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Ar Tiesa, Kad Lietuva 
Susitarė Su Hitleriu?

KAUNAS TĄ ŽINIĄ
UŽGINČIJA./

Bet Varšuva nusigandus, 
kad lietuviai su vokiečiais

nepasidalintų Lenkiją.

Žinios sako, kad Pilsuds
kis labai nusigandęs. Nusi
gandę visi Varšuvos len
kai. Nusigandę jie dėl 
to. kad šiomis dieno
mis pasklidęs gandas, 
buk Hitleris susitaręs su 
Lietuva pasidalinti Lenki
ja. Vokiečiai prižadėję duo
ti Lietuvai netiktai ginklų ir 
amunicijos, bet ir dvi Rytų 
Prūsų divizijas kareivių 
Lietuvos armijai sustiprinti.

Hitleriui rupi išvyti len
ku^, iš Dancigo koridoriaus 
ir atsiimti Aukštąją Sileziją, 
kuri no karo buvo atplėšta 
nuo Vokietijos ir atiduota 
Lenkijai.

Kad lenkai negalėtų visos 
savo armijos panaudoti ši
toms teritorijoms ginti, lie
tuviai pulsią lenkus Vilniu
je. Vokiečiai pasižadėję ne
tiktai remti lietuvių kova už 
Vilnių, bet sutikę dar išsi
žadėti savo pretensijų prie 
Klaipėdos.

Jeigu lenkams į pagalba 
ateitu francuzai. tai galimas 
esąs daiktas, kad Lietuvos ir 
Vokietijos pusėj tada stotų 
Sovietų Rusija.

Kiek šituose ganduose y- 
ra tiesos, sunku pasakyti. 
Kaunas juos užginčija. Bet 
Lenkai vistiek esą labai su
sirūpinę.

Studentų Riaušės 
Vienoje.

Jaunimas sukilo prieš dik
tatorių Dolfussą.

Pereitą subatą Austrijos 
kancleris Dolfuss užsimanė 
atvykti Vienos universitetan 
ir pasakyti studentams “pa
triotišką” prakalbą. Bet stu
dentai pakėlė prieš ji tokia? 
riaušes, kad teko šauktis po
licijos tvarkai daryti. Keli 
šimtai policininkų apsupo 
universiteto aikštę ir užėmė 
universiteto rumus, kur jvy
ko su studentais atkaklios 
muštynės. Nors šaujamo 
ginklo policija nevartojo, 
tačiau lazdų nesigailėjo ir 
daug studentų buvo sužeis
ta. Riaušės tęsėsi iki pat va
karo ir ant galo policija pa
tarė Dolfussui visai nesiro- 
dyt prie universiteto. Nesi
seka “tautos vadams.”

FARMŲ PRODUKTAI
PABRANGO 17 NUa 

ŠIMČ1Ų.
Washingtono apskaičia

vimu, per 30 pastarųjų die
nų Amerikos farmerių pro
duktų kainos pakilo 17 nuo
šimčių. Mažiausia tačiau pa
brango vaisiai ir daržovės, 
kurias patys farmeriai par
duoda; jų kaina pakilo vos 
tik 2 centais ant dolerio. 
Daugiausia pabrango vil
nos, būtent 62 nuošimčiu; 
bet farmeriams nėra iš to 
jokios naudos, nes visos vil
nos yra supirktos spekulian
tu .....

Tarnas Mooney 
Nekaltas.

Bet iš kalėjimo nepalei
džiamas.

Naujoj byloj Tarnas Moo
ney tapo išteisintas. Val
džios advokatas pareiškė, 
kad valdžia neturinti prieš 
jį jokių apkaltinančių įrody
mų, todėl iškelta byla nu
puolė pati savaimi. Tačiau 
iš kalėjimo jo vistiek nepa
leidžia. Mooney todėl duos 
gubernatoriui reikalavimą, 
kad pirmos bylos bausmę, 
kaip nepamatuotą, panai
kintų.

Jeigu Mooney butų ban
kininkas ir butų pavogęs 
žmonėms keliatą milionų 
dolerių, tai jis senai jau bu
tų laisvas. Bet kaip jis dar
bininkų organizatorius, tai 
pasigailėjimo jam nėra — 
nei pasigailėjimo, nei teisin
gumo.

Jau 8 Valstijos At
šaukė Prohibiciją.
Pardavinėjamas dabar a- 

lus Amerikoje da nereiškia 
prohibicijos atšaukimą. Aš- 
tuonioliktasai konstitucijos 
am end mentas, kuris drau
džia svaigalus, tebėra da 
neatšauktas. Kongresas jį 
tiktai apėjo, padarydamas 
nutarimą, kad 3.2 procentų 
alus yra “nesvaiginamas gė
rimas”. Sausojo įstatymo 
atšaukimas dabar yra pave
stas pačioms valstijoms. 
Tau 8 valstijos šitą klausimą 
balsavo ir visos pasisakė už 
įstatymo atšaukimą. Birže
lio mėnesy dar 8 valstijos šį 
klausimą balsuos, būtent:

Illinojus balsuos 5 birže
lio, Indiana—6, Massachu
setts — 13, Connecticut, 
New Hampshire ir Iowa — 
20, o Califomia ir West Vir
ginia — 27.

