas įveži
mą visokių ūkio prekių iš 
užsienio ir palengvindamas 
skolų išsimokėjimą. Bet ir 
čia išėjo viena nelaimė: kai 
tik Hitleris sumažino įveži
mą iš užsienio, norėdamas 
tuo budu pakelt įvairių ga
minių kainas pas save, visi žvejo Sam Tingo pati, 
užsieniai atsisakė taip pat 
priimti Vokiečių prekes. 
Priėjo iki te, 
markė pradėjo kristi. Bend-

rai, Vokietijos ūkininkų pa
dėtis gal dar blogesnė, negu 
eitose šalyse.

Lenkijos Rimuose vieš
patauja badas. Žmonės mai
tinasi rukštynėmis ir kito
mis žolėmis. Lenkijoj buvo 
seimo primtas įstatymas a- 
pie žemės dalinimą, bet jis 
niekur nebuvo pradėtas 
vykdyti. Lenkijoj be galo 

i iaug yra smulkių ūkių, ku
rie šiandien apleisti ir ne
dirbami. Vilnijos, Pozna
nės, Galicijos ir Ukrainos 
sričių ūkininkai neturi ne tik 
gyvulių, bet išpardavę visus 
žemės ūkio padargus, gy
vendami pusbadžiai laukia 
išganymo. Labai dažnai at
sitinka, kad ir Lenkijoje, 
kaip Amerikoje, ūkininkai 
organizuojasi ir reikalauja 
griežtų žygių iš vyriausybės 
oalengvinti žemdirbių gyve
nimui. Kaimiečiai, reikalau
dami žemės reformos pra- 
vedimo, labai dažnai užpuo
la prasigėrusių bajorų dva
rus, juos užima ir ten įsiku
ria. Dėlto dabar Lenkijoj 
jau projektuojama dvarus 
dalinti kaimiečiams.

Rumunijoje, Čekoslovaki
joje, Vengrijoje, Bulgarijo
je, Jugoslavijoje pastebi
mas tas pats vaizdas. Žemos 
kainos žemės ūkio gami
niams, didelis įsiskolinimo 
augimas, išparceliavimas už 
skolas žemių, pablogėjimas 
lauko darbininkų padėties, 
ir kaip pasėka viso to — 
skurdas ir badas. Valstybių 
biudžetai beveik išimtinai 
skiriami apsiginklavimui ir 
nieko nepaliekama žemės 
ukiui gelbėti. 0 juk daugely 
šalių ūkininkai yra tikrieji 
valstybių gyvybės palaiky
tojai ir tikrieji šeimininkai. 
Bet visur diktatoriai, kara
liukai, princai ir Hitlerįai 
piauna ūkininką, suversda
mi ant jo pečių visas skolas, 
visas negeroves.

Japonijoje kaimiečiai 
minta žole, gyvulių maistu 
ir žuvų viduriais. Kaimie
čiai parduoda savo dukteris 
į paleistuvybės namus. Ry
žių kainos nupuolė žemiau 
savo gaminamosios vertės. 
Skolų procentai didesni’ už 
metinę apyvartos kainą.

Kinijoj mets iš meto tę
siasi badas ir tūkstančių 
tūkstančiai ūkininkų atsidu
ria be pastogės ir duonos 
kąsnio. Šensy provincijoje, 
naikinamoje sausrų, liūčių 
ir krizio, badauja ištisos a- 
pygardos. Toje apylinkėje 
paskutiniais metais žuvo 
trys milijonai žmonių. Go- 
mindano kaimuose tėvai už
smaugia ir užmuša naujagi
mius, norėdami juos paliuo- 
suoti nuo skurdo ir bado.

Indijoje taip pat miršta ir 
nyksta ištisi kaimai. Praeitų 
ir šių metų pradžioje badas 
įsisuko į didžiules Pendža- 
bo, Bengalijos, Birmos, 
Bombėjaus ir Gudžarato 
provincijas. Nederlius, pot
vyniai, epidemijos, badas, 
išeikvojimai, įsiskolinimas, 
nepakeliami valstybiniai 
mokesčiai —visa tai pasida
rė kasdieniniu Indijos reiš
kimą

Kyla klausimas, kas tuos 
mirštančius kaimus išgel
bės, kas padės viso pasaulio 
ūkininkams, valstiečiams, 
žemdirbiams? Cv.

PAGIMDĖ 8 VAIKUS.
Žinios iš Kantono, Kini

jos, sako, kad tūla kinietė, 
_ pa

gimdžiusi tenai 8 kūdikius, 
septynis berniukus ir vieną 

kad vokiečių mergaitę. Visi esą gyvi ir 
sveiki.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO
KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Trečias Puslapis.

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
Didelis Protesto Mitingas Prieš Fašistų

Terorų Vokietijoje Ir Kitur.
DETROIT, MICH.

Liepos 19 d. Arena Gar- 
dens svetainėje, Detroito 
Lyga prieš karą ir fašizmą 
buvo surengusi protesto mi
tingą. Kalbėjo 3 kalbėtojai: 
Willy Muenzenberg, Vokie
tijos komunistų partijos pil
domojo komiteto narys; 
D-ras Kurt Rosenfeld, bu
vusis Vokietijos Socialde
mokratų Partijos teisingu
mo ministeris Prūsijoj, ir 
Aneuriam Bevan, Anglijos 
Darbo Partijos narys parla
mente. Adv. Maurice Sugarr 
vietinis darbininkų priete- 
lis, buvo mitingo vedėjas.

Mitinge žmonių ūpas bu
vo geras ir karingas. Vidu
ry svetainės pastatyta dide
lė platforma ir papuošta 
raudonai; ant sienų buvo iš
kabos su reikalavimais pa- 
liuosuoti Vokietijos politi
nius kalinius.

Publikai renkantis svetai
nėn, jaunieji komunistai 
dainavo revoliucines dai
nas, daug darbininkų vyrų 
ir moterų, suaugusių ir jau
nų pardavinėjo darbinin
kišką literatūrą, daugiausia 
komunistišką. Taipgi ma
čiau, kad vienas vyras glėbį 
nešinas Darbo Federacijos 
reakcionieriško laikraščio 
siulinėjo žmonėms, bet dar
bininkai jo nepirko.

Pirmininkui su kalbėto
jais pasirodžius ant platfor
mos, visa minia sustojo, o 
jaunieji komunistai pradėjo 
dainuoti Internacionalą. Sy
kiu dainavo ir visa minia. 
Pirmininkas pirmutiniu per
statė kalbėt Willy Muenzen- 
bergą, kuris kalbėjo vokiš
kai, bet jo kalba buvo išver
sta angliškai. Kalba buvo 
ilga, rimta ir įdomi. Kalbė
tojas plačiai aiškino apie 
Hitlerio terorą ir apie da
bartinę ekonominę Vokieti
jos darbininkų padėtį. Baig
damas savo kalbą pasakė, 
kad Hitlerio žvaigždė gęsta, 
o iš Rytų kyla nauja Vokie
tijos darbininkų respublikos 
žvaigždė.

Antras iš eilės kalbėjo 
Aneurian Bevan, Anglijos 
Darbo Partijos narys, jau
nas vyras. Jis kalba aiškiai 
ir energingai. Ragino komu
nistus, socialistus ir unijas 
vienytis ir bendrai kovot 
prieš fašizmą ir už darbinin
kų reikalus. ;

Trečias kalbėjo Dr. Kurt' 
Rosenfeld, jau senas žmo
gus. Kalbėjo vokiškai ir jo 
kalba taipgi buvo išversta 
angliškai. Jis plačiai kalbė
jo apie dabartinius Vokieti
jos teismus, kuriuos Hitleris 
vadina neva “žmonių teis
mais.” Papasakojo, kaip 
tuose teismuose elgiasi su 
žmonėmis. Taipgi ragino 
darbininkiškas partijas vie
nytis kovai prieš fašizmą, 
už laisvę ir šviesią teitį dar
bo žmonėms.

Buvo taipgi priimtos 3 re
zoliucijos: (1) prieš fašisti
nį terorą Vokietijoj; (2) 
prieš terorizavimą streikie- 
rių San Franciscoj, ir (3) 
prieš Detroito policijos žiau
rius puolimus darbininkiškų 
demonstracijų.

Viena didžiausių Detroi
te svetainių, Arena Gar- 
dens, buvo beveik pilna 
žmonių. Aukų kovai su fa
šizmu surinkta 353 doleriai 
su.centais. Be to, išparduota 
daug literatūros. žodžiu, 
mitingas gerai pavyko.

Drapoka*.

Laisvamanvbė paliuosoM dar
bininkus nuo pragaro bahnčs, 
• Mcializmas — iš kapitalizmo

i

Ištroškę Gyvuliai Džiaugiasi Vandeniu.

CLEVELAND, OHIO. 
Trumpos žinutės.

Girdėjau' nuo vieno re- 
publikonų kliubo nario, kad 
jie turės išvažiavimą rug- 
piučio 12 dieną Karpiaus u- 
kėj. Alus busiąs visiem už 
dyką, tik reikėsią nusipirkti 
Įžangos tikietelius. Tikras 
bargenas.

Pasirodo, kad turėti du ar 
tris politiškus kliubus yra 
daug geriau, negu turėti vie
ną. Mat, sutraukti visus lie
tuvius į vieną organizaciją 
ir visiem remti tuos pačius 
kandidatus, nėra galimy
bės ; o turint demokratų 
kliubą ir republikonų kliu
bą, lietuviai gali gauti alaus 
iš abiejų pusių.

Liepos 29 dieną suėjo į 
šeimynišką gyvenimą Pet
ras Luiza su Alvina Salase- 
vičiute. Vestuvių pokilis bu
vo Club of New Yorkers pa
talpose, kur dalyvavo gra
žus būrelis giminių ir drau
gų. Kadangi jaunavedžiai 
yra plačiai lietuviams žino
mi, nes yra dainavę per ra
dio “Dirvos” duodamose 
programose, o be to da pp. 
Salasevičiai yra visiems ge
rai žinomi biznieriai ir drau
gingi žmonės, tai į vestuves 
suėjo gražus būrelis draugų 
ir palinkėjo jaunavedžiams 
laimingos ateities.

Butų malonu matyti ir 
daugiau tokių darbščių jau
nuolių, kaip Petras su Alvi
na. Jie yra čia gimę ir jiems 
anglų kalba galėtų būti 
daug artimesnė negu lietu
vių, tačiau jie myli savo tau
tos kalbą, ir kur tik eina, ten 
laiko už garbę lietuviais pa
sivadinti. Taigi butų garbė 
turėti daugiau tokių jaunuo
lių.

Nuo savęs aš linkiu Petrui 
su Alvina ko geriausios atei
ties jų jauname amžiuje. 
Gyvenkit laimingai ir nesi- 
liaukit veikę lietuvybei, nes 
Įųs esate mums visiems rei
kalingi.

Liepos 29 dieną Dr. V. 
Kudirkos vardo pašelpinė 
draugija turėjo savo metinį 
pikniką Mačiuto darže. Pri
važiavo gražios publikos ir 
viskas ėjo tvarkiai. Atrodo, 
kad draugijai liks gražaus 
pelno. Ši draugija yra viena 
iš stipriausių pašalpinių 
draugijų Clevelande.

Teko girdėti, kad sun
kaus svorio ristikas, Karolis 
Požėla, žada grįžti į Cleve- 
landą ir ruošti ristynes. A- 
pie tai bus pranešta vėliau.

Jonas Jarus.

Šitie gyvuliai buvo valdžios supirkti iš farmerių, kurie neturi vandens, ir suvaryti j salą Sa- 
vannah upėj, kur yra 300 akrą ganykla. Gyvuliai sužymėti raidėmis ERA, kas reiškia Emer- 
gency Relief Administration — administracija nepaprastai pašalpai teikti.

AR GERAI PADARYSIME PERKĖLĘ 
SLA. CENTRĄ Į PITTSBURGHĄ?

SLA. 38-tas seimas nuta
pė padalyti daug gerų refor
mų. Tas gerai. Bet klausi
mas, ar gerai bus Susivieni
jimui ir abelnai lietuviams, 
kada SLA. centrą perkels į 
Pittsburghą?

Nutarimas yra nutarimu, 
bet ar nebūtų gerai, kad P. 
Taryba šio nutarimo nepil
dytų da per du metu, iki ki
to seimo, ir duotų nariams 
progos išsireikšti savo nuo
mones per spaudą, kur ištik- 
rujų tiktų centrui geriaus. 
Dėl labo organizacijos ir vi
sų lietuvių, SLA. centrą rei
kėtų laikyti tokioje koloni
joje, kur daugiausia lietuvių 
gyvena, taip sakant, lietuvių 
metropolyje. O tas antras 
lietuvių metropolis yra Wyo- 
mingo klonis, Pennsylvani- 
joj, kur rubežiuojasi trys di
deli apskričiai: Lackawan- 
na, Luzerne ir Schuylkill. 
Čia tai antra Chicaga. Ka
dangi SLA. yra inkorporuo- 

jtas Pennsylvanijos valstijo
je, tai apie Chicagą kalbos 
nėra, todėl reikėtų centrą

tf-- ---------------------- ----- <-?— «. įainju auuujc vmvagujri,

per balsuotojų lygą jokių wilkes Barre, arba Scranto- 
“džiabų,” tai da nereiškia, ne. Kadangi WilkesBar- 
kad negaus ateityje. Tečiau ^riuose randasi S. L. R. K. 

j centras, tai SLA. centrui 
tinkamiausia vieta butų 
Scrantonas. Čia susisieki
mas patogus, nes visų gelž- 

I kelių stotys yra, taip kad pa- 
! siekti iš visų kraštų gana 
' paranku.

Turint centrą Scrantuose,

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.
Buk sveikas, sepi! Aš pri-, “Keleivy” rašyta, kad musų 

siunčiu tavo visokiai bloga- parapijoj prasidėjo vaina. 
rodijai 3 dolerius ant keli- Buvo jau ir regli faitas ir da
nių, ba jau leidės pradėjo bar prova yra paduota ant 
sarmatytis tavo uniformos, sūdo, ale tas sūdąs vis nesu- 
Ve, drgė J. Žaugrienė iš dija, turbut laukia šaltesnio 
Burlingtono, N. J., pataria ore, ba dabar ir Kanadoj 
tau atsukti generoliškas ke- karšta. O parapijai tikros 
lines į kitą pusę, kad skylių bėdos. Ji pastatė kleboniją 
nesimatytų. Ale aš tau sa- ir bažnyčią, o kunigas Bub- 
kau, neklausyk tokios ro- nas neleidžia jai nei mitin- 
dos, ba padarysi iškados sa-' gų laikyt. Jis sako, aš nieko 
vo tautai. Verčiau nusipirk nebijau ir ius man nieko ne
naujas kelines. - padarysit. Taigi buk toks

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Lietuvių balsuotojų lyga nu
tarė atsimesti nuo lenkų ir 

v rusų lygų.
Kiek laiko atgal North 

Sidės Lietuvių Balsuotojų 
Lygos skyrius turėjo susi
rinkimą, kad suorganizavus 
darbininkus piknikui, kuris 
buvo ruošiamas 29 liepos 
dieną. Susirinkimas buvo 
neskaitlingas, atsilankė tik 
apie 10 narių.

Besikalbant apie tą pikni
ką, buvo pakelti ir kiti klau
simai, būtent, apie atsimeti
mą nuo taip vadinamos Sla
vų Balsuotojų Lygos, kuriai 
priklauso ir Lietuvių Bal
suotojų Lyga. Iškilo karštos 
diskutijos: vieni stojo už at
simetimą nuo slavų, kad lie
tuvių lyga butų politikoj sa
vistovi, nes slavai naudoja 
lietuvius saviems tikslams. 
Jie jau pasirūpino gauti: 
miesto ir valstijos tarnybų1 
saviems žmonėms, o lietu
viai da iki šiol nieko nega
vo.

Prigulėjimo prie slavų ly
gos šalininkai nurodinėjo, 
kad vienybė yra galybė, o 
jei lietuviai da nėra gavę laikyti “antroje Chicagoje

čia butų galima didelis or- 
ganizatyvis darbas išvystyti, 
iš ko Susivienijimui butų ti
krai naudos. Spaudos dar
bai daug pelno atneštų.

Gal nesuklysiu pasakęs, 
kad Pittsburgho apylinkėje 
SLA. narių gyvena tris syk 
mažiau, negu šituose trijuo
se apskričiuose. Tą galima 
patikrinti centro knygose.

Jeigu Pild. Taryba vykins 
apie šimto delegatų norą, tai 
jau jų dalykas; bet kad jie 
padarys klaidą, tai jau fak
tas. Nejaugi šimtas narių 
daugiau reiškia negu visi?

Imkime šį klausimą rim
tai apsvarstyti per pašalinę 
spaudą ir per organą, nes 
kėlimas centro padarys 
daug iškaščių. Žiūrėkime, 
kad nesigraudintume, kada 
jau bus per vėlu.

W. A. Meškunas, 
Scranton, Pa.

naujas kelines. - padarysit. Taigi buk toks
O dabar aš prašyčiau ta-; geras, generole, atvažiuok 

vo generoliškos loskos, kad pas mus ir padalyk parėtką. 
išsigalastum savo turkišką Parapija musų dikta ir ba- 
šoblę ir atvažiuotum pas gota, ale tolkoTjoje nėra. At
muš į Montrealą padėt važiuok, o mes atnagrady- 
mums kunigą Bubną išmu- sim. Jurs tiuli, 
fuot, ba mes patys be jokio Montrelietis.
zbrajaus nieko negalim pa-;
daryt.Pas mus viskas brang-1 Atsakymas Montreliečiui. 
sta, pėdės nekyla, o musų —Tvarką • savo parapijoj 
dūšių ganytojas to nežiūri: galite geriausia įvykinti
turi ar neturi, o jam davai- patys. Neikit bažnyčion, ne- 
ant Dievo apieros, ir dac oi. duokit kunigui nei cento 
Musų trubeliu jis visai ne-;“ant Dievo garbės,” o pa- 
kėrina, ale daro pagal šven- 

1 tą raštą. Sako, aš piemuo, o 
jus mano avinai, tai aš jus 
ganau kaip noriu. Jau buvo

o pa
matysite, kad jis tuojaus iš 
Mon t re a 1 o i šs i k ra ust y s.