Prohibicijos įstatymui at
šaukti reikia 36 valstijų pri
tarimo. Iš viso yra 48 valsti
jos.

Kuomet 18-tasai amend- 
mentas bus atšauktas, tai i? 
federalinės valdžios pusės 
nebus jokio suvaržymo svai
ginamiems gėrimams. Tad? 
visas svaigalų reikalas pri
gulės kiekvienai valstijai 
skirium, taip kaip buvo 
prieš prohibiciją. Šlapiose 
valstijose tekės alus ir deg
tinė, o sausose bus sausa.

MOTINA NUŽUDĖ 3 SA 
VO VAIKUS.

Saxonvillės kaimely, ne
toli nuo Bostono, tūla Nelė 
Dyczheskienė, jauna ir in- 
eligentiška. moteris, perei
tą sąvaitę paėmė plaktuką 
r užpliekė miriop 3 mažus 
3avo vaikus, 11,. 7 ir 5 metų 
amžiaus. Paskui sudėjo vi
nis ant lovos, apipylė kero- 
?inu ir uždegė. Kartu su vai
kais norėjo ir ji pati sudeg
ti, bet paskui iššoko per lan
gą nuo antro aukšto ir sun 
kiai susižeidė. Policijos ji 
orašo, kad kuogreičiausia 
ią nužudytų. Kodėl ji vai
kus užmušė, ji nežinanti, 
nieko neatsimenanti.

Mušis Su Jūrių 
Plėšikais.

Žinios iš Šanchajaus sa
ko, kad Kinijos pakrašty 
dabar priviso labai daug 
jūrių plėšikų, piratais vadi
namu. šiomis dienomis tarp 
garlaivio “ Jungčantai” ir tų 
piratų įvyko didelis mušis 
šiaurės pakrašty. Laivas 
plaukęs i Šanchajų, kaip 
staiga pakilusi didelė audra. 
Kapitonas liepęs nuleisti į- 
karą ir laivą sustabdyti. Na
kties laiku prie jo priplau
kusios trįs didelės piratų lai
vės ir jūrių banditai pradė
ję iš visų pusių kopti į gar
laivi. Laivo įgula pradėjo 

gintis, bet piratų buvę tiek 
daug ir jie buvę taip gerai 
ginkluoti, kad 6 jurininkai 
tuoj buvę užmušti, o septyni 
mirtinai sužeisti. Po to pira
tai užvaldę visą laivą, api
plėšė visus pasažierius, su
gadinę visą laivo mašineri- 
ią, sunaikinę radio siųstuvą 
ir palikę garlaivį bejėgį pra
sišalino. Rytojaus dieną ki
tas laivas eidamas pro šalį 
iį pastebėjęs ir atvilkęs į 
Šanchajų.

FORDAS LAIMĖJO 
BYLĄ.

Tūlas Herbert Alard buvo 
apskundęs Fordą į federali- 
ni teismą ir reikalavo $100,- 
000 atlyginimo, kuris jam 

priklausąs kaipo “commis- 
sion” real estate agentui 
perkant Fordui “Wayside 
Inn” Sudbury miestely, ne
toli Bostono. Byla buvo Pro- 
vidence’o mieste. Teismas 
išsprendė ją Fordo naudai. 
Skundėjas tuo nepatenkin
tas ir sako skusiąs Fordą iš 
naujo.

KAIP ŽUDO SAVO AU
KAS NEW YORKO 

GENGSTERIAI.
Akyvaizdoje kelių šimtų 

žmonių šį panedėlį New 
Yorko gengsteriai išvertė 
iš savo automobiliaus vyrą 
ir suvarę į jį keliolika šūvių 
nudumė tolyn. Policija sa
ko, kad sušaudytas žmogus 
vra Joe Tropp, kuris priim
davo iš gengsterių vogtus 
aukso daiktus. Matyt, jis at
sisakė jiems už tuos daiktus 
užmokėti, todėl—mirtis.

MOTERIS UŽMUŠTA VE
ŽANT PAS DAKTARĄ.
Pittsfield, Mass. — Čia 

atvažiavo iš Detroito L. Al- 
!en su jauna žmona “Honey 
Moon” praleisti. Pereitą są
vaitę jam prireikė jauną sa
vo pačiutę vežti pas dakta 
•ą. Greitai važiuojant aplink 
kalną jo automobilis nespė
jo padaryti užsisukimą, nu
vertė užtvarą ir nudardėjo 
žemyn į Pontoosuc ežerą. 
Allenas išplaukė ir savo 
žmoną kartu ištraukė, bet 
ji tuoj mirė. Važiavę su jais 
trįs kiti žmonės irgi tik per 
plauką neprigėrė. Tai vis 
pramuštgalviško važiavimo 
vaisiai.