Už Tėvą pasirašo:
Maikis.

“džiabų,” tai da nereiškia.

atsimetimo šalininkai atkir
to, kad Piekarskis ir tų visų 
lygų prezidentas, Karpatų 
ritinąs, senai jau save apsi
rūpino gerais valstijos dar
bais, o lietuviai gavo špygą. 
Todėl nubalsuota atsimesti, 
nors mokestis yra užmokėta 
į tą lygą iki rugsėjo mėne
sio. Lygininkas.

SUŽEIDĖ PETRĄ MAS- 
LINĄ.

Sullivan, W. Va. —Jonas 
Starkus mums praneša, kad 
kiek laiko atgal sužeidė an
glių kasykloje Petrą Masli- 
ną. Dabar jis guli ligoninė
je, bet tikimasi kad pa
sveiks. Maslinas jau pagy
venęs žmogus. Linkėtina 
greitai pasveikti.

PATKS VISAIP PRASIŠMUGELlAVĘ 
PUOLA APŠMEIŽTI KITUS.

no, kad šis planas jiems nie
kur neišdegė.

Taigi “masių užkariauti” 
jie neįstengia, o įsakymas 
reikia pildyti. Jie negali da- 
leisti nei vienai draugijai 
egzistuoti, augti, jei ta drau
gija vaduojasi 
niais dėsniai 
ra paneigia, 
jie turi už va 
tai sugriauti, 
taktika. Taip 
ir savo L. D. 
tikimus narius persekioja ir 
mėto laukan, kaip “supuvu
sius sklokininkus” — “pru- 
seikininkus.” Dabar jau 
renka aukas tokiam drg. Či- 
birkai, kuris iš draugijos iš
mestas ligoje. Še jums ir ap
rūpinimas draugų darbinin
kų pašalpa'

Jei tie “ščyrieji” tikrumo
je butų tokie kilnus, kaip jie 
giriasi, tai nors pašalpinėse 
draugijose turėtų sutikti su 
demokratine tvarka ir ne-

MONTREAL, KANADA.
Musų “ščyrieji” tiek nusi

politikavo Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinėj D-joj, kad nebe
žinodami kas daryti, pradė
jo asmeniškai šmeižti drau
gijos narius per savo “Lais
vę.” Taigi kyla klausimas, 
ko jie nori? Kad supratus jų 
tikslus, reikia žinoti jų poli
tiką. Reikia žinoti, kad jų 
vyriausis “tautos • vadas 
Bimba pakartotinai savo 
“raštuose” reikalauja stoti 
masių priešaky ir užkariauti 
jas komunizmui. Tokie ra
ginimai skamba netik Jung
tinėse Valstijose, bet ir Ka
nadoje. Bet štai, Montreale 
Bimbos Žalnieriai ima ir ne
įstengia masių užkariauti.

Kad ir tokioj pašalpinėj 
draugijoj jie negali daryti 
ką nori, arba ką jiems įsako 
iš viršaus. Atsiranda vienas- 
kitas “socialfašistas” ir su
sirinkimas bimbukų planus 
į pelenus sugrūda. Pavyz
džiui, pusmetiniame susirin-

v

demokrati- 
o jų diktatu- 

okią draugiją 
ildyti, o jei ne, 
. Tokia jau jų 
a jie daro dabar 
. S. : jiems neiš-

LAWRENCE, MASS. 
Juozas Urbia areštuotas.
Pereitą sąvaitę federali

nės valdžios agentai čia are
štavo gerai kitąsyk žinomą 
laivakorčių ir pinigų siunti
mo agentą p-. Juozą Urbšą. 
Jį kaltina išeikvojus apie 
$150 pinigų, kuriuos jis bu
vo paėmęs iš žmonių per
siuntimui į Lietuvą ar kitur. 
Uždėjus už jį $10,000 kau
cijos, iki teismo p. Urbša 
paleistas.

Seniau p. Urbša vargoni
ninkavo lenkų katalikų pa
rapijoj, nes moka gerai len
kiškai ir kelias kitas kalbas. 
Tai yra inteligentiškos iš
vaizdos ir pusėtinai apsita
ręs vyras. Bet laivakorčių ir. 
pinigų siuntimo biznis da
bar labai sumažėjo, pragy
venti iš to negalima ir todėl 
buvo išeikvoti svetimi pini
gai. Vietini*.

LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Musų kolonijoj darbai vi
sai sumažėjo ir bedarbių ar
mija auga. Kaikurios dirb
tuvės visai stovi uždarytos 
ir žmonės laukia, kas bus to
liau; bet gerovės nesimato 
ir darbo jokio negalima 
gauti. Todėl patarčiau iš ki
tų kolonijų nevažiuot į Law- 
rence’ą, nes darbo negausiu

Kultūrinis judėjimas tarp 
lietuvių kaip ir apmiręs. Tik 
ką jaunas tautinės parapijos 
kun. Vąladka darbuojasi. 
Jis daug turėjo vargo kol 
buvo nupirkta čia senelių 
prieglauda. Tai yra geras 
labdarybės darbas. Tik la
bai blogas dalykas, kad yra 
ir kenkėjų, kurie varo agita
ciją, kad žmonės nesidėtų 
prie tos faunos. Vienas 
žmogus sukurstytas net pa
reikalavo ir atsiėmė savo pi
nigus. Jis aiškinosi, kad va
žiuosiąs į Lietuvą. Kun. Va- 
ladka turėtų netikėt į tas 
pasakas. O aš patarčiau

Lawrence’o lietuviams tą 
farmą paremti, o ne agituo
ti prieš ją. Kam trukdyti ge
rą darbą? Kas nenori prie 
senelių prieglaudos dėtis, 
tegul sau nesideda, bet te
gul neardo gražaus darbo, 
kurį kiti dirba savo ateičiai.

Vietos rymiokai čia orga
nizuoja duonai kepti korpo
raciją ir pardavinėja šėrus, 
norėdami pakenkti Lietuvių 
Tautinei Korporacijai, kuri 
jau senai ęia užsiima duo
nos kepimu, ir kuriai biznis 
eina neblogai. Turbut jau 
bažnytinis biznis rymio- 
kams nebeina, kad jų kuni
gas užsimanė bekeriauti.

Vietiniai musų komunis
tai revoliucijos da neišsiža
da, bet dabar repeticijas da
ro su savo moterimis ir pil
do daktaro Kaškeučiaus re
ceptą. —

Čia yra ir LSS. kuopa, bet 
veikimo iš jos nesimato. O 
dirva nebloga. Kas nors turi 
būt kaltas: tinginystė ar ap
sileidimas.

“Kel.” skaitytoja*.

Leis hektografuotą biuletinį
North Carolinos valstijoj 

socialistų organizacija pra
dėjo leisti dvisąvaitinį hek
tografuotų biuletinį, kuria
me nušviečiami opesni die
nos klausimai.

kime jie norėjo uždrausti varinėti savo užgaidų. Bet 
korespondentams tašyti taip nėra, štai, Montreale 
“Keleivyje” ir “Naujojoj: -iie negali nurimti, kad S. ir 
Gadynėj” apie ju darbus, j D. pašalpinė draugija nepri- 
Mat, Maikio tėvas kai tik at-i ima jų diktatūros ir dėlto ke- 
šlubuoja į Montrealą, tai jų i Įįa jorraatkus. Kas ne kas, o 
bizniui ir išeina šlėktai. Jie iš bimbinių 
dar negali užmiršti ir to, tai kitas 
kaip susirinkimuose gavo'1 1 ■
kailin už norėjimą draugi- draugijos konstitucija

I

Lena Sako:
Ai mėgsta BLUE RIBBON MALTA 
Žėriau už kitas, nes jis geriausia iš 

visų ir visuemet vteeodas. DMeHj 3 
svarų-Itanej telpa rfridešimts procen- 

'afigiau negu kitų maltų, kurie su< 
p pustrečio svaro

kad ne vienas, 
; “oratorius” vis atsi

randa su savo snvčiais, kadX v *

“ne
jos iždą perduoti į Toronto i gera,” kad ją reikia keisti ir 
bimbukų rankas. Maikio tė- ve tuo jaus, greitai, rinkim 
vas tą žinią taip apznaimi- komisiją. Jie norėtų visus 

savo diktatūros dėsnius su
rašyti į konstituciją ir tada 
būti viešpačiais. Bet jiems 
tas nesiseka. Ir dėlto jie taip 
pyksta ir plusta pavienius 
narius, norėdami juos api- 
biaurioti žmonių akyse, o 
kitus nugąsdinti, kad prieš 
juos neprasižiotų. Bet vel
tui jų troškimas. Šiandien 
žmonės moka protauti.

Draugijos konstitucija ne- 
persenai buvo papildyta bei 
pakeista ir ji leidžia plačiai 
veikti, tik reikia veikti sąžij 
ningai, o ne šmeižtais spiau- 
dytis.

Prie progos noriu primin
ti, kad negerai daro ir tie 
nariai, kurie galėdami neat
eina Į susirinkimus; arba at
eina. užsimoka mokesčius ir 
vėl išeina. Turėtume visi su
sirinkimuose dalyvauti nuo 
pradžios iki galo ir pareikš- • 
ti savo norą kiekvienam rei- ' 
kale. Tas butų ir mums pa- ’ 
tiems ir draugijai ant nau
dos. Dr-jos nary*.

♦
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—Tegul bus pagarbintas, 
Maike’...

—O kaip tavo sveikata, 
tėve? Išrodai lyg ir sublo
gęs.

—Gali būt, Maike; dabar 
sunkus čėsai, tai binzų ne 
kas diena gaunu.

—O kodėl neišeini ant 
farmų, tėve? Farmeriams 
dabar reikalingi darbinin
kai, tai galėtum nors paval
gyt gaut.

—Tai jau ne, Maike; bu
vęs generolu, aš karvių 
melžti neisiu.

—Bet aš, tėve, žinau vie
ną generolą, kuris su caru 
arbatą gerdavo, o dabar A- 
merikon atvažiavęs batus 
kitiems valo.

—Aš į tokius nežiūriu, 
Maike. Aš žiuriu į tokius, 
ką buvo mažiukai, o pasida
rė dideli. Ve, kad ir mano 
senas frentas Smetona. Kai 
mažas buvo, kiaules ganė, o 
dabar tautos vadas. Arba 
paimkim Hitlerį. Iš dumpų 
pakilo ir dabar jau Hinden- 
burgo pleisą užėmė. Taigi 
pasakyk, Maike, kodėl tu 
man nepatari į tokią garbę 
pakilti?

—Patarti tokių dalykų 
negalima, tėve. Žmogus 
pats turi to norėti.

—O kas tau sakė, Maike, 
kad aš nenoriu būt tautos 
vadu?

—Norėt gal tu ir nori, tė
ve, bet neturi reikalingų ga
bumų ir neturi tokios orga
nizacijos, kuri galėtų tavo 
norams pritarti. Vienas bū
damas diktatorium neapsi
skelbsi.

—O ar mano vyčių vaiską 
tu jau nieko nerokuoji?

—Tavo vyčiai senai jau 
pakriko, tėve, kaip žydo bi
tės. Jie jau kunigų nebenori 
klausyti, tai kaip jau tu juos 
suvaldysi.

—Bet aš, Maike, vistiek 
noriu būt tautos vadas. Te
gul sau Smetona būna Lie
tuvoj, o aš Amerikoj. Juk 
tauta be vado negali būt. 
Ve, sandariečiai nuvažiavo 

'Y Ditrojaus seimą be gero 
vado, ir cicilistai juos sufai- 
tavo. Aš mislinu, Maike, 
kad reikia sušaukti vyčių 
mitingą arba maniebrus, iš
šauti keliatą kartų iš bač
kučių, ir paleisti per gazie- 
tas apgarsinimą, kad nuo 
dabar staršas vyčių vaisko 
generolas bus vyriausis bo
sas ant visų Amerikos lietu
vių. Kaip tu rokuoji, Maike, 
ar nebus taip gerai?

—Žinoma, kad ne.
—Kodėl?

I

SEIMININKĖMS 
PASISKAITYT.

—-------- I
Kaip prezervuoti vuogas.

Reikia paimt kiekvienam sva
rui vuogų vieną svarą cukraus. 
Kitaip sakant, kiek sveria vuo- 
gos, tiek pat svorio reikia joms 
duoti ir cukraus. Vuogas reikia 
sutrinti, sumaišyti su cukrum ir 
virinti jas ant lengvos ugnelės 
'visą valandą, nuolatos nugrai-1 
bant nuo jų putas. Paskui sudėti' 
į gerai išvalytus ir išvirintus 
stiklus, pridengti viršeliais, tik 
neuždaryti aklinai, ir sustatyti 
ant stalo ar ant lentyno, kad at
auštų. Tuomet ištirpinti parafi
no ir užpilti ant vuogų kokią 
ketvirtdalį ar pusę colio, užvož
ti viršus ir padėti į šalį, kur 
stiklai stovės kol reikės juos 
vartoti.

Parafino galima nupirkti “de- 
šimtštoriuose” arba geležų 
krautuvėse. Jis parsiduoda plok
štelėmis, kaip lietuviški pier- 
ninkai, ir nebrangus, apie 10 
centų už svarą. Tai yra ta pati 
medžiaga, iš kurios yra daro
mos žvakės. Kai ji atauš užpil
ta ant vuogų, tai pasidarys plu
ta, per kurią nepereis nei oras, 
nei pelėsiai.

Šitokiu budu galime virinti 
visokias vuogas: avietes, mėly
nes, agrastus, vynuoges, slyvas 
ir kitas, žinoma,. virinant sly
vas, reikia išimti iš jų kaulu- 
kus.

Ypač gardžios vuogienės bū
na šitokiu budu padarytos iš 
aviečių ir vynuogių (greipsų). 
Dėl kvapsnio galima įmesti ke
liatą gvazdikų arba cinamono.

Bet kad sudėtos ant žiemos 
vuogos nepagestų, tai reikia ge
rai prižiūrėti indus, kad juose 
nebūtų jokio raugo. Todėl būti
nai juos reikia išvirint ir po vi
rinimo nevalia šluostyt arba 
plauti šaltu vandeniu, nes nevi
rintame vandeny yra rūgimo 
bakterijų, nuo kurių paskui 
pradės ir vuogos rūgti.

Apie tai, kaip paruošti indus, 
oakalbėsime žemiau.

Kokie indai geriausia tinka 
konservams.

Visokioms vuogienėms bei 
konservuotiems vaisiams laiky
ti geriausi indai yra stikliniai. 
Neturint galimybės stiklinių įsi
gyti, galima juos pakeisti moli
niais indais, tiktai žiūrėti, kad 
jie butų gerai padaryti ir iš vi
daus palivoti. Mediniai indai 
konservams laikyti nelabai tin
ka, jei bent labai trumpą laiką, 
nes juose greitai prasideda rū
gimas. Mažiausiai tinka metali
niai indai, nes jie greitai rudyja, 
konservai įgauna negerą skonį. 
Indai pageidaujami maži, pus- 
kvortiniai ar kvortiniai, nes iš 
mažų indų komfiturai greitai 
suvartojami ir nespėja pradėti 
gesti.

PERKAITIMAS NUO SAULĖS

Parako Statines
“Daily Telegraph” rašo, 

kad naciškos Vokietijos gy
venimo pulsą dabar geriau 
galima esą jausti Miunche
ne, negu Berlyne. Anglų lai
kraščio bendradarbis pasta
rom dienom susipažnięs ten 
su visomis svarbiausiomis 
politinių ir karinių grupių 
mintimis, kas dabar laukia 
Vokietijos. Jis kalbėjęs su 
SA smogikais, SS sargais, ir 
su kataliku ir su reichsveh- 
ristu. Tokiu budu anglų žur
nalistui pasisekė surasti į- 
manomesnę tiesą, kiek tai 
galima tokioj valstybėj, ku
rioj viešpatauja teroras ir 
draudimai.

Vis dėlto anglų žurnalis
tas nurodo, kad jis turįs ra
šyti labai atsargiai, kad dėl- 
t6 nenukentėtų žmonės, ku
rie jam papasakojo. Tai, ką 
jis Miunchene girdėjęs, tai 
esą daugiau negu grupinis 
susimokymas, neapykanta 
ir neištikimumas. Visa tai 
rodą, kad dabar Vokietija 
randantis ne ant vienos, bet 
ant daugelio parako stati
nių. Nacionalizmo tvarkai 
gresia pavojai iš daugelio 
pusių. Visų pirma iš smogi
kų pusės, kurie išsilavinę 
gatvių kovose ir gerai pra
mokę teroro, o dabar nuos
tabiai prislėgti dėl jų vadų 
sušaudymo. Ypač aiški e- 
santi ši neapykanta Miun
chene. Ten smogikai prisie
kia atkeršyti. Nacionalistai 
ypač biją, kad smogikai ne
siimtų pirmojo žygio: nu
žudyti SS komanduotoją 
Himlerį, Geringą ir patį Hit
lerį. SS vyrai šiam sąmoks- 
sui esą pasiruošę ir tikį su- 
ducsią “tinkamą” smūgį. 
Vos tik S A smogikai imsią 
daryti atentatus, tuoj juodo
ji gvardija pradėsianti šau
dyti katalikus, monarchis- 
tus ir smogikus. Kraujo pra
liejimas pasidalysiąs toks 
nepaprastas ir toks pasiutęs, 
kad įsikišiąs ir reichsvehras 
visą tai suvaldyti. Reichs
vehras taipogi esąs labai į- 
pykęs ant SS sargų, nes jie 
esą Miunchene be jokio lei
dimo suareštavę arba nužu
dę daugelį reichsvehro ge
nerolų draugų. SS elgesys 
esą buvę galima palyginti su 
pasiutimu. Todėl SS vyrai 
dabar esą didžiausi reichs
vehro priešai ir šioje neapy
kantoje slepiasi tikrieji pi
lietinio karo Vokietijoje 
baisumai ir pavojai. Reichs
vehras, aišku, išnaudosiąs 
SA ir SS susidūrimą, kad 
atsikratytų pastaraisiais. .