SACHALINO MIŠKUOSE 
SUDEGĖ 400 ŽMONIŲ.
Sachalino salos šiaurėj, 

kur caras tremdavo savo 
prasikaltėlius, pereitą są
vaitę kilo miškų gaisras ir 
apsupo 400 gyventojų. Ma
noma, kad jie gali būt jau 
sudegę.

Teisėjai Morgano 
Favoritai.

Prezidentas Coolidge taipgi 
buvo Morgano malonėmis

maitinamas.
Tardant Morganą Sena

to Bankinėj Komisijoj pa
aiškėjo. kad du Pėnnsylva- 
niios Supreme Courto tei
sėjai, Kephart ir Schaffer, 
vra tie Morgano firmos fa
voritai. kuriems jis leisdavo 
pirkti Wall Streeto biržoje 
parduodamus Šerus žemiau 
biržos kurso. Kitas toks 
Morgano favoritas buvo 
prezidentas Coolidge. Visi 
tie ponai sėdėjo Morgano 
kišenių je. Ar reikia todėl 
stebėtis, kad didžiausis A- 
merikos turtuolis su savo 
partneriais jau kelinti metai 
nemoka valdžiai jokių tak
sų?

Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot dabar parei
kalavo. kad* aukščiau minėti 
du teisėjai rezignuotu iš sa
vo vietų, nes gaudami iš 
Morgano malonių jie nega
li bešališkai spręsti bylų 
prieš Morgano kontroliuo
jamus interesus, kurių yra 
pilna Pennsylvanijos valsti
ja. Ar jie rezignuos, pama
tysim.

Čigonas Nušovė Du 
Policmanu.

Trečią sunkiai sužeidė, bet 
ir pats buvo užmuštas.
South Bend, Ind.— Pe

reitą subatą šio miesto pa
krašty banditai užpuolė ga
zolino stotį. Policmanas mė- 
ginos juos sulaikyt, bet jie ji 
nušovė ir pabėgo. Kiek vė
liau du policmanai važiuo
dami automobilium paste
bėjo, kad prie kelio stovi 
kepurę nusiėmęs vyras ir 
moja pravažiuojantiems au
tomobilistams, kad jį pave
lytu. Policmanams jis pasi
rodė įtariamas ir jie prie jo 
sustojo. Pasirodė, kad tas 
vyras turėjo nuimtoj savo 
kepurėj revolverį, ir kaip tik 
vienas policmanas išlipo, 
banditas ji tuoj šovė i gal
vą ir ant vietos užmušė. An
tras policmanas paleido i 
banditą du šuviu, bet nepa
taikė, gi banditas šovė at
gal ir peršovė jį per petį. 
Tada policmanas, kad ir 
sužeistas, pagriebė iš auto
mobiliais šautuvą ir dviem 
šūviais užmušė banditą. 
Pasirodė, kad užmuštasis y- 
ra čigonas, bet jo pavardė 
kol kas da nenustatyta, nes 
apsigyvenę čia čigonai ne
sako.
NEW YORKE PERŠAU
TAS KRIAUČIŲ UNIJOS 

ATSTOVAS.
Šį panedėlį New Yorke 

tapo peršautas ir sun
kiai sužeistas moteriš
kų rubu siuvėjų unijos a- 
gentas Jacob Schneider. Ji 
oeršavęs tūlas Benjamin 
Marder unijos ofise. Mar- 
der areštuotas.

° AKELĖ S 000 MAINERIŲ 
MOKESNI.

Pittsburgh Coal kompani
ja pęreitą sąvaitę paskelbė 
Pittsburghe, kad ji pake
lianti 10 nuošimčių savo 
maineriams algas. Ji turi 
dabartiniu laiku 8,000 ang
liakasių.

Viršininkai Ima Po 
SlOOfiOO Algos.

Darbininkų algos po karo 
buvo taip nukapotos, kad 
beveik nieko iš jų neliko. 
Bet kompanijų viršininkai 
depresijos nežino. Štai, 
Southern Pacific gelžkelio 

kompanija kreipėsi į val
džią prašydama $32,2000,- 
000 paskolos iš Finansinio 
Atstatymo Korporacijos, 

nes gelžkelis jau nebegalįs 
išsiversti. Bet pasirodo, kad 
nežiūrint sunkios gelžkelio 
būklės, jo viršininkai ima po 
$100,000 ir daugiau algos 
metams. Todėl valdžia atsa
kė, kad paskolą duos tik 
tuomet, kai viršininkams 
bus nukapotos algos. Tiems, 
kurie gauna daugiau kaip 
$100,000, turi būt nukirsta 
60 procentų, o kurie gauna 
tarp $100,000 ir $50,000, 
nukirst 50 nuošimčių, ir tt.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ
HITLERIO AGENTĄ.
Pereitą sąvaitę Brookly- 

no uoste išlipo iš laivo Hit
lerio agentas Hans Weide- 
mann, kuris atvyko Chica
gos parodon. Tuojaus uoste 
kilo demonstracija ir pasi
rodė plakatai su užrašais: 
“Šalin Hitlerio galvažu
džius ir teroro valdžią!” 
“Karas fašizmui!” Ir daug 
kitokių.

Hitlerio agentas nedrįso 
prieplaukon išlipti, bet buvo 
nuleistas- į mažesnį laivelį, 
nuvežtas tolyn ir tenai išlai
pintas, kur jo niekas nelau
kė.

MANCHESTERIO AUDĖ 
JŲ STREIKAS PASIBAI

GĖ?
Buržuazijos spauda skel

bia, kad Manchesterio, N. 
H., audėjai nutarę streiką 
baigti ir grįžę darban. Jie 
gauną 15 nuošimčių algos 
pakėlimą nuo dabar, vietoj 
iuo liepos mėnesio, kaip 
kompanija planavo. Taigi 
truputis laimėta, bet ne
daug, nes streikieriai reika
lavo 42 nuošimčių paketi
no. Kiek jiems buvo šįmet 
nukapota.

Lakūnai Pasiruošę Kelionėn Šią Sąvaitę.
MILVYDAS NUPIRKO

JIEMS 750 GALIONŲ 
GAZOLINO.

Šito kuro užteksią visai
4,537 mylių kelionei.

Leidžiant “Keleivį” spau- 
don, gavome iš New Yorko 
šitokių žinių apie Dariaus- 
Girėno skridimą Lietuvon:

Feliksas Milvydas, įtakin
gas biznierius iš Bayonne, 
N. J., nupirko lakūnų kelio
nei 750 galionų gazolino. 
Tai padaro pilną jų orlaivio 
“Lituanicos” įtalpą. Šito 
kuro turėtų būt tikrai gana, 
nes juo galima nulėkti 5,100 
mylių, o Dariaus-Girėno ke
lionė iš New Yorko į Kauną, 
lekiant taip vadinamu 
“Great Circular Course” ke
liu, turi 4,537 mylias.

Darius su Girėnu pasiruo
šę kelionėn šią sąvaitę. Jų 
aeroplanas jau galutinai į- 
rengtas visai kelionei, su
pirkti ir įtaisyti visi reika
lingi instrumentai. Dabar

Taip Amerikos Ir Rusijos 
Prasideda Prekių Mainas.

Detektivas Means
Gavo Da 2 Metų 

Kalėjimo.
Buvusis federalinės val

džios šnipas ir detektivas,
Gaston B. Means, pereitą 
sąvaitę gavo da 2 metu ka
lėjimo už sąmokslą išgauti 
iš lengvatikių moterų $35,- 
000 ryšium su pavogtu 
Lindbergho vaiku anais _ . 
metais. Means jau anksčiau Į Jcr®1P®^1 
yra gavęs 15 metų kalėjimo 
dėl išgavimo tuo pačiu bu
du $104,000 iš Mrs. Mc- 
Lean. Jis prilysdavo prie 
turtingų moterų ir sakyda
vo : jei nori pasižymėt, duok 
man tiek ir tiek pinigų, o aš 
Lindbergho vaiką surasiu.
Ir buvo tokių kvailių, ką 
tam žulikui patikėjo ir pini
gus sukišo.

SNOWDENAS SMERKIA 
MACDONALDĄ

Anglijos Darbo Partijos 
vadas Snowden parlamente 
aštriai pasmerkė premjero 
Macdonaldo politiką. Snow- 
denas patarė valdžiai Mac- 
donaldą suvaldyti, nes jis 
darąs sarmatą visai Anglijai 
ir statąs į pavojų valstybės 
reikalus. Kada tik Macdo- 
naldas išsižioja kalbėti, sa
ko Snowdenas, jis visada 
parodo savo ignoraciją ar 
nesusivokimą.

LAWRENCE DARBAI 
PAGERĖJO.

Kai kurios Lawrence’o 
audeklinės pradėjo labai 
gerai dirbti. American 
Woolen kompanijos “Ayer” 
audeklinėj dabartiniu laiku 
dirbą 2,500 žmonių. Tai e- 
sąs aukščiausis darbininkų 
skaičius tos dirbtuvės istori
joj. Iki šiol daugiausia bu
vo dirbę 2,200 žmonių. Tik 
bėda, kad uždirbti dabar 
sunku, nes atlyginimas la
bai nukapotas.

tiniu laiku jie laukia tik 
naujo variklio (propele
rio), kurį jų mašinai nupir
ko Brooklyno lietuviai. Jei
gu variklis ateis į laiką ir jo
kių kliūčių nesusidarys, tai 
gali būt, kad anksti šio ket- 
vergo rytą, 1 birželio, lakū
nai jau atsisveikins su A- 
merikos pakraščiais.