Oficialinis pranešimas a- 
pie Rėmo nemorališką gy
venimą, smogikams nepa
daręs jokio įspūdžio. Smo
gikai tai jau žinoję iš socia
listų laikraščių. Kad dabar 
Hitleris šneka apie Rėmo 
gyvenimo būdą su dideliu 
psipiktinimu, tai ne tik smo
gikai, bet ir visa Vokietija į 
tai žiuri kaip į didžiausį 
niekšiškumą. Kai prieš kelis 
metus buvo laikraščiuose 
rašoma apie Rėmo nenor
malumą, Hitleris jį pakėlė 
smogikų vadu ir ministeriu.. 
Jis pastatė šį morališkai 
puolusį žmogų jaunimo or 
ganizacijos priekyje! —taip 
niršusiai kalbama Miun
chene. Nors Rėmas prieš sa
vo priešus laikęsis brutališ- 
kai, bet smogikams jis bu
vęs geras. Smogikai sako, 
kad Rėmas bile kada buvęs 
prieinamas. Net paprasčiau
sias smogikas galėjęs nueiti 
pas Rėmą ir papasakoti sa
vo bėdas. Tuo tarpu Hitleris 
niekada nesąs buvęs smogi
kų idealas. Toliau Miunche
no smogikai saką, kad ji] 
nušauti vadai nebegalį at-

i

—Todėl, kad iš to nieko 
neišeis, tėve. Tu gali skelb
tis laikraščiuose kiek nori, 
bet tautos vadu tavęs niekas 
nepripažins. Tu tik ant juo
ko save pastatysi.

—Ogi tegul sau juokiasi, 
kas nori — ką aš kėrinu.

—Tai kokia tau bus iš to 
nauda, tėve?

—O kokią naudą iš to tu
ri Smetona?

—Smetona, tėve, renka iš 
žmonių mokesčius, ima sau 
gerą algą ir turi ponišką gy
venimą.

—Tai ir aš, Maike, uždė
siu mokesčius.

—Uždėt gali, tėve, bet ar
gi žmonės tau mokės?

—Jeigu Smetonai moka, 
tai kodėl negalės man mo
kėti?

—Smetona, tėve, turi sa
vo pusėj policiją ir kariuo
menę. Jeigu kaimietis neno
ri arba neturi iš ko mokes
čių užmokėti, tai policija 
parduoda jo karves ir pri
stato pinigus Smetonai. O 
jeigu ūkininkai susitarę pa
keltų maištą, tai ateis ka
riuomenė ir sumuš juos. To
dėl žmonės bijo priešintis ir 
moka iš paskutinių. Bet tu, 
tėve, negali to padaryt A- 
merikoje. Geruoju tau nie
kas nemokės, o jeigu tu pa
naudotum kokį nors smurtą, 
tai Amerikos valdžia tuo- 
jaus pasodins tave į belan
gę, nes ji pati renka mokes
čius.

—Na, gerai, Maike, jeigu 
jau tu taip daug žinai, tai 
išvirozyk man, kodėl Lietu
vos policija ir vaiskas renka 
iš žmonių padotkus ir ati
duoda Smetonai? Kodėl jie 
nepasiima tų pinigų sau?

—Todėl, tėve, kad tie pi
nigai renkami ne vienam tik 
Smetonai, bet jiems visiems. 
Visi policijos valdininkai ir 
visi karininkai gauna iš to 
riebias algas. Kad kunigai 
nemurmėtų, duoda ir jiems. 
Vadinasi, visi dalinasi ir to
dėl vieni kitus palaiko ir re
mia. O jeigu koks nežymus 
valdininkėlis pasisavina ke- 
liatą tūkstančių litų ir ne
spėja Brazilijon pasprukti, 
tai jį tuojaus įkiša belangėm 
Reiškia, nevogk, parše, nes 
pinigai reikalingi ponams.

—Na, tai denkiu, Maike, 
kad tu man tuos daiktus iš- 
klumočijai. Dabar jau ir aš 
busiu kytresnis.

New Yorke tariasi strei
kuoti 75,000 bedarbių, kurie 
yra pasamdyti prie viešųjų 
darbų PWA pinigais.

i
šaukti tų kompromituojan
čių dokumentų, kurie įdėti į 
jų liudijimus. /Todėl Miun
chene nei vienas asmuo ne
tikįs apie kokį ten pervers
mą. Rėmas ir jo draugai nie
kada nesą slėpę savo planų. 
Jie esą norėję iš vyriausy
bės išstumti reakcijonierius, 
tokius nacionalistus, kaip 
Papenas, Neuratas ir gene
rolas Blombergas.

Rėmas pareikalavęs, kad 
šių žmonių vietoje butų pa
statyti smogikai.

Kad Rėmas galėtų susidė- 
:i sii katalikais ar monar- 
chistais ir ruošti bendrą są
mokslą su generolu Šleiche- 
riu, tas Miunchene laikoma 
fantazija.

Tūkstančiai Miuncheno 
gyventojų dreba nuo kiek
vieno gando. Jie dreba, kad 
tik ties jų durimis nepasi
rodytų juodoji gvardija. 
“Kiekvienas, kas nori ma
tyti, ką reiškia teroras, — 
sako anglų žurnalistas, — 
gali dabar tai matyti Miun
chene.” “L. ž.”

Namų Muse Platina 
Dizenteriją.

Jersey City, N. J. —Šio
mis dienomis čia pasirodė 
dizenterija (kraujaligė), 
nuo kurios mirė jau kelioli
ka vaikų. Sveikatos depar
tamentas sako, kad tos ligos 
perus platina paprasta na
mų musė. Todėl muses rei
kia labai naikinti, o ypač 
reikia žiūrėti, kad jos nega
lėtų tūpti ant valgomųjų 
daiktų arba jndų, iš kurių 
valgoma bei geriama.

SUDEGĖ 400 NAUJŲ 
AUTOMOBILIU.

Netoli Buffalos miesto 
pereitą nedėldienį nežinia 
kas padegė laivą, stovėjusį 
ežere su automobiliais. Su
degė ir laivas ir 500 naujų 
automobilių.

JUODVEIDŽIAI NULIN 
ČIAVO JUODVEIDĮ.

Shreveport, La. — Perei
tą subatą juodveidžiai čia 
nulinčiavo jauną juodveidį, 
kuris prievarta išgėdinęs 
juodukę merginą.

ROCKEFELLERIS DOVA
NOJO $1,000,000.

Šią sąvaitę Rockefelleris 
paaukavo McGill universi
tetui Montreale $1,000,000.

UŽ 10 CENTŲ KERPA 
PLAUKUS.

Jersey City, N. J.—Čia at
sirado tufas Richard Ulran 
kuris pasiryžo numušti plau
kų kirpimo kainą. Jisai ker
pa plaukus už 10 centų.

NEW YORKO MIESTUI 
GRĘSIA BANKROTAS.
New Yorko miesto išlaidų 

1935 metams yra numatoma 
$610,000,000 ir deficito bu
sią apie $62,000,000.

BUVĘS MUSSOLIN1O 
DRAUGAS NUTEISTAS 

IŠTRĖMIMAN.
Iš Romos pranešama, kad 

Leandro Arpinati, buvęs 
Italijos vidaus reikalų mini- 
steris ir dešinėji Mussolinio 
ranka, šį panedėlį buvo nu
teistas penkiems metams iš
trėmimo į belaisvių salas už 
kėlimą nesutikimų fašistų 
tarpe.
APIPLĖŠĖ PAŠTO OFISĄ 

KONGRESE.
Pereitą sąvaitę žemes

niuose > Kongreso rūmuose 
buvo užpultas ir apiplėštas 
pašto ofisas. Plėšikas atėmė 
iš klerko $600 pašto pinigų 
ir pabėgo.

Vieta konservams laikyti.
Vieta konservatams laikyti 

turi būti šalta ir sausa. Tam rei
kalui geriausiai tinka ledaunė. 
žinoma, ne visi ledaunes gali įsi
taisyti. Ledaunę gali atstoti ge
ras šaltas skiepas. Neturint ir 
skiepo, kcmfiturus galima lai
kyti šaltame, sausame kambary 
(pentrėje).

Indams sustatyti turi būti pa
daryta lentynėlė. Ant indų turi 
būti padėti parašai, kur kokios 
vuogienės stovi.

Atsitinka, kad vuogienės pra
deda pelėti. Pelėj imo priežastis 
būna: netinkamas bonkų užda
rymas, blogos laikymo sąlygos 
arba nedavirinimas. Pastebėjus 
vuogienių pelėjimą, veikia kuo 
skubiausiai jas virti. Paskui vėl 
sudėti į indus (bonkas) ir gerai 
uždaryti.

LIETUVIŠKAS “AISKRY- 
MAS” TURI PRASTĄ 

SKONI.
Alytaus miestely gatvėse 

yra pardavinėjami ledai, 
amerikiečiui vadinami “ais- 
krymu.” Jie čia daromi la
bai prastai ir nešvariai. Su
valgius, gerklėj pasidaro 

įkartu ir šlykštu.

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas ir 
chirurgas, Chicago, III.

Saulė yra šaltiniu šilumos ir 
palaikytoja gyvybės ant musų 
žemės. Jeigu, taip kalbant, sau
lė pranyktų, tai visa gyvybė 
tuoj žūtų, užviešpatautų amžina 
naktis ri neišpasakyti šalčiai pa
sireikštų. Saulės spindinti šilu
ma neleidžia tokiai katastrofai 
įvykti. Tačiau vidurvasary ji; 
(saulė) tiek mums pagamina ši-' 
lumos, kad nemažai netik ne
smagumų pridaro, o kartais net 
ir į kapus nuvaro.

Perkaitimas, siaučiant dide
liems karščiams, nėra retenybė. 
Tai žinomas veik visiems pasi
reiškimas. Mažo laipsnio per-! 
kaitimas esti visai nepavojingas! 
ir savaimi pereina kad ir prie 
menkos priežiūros, gi kraštuti
niame atsitikime padėtis susi
daro labai rimta ir reikalinga 
eksperto pagelbos. Nevisada tei
kiant ir geriausią pagelbą ir prie 
tinkamiausių apystovų galima 
gyvybė išgelbėti, štai jau šį me
tą nuo perkaitimo mirė iki 1,500 
asmenų. O dar vasarą tik įpusė
jo. Daugumoje atsitikimų šito
kios mirtys yra išvengiamos ir 
galima palyginamai lengvai ap
sisaugoti.

žymesnio perkaitimo ženklai 
esti sekami: Asmuo jaučia silp
numą, galva svaigsta, akyse da
rosi tamsu, širdis skubiai bei 
silpnai plaka, karštis kyla, jėgos 
apleidžia ir pagalios visai su
smunka nustodamas sąmonės. 
Šitaip atsitikus, reikalinga sku
bi bei tiksli pagelba, nuo ko tie- 
sioginai priklauso busimos pa
sėkos, t. y., ar tokis asmuo gy
vens ar mirs, nes padėtis esti la
bai, labai rimta. Šitaip atsitikus 
štai kas reikia daryti: Pirmiau
sia ligonis turi būti paguldytas 
vėsioje vietoje. Prie galvos ir 
net ant viso kūno reikia dėti le
dus, jei esama didelio karščio. 
Odą r-eikia trinti spiritu, nes tai 
gelbsti karštį sumažinti ir teikia 
stimuliaciją. Jei ligonis sąmo
ningas, reikia jam duoti visokių 
skysčių gerti. Kuomet gi širdis 
esti silpna, tai būtinai duoti sti

muliuojančių vaistų. Kuomet 
aplinkybės leidžia, tai geriausia 
tokis ligonis skubiai vežti ligo
ninėn, kame reikalinga pagelba 
bus užtikrinta. Vienok šiaip ar 
taip daroma, be gydytojo apsei- 
ti nėra saugu.

Ne visi žmonės vienodai re
aguoja į karštį. Vieni gali jo 
daugiau pakelti, gi kiti visai ma
žai. Juo asmuo senesnis, tuo ma
žiau gali išlaikyti karščio. Ypač 
tie, kurie turi nesveikus inkstus 
ar širdį, aukštą kraujo spaudi
mą ir sukietėjimą arterijų, ne
gali daug karščio pakelti. Kro- 
niški alkoholikai ypatingai pa
sižymi jautrumu šiuo atžvilgiu. 
Šių rūšių žmonės turėtų būti 
ytin atsargus vasaros karštme- 
ty.

Tinkamas apsisaugojimas yra 
už vis svarbiausia ir neša ge
riausius vaisius. Valgis turi būti 
lengvas ir niekuomet nereikia 
persivalgyti. Mėsos naudojimas 
turi būt sumažintas, o daržovių 
ir vaisių nereikia skupauti. Juo 
daugiau vandens vartojama, tuo 
geriau, tačiau niekados nereikia 
gerti šaltą su ledais, ypač gero
kai įšilus. Alkoholinių gėrimų 
turi būti vengiama. Drabužius 
geriausia dėvėti plonus ir švie
sios spalvos, kuri mažiau saulės 
spindulių sugeria, negu tamsi 
spalva. Karštame vidudieny ne
reikia būti ilgai saulėje ir tai 
visuomet laikyti uždengus gal
vą. Užtenkamo poilsio svarbos 
negalima perdėti, ypač kuriems 
reikia sunkus darbas dirbti ir 
kurie esti šiaip jau silpnesnės 
sveikatos. Dažnus maudymasis, 
kuomet daugel prakaituojama 
paakstina odą tinkamiau veikti 
ir šiaip jau kraujo cirkuliaciją 
pastiprina. Pajutus, kad saulės 
šiluma pradeda apveikti, pir
miausia reikia pasitraukti kur į 
vėsią vietą ir atsigulus pakan
kamai pailsėti, ko dažniausia ir 
užtenka.

Šituos paprastus dalykėlius, 
kuriuos gana lengva atlikti, rei
kia kiekvienam žinoti ir progai 
pasitaikius jais pasinaudoti. Ne
retai bus galima išvengti netik 
nemalonumų, bet kartais rimtų 
susirgimų ir pagalios net pačios 
nelaukiamos mirties.

KAIP DABAR ATRODO DARIAUS 
IR GIRĖNO ŽUVIMO VIETA.

Šiomis dienomis Lietuvos 
pasiuntinybė Berlyne buvo 
nuvykus j Soldino mišką, 
kur metai atgal žuvo pirmo
ji “Lituanica.” Išviso nuva
žiavo 12 žmonių trim auto
mobiliais ir sustojo Kuh
dammo kaime.

Atvažiavusieji tuoj nuvy
ko į katastrofos vietą.

.Nelaimės vieta beveik ne
pasikeitė. Aiškiai matyti, 
kur žuvo Lietuvos didvyriai 
ir kur nuo jų kraujo dar da
bar žemė yra pajuodusi. Ant 
žemės tebeguli kelios pušys, 
kurias nukirto krisdama 
“Lituanica.” Taip pat aiš
kiai matyti duobė, kurią iš
mušė motoras, nors ta vieta 
yra jau kiek užnešta smėlio. 
Iš kelių kitų lėktuvo nukirs
tų pušu, kai kurios jau pa
džiūvo ir greit bus pašalin
tos. Šiaif), bendro nelaimės 
vietos vaizdo žmogaus ran
ka nepakeitė. Tik pajuoda
vusios žemės vietoje, kur 
vandenyno nugalėtojai žu
vo ir kur daugiausia nutekė
jo jų kraujo, yra į žemę į- 
kaltas stulpelis, ant kurio 
paprastu paišeliu parašyta: 
“Unfelueckstelle,” kas vo
kiškai reiškia “nelaimės vie
tą.” '

Aplink dar matyti smul
kučių “Lituanicos” medžio 
ir stiklo dalelių, kurias, atsi
lankiusieji rinko kaip relik

vijas. Ties stulpeliu žemė 
jau kiek apaugo žalia žole.

Visa katasrofos vieta uži
ma apie 6 keturkampius me
trus, o didvyrių krauju ir 
benzinu aptaškyta vieta — 
apie 3 keturkampius metrus. 
Nuo nelaimės vietos .matyti 
Kuhdammo ežeras, kuris y- 
ra jau už pušyno.

Gyventojai tebekalba a- 
pie lietuvių lakūnų žuvimą. 
Kiekvienas Kuhdammo ūki
ninkas pradeda pasakoti ši
taip : “Taip, tai buvo didelis 
žygis ir’jie buvo narsus vy
rai.”

Gyventojai laukia, kad 
čia bus pastatytas pamink
las, kuris Įamžins tragišką 
lietuvių vandenyno nugalė
tojų žuvimą.

TORGLERIS KALĖJIME 
NUŽUDYTAS?