Laimingos jiems kelio 
nės!

ATMETĖ VAIKŲ IR MO 
TERŲ APSAUGĄ.

New Hampshire valstijos 
legislaturon buvo įneštas 
bilius apsaugojimui mažų 
vaikų ir moterų nuo išnau
dojimo. Dabar moterys ir 
vaikai tenai verčiami dirbti 
fabrikuose po 54 valandas 
per sąvaitę. Naujas įstatymo 
projektas reikalavo sutrum 
pinti jų darbo laiką iki 51 
valandai. Nors tai nedidelis 
palengvinimas, tačiau vals
tijos senatas, susidedantis iš 
fabrikantų, ir tą atmetė.

SOVIETŲ VALDŽIA JAU 
KAIP IR PRIPAŽINTA.
Roosevelto administracija 

siulo rusams Amerikos 
farmerių produktus.

Roosevelto vadovaujama
Amerikos valdžia laikosi 
visai kitokios politikos Ru
sijos linkui, negu buvusios 
iki šiol republikonų vyriau
sybės. Kelios dienos atgal 
Roosevelto administracija 

s tiesiai į Maskvą 
kviečiant Sovietus į ekono
minę konferenciją Londo
ne. Dabar vėl iš Washing- 
tono pranešama, kad Roose
velto administracija daro 
pastangų užmegsti tiesiogi
nius prekybos santikius su 
Sovietais. Tam tikra val
džios agentūra, kuri rūpi
nasi farmerių reikalais, jau 
siulo Sovietams Amerikos 
armerių produktus, ypač 

galvijų ir medvilnės pertek- 
Mainais už tuos produk- 

us Amerika sutinka imti 
Rusijos žaliavą savo fabri
kams.

Washingtone manoma, 
kad susitarus šitokio maino 
jagrindais, Rusija gali pd- 
mti visą atliekamą Ameri
kos bovelną ir mėsą. Tas 
butų labai naudinga netik 
Amerikos farmeriams, bet 
ir pačiai Rusijai, kuriai la
jai stinga mėsos ir medvil
nės audeklams.

Šitokių santikių užmez
gimas reiškia jau faktiną 
Sovietų Valdžios pripažini
mą. Viskas, ko reikia dėl o- 
ficialaus pripažinimo, tai 
tik apsimainyti ambasado
riais. Nėra abejonės, kad 
neužilgo ir tas įvyks.

Gandhi Pabaigė Ba
do Streiką.

Poonos mieste šį panedėlį 
buvo didelės iškilmės, nes 
indų “šventas žmogus”, Ma
hatma Gandhi, užbaigė sa
vo badavimą. Jis išbadavo 

sąvaitės ir indai bijojo, 
kad jis nemirtų. Jo badas 
buvo atkreiptas ne prieš 
valdžią, bet prieš pačius in
dus, kurie niekina savo 
skurdžius tautiečius. Indijoj 
yra taip vadinamas “nelies- 
tinųjų” luomas, su kuriuo 
susidurti turtingesnieji skai
to sau netik pažeminimu, 
bet ir nuodėmė. Gandhi to
kiai žmonių nelygybei prie
šingas ir protestuodamas 
prieš ją buvo paskelbęs ba
do streiką.

TŪLI BATSIUVIAI LO-
WELLY SUSITAIKĖ.
Lowell, Mass.— Balan

džio pradžioje čia sustrei
kavo 9 dirbtuvių batsiuviai. 
Pereitą sąvaitę 4 dirbtuvės 
jau susitaikė ir streikas jose 
pasibaigė. Darbininkai gavo 
apie 10 procentų daugiau 
algos. ' *

HITLERIO AGENTAS
MOKINSIS FAŠIZMO.
Hitlerininkų propagandos 

ministeris Goebbels nuvyko 
Romon susipažinti su Mus- 
solinio fašizmu.
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KAIP D-RAS BASANAVI
ČIUS ŽIURĖJO I KRIKŠ

ČIONYBĘ.
Nors Basanavičiui mirus 

Lietuvos kunigai laikė mi
šias už jo dūšią, jis buvo lai
svų pažiūrų žmogus ir i kri
kščionybę žiurėjo neigia
mai “Laisvamanio’’ 2-ram 
numery J. Butėnas sako, 
kad Basanavičius yra daug 
apie krikščionybę pasakęs ir 
parašęs, bet “nūnai tat gludi 
kur nors lentynose, archy
vuose, nekeliama viešu
mon..?’