Anglų laikraštis “Daily 
Mail” praneša iš Berlyno, 
kad vokiečių komunistų va
das Torgleris, buv. reich
stago atstovas ir labiausia 
pagarsėjęs po reichstago 
gaisro ir pagaliau išteisin
tas, bet paliktas kalėjime, 
dabar, esą, savo kalėjimo 
celėje buvęs rastas negyvas. 
Berlyne valdžios įstaigos 
paklaustos dėl Torglerio 
mirties atsakiusios, kad jos 
nieko negalinčios susivaiky- 

|ti.
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Įvairios Žinios.
KAIP PILSUDSKIS KRIKŠTIJO 

LIETUVIO VAIKĄ.
Netoli pirmosios Lietuvos Pilsudskis buvo didelis 

sostinės Kernovės, kuri da- medžioklės mėgėjas ir labai 
bar yra ant pačios demar- tokiais klebpno žodžiais už- 
kacijos linijos, Ukmergės sigavo.

Šita ko-•aPskrity, virtusi labai mažu
čiu bažnytkaimėliu, yra sa- 

, vo laiku buvęs labai garsus 
Revoliucine tvarka^ ku- Čiobiškio miestelis. Tame 

miestelyje gyveno dabarti
nio Lenkijos diktatoriaus- 
diedukas Stanislovas Pil
sudskis. Jis pastatė Čiobiš- skis nepakorė, bet iš tos te 
kio bažnyčią. Be to, ten dar lyčaitės išaugo gera karvė ir 
labai senais laikais šuva- dabar dar pas tą ūkininką 
žiuodavo Lietuvos didikai sveiką pieną duoda, o Pil- 
ir prie Neries kranto tarda-! sudskio neva krikštytas su- 
vosi valstybės reikalais, o nūs jau į žmones išėjęs, 
paskui visą sąvaitę girtuok-į Tsb.
liaudavo.

Paskutinysis Pilsudskių 
giminaitis, Konstantinas 
Pilsudskis, mirė Čiobiškio 
miestelyje 1904 metais. Dar 
ir dabar miestelio kapuose 
tebėra kryžius su jo atvaiz
du. Ūkininkai Konstantiną 
Pilsudskį gerai atsimena. 
Jie pasakoja, kad kai pas 
vieną ūkininką gimė sūnūs, 
jis nuėjęs -pas Pilsudskį 
paprašęs jį į kumus.

—Kas gimė, ar sūnūs? 
—Taip, pone, sūnūs. 
—Gerai, busiu tau kurnu. 
Tuo laiku nuo rusų pabė

gęs viešėjo pas jį ir dabar
tinis Lenkijos diktatorius, 
Juozapas Pilsudskis.

Kai kūma su tėvu atvyko 
pas Konstantiną Pilsudskį, 
tai atsirado nauja bėda. Pil
sudskis buvo susipykęs su 
klebonu ir nenorėjo eiti į 
bažnyčią. *

—Tegul tas jautis pas 
mane ateina — tarė Pilsuds
kis.

Bet klebonas taip pat bu
vo užsispyręs ir dvaran eiti 
atsisakė.

—Tegul tas žioplas me
džiotojas pas mane ateina— 
tarė klebonas.

KAIP REORGANIZUOTA SOVIETŲ žinskiui ir Menženskiui; kū
ne yra jau mirę.

Bet perkėlimas teisminių 
Sovietų Rusijos slaptoji komisaru yra paskirtas^ G. funkcijų iš OGPU į papras- 

~ tus teismus visai nereiškia, 
kad kova su valdžios prie
šais jau pasibaigė, sako 
Maskvos “Pravda.” L_„ 
va eisianti ir toliaus.

rią taip uoliai.gynė ČEKĄ,' 
o vėliau OGPU, bus taip pat 
budriai saugoiama ir Vi
daus Reikalų Komisariato,” 
sako tas laikraštis.

Jagoda, kuris bus to ko
misariato galva, yra senas 
komunistas ir jau 1917 me
tais Leningrade organizavo 
raudonaią gvardiją. 1920 
metais jisai buvo priimtas į 
ČEKĄ, o. kai ČEKĄ buvo 
pakeista į OGPU, jis tapo 
ūastarosios vicepirminin
ku.

Jagoda yra tikras rusas,

SLAPTOJI POLICIJA.

policija, kuri sutrumpintai Jagoda, buvęs iki šiol OG- 
rašoma OGPU, iki šiol ėjo 
netik žvalgybos pareigas,bet 
kartu veikė ir kaip teismas.

_ _____ ________ __  Jos sprendimai būdavo la- 
siuvių, kurie buvo susirinkę bai aštrus, daugiausia mir- 
pikietuoti Gregory & Read ties bausmė, ir galutini — 
medinių kurkų dirbtuvę, apecialijos jau nebūdavo. 
Streikieriams į pagalbą bu- Todėl keliasdešimts tuks- 
vo atvažiavę busais apie 200 tančių žmonių, pasmerktų 
batsiuvių iš Lynno ir Haver- OGPU sprendimais mirti, 
hillio, nes kompanija buvo buvo sušaudyta be jokių ce- 
pasiryžus šį panedėlį savo remonijų. 
fabriką atidaryti ir kviesti į 
darbą tuos, kurie nori dirb- organizuota ir ji 
ti. Pikietai užstojo streiklau- slaptosios policijos 
žiams kelią, todėl policija ir gas, 
puolė juos areštuot. Visi su- neturės galios.
imtieji buvo nuvežti polici- nusikaltėliai bus perduoda- 
jos nuovadon, tenai užregis- mi paprastiems teismams 
truoti ir vėl paleisti iki teis- teisti.
mo. Jų byla bus šią pėtny- 
šią. Pereitą sąvaitę tenai bu
vo areštuota 27 pikietai. 
-Juos teis visus kartu.

UŽSIENIŲ ŽURNALISTŲ! AREŠTAVO 50 STREI- 
PROTESTAS BERLYNE. jKUOJANČIŲ BATSIUVIŲ 

Šio panedėlio rytą Malde- 
ne policija areštavo 50 bat-

Vokiečių propagandos 
ministerio Gebelso pasaky
ta kalba užsieniu žurnalistų 
sluoksniuose sukėlė didžiau, 
šią pasipiktinimą. Užsienių 
spaudos atstovų sąjunga 
Berlyne sušaukė specialų vi 
suotinį susirinkimą, kuria
me priėmė tokią rezoliuci
ją: “Užsienių spaudos są
jungos Berlyne visuotinis 
susirinkimas, kuris buvo su
šauktas pasisakyti dėl pro
pagandos ministerio, dr. 
Gebelso, per radio pasaky
tos kalbos, konstatuoja, kad 
į ją pasaulio viešoji nuomo
nė jau atsakė. Į užsienių 
spaudos sąjungą Berlyne 
susijungę užsienių kores
pondentai, vykdydami savo 
profesijos prievolę ir save 
profesinės organizacijos tra
diciją, visuomet stengėsi ir 
stengiasi laikytis tiesos. Vie
na iš sąlygų tam yra teisin
gos, patikimos ir .greitos in
formacijos.”

PASAULY YRA 21,701 
TAURAS.

Amerikoje yra draugija, 
kuri rūpinasi taurais arba 
zubrais (buffaloes). Šiomis 
dienomis ji padarė tų gyvu
liu statistiką ir praneša, kad 
dabartiniu laiku visame pa
sauly jų esą 21,701 galva. Iš 
to skaičiaus 21,496 jų esą 
šiaurės Amerikoj (vienoj 
tik Kanadoj 17.043), o liku
sieji keli šimtai išmėtyti po 
kitas pasaulio dalis, dau
giausia zoologijos daržuose.

MONARCHISTŲ IR KA
TALIKU SĄMOKSLAS 

ISPANIJOJ.
Madrido laikraštis “La 

Tierra” iš labai gerai infor
muotų šaltinių praneša, kad 
Ispanijos monarčhistai ruo
šia labai gerai apgalvotą są
mokslą Ispanijoj vyriausybę 

, nuversti. Šį sykį * sąmokslo 
priekyje stovi ne aukšti ka
rininkai, kaip 1932 m., bet 
dvasininkai. Laikraštis svar
biausiu sąmokslo iniciato
rium nurodo monarchijos 
laikais buv. Ispanijos pri
matą kardinolą Segurą.

LIETUVIŲ NAMUS PAR 
DUODA MIESTAS UŽ 

TAKSUS.
Petras K. Vaičiūnas kitą

syk buvo žinomas kaip tur- 
tingiausis lietuvis Montello- 
je. Dabar dalykai kitaip sto
vi. Pereitą ketvirtadienį vie
tos dienrašty, “Brockton 
Daily Enterprise,” taksų ko
lektorius jau paskelbė p. 
Vaičiūno namams varžyti
nes už nemokėtus 1933 me
tų mokesčius. Iš viso skel
biamos pardavimui 7 “pra- 
pertės.” Varžytinės arba 
“okšenas” įvyks šio mėnesio 
17 dieną, 10 valandą iš ryto, 
taksų kolektoriaus ofise, 
Brocktono City Hali skiepe, 
room 4.

Taip pat skelbiamos par
davimui ir Kastanto Yurge- 
liuno keturios “prapertės” 
už nesumokėtus 1933 meti; į 
mokesčius.

DRG. P. BABILAS EINA 
GERYN.

“Keleivy” buvo jąu rašy
ta, kad žymus Norwoodo 
lietuvių veikėjas, drg. Povi- 
’as Babilas, buvo užgautas 
paralyžiaus ir pavojingai 
serga. Dabar musų redakci- 
jon buvo atsilankęs drg. Jo
nas Stanilonis iš Dorcheste- 
rio, kuris buvo nuvažiavęs 
pažiūrėti ligonio, ir prane
ša, kad drg. Babilas jau ei
nąs geryn. Pirma ligonis vi
sai negalėjo kalbėt ir neval
dė dešiniojo šono, o dabar 
jau galįs pakelti dešiniąją 
ranka (kairioji nebuvo pa
ralyžiaus paliesta) ir galįs 
įau kalbėti, nors žodžius ta
ria da nelabai aiškiai

Paralyžius įvyko dėl to, 
kad dėl aukšto kraujo slėgi
mo truko viena kraujagyslė 
dešiniajame smilkiny. Tą 
dieną drg. Babilas buvo iš
važiavęs maudytis jūrėse ir, 
matyt, plaukdamas pavar
go, pasidarė greitesnis šir
dies plakimas ir įvyko ka
tastrofa. Taxi parvežė drgą 
Babilą namo be žado. Per 3 
dienas jis išbuvo be sąmo
nės. Jo automobilių parvežė 
namo kiti žmonės.

Kaip veiklūs ir sėkmingas 
biznierius, drg. Babilas vi
suomet turėdavo prie savęs 
keliatą šimtų dolerių. Spė- 
ama, kad ir tą dieną jo ki- 

šeniuose buvo keli šimtai. 
Tačiau kada jį parvežė, ki- 
šeniai buvo tušti.
Danielius Lučinskas pakel

tas pirmu leitenantu.
Haverhill, Mass. Danie

lius Juozas Lučinskas, sunu£ 
plačiai žinomo Mykolo ir M. 
Lučinskų/ kurie per ilgus' 
metus gyvena Haverhillyje 
ant River gatvės, šįmet tapo 
pakeltas pirmuoju leitenan
tu U. S. Pakraščių artileri
jos.

D. Lučinskas yra baigęs 
New Hampshire universite
tą ir visą laiką užėmė val
dišką vietą kaipo pakraščių 
inžinierius ir buvo priskir
tas prie Staten Island, N. Y., 
gi vėlesniuoju laiku per
keltas į Philadelphia. Iš Phi- 
ladelphijos Lučinskienė nuo 
savo sunaus inžinieriaus ga
vo anądien laišką, kur 
tarp kitko jis rašo: “Mama, 
ar tu žinai kad lietuvių Die
vas yra Perkūnas? Nesibi
jok kad aš to klausiu, jis 
mums nieko nedarys...” Rei
škia, jaunas inžinierius stu
dijuoja ir senovės lietuvių 
tikėjimą. Rep. G.

Haverhillio lietuviai susi
laukė profesionalų.

Dr. Jonas Greviškis, ku
ris su aukštais pasižymėji
mais baigė Tufts Dental Ko
legiją, dabar atsidarė savo
ofisą ant 127 Winter street 
ir priima pacientus. Haver
hillio lietuviai dabar turi lie
tuvį dentistą. Dr. Greviškis 
yra augęs So. Bostone, jo 
tėvas, kuris mirė apie 10 me
tų atgal, buvo plačiai žino
mas Bostono ir apielinkės 
lietuviams kaipo rimtas 
darbštus žmogus.

ir
I

JOHN GREVIS
(GREVISKIS) *

DENTISTAŠ i

Valandos: nuo 9 iki 12 ir 
nuo 2 iki 8 rak.

Seredomis: iki 1 diena. 
Ncdėliomis. saly C sutarties. 
127 WINTER STREET,

Pentucket Bldr.. 
HAVERHILt, mass.

TsL Haverhill 810.

Bet dabar OGPU buvo re- 
eis tik 

parei- 
bet teisti žmonių jau 

Jos susekti

Iki šiol OGPU buvo savy- 
stovi jėga, kuri turėjo net 
atskirą savo armiją maiš
tams malšinti, ir su niekuo 
nesiskaitydavo. Dabar gi ji 
pripilęs jau nuo Vidaus 
Reikalų Komisariato, kurio

PU galva. Šitas komisaria
tas paskutiniais laikais buvo 
jau nustojęs veikti ir tik da
bar tapo atgaivintas. Jo pa
reigos bus tokios: palaikyti 
revoliucinės valstybės tvar
ką, saugoti visuomenės nuo
savybę, rinkti svarbias sta
tistikas ir tvarkyti pasienio 
sargus. OGPU bus šito ko
misariato įrankis šitas pa
reigas pildyt.

Paprastos bylos, kurias 
OGPU iškels susektiems nu
sikaltėliams, bus spren
džiamos paprastuose teis- 
suose. Bet bylos surištos su 
valstybės saugumu eis į Vy
riausi Sovietų Sąjungos Tri- 

j bunolą, o ant pat galo į Cen- 
tralinį Pildomąjį Komitetą.

įvedus šitą permainą O G-‘
PU funkcijose, sovietų spau- gimęs Nižniame Novgoro
dą labai išgyrė OGPU nuo- de. Jo du pirmtakunai, Dzer- 
pelnus už kontrevoliucijos žinskis ir Menženskis, kurie 
nuslopinimą, šitą darbą ji daugiausia išžudė kontrevo- 
atlikti vadovaujant Dzer- liucioniėrių, buvo lenkai.

TEISINGAS PATARĖJAS
GYVENIMO IR MOKSLO KNYGA.

Pirmu kartu yra viešai siūloma knyga “Teisingas Patarėjas.” Ją yra išlei
dęs būrelis draugų ir iki šiol ji buvo tik jų žinioje. Ji niekur nebuvo viešai 
garsinama ir jos nėra jokiuose kataloguose. Bet knyga yra puikiai parašyta 
ir be galo naudinga. Nedaug jos yra atspausdinta ir greitai baigiasi, todėlei 
“Keleivis” nupirko likusį jos ištekli ir šiuonri siūlo ją savo skaitytojams įsi
gyti-

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet 
jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas 
žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakoji
mais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais įžodžiais pasakys 
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės 
naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” 
atsakys jums net į tokius klausimus, kiirių jus kartais nenorėtumėt ir savo gy
dytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik 
kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

Štai tik keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji parei

na?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? šito 
nepasako jauniems nei tėvai, nei baž
nyčia, nei mokykla. O klausimas la
bai svarbus, nes nuo jo priklauso gy
venimo laimė ar nelaimė. Bet ką visi 
slepia, tą atvirai pasako “Teisingas 
Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai o- 
piausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia pa
tiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip pra
sidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant 
žemės?—Kaip senai žmogus ant žemės gyvena?—Kaip atsirado draugija?— 
Kaip buvo išrasta ugnis?—Kaip žmogus pradėjo valgyt kitus gyvūnus?— 
Kaip atsirado naminiai gyvuliai?—Kaip prasidėjo civilizacija?—Kaip žmo
gus išmoko kalbėt?—Kaip atsirodo raštas?—Kokie buvo lytiški santykiai se
novėj?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų. Su paveikslais.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip 
Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o '“Ci
vilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” L. H. Morgano “Se
novės Draugija,” Cloddo “Pirmykščio Žmogaus Istorija,” Prof. Augusto Fo- 
relio “Lytiškas Klausimas,” Lilianos Eichner "Žmonijos Papročiai,” D-ro Gatės 
“Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Supirkti visas šįtas knygas ir perskaityti 
reikėtų daug pinigo ir laiko. Bet “Teisingas Patarėjas” paduoda jas sutraukoj 
ir kaštuoja tik $2. Knyga gražiai apdaryta, viršeliai papuošti aukso raidėmis. 
Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose.

Užsisakykit “Teisingą Patarėją”. Kaina $2.

KELEIVIS

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba kokios 
moterys neprivalo tekėti? “Teisingas 
Patarėjas” pasakys jums viską.

Eugenika arba mokslas apie stere- 
lizaciją ir žmonių veislės pagerinimą.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilaikyti 
nėščia moteris? Kaip reikia auginti 
kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt uždrau

sta kalbėt apie šeimyniškus reikalus?
Onanizmas arba savęs naudojimas. 

Ar tiesa, kad kiekvienas jaunas vy
ras užsiima tuo papročiu? Ar tiesa, 
kad merginos ir moterys užsiima tuo 
daugiau negu vyrai? Ar tiesa, kad 
kiekvieną onanistą galima pažinti pa
žiurėjus jam į veidą? Ar kenkia tas 
paprotys sveikatai?