Butėnas cituoja Basana
vičiaus parašytą 100 pusla
pių knygelę, pavadintą “Iš 
Krikščionybės Santykių su 
Senovės Lietuvių Tikyba ir 
Kutura”. Šitoje brošiūroje 
Basanavičius kritikuojąs tą 
nuomonę, buk krikščionybė 
turinti pastovią moralę arba 
vykdanti tyrą Kristaus 
mokslą.

Basanavičius ten rašęs:
“Tai tezei paaiškinti užten

ka atsiminti inkviziciją su 
auto da fe, raganų deginimo 
laikais, ispanų karą Ameriką 
užvaldant, arba nors vokiečių 
karą Lietuvoje musų tautą 
krikščionybėn verčiant....”

Basanavičius pabrėžia, 
kad krikščionybė buvo ide
ali ir tobula, kol buvo visų 
persekiojama, kol turėjo 
slapstytis po žeme, vadina
mose katakombose; bet 
kaip tik Įsigalėjo, tuojau 
pradėjo persekioti kitų ti
kėjimų žmones, pradėjo 
griauti visa, kas kitiems 
brangu ir šventa. Daugybė 
senoviško meno paminklų ir 
rūmų buvo sunaikinta. Mok
slas, pradėjęs kilti Graiki
joj, buvo krikščionybės 
skelbėjų užpultas ir pikčiau
siu Įnirtimu naikinamas.

Basanavičius parodo, kad" 
ir lietuvių kultūrai krikščio
nybė padarė daug skriau
dos, nes —

“Kaip Europos pietų šone 
krikščionybė besiplatindama 
naikino visur pakeliui senovės 
klasišką kultūrą, taip pat, ke
liais šimtmečiais vėliaus, ji pa
sielgė Kijevo kunigaikštystėje 
ir masę krašte su senprusių, 
lietuvių latvių tikyba ir kultū
ra—tai yra tikra tiesa, kurios 
užslėpti negalima, nors dauge
liui ir nežinoma.”

Tai yra diametraliai prie
šinga antitezė to, ką apie 
krikščionybę kalba kunigai. 
Musų dvasininkai mėgsta 
pritūpdami pasakot, kad su 
krikščionybe Lietuvon atė
jusi kultūra, pražydęs mok
ias, žodžiu, atsivėręs kelias 
tiesiai rojun. Pakol krikščio
nybės Lietuvoj nebuvę, lie
tuviai buvę kažin kokia lau
kinė tauta, kuri garbinusi 
tiktai gyvates ir žalčius.

Bet pakol lietuviai garbi
no žalčius, jie buvo laisvi 
žmonės, o kaip tik pradėjo 
garbinti Romos popiežius, 
tuoj pateko vergijon, iš ku
rios iki šiai dienai da nėra 
visiškai pasiliuosavę.

ŠAUKS VISO PASAULIO 
LIETUVIŲ KONGRESĄ

“Lietuvos Žinios” rašo:
“Užsienio lietuviams remti 

dr-ja renka žinias apie užsie
nio lietuvius ir rengia kongre
sui dirvą, o tinkamai pasiren
gus nusistatyta šaukti viso 
pasaulio lietuvių kongresą.“

Kalbamoji čia “Užsie
nio lietuviams remti drau
gija” randasi Kaune. Jos 
surinktomis žiniomis, už
sieniuose gyvena apie 40% 
lietuvių tautos. Po žydų, lie
tuviai esą pirmutinė tauta, 
kurios žmonių toks didelis 
procentas gyvena svetur.

FAŠISTŲ “BYLA” PRIEŠ 
NAUJĄ SLA. SEKRETO

RIŲ.
Mes jau rašėm, kad susi

spietę apie “Vienybę” faši
stai ruošiasi kelti “bylą” p. 
Vinikui, kam SLA. nariai 
išrinko ji savo organizacijos 
sekretorium, o ne fašistą Ra- 
ginską.

“Vienybė” dabar prane
ša, kad šita “byla” jau Įvy
kusi. Girdi:

“Gegužės 18 d. Piliečių Klu
be Įvyko Dr. Viniko bylos tar
dymas. Bylą iškėlė SLA. dak
taras kvotėjas Stanislovaitis ir 
Pilti. Tarybos narys Januške
vičius. Kaltinama, kad naujai 
išrinktasis SLA. centro sekre
torius Dr. M. J. Vinikas netu
ri nario teisių organizacijoje ir 
dėl to negali būti sekretoriu
mi.

“Tardyme dalyvavo Skundų 
ir Apeliacijų Komisijos narys 
J. Ginkus, skundėjai — Dr. 
Stanislovaitis ir J. Januškevi
čius, liudininkai, 372 kuopos 
nariai. M. Seniušiutė, Vitalis 
Bukšnaitis ir J. Atločaitis, bu
vusi Centro sekretorė P. Jur- 
geliutė ir centro spaustuvės 
darbininkas Basčius, o taip pat 
laiškais kviesti pašaliniai: A. 
B. Strimaitis, A. Mikalauskas. 
Vysnius, D. Klinga ir Andruš- 
kevičius.”

Kaltinamasai p. Vinikas 
prieš “vienybininkų” “tri
bunolą” visai nestojo. Jis 
prisiuntė jiems laišką ir pa
aiškino. kad jie neturi jo
kios teisės kelti jam bylą, 
nes SLA. narį gali teisti tik
tai jo kuopa arba Pildomoji 
Taryba, gi “Vienybės” faši
stai nėra nei viena, nei kita.

Nežiūrint to, “vienybinin- 
kai” savo “sūdą” padarė. 
Prokuroru buvo kumštinin
kas Ginkus. “Sprendimas” 
busiąs paskelbtas vėliau.

' Bet kaip gi tie svieto juo- 
kintojai savo “sprendimą” 
Įvykins, jeigu “nuteistasis” 
jo nepildys?

PAPRASTAS DALYKAS 
KAI KAM YRA DIDELĖ 

NAUJIENA.
Lietuvos biznierių orga

nas “Verslas” praneša savo 
skaitytojams didelę naujie
ną, būtent, kad “Amerikoje 
namai busią statomi dirbtu
vėse”. Sako:

“Netrukus ten žmogus, no
rėdamas pirkti sau namą, ga
lės nueiti i dirbtuvę ir pasirin
kti koki norės, koks jam iš pa
žiuręs patiks ir už kokią kainą 
norės, taip kaip dabar nueina 
i automobilių sandėli ir pasi
renka automobili.

“Pasirinktas namas bus iš 
dirbtuvės dalimis atvežtas, su
statytas paskirtoje vietoje, ir 
per keturias dienas namas bus 
Įrengtas gyventi.

“Tam tikslui Įsikūrė didelė 
kompanija, kuri padarė sutar
tis su namų reikmenų dirbtu
vėmis. Jos išdirbs tam tikras 
dalis nustatyto didumo ir vis
ką suvežus Į krūvą, namas bus 
Įrengtas. Pavyzdžiui: medžio, 
geležies, stiklo, ir t.t. išdirbėjai 
padarys kas pas juos bus užsa
kyta tos namų statymo kompa
nijos, ir tik reiks suvežti vis
kas Į vieną vietą.

“Namai bus pilniausiai Įren
gti iki pečių ir šaldytuvų ir bus 
parduodami nuo 3,500 dolerių 
aukštyn. Bet jei biznis eis ge
rai, kompanija žada nupiginti 
juos pradedant nuo 2,500 dole 
rių.”

Bet Amerikoje tai nėra 
jokia naujiena. Tai yra visai 
paprastas dalykas. Tokį na
mą nusipirkti čia nereikia 
nei dirbtuvėn važiuoti; jį 
galima pasirinkti iš katalio- 
gų. Sears, Roebuck & Co. 
da prieš karą tokius namus 
jau pardavinėjo.

šis vaizdelis parodo palapinių stovyklą, kurią karoaiepartamentas pastatė netuli Washing- 
tono miesto susirinkusiems karo veteranams reikalauti iš valdžios pažadėto jiem “bonuso” už 
dalvvavima kare.

TAUTINĖ POLITIKA
YRA NELAIMĖ VAL

STYBEI.
“Lietuvos Žinios” paro

do, kad taip vadinama tau
tinė politika, aklas naciona
lizmas, yra didžiausia ne
laimė valstybei.

Kaipo pavyzdi Kauno 
laikraštis ima Vokietiją ir 
parodo, kad ką demokrati
ja Vokietijai davė, tą fašis
tiškas nacionalizmas sunai
kino.

Štai faktai:
Tautinis militarizmas per 

didįjį karą buvo privedęs 
Vokietiją prie žlugimo. A- 
liantų karvedys Foch jau 
reikalavo baigti karą tiktai 
užėmus Berlyną, visiškai 
Vokietiją demilitarizavus ir 
pavedus ją tarptautinės ka
riuomenės priežiūrai.

Tačiau demokratinės val
stybės to nepadarė. Nors 
Vokietija buvo skaudžiai 
nubausta, vis dėlto pati val
stybė buvo palikta gyva ir 
vėliau jai buvo duodama 
vis daugiau palengvinimų. 
Tariant “Liet Žinių” žo
džiais—

“Demokratinė Vokietija nu
sikratė karo mokesnių naštą; 
demokratinė Vokietija buvo 
priimta Į pasaulinę valstybių 
šeimą; demokratinė Vokietija 
metai po metų atgavo didžiųjų 
valstybių, kaip Anglija. Ame
rika, simpatijas; demokratinė 
Vokietija ėjo ir prie teritoria- 
linių skaudumų išlyginimo. Vi
sa tai pasiekė Vokietija demo
kratijos vadovaujama. £

“O šiandie?“

Šiandie Hitleris turėjo 
nusižeminti net prieš Rusi
jos bolševikus, kuriuos jis 
nesenai da žadėjo išnaikin
ti. Šiandie Vokietija džiau
giasi, kad Sovietų valdžia 
sutiko atnaujinti su ja Ber- 
lyno-Rapollo sutarti.