Į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko ne
slėpdamas.

South Boston, Mass.

I Še tavo naujagimiui tely
čią, užaugs, duos jam sMfeikn 
pieno, o aš tą kleboną^ pa
karsiu — pasakė K. Pilsud
skis.

Klebono, žinoma, Pilsud-

PAJIESKOJ1MAI.
Pajieškau sau draugės tinkamos 

prie biznio ir pasiturinčios; amžiaus 
■nuo 25-kių iki 35 metų. Aš esu 38 me
tų, nevartoju gėrimų, esu senai biz
nyje. Prašau atsiust paveikslą su pir
mu laišku. P. S. (-)
P. O. Box 1604, Newark, N. J.

APSIVEDIMAI.

ir

Parsiduoda Grosernė
Geroje .biznio apielinkėje, geras 

mėsai šaldytuvas, dvi naujos svarsty
klės, daug gero stako ir fikčuriai. Par
duosiu labai pigiai. Yra ir gyvenimui 
vieta štoro užpakalyje. (3)

MRS. J. MACUL,
273 River st., Haverhill, Mass.

PARDUODU 8 RUIMŲ NAMĄ. Vis
kas yra gerai įtaisyta, arti mokyklos 
ir High School; parduosiu labai pi
giai. Esu našlė, sunku išsimokėti. (3) 

A. Palubinski, 7048 Kedron St., 
Homewood Sta., Pittsburgh, Pa.

PARSIDUODA NAMAS
6 kambariai, visi įtaisymai; 2 lotai 

žemės, vienam karui garadžus, dide
lis vištininkas, daug vaisingų me
džių. Parsiduoda pigiai. (3)

S J. YUKNA,
237 Sawtello avė., Montello, Mass.

I

I

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus lietuvai
tės. Pageidaujama, kad butų dora, 
protinga, geros sveikatos ir nerūkytu 
tabako, kuri augus prie farmos. At
sišaukite tik tokios, kurios teisingai 
jieškote gyvenimui draugo. Aš esu 
doras ir gero budo vaikinas, 38 metų 
amžiaus, lietuvis; nevartoju degtinės 
ir nerūkau, gerai pasiturintis. Su lai
šku prašau prisiųsti savo paveikslą, 
kurį reikalaujant sugrąžinsiu. (3) 

W A. BRONIS,
130 E. 127th st., New York, N. Y.

PARSIDUODA DU AKERIAI ŽE
MĖS. Yra Valgomų Daiktų Krautuvė, 
gera ledaunė, kuri buvo pilna ledo, 
ledą parduodam ir vartojam patys; 
Gesolino stotis, kurio parsiduoda 
daug, nes gera vieta, kampas, kuris 
skiria 4 kelius: mokykla, Steito Ke
lias ir ežeras. Biznis eina gerai. Par
davimo priežastį paaiškinsiu per laiš
ką. Kaina $2,000. Kas mokės ant kar
to, kiek pigiau. Nėra įokių mortgičių.

K. YUSKIENĖ (2)
Robinson Lake, White Cloud, Mich.

Parsiduoda Puiki Farma
Su visais gyvuliais, įrankiais ir ma

šinomis. 40 akerių geros žemės. Par
duodu pigiai. Smulkmenų klauskite 
per laišką. Anton Machuta, (3)

R. 2, Box 42, Branch, Mich-

Gamta Yra Galinga
Kaslinik bile kokios šakos gamtiš

kos informacijos ir sveikatos, rašyki
te į musų Laboratoriją ir gausite ab
soliutiškai veltui naudingą patarimą, 
už kurį kur kitur reikėtų mokėti 
brangiai. Išdirbėjai sveikatos produk
tų. (4)
ILLINOIS HERB PRODUCTS CO.

Suite 514—108 N. Dearborn St., 
CHICAGO, ILL.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir į Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wi1son SU 

VVaterbury, Conn.

“KELEIVIO" KALENDORIUS
1934 Metams

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 

. kas iš ko daryt

Be to, kaip visuomet yra 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

. Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — kaip kam 
parankiau.

Adresuokite “Keleivis”, 
253 Broadway, South Bos
ton, Mass.

T

-253 Broadway
KELEIVIS

South Boston, Mass.
-
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Liet. Socialistų Sąjungos Skyrius. KAIP DABAR GYVENA PLEČKAITIS.

SOCIALISTŲ PRINCIPŲ IR Į 
TAKTIKOS KLAUSIMAIS.

(Šiuo laiku yra plačiai veda
mos diskusijos taip Europos, 
taip Amerikos socialistų tarpe 
orietavimosi klausimais, ypatin
gai ryšy su fašistinės reakcijos 
siautimu, žemiau paduodama 
Friedricho Adlerio, Darbininkų 
ir Socialistų Internacionalo sek
retoriaus, atsakymas Vienos 
Revoliucinių Socialistų Centrali- 
niam Komitetui. Tas atsakymas 
liečia, galima sakyti, pačią dis
kusijų širdį. Todėl ir paduoda
ma jis čionai ištisai.—V. P.)

Adlerio laiškas.

Brangus Draugai,
Savo susirinkime Brussely, 

gegužės 27 ir 28 dd. (1934 m.), 
Darbininkų ir Socialistų Inter
nacionalo Pildomasis Komitetas 
paėmė problemas sujungtas su 
socialistų kova prieš fašizmą 
plačioms ir rimtoms diskusi
joms. Laike tų diskusijų dr-gas 
Otto Bauer perskaitė ištisai lai
šką, kuri jus pasiuntėte jam iš 
Vienos, kad Pildomasis Komite
tas pilnai susipažintų su juo.

Savo svarbioj konfeęencijoj 
Paryžiuje rugpiučio menesį 
1933, Darbininkų ir Socialistų 
Internacionalas paėmė tokią te
mą svarstymams: Tarptautinio 
darbininkų judėjimo strategija 
ir taktika fašistinės reakcijos 
laiku. Išvadai, kuriuos anuomet 
Internacionalas padarė iš Vo
kietijos katastrofos, pilnai tin
ka kovai Austrijoj. Anuo laiku, 
rugpiuty, po slegiančia sutriuš
kinimo be pasipriešinimo Įtaka, 
Vokietijoj buvo daugelis tokių, 
kurie abejojo, ar Austrijos dar
bininkai taipgi neprarado visai 
vilties Į galimybę pasipriešinti 
fašistų užmačioms; ar ir jie pa
siduos nesigindami. Konferenci
ja pareiškė, kad “šalyse, kur 
demokratijai grūmoja pavojus, 
darbininkų klasė ' turi visomis 
priemonėmis esančiomis jos ga
lioj atremti fašizmo atakas.” 
Šiandien desėtkai tūkstančių 
Vienos ir provincijų darbininkų 
gali sakyti su pasididžiavimu, 
kad jie dėjo pastangas kovoti 
visomis priemonėmis buvusio
mis jų galioj ir kad jie neišsi
gando jokio pasiaukojimo, idant 
atremti fašizmo ataką.

“Klerikalų—fašistų kanuolės 
laikinai paėmė viršų Austrijoj, 
Dollfusso valdžia panaikino vi
sas legales garantijas ir viešai 
užima brutalės jėgos poziciją. 
Darbininkų klasė gali kovoti tik 
remdamasi pagrindu, kurį pati 
valdžia priėmė. Ir Austrijoj su
sidarė aiški padėtis, kurią Pary
žiaus konferencija apibudino* 
šiais žodžiais:—

“ ‘šalyse, kurioje fašizmas pa
ėmė viršų, diktatūrą gali nuver
sti tik žmonių revoliucija.’ Jus 
aiškiai suprantate stovinčią 
prieš jus užduotį. Jūsų laiškas 
pareiškia, kad “Darbininkai ži
no šiandien, jogei fašistų jėgą, 
gali sulaužyti tik darbininkų je-' 
ga liaudies (popular) sukilimu. 
Įvykinti tą liaudies revoliuciją 
yra užduotis, kurią Austrijos 
socialistai pasistatė sau.”

(Bus daugiau.)

vėliau, negu niekuomet. Bet.gų, kur gvildenama socializmo 
prie Grand Rapids draugų su-' pagrindai.
manymo mes dar pridedame ši- ■ Kadangi tarp Amerikos ir An
takį pataisytą: I giijos gyvenimo sąlygų yra daug

Kadangi Europoj yra lietuvių 
oolitinių emigrantų socialdemo
kratų, tai LSS. Pildantysis Ko
mitetas turėtų susižinoti su jais 
r, jei galima, parsitraukti nors 
/ieną iš jų į Ameriką kokiems 
metams laiko; jis galėtų padir- 
oėti čia LSS. gerovei. Mes ma
nome, kad reikia naujo tvirto 
smogaus, kuris galėtų apvažiuo
ti lietuvių kolonijas Suvienytose 
Valstijose ir įneštų pas mus or
ganizacijos gyvybės. z

Toliau pranešu, kad mes užgi
name Pildančiojo Komiteto pa- 
rupinimą LSS. redaktoriaus. Ir 
LSS. 119 kuopa siunčia čekį su- 
na $25 redakcijos reikalams.

Ką kitos kuopos sakys?
LSS. 19 kp. sekretorius, 

A. Žilinskas.

Prierašas: Didelis ačiū LSS. 
19 kp. draugams už užuojautą 
r pagelbą. Money orderį $25.00 
gavau, ir taip greit, kaip man 
pasiseks sugauti musų kasierių, 
jam perduosiu orderį.

Kuri LSS. kuopa paseks 19 
kuopos draugų pavyzdį? Mums 
sunku kokį platesnį darbą pra
dėti be jūsų paramos. Jeigu ta 
parama ir nebus materiale, ir 
tai bus gerai. Rašykite apie savo 
reikimą ir pagelbėkite mums — 
jeigu ne kuo kitu, tai nors geru 
žodžiu.

Maria Jurgelionis,
LSS. sekr.-vertėjas.

'panašumo, tai ir Jungtinių So
cialistų partija priėmė “The 
Case for Socialism” kaip vado
vėlį savose propagandistų lavi
nimo rateliuose ir kaip vieną ge
riausių veikalų plačiajai visuo
menei supažindinti su socializ- 
no idėja.

Knygos kaipa tik 35c. Didžiu
ma lietuvių Amerikoj jau skai- 
io angliškai. Kas svarbiau—jie 
turi vaikus, kurie skaito, galima 
sakyti, tik angliškus raštus. Tai 
ot “The Case of Socialism” ir y- 
ra puiki knyga jaunuomenei su
dominti socializmu. • V. P.

BROOKLYN, N. Y.

LSS., keliaujančio orgenizato- 
riaus reikalu.

LSS. 19 kp. laikė susirinkimą 
liepos 6 d.' Tarp kitų reikalų 
skaitė krivūlės 1—2 numerius. 
Ilgiau apsistojo prie Grand Ra
pids draugų sumanymo ateinan
tį rudenį paleisti keliaujantį or
ganizatorių.

Tai puikus sumanymas, ku
riam brooklyniečiai pritartų. Tik, 
gaila, kad šis klausimas tapo 
pervėlai iškeltas. 19-tos kuopos 
draugai abejoja ar pavyks su
kelti atatinkamą sumą pinigų 
šiam tikslui, o be pinigų darbas' 
yra neįmanomas.

Tačiau, kaip sakoma, geriau

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SO
CIALISTŲ PARTIJOS PIL

DOMASIS KOMITETAS.

Leo Krzycki, iš Wisconsin, 
pirmininkas; kriaučių Amalga- 
meitų unijos organizatorius ir 
pildomosios tarybos narys; ga
bus kalbėtojas, kurį unija kai 
kada “skolina” kitoms organiza
cijoms, ypatingai opiuose strei
ko momentuose.

Albert Sprague Coolidge, iš 
Massachusetts, chemijos profe
sorius Harvardo universitete.

Franz Daniel, iš Pennsylvani- 
jos, šiuo laiku kriaučių Amalga- 
meitų organizatorius, dar jau
nas vyras.

Powers Haphood, iš Indiana, 
Harvardo auklėtinis, Technikų, 
Inžinierių, Architektų ir Brai
žytojų unijos organizatorius; 
seniau buvęs angliakasių unijos 
narys ir organizatorius.

James Graham, iš Montanos, 
Montanos valstijos Darbo Fede
racijos prezidentas.

Daniel Hoan, iš ‘Wisconsino. 
Milwaukee miesto meras.

Darling Hoope, Pennsylvani- 
jos valstijos legislaturos narys 
ir Readingo apskrities unijų ta
rybos advokatas.

Maynard Krueger, iš Ulinois, 
Chicagos universiteto ekonomi
jos fakulteto profesorius asis
tentas, Amerikos Mokytojų Fe-; 
deracijos narys ir darbuotojas.

James Oneal. iš New Yorko. 
socialistų laikraščio “The Newi 
Leader” redaktorius, Amerikos 
darbininkų judėjimo istorikas 
ir buvęs vienas artimiausių na- 
bašninko Dėbso draugų.

Norman Thomas, iš New Yor- 
ko, Lygos Industrinei Demo
kratijai direktorius, porą kartų 
Socialistų Partijos kandidatas į 
prezidentus.

M. Shadid, iš Oklahomos, dak
taras, Oklahomos kooperatyvės 
ligoninės direktorius, darbuoto
jas Oklahomos Farmerių Unijjo.

KNYGA UŽSITARNAUJANTI 
SOCIALISTŲ DftMESĮ.

PRIE DRAUGŲ BROOKLY- 
NIEČIŲ SUMANYMO.

19 kp. draugų sumanymas y- 
ra pakviesti į Ameriką propa
gandai tinkamą lietuvį socialde
mokratą iš Europos. Jie tik abe
joja, ar bus galima sukelti pini
gų sumanymui įvykinti.

Ištikrujų, laivas iki New Yor- 
ko pigiausia kaštuos $105.00. 
čia ir atgal $210.00. Gyvenimas 
Amerikoj po $20 są vaite j, ne
skaitant kelionių lėšų. Per me
tus — 1,000. Susidaro minimum 
51,200. 0 kur kelionių lėšos?

Tuo tarpu visi LSS. pinigai 
uždaryti Universal banke, šian
dien tokie.laikai, kad daugelis 
nepajėgia aukauti 50c., kuomet 
vos 4-5 metų atgal jiems ir pen
kinė nebuvo “ponia.”

Kita pusė. Kviesti draugą iš 
Lietuvos nėra galimumo, ba jo 
misija pas mus bus suvaržyta. 
Jam ir mums rūpės klausimas: 
kas laukia jį, kai jis sugrįš į 
Lietuvą ?

Daleiskime, kad pas mus at
vyks draugas gyvenąs už Lietu
vos ribų. Ką gali jis padėti 
mums? Musų gyvenimo sąlygos 
bus svetimos jam.

Ir toliau. Pas mus lankėsi drg. 
Bielinis — senas, patyręs orga
nizatorius. Vienintelė gera jo 
lankymosi Amerikoj paseka bu
vo keliatas dolerių, kuriuos jis 
parvežė į Kauną. Dabar betgi ir 
dolerių sunku tikėtis sukelti.

Kas daryti ? Senai žinome 
obalsį: darbininkų pasiliuosavi- 
mas yra pačių darbininkų už
duotis. Galima sakyti, kad LSS. 
atsteigimas yra musų pačių, A- 
merikos lietuvių socialistų už
duotis.

Amerikos lietuvių visuomenė 
palanki socialistų darbuotei. 
Taigi yra galima Sąjungą at- 
steigti.

Mes turime jėgų. Chicagoj 
pav. randasi drg. Grigaitis, Ba
ronas, Dr. Montvidas, V. B. 
Ambrose ir dar vienas kitas. 
Bostone — drg. Michelsonas, 
Brooklyne — būrys veteranų 
unijistų, jau neminint kitų.

Jų patyrimai nei kiek ne men
kesni už kitų šalių draugų paty
rimus. Bent tose kolonijose, kur 
jie gyvena, ir artimose jiems jie 
galėtų atsteigti kuopas. Teisy
bė, kai kuriems gal reikėtų šiek 
tiek pasiruošti, kad savo žinyną 
padaryti “up-to-d&te.” Bet kas 
nesiruošia rimtesniam darbui?

Baigsiu. Mes, Amerikos lietu
viai socialistai turime jėgų. 
Klausimas tik, ar mes turime 
pakankamai tvirto noro Sąjun
gai atsteigti? Jeigu turime, tai 
pamėginkime dabar, vasaros lai
ku, padėti planus rudens ir žie
mos darbuotei, pasidalinti jais 
su kitų kolonijų draugais ir vė
liau sulig tais planais varyti 
darbą. V. P.

Laikraštininkas C. Petrau-iką veiki? — paklausiau, 
skas buvo šiomis dienomis —Gyvenu iš pašalpos,
nuvykęs iš Kauno Vilniun iri kurią gaunu iš Raudonojo 
tenai susitiko su pagarsėju-. Kryžiaus, 45 zlotus per mė
sių kitąsyk Jeronimu Pleč- nesį. Kaip aš gyvenu, galiu 
kaičių. Apie savo pasikalbę-parodyti. Čia netoli Vokie- 
jimą su Plečkaičiu p. Pet
rauskas paduoda “Lietuvos 
Žiniose” šitokių smulkme
nų: ,

Pavakarį išėjau pasižiū
rėti miesto. Netikėtai Vil
niaus gatvėj pro mane pra
slinko aukšta sulinkusi liesa 
figūra, kurioj pažinau Jero
nimą Plečkaitį. Neiškentęs, 
sušukau:

—P. Plečkaiti! Kaip gy
vuoji? !

—Aš tamstos nepažįstu,
—tyliai atsakė.

—Aš esu C. Petrauskas, 
iš Kauno.

—Labai malonu...
Aš pradėjau jį klausinė

ti Į klausimus jis atsakinėjo 
lakoniškai ir paklausė:

—Aš tamstos asmeniškai 
nepažinojau, bet tamstos 
pavardė man žinoma. Ne
pyk ant manęs, bet parodyk 
man pasą... Perskaitęs pra
šneko linksmiau:

—Nepyk, nes aš esu jau 
nukentėjęs labai daug, už
tai atsargumo dėliai ir norė
jau įsitikinti.

—Kaip gyveni dabar ir

čių gatvėje yra Sokolavskio 
viešbutis, kuriame gyvenu. 
Prašau užeiti.

Nuėjau. Parodė jis man 
savo kambarį, kuris be pe
čiaus ir elektros šviesos. To
je vietoje buvo koridorius, o 
dabar viešbučio šeimininkė 
duodanti jam tą kampą ne
mokamai. Prie sienos stovi 
sulužus lova, kuri vos telpa 
kambary, mažiukas sulūžęs 
staliukas ir viena sena kėdė.

—Pasakyk tiesą apie tą 
garsią savo laiku organiza
ciją, — paklausiau.

—Tai daug butų kalbos. 
Dabar turėdamas laiko ra
šau biuletinį apie tą organi
zaciją; pradžią jau para
šiau, iš kurio bus aiškų vis
kas.

Plečkaitis pasakodamas 
apie socialdemokratų emi
grantų tarpusavę kovą pra
dėjo karščiuotis ir padaręs 
mažą pertrauką paklausė:

—Ką tamsta žinai apie 
mano žmoną ir vaikus?

—Nepažinojau ir tikrai 
nežinau kaip jiems sekasi, 
—atsakiau.

LIETUVA GRĮŽTA ATGAL Į 
VIDURAMŽIUS.

“Lietuvos Žiniose” skai
tome, kad paskutiniais lai
kais iš įvairių kraštų į Lietu
vą pradėjo plūsti viduram
žių liekanos — įvairiausio' 
plauko vienuoliai ir vienuo-i 
lės.

Štai tų gaivalų katalogas:
1. Pranciškonai. Jų cent

ras Kretingoje. Skyriai Kau
ne ir Troškūnuose.

2. Benediktinės. Centras 
Kaune. Skyriai Čiobiškyje, i 
Pernaravoje, Žasliuose ir j 
Kaišiadoryse.

3. Kazimierietės. Centras 
Pažaislyje. Skyriai Kaune, 
Aukšt. Panemunėj, Telšiuo
se ir Žem. Kalvarijoj.

4. Šv. Katarinos Sesers. 
Centras Kražėse. Skyriai 
Kaune, Strėvininkuose, Uk
mergėje ir Karmėlavoje.'

5. Jėzuitai. Centras Kau
ne. Skyriai Panevėžyje ir 
Šiauliuose.

6. Šv. Kryžiaus Sesers. 
Centras Anykščiuose.. Sky
rių dar neturi, bet, netenka 
abejoti, pristeigs.

7. Marijonai. Centras Ma
rijampolėje. Skyriai Kaune,

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

i

KNYGOS GAUNAMOS “KELEIVIO” 
KNYGYNE

žodynas angliškai-lietuviškos kalbos 
(Dalis II). Sutaisė Antanas Lalis. 

čia rasi visus angliškas žodžius išgul
dytus lietuviškai. Chicago, 1915 m. 
Ihislaptų 835................................  $8.00
Žodynas lietuviškai angliškos ir ang

liškai lietuviškos kalbų. Sutaisė A 
Lalis. Abi dalis vienoje knygoje. 
Psl. 1274. Grąžąs tvirti apdarai $1C M

Lengvas Budas Išmokti Angliškai.—
Rankios reikalingiausių žodžių n 

pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta taip 
lengvai ir suprantamai, kad kiekyje 
nas gali greitai išmokt kalbėt ansrliš 
kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai 
bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai dar
bo jieškant, važiuojant kur nors, nu
ėjus krantuvėn, pas daktarą, pas bar 
zdaskutį, pas kriaučių ir tt. Su fone 
tišku ištarimu ir gramatika. Antrs 
padidinta ir pagerinta laida. Sutaisė 
St. Michelsonas. Pusi. 95............. 35c
Etnologija arba istorija apie žemės 

tautas. Pagal Dr. H. Haberlandą. 
parašė šernas. Su paveikslėliais. Ap
rašo apie visas musų pasaulio žmonių 
tautas, veistos arba rases Yra didelei 
naudinga kiekvienam perskaityti Chi
cago, III., pusi. 667, Gražiuose au
dimo apdaruose ......................... $4.00
Rymas. Romanas. Ta knyga yra vers

ta į visas kalbas, todėl kad yra gra
žiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas 
vertimas yra lengvas ir gražus. Chi
cago, III. 1909, pusi. 432. Drūtai 
apdaryta...........................................$2 50
Inkvizicija. Parašė N. Gusev. Puiki 

naudinga knyga, aprašyta katalikų 
bažnyčios siautimas ir pradžia refor
mos. Su daugeliu puikių paveikslų. 
215 pusL Popieros apdaruose. .. $1.00
Gamtos Istorija. Pagal P. Bert vertė

Dr. A. Bacevičia. Knyga su daugeliu 
paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, ak
menų ir tt.; trumpai, aiškiai ir supran
tamai išaiškina gamtos istoriją. Chi
cago, III. 1903, pusL 209. Gražiuo
se audimo apdaruose...................... $1.50

a

Tikėjimų Istorija. Parašė P. D. Chan- 
tepie de la Saųsaye, Teologijos pro

fesorius. Vertė lietuvių kalbon J. Lau
kis. Knyga didelio formato, 1086 pusi, 
su daugybe paveikslų visokių tikėjimų 
dievų, dievaičių, relikvijų, bažnyčių, 
šventinyčių ir tt. Gražiais tvirtais ap
darais. Chicago, 1914, pusi. 1086. 
Kaina...............................................$7 00

žemaitės Raštai Karės Metu. Lietuves
Šelpimo Fonde leidinys. Su Rašyto

jos paveikslų, 126 puslapiai, kai
na ..............................................  50c.

Vfeteris ir Socializmas. Parašė A u gust
Bebel, vertė V. K. R. Yra tai svar

biausia ir geriausia knyga lietuvių 
kalboje tame svarbiame klausime. 
PusL 429, 1915 m..................  $2 00

žinynas. Knyga žinių iš mitologijos, 
historijos, etnografijos, geografijos, 

istronomijes, aritmetikos, medicinos 
ir kitų mokslų bei jų šakų; rinkinys 
visokių patarimų apie sveikatą, bu
dus gydymosi, vaistus, įvairių nuro- 
lyrnų amatninkams, ūkininkams, dar
žininkams, šeimininkams ir kitiems. 
Iš įvairių šaltinių surinko J. Laukis. 
Chicago, III. 1911 m., puslapi; 392. 
Apdaryta ...........     $3.00

Delko Reikia žmogui Gert ir falgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko gi norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausinius suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė D-ras G-muš 
Kaina..............................   15c

The Case for Socialism, by! 
Fred Henderson; kaina 35c.

Autorius šios nedidelės kny
gos yra Anglijos ekonomistas. 
“The Case for Socialism” yra 
vartojama Anglijoj kaip rank- 
vedis darbininkų ir socialistų 
mokyklose ir yra viena tiksliau
siai parašytų anglų kalba kny-*

Vyram ir Moterim
Reikš perskaityti atiją 

D-re Mar gėrio Knygą 
GONORĖJA 

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas
“^DR. MARGERIS

1421 So. Habted Streot

Antanui Bakšiui.— Klau
siat, ar cenzūra reiškia laik- 
raškio uždarymą, ar tik kai 
kurio numerio konfiskavi
mą. Laikraščio uždarymas 
ar konfiskavimas nėra pati 
cenzūra, bet cenzūros pritai
kyta bausmė laikraščiui. 
Cenzūra gali nubausti laik
raštį pinigais, gali nubausti 
jo leidėjus kalėjimu, .gali 
konfiskuoti ą|tskirą laikraš
čio numerį arba gali ir visai 
laikraštį uždaryti.

Istorijos tyrinėtojui. — 
Tautos nyksta daugiausia 
dėl ekonominio skurdo. Dėl 
tos priežasties iš dalies nyk
sta ir lietuvių tauta. Kas me
tai tūkstančiai sveikiausių 
ir stipriausių žmonių išva
žiuoja iš Lietuvos į svetimas 
šalis duonos jieškoti ir tenai 
apsigyvenę ištautėja. Vien 
tik Jungtinėse Valstijose 
tuo budu žlugs apie 500,000 
lietuvių tautos žmonių. Jei
gu ekonominis gyvenim: 
Lietuvoje butų geresnis, tie 
žmonės nebūtų iš jos emi
gravę.

Namą Daktaras, parašė Dr. A. J. Ka
ralius, Knyga tik ką apleido spau

dą. Nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra viena iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui. 
Įsigykite tuoj. Didelė knyga, drūtais 
apdarais, apie 300 pulsapių. 
Kaina ......................................... $2.50

Naujas pilnas Orakulas arba burtų, 
monų ir visokių paslapčių ir praktiš

ka C. C. St. Germain Delnažinystė, su 
paveikslėliais. Surinko ir išguldė iš 
svetimų kalbų J. Laukis. Yra tai di
džiausia ir praktiškiausia monų kny
ga, burtų ir delnažinystės mokslo. Chi
cago, III., 1904 m., puslapių 412. 
Apdaryta ..................................... $4.50

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 

u bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
. Z1 rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 

oKynRl dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
Antalieotėie ir *c*us sant^ius su žmonėmis turėjo.A J Knyga stambi ir labai užimanti.

; Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
. —_------- ~• $1.25

Istorija Suvienytų Valstijų Šiaurinės 
Amerikos nuo atsiradimo ir dar 

prieš atradimą Amerikos iki 1896 me
tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A- 
meriką, kokie čia tada žmonės gyveno 
ir tt. Prie galo knygos telpa Suvieny
tų Valstijų Konstitucija. Chicago, III. 
1896, pusi. 364. Gražiuose audimo 
apdaruose.......................................$2.25

Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį 
sutaisė šernas. Aprašo, kokiu budu 

žmonės rašyti išmoko, kokiu budu iš
dirbo sau raštą kiekviena žmonių tau
ta ir tt. Chicago, 1905, pusi. 304. 
Apdaryta ..................................... $2.50

Švento Antano Stebuklas, bviejų vei
kimų komedija. Perstatymui reikia 

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

Ukmergėje, Panevėžyje 
Žemaičių Kalvarijoje.

8. Vargdienės Sesers. Cen
tras Marijampolėje. Skyriai 
Telšiuose, Utenoje, Kaune 
ir Vilkeviškyje.

9. Šv. Elzbietos Sesers. 
Centras Breslau mieste, Vo
kietijoje. Skyriai Kaune ir 
Švėkšnoje.

10. Kapucinai. Centras 
Plungėje. Skyriai steigiami.

11. Šv. širdies Sesers
Centras Kaune. 
Šiauliuose, 
Plungėje. _ ,______________

12. Dominikonai. Centras j D™tU0.8e audimo aPdaruose 
Raseiniuose. Pradeda dari 
tik kurtis Lietuvoje. Skyrių 
dar nespėjo įsteigti.

13. Sesers Pranciškonės. 
Centras Padvariuose (prie 
Kretingos). Skyriai Valte- 
riškėje (prie Palangos) ir 
Kaune.

Taigi, sako “Lietuvos Ži
nios,” važiuojam atgal į vi
duramžius — vienuolynų 
klestėjimo amžių, kai vie
nuolių visi kampai buvo pil
ni, kai veikė įvairus raganų 
ir h eretikų teismai ir inkvi
zicijos, kur vienuoliai su pa
sigardžiavimu teisė, degino 
ir žudė niekuo nekaltus 
žmones.

ir

PERKŪNAS TRENKĖ I 
RADIO.

* %

Ukmergėj, Deltuvos gat
vėj, perkūnas trenkė į radio 
anteną ir išdegino visas pri
imtuvo tūbas. Kitokių nuos
tolių nepadarė.

.Piršlys Su vadžioto jas, Vieno veiksmo 
Komedija. Parašė Ben. Rumšas. Ga

na juokingas veikalėlis. Dalyvauja 2 
vyrai. «

Vieno veiksmo Kome- 
Ben. Rumšas. Juokin- 
Dalyvauja 2 vyrai ir

25c.

moterys ir 5

Kunige Meilė.
dija. Parašė

gas veikalėlis. _ __
2 moterys. Abe veikalėliai vienoje_ 
knygutėje. Kaina.........................
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 pus
lapių .............................................  25c.
Amerikos Macochas. —Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith pa
pjovė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi.....................  10c.
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonai galva. Drama vienam* 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- 

1 ninko. Vertėtų kiekvienam per- 
25c.

INTERESINGOS MALTO 
NAUJIENOS.

The Blue Ribbon Malt Ekstų 
rakto sąvaitė, kurią surengė akaFtyti. 
malto pardavėjai pereitą menesį 
po visą šalį, parodė didelį pasise-' 
kimą, kaip paduoda raportai iš perstatymui,
visų dalių Valstybės.

-O. S. S.” arba šlinMnė ISkilmė— 
Vieno akto farsas, labai juokingas 
geras perstatymui. Kaina .... 15c.

Socializmo Teorija, tai veikalas, kuris
' . .... , trempsią ir aiškiais faktais parodo,
Daugelis žmonių buvo įsitiki- ftiiiol ^itėri draugijos formos, 

nę kad atšaukus prohibiciją, to-, jr kodėl turės būt pakeistas kapi- 
ji milžiniška malto industrija 
veikusi tame įtarpyje, sūri-'tįjį, 
ras naujų dirvų ir naujus pirk#-. ir daugeli iš gyvenimo patyrimų psra- 
jus. Tikrenybėje taip nėra su 
Blue Ribbon Maltu, kuris tebėra ’
taip pat plačiai žinomas ir myli-'

I ... i goti, rarase is-roa r. namaitis, ahv
į mas kaip ir seniau tarpe milzi- ra, peržiūrėta ir pagerinta laida.
niškoe daugybės draugų ir var- K**“ ••••..................................  25c
totojų. tel-

Kunigų Celibatas.— Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą tu
rėtų perskaityti kikvienas vyras, tė
vas ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad 
jų moterįs, dukterjs ir mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Towsend Fo*, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia 25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem-
lapis.—Šitas veikalas parodo, kaip 

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

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusL.........................25c.

t
Ar Buvo Visuotinas Tvanas?—Kaip

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

eities. Knygutės įtalpa susideda iš 
sekančių dalių: (1) Giria ir moterų 
vogimas; (2) Lietuvos moterų ir vy
rų šventės; (3) Lietuviai lieka vel
niais; (4) Paskutiniai lietuvių die
vai. Parašė Z. Aleksa. So. Boston, 
1912 m., pusi. 32............................. 10c.

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

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

Arienų Prisikėlimas, parašė J. Prons- 
kus. Svarbi nauja knyga apie lie

tuvių praeitį. Gražiais, storais 
apdarais. Kaina ........................ $2.25
Bea-Har.— Istoriška apysaka iš Kri

staus laikų. Parašė Lew Wallace.
472 pusi......... ............................... $2.00
UatovM Reapnhlikoa loterija ir taa* 

lapių. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1906 metų revoliucinė! Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ii 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džia rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios lt 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapU 
parodo dabartinės Liotavos robaSus 
ir kaip šalia yra padalyta | apskri
čiui. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kai Lietuvos Respubli
ka ir kaip Išrodo. Čia telpa viri 
rvnrtarai Steigtamojo
9etao nutarimai, talko* mstarita n 
bolševikais, sutartis su latrfaia, apra- 

. su Įsakais ir tt 
bet tiesiog iiblMu

»-m, kuria

! Amžinos Dainos.— Šioj knygutėj ___ ________ _____ ~ r___ 9__
Tarpe geriauaių malto ekst-

as rakto vartotojų dairiausiai yra kaip namie, tap Ir •ueirfnkiBineae. Antra pąriiartta Ir p*c*ia«a 
mylimas Blue Ribbon, dėlto, kad ® .......................................lfc- būa ...............    M
is yra geros rūšies ir pasižymė-1 KELEIVIS

253 Broadv&y South Boston, Mat*.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir ii Lietuvos LaikraUių.)

4

*

*

T

X

v

S x

v

■■4b
■-

Da Vienas Vokiečių Karo Laivas
KELEIVIS. SO. BOSTON

Vaizdelis parodo naują vokiečių karo laivą, kuris šiomis die
nomis buvo nuleistas Wilhelmshafene į vandenį. Jis pavądinta 
vardu “Admiral Graf Spee.” Vokietija turi jau 3 tokius laivus.

Septintas Puslapis.

“TAUTOS VADAS” 
PO LOVA.