Šiandie prieš Vokietiją 
nusistatė ir Amerika, ir 
Francuzija, ir Anglija. Kai 
Hitlerio agentas Rosenber- 
gas nuvyko anądien Lon
donan, anglai išgujo jį kaip 
šunį.

Ar gali būt didesnis vals
tybei smūgis, kaip šitoks 
pralaimėjimas pasaulio sim
patijos?

O kas prie to privedė? 
Niekas daugiau, kaip tik a- 
kyplėšiška tautinė politika, 
nacionalizmo kėlimas ir de
mokratijos niekinimas.

VILNIAUS LIETUVIAI
IŠPERKA LENKŲ 

DVARUS.
Lenkų laikraštis “Kurjer 

Tlhistrovvany Codzienny” 
praneša, kad lenkų okupuo
tose vietose lietuviai pradė
ję pirkti iš lenkų dvarus ir 
miestų namus.

Sako:
“Lietuvių akcija išperkant 

Vilniuj ir provincijoj lenkų 
nejudomąją nuosavybę varo
ma dar intensyviau kaip 1932 
metais.

“Nuo to laiko lietuviai nu- Prie tos agitacijos pride- 
pirko 32 namus Vilniuj ir ke- da savo dvyleki ir Lietuvos 
lioliką dvarų bei folvarkų Min- klerikalų “Rytas”. Girdi, 
sko ir Suvalkų žemėse. jeigu “šventas tėvas” įneitų

“Naujausiai lietuviai pirko Tautų, Sąjungon, tai ir Lie- 
dvejus didelius muro namus tuvai butų gerai, nes tuo- 
švenčionyse, tris Suvalkuose, met Vilniaus klausimas ga- 
šešis namus Gardine ir tris lėtų būt teisingai išspręstas. 
Augusta\e. “Lietuvos Žinios” pa

vilniui Vaduoti Sąjunga stebi, kad syki Vilniaus 
šių metų pusmečiui paskiru- klausimą popiežius jau “iš
si net 650,000 dolerių dva- sprendė.” Tai buvo tuojaus 
rams pirkti Vilniaus krašte, po to, kaip Želigovskis tą 

Kad lenkai parduoda Lie- miestą užėmė. Kuomet visa 
tuvos žemes, tai visai nenuo- Lietuva kėlė prieš tai prote-

stą, “šventasis tėvas” Želi
govskio smurtą palaimino 
ir visus Vilniaus katalikus 

! atidavė Lenkijos kunigijai. 
KODĖL? KODĖL?... Kuo “Ryto” galvočiai 

Rašydamas apie J. su- remiasi, kad Įnėjęs dabar 
kio išvažiav imą Rusijon, Tautų Lygon popiežius duo- 
Pruseika Naujoj Gadynėj taji ĮUomet Želigovskiui pa-
9a*o: laiminimą atsiimtų?

“Kcmunistiniai J. Šukio Įsi
tikinimai. mes manome, yra 
nuoširdus. Bet kažin ar jis jau
čia, ar supranta Į koki gilų 
griovį. į kokį sunkų krizi pate
ko komunistinis judėjimas 
Amerikoj. Kodėl, nepaisant 
palankiausių aplinkybių, tarpe 
1930 ir 1932 m. iš 15,000 parti
jos narių. Komunistų Partijoj 
liko tik apie 3,000 senesnių na
rių ? Kodėl ir dabar partija ne

stabu; bet reikia stebėtis, 
kad lietuviai moka lenkams 
pinigus už Lietuvos žemes.

auga? Kodėl ji, nuo 65.000 na
rių 1919 metais, nupuolė iki 
12-13.000 narių šiuo laiku? 
Kodėl masinės kovos (Illino- 
jaus maineriai. Naujosios Ang
lijos šiaučiai ir t.t.) vystosi ne 
partijos kontrolėje, bet užu

, parti jos įtakos sfešo? Kode! 
pereitais prezidento rinkimais 
partija, kuri iškėlė obalsi mi
liono balsų, gavo tiktai dešim
tą dali miliono?”

Draujgas Pruseika mano, 
kad čia kalta toji “linija”, 
kurios nori laikytis kaziono- 
jo komunizmo vadai.

Bet jis užmiršta, kad ir jis 
pats ilgai tos “linijos” lai
kėsi, pakol Bimba jo neat- 
stumė.

BUTKŲ JUZĖ LEIS 
LAIKRAŠTĮ.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad Butkų Juzė, žino
mas žemaičių poetas, nuta
ręs