Per voldemarininkų sukili
mą Smetona buvo “išgara

vęs” kaip kamparas.
Ryšium su buvusiu Kaime 

voldemarininkų “puču,” r 
i kauniečiai dabar pasakoja 
šitokį anekdotą apie “tautos 
vadą:”

Kada Kauno gatvėse su-
■ 'dundėjo^ kariuomenės tan-

Pasibaigus Anglijos karo,kai ir raiteliai, policijai tie 
laivyno manevrams, į Kla> į “manievrai” pasirodė įta- 
pėdos uostą atplaukė di-( narni ir ji tuo jaus apsupo 
džiulis Anglijos karo laivas prezidente rumus, kad ap- 
—kreiseris “Orion.” Klaipė- saugojus “tautos vadą” nuo 
doje šis laivas buvo iškil-i pavojaus. Kaune tuo^ tarpu 
mingai priimtas. Laivas yra 
labai modemiškas ir Lietu 
vos vandenyse stovėjo 10 
dienų. Paskirtomis valando
mis jį lankė Klaipėdos kra
što gyventojai ir net ištisos 
ekskursijos iš visos Lietu 
vos. z

Jdomu pažymėti, kad “O- 
rion” į Klaipėdą atplaukė 
tuo laiku, kai Londone vie 
sėjo Lietuvos lakūnai ir kai 
ten pat buvo pasirašoma 
Lietuvos - Anglijos preky
bos sutartis. Tsb

LENKAI ATVIRAI SVARSTO
VILNIAUS KLAUSIMĄ.

---------------------įįMfr

ANGLUOS KARO LAI
VAS LIETUVOS VAN 

DENYSE.

Jau kuris laikas kai Len
kijos aukštosios politikos 
vairuotojai suka sau galvas 
ir daro planus, kaip įeiti į 
normalius santikius su Lie
tuva. Yra žinių, kad įtakin
gi Vilniaus krašto lenkai 
Varšuvos valdžiai nurodo, 
kad susitaikinti su Lietuva 
dabar būtinai reikalinga. 
Spėjama, kad šiuo klausi
mu pasiinformuoti nesenai 
į Kauną buvo atvykęs ir žy
mus Lenkijos politikos vei
kėjas, dešinioji Pilsudskio 
ranka, pulk. Prystoras.

Liepos 9 d. Druskinin
kuose posėdžiavo Vilniaus 
atstovai iš Lenkijos seimo. 
Šiame posėdyje dalyvavo ir 
Pilsudskis su Prystoru. Ma
noma, kad pasitarimas buvo 
sušauktas pačiam Pilsuds
kiui pageidaujant.

Per kalbamą posėdį buvo 
plačia prasme iškeltas Lie
tuvos-Lenkijos santikių su- 
normavimo klausimas, ku
riuo kalbėjo Lenkijos ge
riausi šio klausimo žinovai. 
Visos kalbos buvo ypatin
gos tuo, kad jose buvo reiš
kiamas noras surasti bendri 
pagrindai, kurie tiek Lenki
jai, tiek Lietuvai turi abipu
sės reikšmės.

Svarstant šiuos klausimus 
keliatą kartų kalbėjo pulk. 
Prystoras. Pirmiausiai jis 
papasakojo savo pastabas 
ir įspūdžius iš jo kelionės į 
Kauną. Po šių pastabų, po
sėdžiavusieji pilsudskinin- 
kų Vilniaus grupės atstovai 
išrinko tam tikrą komisiją 
lietuvių - lenkų klausimu, 
kad ji galėtų atstovauti vy
riausybės blokui darbuose 
dėl lietuvių-lenkų santikių.

Lietuvoje ši žinia plačiai 
svarstoma. Dėl jos eina įvai
riausių kalbų ir reiškiama 
įvairiausios nuomonės. Toks 
Lenkijos valdančiųjų parti
jos posėdis beneį bus pirmu- j sprendimu nubausti tokio- 
" 1 11 ’ Į mis bausmėmis:

į 22 karininkams atimti 
(laipsniai, jie paleisti į atgar-

Amnestija Sukilimo 
Dalyviams.

Sukilime dalyvavo daugiau 
kaip 100 karininkų.

Liepos 9 dieną Lietuvos 
ministerių kabinetas paskel
bė amnestijos įstatymą, pa
gal kurį šių metų birželio 7 
dienos Lietuvoje buvusių į- 
vykių kaltininkams duoda
ma amnestija. Mat, įvykių 
dalyviams — karininkams 
buvo pažadėta, kad jie ne
bus baudžiami pagal karo 
statutus, jeigu grąžins į ka
reivines išvestas į gatves ka
riuomenės dalis. Kadangi 
karininkai šią sąlygą tuojau 
įvykdė, tai jie ir neatiduoti 
karo teismui, bet amnestuo- 
ti.

Bet kadangi kariuomenės 
dalys buvo išvestos į gatvę 
apgaulingu budu ir tuo bu
vo skaudžiai nusižengta ka
riškai drausmei, tai įvykių 

i kaltininkai karo vadovybės

tinis nuo to laiko, kai len-[ 
kai yra pagrobę Vilnių. Da
bartinė kebli Europos poli
tinė padėtis, matyti, verčia • ..... ... . -
lenkus sutvarkyti lig šiol & l eitomis; 46
esamus nenormalius lantij^”1”^^^.*??.’ 
kius su Lietuva. Lenkai pa
galiau suprato, kad norma
lus santikiai jiems butų 
daug naudingesni ir reikš-

o 32 karininkai buvę savo 
.vadų suklaidinti, nebau- 
i džiami.

Buvęs Lietuvos generali- 
mingesni, negu dabar pa- nio štabo viršininkas gen. 
grobtas Vilniaus kraštas, j Kubiliūnas, buvęs aviacijos 
Lenkijoje yra balsų, kad da- viršininkas pulk. Narakas ir 
bartiniai santikiai reikia su-; buvęs gusarų pulko vadas 
tvarkyti Lietuvai garbinga pulk. Bačkus buvo patraukti 
kryptim. Kiek čia yra tikro teisman. (Karo lauko teis- 
ir nuoširdaus Lenkijos nusi- mąs nuteisė juos sušaudyt, 
statymo, sunku pasakyti.

Tsb.

IŠVILIOJO 800 LITŲ IR I 
NIEKO NEPADARĖ.

Dar 1926 metais viena 
moteris Mariampolėj prade, 
jo jieškoti už savo vyro bro
li, mirusį Amerikoje kare 
veteraną, apsidraudusį 10,- 
000 dolerių savo gyvybę, at
lyginimo. Atsirado “advo
katas,” kuris viliojo ir vilio
jo iš neturtingos moters pi
nigus, iki neišviliojo 800 li
tų;. “Advokatas” gerai moka 
anglų kalbą, tai visi susira
šinėjimai su Amerikos val
džios įstaigomis ėjo per “ad 
vokatį”

Šiomis dienomis moteris 
gavo visą pundą susirašinė
jimų, kuriuose paaiškėjo, 
kad dar 1929 metais buve 
vienos Amerikos valdiškos 
įstaigos atsakyta, kad ne ji 
yra juridinė jieškinio gavė
ja, bet “advokatas” to jai 
nepasakė. Apvilta moteris ir 
jos vyras kreipėsi į užsienių 
reikalų ministeriją.

; bet A. Smetona pakeitė mir
ties bausmę kalėjimu.— 
Red.) '
I-----------------------------------Į

ff

KAIP RASPUTINAS PADARE 
LIETUVIUI KARJERĄ.

Lietuvoje netoli šiandie- kur nors prie Rygos — nusi
minęs demarkacijos linijos juoke Rasputinas. — Gerai, 
gyvena įdomus senis, Jonas Parašyk carui‘prašymą, bus
Barabanovas. Anksčiau jo viskas tvarkoj...

■ ?ava£ė ?UVO B^,ašius- bet į Nusilenkiau ir skubiai pa- 
j>s išvažiavęs Rusijon su-!sišalinau Poryt jau mane 
mane padaryti karjerą ir u di5ijį kunigaik- 
persiknkstijo Ivanu Bara- Mika(fojų a^^. 

anovu. . čių, kuris tada buvo divizi-
I Taigi, tas Barabanovas jos vadu, 
didžiojo karo metu prisitai
sė prie princo Aleksandro

jau pasigirdo šaudymas. 
Gandas apie kariuomenės 
sukilimą aplėkė Lietuvos 
sostinę žaibo greitumu ir 
valdžios viršūnėse sukėlė di
delio išgąsčio.

Kada sukilimas pasibai
gė, artimieji nuėjo pasvei
kinti “tautos vadą” laimėji
mu. Bet niekur negalėjo jo 
surasti. Jis išnyko kaip kam
paras. Tik -išjieškojus visus 
rumus, vienas tarnų rado j j 
palindusį po pačios lova. 
Kambarys atsidavė kaž ko
kia atmosfera.

RUDYS UŽPUOLĖ JA
VUS.

Alovės valsčiuje, Alytaus 
apskrity, rūdys užpuolė ūki
ninkų javus. Tyrinėjant pa
sirodė, kad rūdys kyla ir 
plinta iš medelio vadinamo 
barbaris. Tai nedidelis spy
gliuotas krūmokšnis, ant ku
rio auga raudonos vuogelės. 
Agronomas pataria tą me
delį išnaikinti su šaknimis.

KALĖJIMAS DARYS 
KONKURENCIJĄ LAIS

VIEMS DARBININKAMS
Šiaulių sunkiųjų darbų 

kalėjimo administracija ren
gia Vilniaus gatvėj krautu
vę, kur bus pardavinėjami 
kalinių gaminami produk
tai, o tuo tarpu laisvi darbi
ninkai neturi darbo.

NUPIAUSTĖ 60 ARKLIŲ 
VUODEGAS.

Debeikiai, Utenos apskr. 
Pastaruoju laiku nežinomi 
piktadariai naktimis api- 
piausto arkliams vuodegas 
ir jas parduoda. Vien tiktai 
Palipšės kaime po vienai 
nakčiai apipiaustyta 60 ark
lių vuodegu.

Policija daro žygius išaiš
kinti piktadarius ir mano
ma, kad greit bus užkirstas 
kelias naujam piktadarystės 
amatui.

TAURAGĖS VALSČIUJE 
IŠDEGĖ DAUG MIŠKO.
Tauragės valsčiuje, Jur

barko urėdijoj, buvo kilęs 
didelis miško gaisras, kurio 
gesinti buvo suvaryti beveik 
visi apielinkės ūkininkai. 
Išdegė apie 150 hektarų ge
riausios girios.

Galit pamatyt visą
JirftimaLietuvą tikd#

Skaitydami Dr. Margerio knygą

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

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

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

Adresuokite:

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

_____ —Na, tai ką tuo viskuo' 
Petroričia^OldenburSkio" užsitarnavai? — buvo pa
kulis buvo vyriausias karo. Maustas Barabanovas. 
sanatorijos viršininkas. Ba-| —Nagi nieko. Tuoj kilo 
rabanovas tapo vyriausiu revoliucija ir aš vargais ne- 

, felčeriu, paskui sandėlių už- galais pabėgau namo. Ir da- 
•_____________________ labai gailiuosi, kad per

sikrikštijau. Visi iš manęs 
juokiasi ir barabonu vadi
na. Tsb.

NETURĖJO VYRAS BĖ
DOS, TAI VEDĖ DVI 

ŽMONAS.
Prieš kelis mėnesius vie

nas marijampolietis pame
tęs savo žmoną nuvyko į ki
tą miestą, kur rado kitą, jau
nesnę. Po kurio laiko pirmo
ji žmona sužinojusi, kur jos 
vyras, nuvyko jo jieškoti. 
Antroji žmona sužinojus, 
kad tai yra tikroji žmona, 
norėjo jai akis išplikinti. 
Vyrui nusibodo antroji žmo
na ir šiomis dienomis sugrį
žo Mariampolėn. Paskui at
sivijo antroji “žmona,” bet 
šį kartą pirmoji žmona nu
galėjo antrą. Dabar antroji 
“žmona” žada iškelti civili
nį jieškinį, kad jį pirmosios 
žmonos vyrą keliatą mėne
sių maitinusi.

ROKIŠKIO VALSČIUJE 
LEDAI IŠMUŠĖ JAVUS.
Liepos 1 d. po pietų užėjo 

audra su ledais ir vietomis 
(apie Panemunėlį) pasėlius 
išnaikino. Rokiškio vai. le
dai išstovėjo 24 valandas, 
bet jie buvo nesmarkus ir 
žymių nuostolių nepadarė.

APIE PANEVĖŽĮ SUIMTA 
VAGIŲ GAUJA.

Policija išaiškino ir su
ėmė gaują vagių, kurie Pa
nevėžy padarė eilę vagys
čių. Suimtųjų tarpe keli vi
sai pasiturinčių tėvų sūnus.

i veizda ir pinigų turėjo, 
kaip geras adjutantas. Ta
čiau jis svajojo kitokios kar
jeros.

—Būdamas Petrapily — 
pasakoją Barabanovas —aš 

: viską žinojau, ką daro Griš- 
ka Rasputinas. Žinojau, kad 

i jis dažnai eina pas ponią 
Chrostovą, vėliau pas vi
daus reikalų ministerio 
žmoną ir kitas aristokrates. 
Aš dažnai jį pasaugodavau, 
tačiau prieiti, prie jo buvo 
labai sunku.

—Rasputiną labai saugo
davo ir nieko neprileisdavo. 
Kartą man vis dėlto pavyko

DIDELIS GAISRAS TIES 
JONIŠKIU.

Satkunų dvare, Joniškio 
valse, sudegė dideli dvaro 
tvartai. Liepsnoje žuvo 28 
dvaro arkliai, kiti gyvuliai j prie jo prieiti. Rasputinas 
ir taip pat sudegė 130 pori-Jpirmą valandą nakties su 
nių vežimų sukrautas paša-: trimis civiliais ir vienu kari- 
ras.

Sudegęs turtas priklauso 
dvarininkams Komarams.

I

BUS TARNAUTOJŲ 
SURAŠYMAS.

Centralinė statistikos ta
ryba prie finansų ministeri
jos nutarė pravesti šiemet 
visų valstybės ir savivaldy
bių tarnautojų surašymą. 
Tam tikslui pagaminti an- 
kietos lapeliai, kurie išduo
dami kiekvienam užpildyti.

MARIAMPOLĖJ NUŠAU
TAS M. ANDRIUŠIS.

Vieną šventadienio rytą 
Mariampolėj surastas negy
vas savo patale pil. Motie
jus Andriušis, 50 metų am
žiaus. Apžiurėjus nustatyta, 
kad Andriušis nušautas. Ta
čiau nuodugnas žinovų ap
žiūrėjimas nustatė, kad An
driušis greičiausia nusišo
vęs. Kvota vedama.

BUVO KONFISKUOTAS 
“KUNTAPLIS.”

Kaune buvo konfiskuotas 
“Kuntaplio” 29 num. už įdė
tą karikatūrą. Bet vėliau lei
stas.

»

ninku išėjo iš Chrostovos 
namų ir aš prie jo pribėgau:

—Dievo pasiuntiny, pa
gelbėk!...

Karininkas norėjo mane 
nustumti, bet Rasputinas su
laikė.

—Ko tu nori?
Rasputino buvo didoka, 

tačiau reta barzda, akys 
juodos, žybėjo lyg žiežir
bos. Tačiau aš neišsigan
dau.

—Noriu pastoti į laukinę 
diviziją, užsitarnauti kry
žių, o manęs neleidžia, sa
ko, reikia gimti Kaukaze.

—Molodec. O kur tu gi
mei?

—Lietuvoje... *
—Lietuvoje?... Ak, ji ten,
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DEŠROS SU PAPIROSAIS
Lietuvos maisto gaminto

jai savo prašmatnumu tuoj 
oralenks ir amerikonus, čia 
nusiperki dešrą ir randi pa
pirosą, kad pavalgęs galė
tum užsirukyt. Štai, Šiau
duose pilietis Simonavičius 
atnešė anądien policijon 
tautišką dešrą, kurią per
plovęs jis rado pusę papiro
so. Dešrą jis pirkęs iš gar
saus “Maisto.”

Linija
Iš Gothenburgo į Stockholmą ke

lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją. Ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klai
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:
Kungsholm, Rugpiučio 18 
Drottningholm, Rugp. 25 
Gripsholm, ...... Rugsėjo 6
Kungsholm, Rugsėjo 12 
Kreipkitės į vietinį agentą, arba; 
Swedish American Line

10 STATĖ ST., BOSTON, MASS. 
• 21 Statė St., New York, N. Y.

KULTŪRA
MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 

IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 
pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.

Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą Vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats* kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

«

Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesį, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kama Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
. KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 153, ŠIAULIAI. Lithuania.

X



Ažtuntas Puslapis.
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 32. Rugpiučio 8 <U 1934 m.

Vietinės Žinios
GRAŽUS BUVO SLA. AP- dovanotą taurę; E. Urbonas 

SKR1ČIO PIKNIKAS.
Kalbėjo prez. Bagočius, 
p. Mockus ir adv. Šalna. |

!

Maynarde pereitą nedėl
dienį buvo SLA. II Apskri
čio piknikas. Oras pasitaikė 
gražus ir suvažiavo labai 
daug svieto. Dalyvavo be
veik visa pažangioji inteli
gentija iš Bostono ir apylin
kės.
Massachusetts kolonijų. Te-i 
ko susitinkti su senais drau
gais iš Worcesterio, Law- 
rence’o, Haverhillio, Mon- 
tellos ir kitų/vietų. Ūpas bu
vo geras. Senesni žmonės 
vaišinosi alum ir užkan
džiais, o jaunimui buvo vi
sokių kontestų ir 
Kuomet vieni maudėsi ar Pirmą dovaną laimėjo B. 
šoko prie smagios muzikos, (Grendal,' antrą — L. Pre- 
tai kiti ėjo lenktynių ir sun- ‘ 
kiai kovojo už skiriamus 
prizus. Buvo ir prakalbų. 
Kalbėjo SLA. prezidentas 
Bagočius, SLA. iždo globė
jas S. Mockus ir adv. Šalna.
Jų kalbos buvo geros.

Sporto numerių buvo net 
11. Jie sekė šitokioj tvar
koj:

I. Greičiausio apsiavimo 
lenktynės jaunuoliams iki 
12 metų amžiaus. Pirmą do
vaną čia laimėjo Petras 
Baumila iš Lavvrence’o. ant
rą — H. Turckas iš Sharo- 
no, o trečią —Vincas Taraš- 
ka iš South Bostono.

II. Šimto jardų bėgimas 
vyrams. J. Trunka iš South 
Bostono laimėjo pirmą do
vaną, prokuroro Foley do
vanotą taurę; antrą dovaną 
gavo V. Ananis iš Cambrid- 
ge’aus, o treią — M. Grigai
tis iš Montellos.

III. Penkiasdešimties jar
dų bėgimas mergaitėms. E. 
Kaskauskaitė iš Chelsea ga
vo 1-mą dovaną, E. Paškevi
čiūtė iš South Bostono—2rą, 
S. Mikaloniutė — 3čią.

IV. Moterų lenktynės pa- 
sidedant magazinus po ko
jomis. Kiekviena dalyvė tu
ri po du magazinu ir bėgda
ma vis maino juos iš po vie
nos kojos po kita. Lenktynės 
labai sunkios ir juokingos. 
B. Pašakamienė laimėjo
1- mą dovaną, B. Cunienė —
2- rą, J. Tumavičienė 3-čią, 
J. Gailiuvienė iš Bridgewa- 
tėrio — 4-tą.

V. 440 jardų bėgimas vy
rams. M. Grigaitis iš Mon
tellos gavo 1-mą dovaną, 
valstijos iždininko C. Hurley kojos ir elektra jį nutrenkė.

iš Roslindalės — 2-rą, A. 
Jozukevičius iš Norwoodo 
-3-čią.

! VI. 75 jardų bėgimas mo
terims. P-lė A. Redonovi- 
čiutė* iš Saxonvillės gavo 
1-mą dovaną, Dutch Grill 
restorano dovanotą gražią 
taurę; p-lė O. Okulovičiutė 
iš Norwoodo — 2-rą, M. Sto
nienė 

Svečių buvo iš visų 3-čią.
‘ ‘ ‘ ‘ " VII.

rams. 
nardo 
Bagočiaus taurę kaip pirmą 
dovaną; C. Volungis iš Law- 
rence’o laimėjo 2-rą, o J. 
Volungis — 3-čią.

VIII. Baliunų pūtimo len- 
žaislų. ktynės 12 metų vaikams.

iš South Bostono —

Mylios bėgimas vy- 
P. Gilleney iš May- 
laimėjo prezidento

dack, trečią — A. Benys.
IX. Pypkorių lenktynės. 

Pirmą prizą gavo L. Best, 
antrą — J. Lenich, o trečią 
—A. štatas.

X. 50 jardų lenktynės vy
rams. Pirmą dovaną gavo J. 
Piesliakas iš Lawrence?o, 
antrą — A. Kireilis iš Mon- 
tellos, trečią — W. Amsie 
iš Dorchesterio.

XI. Virvės traukimas vy
rams. Laimėjo V. Taruškos 
komanda.

Sporto vedėjais buvo Dr. 
Kapočius ir adv. C. J. Kali
nauskas, o teisėjais — adv. 
Šalna, adv. J. Cunys, D-ras 
A. Gasson. Algirdas Šidlau
skas ir H. Turėk.

Dovanos buvo duodamos 
kiekvienam sporto nume
riui, ir dovanos buvo geros, 
brangios.

Neužmirškite šios seredos 
vakarėlio.

Šios seredos vakare, 8 
rugpiučio, Blinstrubo Dutch 
Grill restorane, Broadway 
ir D streeto kertėj, South 
Bostone, yra ruošiamas 
SLA. prezidentui adv. Ba- 
gočiui pagerbti bankietas 
kaip 7:30. Bilietai po $1 as
meniui. Užtai valgyt ir gert 
bus kiek tik kas norės. Visi 
svečiai turi būti kaip tik pa
skirtu laiku.

Elektriška lempa užmušė 
kūdikį.

Medforde šį panedėlį bu
vo elektros užmuštas Buckų 
14 mėnesių kūdikis. Žaisda
mas ant grindų jisai nusi
tvėrė, už stovinčios lempos

Apsirupinkit elektriškomis 
lempomis.

Pereitą sąvaitę Bostone] Iki šiol Edisono elektros 
lankėsi daug lietuvių iš toli- kompanija Bostone ir apy- 
mesnių kolonijų. Inžinie- linkėj duodavo savo klien- 
rius A. P. Gabrėnas su žmo- tams elektriškas lempas ne- 
na ir sunum buvo atvykę iš mokamai, tik už elektrą rei- 
Trenton, N. J. Jie svečiavo- kėdavo mokėti. Dabar gi 
si ant ūkės pas draugus viešųjų įmonių departamen- nebūdavo vietos. Bet dabar 
Skrolskius, Harwick, Mass. tas leido tai milioninei kom- pašto departamentas už-_______ _____ ____
Skrolskiai atlydėjo svečius į panijai užkrauti po 20 centų draudė skelbimus į tas dė- apie $250. Kiekvienam bus 

1 mokesties kiekvienai lem- žes kišti. Tenai galima dėti duodamas laimingas nume- 
YlCI Por YYloilIG nlvrlmn # a 4> Liveri 1 IaCvmZJ-

“Keleivį” aplankė daug 
svečių.

Nevalia kišti skelbimų į 
laiškų dėžes.

Beveik prie kožnų namų 
gyventojai turi prisikalę po 
dėžę (box’ą) laiškams. Iki 
šiol į tas dėžes visokie biz
nieriai prigrasdavo savo 
skelbimų ir laiškams dažnai

Visi į socialistų pikniką 
Montelloj.

Neužmirškit, kad atei
nantį nedėldienį, 12 Augus
to, Tautiškame Parke, Mon- 
telloje, bus šaunus socialistų 
piknikas. Bus gerų valgių, 
puiki muzika ir brangių do
vanų. Sakoma, kad vienas 
tik radio setas esąs vertas

Tel. Porter 3789

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais 
nuo 10 ild 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Bostoną, ir iš Bostono Gab
rėnai išvyko namon.

Lankėsi taipgi drg. Jos. 
Paškevičius iš Mt. Carinei, 
Pa., su šeimyna ir St Aleksa 
su žmona ir sunum iš Kulp- 
mont, Pa., kurie turi giminių 
W. Lynne. Jie taipgi užsuko j viešųjų įmonių departamen- 
pažiurėt, kaip draugas P^š-jtas aiškina, kad žmonėms 
kevičius pareiškė, “savo se-, užtai busianti nupiginta ke- 
ną Maikį.” Per ilgus metus; liais centais elektra. Bet ji- 
jie mato “Keleivį” kas są
vaitę savo namuose, todėl 
norėjo pamatyt, kaip tas jų 
Maikis susilipdo. Na, ir pa
matė. Iš didžiulio popieros 
rolio, kuris sveria apie 1,500

Į p'ai. Per metus laiko Ediso- tik tokius dalykusr, * ant kū
no kompanija išleidžia apie rių yra užlipytas pašto ženk- 
3,000,000 ' lempų; reiškia,' lelis. 
žmonės dabar turės sumo- j 
keti jai kas metai apie

'$600,000 už lempas. Tiesa,
i PARSIDUODA LABAI PIGIAI
I Bučemė ir Grosernė geroje vietoje, 
apgyventa lietuviais ir amerikonais. 
Galima daryti gerą gyvenimą. Gali 
pirkti ir nemokantis tą biznį, esant 
reikalui per kokį laiką pamokysime. 
Pardavimo priežastį paaiškinsim y- 
patiškai. Matykit savininką nuo 1 iki 
7:30 po pietų kasdiena.
58 Dorchester St., South Boston.

ris, su kuriuo galės laimėt 
dovaną. Salė puiki ir erdvi. 
Publikos laukiame daug. 
Taigi bukime tenai visi. Su
sitikti su senais draugais bus 
visiems malonu.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Krauio, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryt. iki 1.

sai užtyli, kad už lempas 
reikės daugiau užmokėti, 
negu elektra nupiginta. Tai ___
yra begėdiškiausis žmonių t^,^ž^ys, 20*^:štį7arfciys7daug 
lUDimaS tapsėta daržovėmis. Parduodu dėl se-
įup <«>. . Inatvės. Savininką galima matyt visa-

Nuo 1 rugsėjo UZ lempas dos namuose. A. L. (2)
’ - • • m • • į 312 North st., Randolph, Mass.

Parsiduoda Farmukė
16 akerių žemės, penkios karvės tes- 
. ' J

i apsėta daržovėmis. Parduodu dėl se- 
I natvės. Savininką galima matyt visa-

Isvarų ir turi 70 colių pločio, i reikės jau mokėti. Taigi nu- 
ritosi vienas po kito Maikis, neškit Edisono kompanijai PAVELDĖJIMO SUTVAR- 
..................................................... i , kymas.

Vėliau ir išmainykit jas ant naujų Namas 7 ruimų, naujai nupentytas 
ir sutaisytas, apšildomas Vapor sys- 

jtema. Cash parsiduoda už $3,000. Ad- 
: resas: . M. F. Lynch, adv.
I 489 Broadway, So.. Boston, Mass.
I

ir taip greitai, kad, rodos, visas savo išdegintas lempas 
juos kas vyte veja. "~71__' ‘ _
svečiai per New Yorką vėl pakol dar duoda nemoka- 
grįžta atgal į savo anglių, mai. ,
klonį. x •

Drg. Aleksa seniau buvo 
SLA. narys. Išsikalbėjus 
Dlačiau apie Susivienijimo 
reikalus, jis pareiškė: “Jei
gu SLA. valdys tokie žuli- 
kai, kaip valdė per pasta
ruosius 16 metų, tai SLA. 
nariams liks tik St. Gegužio 
pantapliai.”

Tokiems gandams plyš
tant. naujoji SLA. valdyba 
turėtu tuojaus paaiškint per 
spaudą tikrąjį finansinį sto
vį ir kokią apsauga turi 
SLA. nariai. Rep. B.

Kodėl policija neišgaudo 
žvirblių?

Pasaulis taip jau sutvar
kytas, kad nors tu pastipk, 
o ramybės niekur nerasi. 
Staliną kritikuoja Trockis, 
prieš Smetoną maištus kelia 
Voldemaras, šventam tėvui 
užmigt neduoda bedieviai, 
o Bostono priemiesčio Win- 
chesterio vienam piliečiui 
nervus gadina žvirbliai. Pe
reitą sąvaitę jisai padavė 
miesto valdybai reikalavi
mą, kad policija žvirblius 
išgaudytų, ir tą reikalavi
mą pamatuoja dviem argu
mentais, būtent:

1. Žvirbliai naikina kitų 
paukštelių kiaušinius.

2. Bendrai imant, papras
tas žvirblis yra nepageidau
jamas bradas.

Kol kas da žvirblių gau
dyt policija nepradėjo. Ar 
ji darys ant jų ablavą, neži
nia.

Reikalauja nupigint 
telefoną.

Bostono Centrai Labor 
Unija senai jau kovoja už 
telefono nupiginimą, ir pe
reitą sąvaitę buvo tuo klau
simu sušaukta konferencija, 
bet valstijos viešųjų įmonių 
departamentas neleido to 
daryti, tartum butų telefono 
kompanijos “pašmeruotas.” 
Dėl šitokios to departamen
to taktikos žmonės labai pa
sipiktino ir Centras Labor 
Unijos advokatas Marshall 
nusiuntė gubernatoriui laiš
ką, reikalaudamas, kad bu
tų sušaukta nepaprasta le- 
gislaturos sesija telefono 
kainai numušti.

Atėmė pinigu* ir kelines.
Šį panedėlį Somervillėj 

buvo užpultas ir apiplėštas 
italas Di Cenzo, kuris parda
vinėja selyklas. Plėšikas at
ėmė iš jo $2.41 pinigų, pas
kui atkišęs revolverį liepė 
jam nusimauti kelines ir pa
siėmęs jas išėjo. Likęs be 
kelinių, Di Cenzo negalėjo 
bandytą vytis.

Franklin Parke rado prigė
rusį žmogų.

Scarboro prade, Franklin 
Parke, pereitą sąvaitę buvo 
rastas prigėręs žmogus apie 
37 metų amžiaus. Jo diržo 
sakty buvo raidė “G.” Ant 
kūno rasta sužalojimų, todėl 
manoma, kad čia galėjo bū
ti žmogžudystė.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
Biznis geras ir geroje apielinkėje. 

Reikalingas partneris arba jeigu no
rėtų gali pirkti. Atsišaukit greitai.(3 

3255 Washington Street, ..............
Jamaica Plain, Mass.

PARSIDUODA FARMA
Farma yra apie Bridgewater, Mass. 

82 akerių žemes, pusė dirbamos, bu- 
dinkai visi nauji, naujas namas 5 
kambarių, 2 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 100 turkių, 23 žąsys ir visi farmos 
įrankiai. Laiškus adresuot: I. R.

253 Broadway, So. Boston, Mass.

!

Tel. So. Booton 26*4.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

tik ausi tariu.
Seredonlis iki 12 dieną.
Ofisas “Keleivio” narna

251 BR0ADWAY. tarp C Ir D et. 
SO. BOSTON, MASS.

Henry B. Lynch
AKIŲ DAKTARAS

489 BROADVVAY, SO. BOSTON. 
ant antrų lubų.

Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios va
karais nuo 7 iki 9. Dienoms sulyg su
tarties.

Akis išegzaminuoja medicinos dak
taras ant vietos. Akių stiklams recep
tus y pildom. Akinius sutaisom.

DAUG UŽ MAŽAI.
Puiki farmukė žemiaus negu Ban- 

kos mortgičius, 27 akrai, prie gero 
kelio, yra elektra, miesto vanduo ir 
telefonas; tik apie mylia nuo miesto; 
moderniškas 6-ių kambarių namas su 
vonia ir kitais patogumais, garadžus 
ir didelė bamė. Dėl biznio priežasčių 
parduosiu pusiau vertės, arba mainy
siu ant namo apie Bostoną. Vieta: 
475 North Street, Bridgewater, Mass. 
Platesnias informacijas suteiks

BOSTON REALTY TRUST,
317 E Street, (kampas Broadway), 
South Boston, Mass. (-)

I f

TeL Univarsity 9466

Dr. Susąli 
Glodienes-Curry 

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 Ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Petras Mikulskis
Ilgus metus buvęs su So. Boston 

Supply Co. atidaro geležų Krautuvę 
Roxburv. Užlaiko visokias geležies 
reikmenis, reikalingą prie namų tai
symo medegą. popierą, baltinius ir 
plumbingą. Reikale kreipkitės, gausit 
gerą patarnavimą.

ROXBURY HARDWARE 
COMPANY

1148 Columbus Avė.,
R0XBURY, MASS. 
Telefonas—Highland 8280.

MES UŽLAIKOME
IMPORTUOTOS IŠ LIETUVOS 

VALSTYBINĖS

DEGTINĖS
BONKOMIS.

Taipgi Visokių Rūšių Degtinės ir 
Alaus. Kaina prieinamiausią. Reika
le užeikite.

PARAMOUNT 
IMPORTING CO.

670 Broadvvay, So. Boston.
Tel. So. Boston 3615.

A.J.NAMAKSY i 

Real Estate & Insurance |
11366 W. BROADWAY, Room 

SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 3357.

187 Minot St., Dorchester, Mass. t 
Res. Tel. Talbot 8392.

PIKNIKAS
Liet. Tautiškam Parke, Montello, Mass

12 Rugpiučio=Aug
PRASIDĖS NUO 11 VAL. RYTE

-GRIEŠ PUIKI BROCKTONO LIETUVIŲ ORKESTRĄ. SALĖ ERDVI IR SMAGI ŠOI&AMS.
PRIE ŽENKLELIŲ BUS DUODAMOS DOVANOS: Elektrikinis Laikrodis, Plunksna etc. Žaislai Jaunimui ir suaugusiems per visą dieną! 

ŠIAME PIKNIKE GAUSI ELEKTRlKINj RADIO SETĄ! PIKNIKE GIRDĖSIT IR RADIO PROGRAMĄ! 
Atvažiuokit anksti ir turėkite pilną smagumą! RUGPIUČIO 12 D. Bukit visi MONTELLOJE, Lietuvių Tautiškame Parke.

Rengia Bostono, Cambridge’aus ir apielinkės Lietuvių Socialistų Organizacijos. Malonėkite visi dalyvauti. KOMITETAS.
KALBĖS S. L. A. PREZIDENTAS ADV. F. J. BAGOČIUS.

BUŠAI IŠEIS NUO SEKANČIŲ VIETŲ: IŠ CAMBRIDGE: 11 vai. ryte, nuo Kampo Mam ir
IŠ SOUTH BOSTONO: 11:30 ryte, nuo kampo E Streeto ir Broadvay. Nesivėluokite ateit į

os Namo.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus
317 E STREET 

(Kampas Broadvvay) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos. •

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ.,

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

Telephon*
I So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045 
F. O. B. Factory

DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgai

Valandos: 10—2; 6—8 
Sekmadieniais: 10—12.

3325 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

LIETUVYS
0PT0METRISTASTaipgi taisome Automobilius ir 

Trokus visokių išdirbysčių.

Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

priskiriu 
atitiesinu

Išegzaminuoju akis, 
akinius, kreivas akis 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and F1LLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkit*- gazo
liną pas mus.

VIKTOR VAI TAITIS
415 Old Colony Ave^
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.

Joseph VF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktj. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2790

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas ~~ 
aparatą ištyrimui vidurių ir.' 
mą, ir spiaudalus savo taborai . 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 P- p.; 7—8 J* rak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY , SOUTH BOSTON, MASS.

■as vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
plaučių ligų. Ekiaminuoja kraują, šlapu- 
įtorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur




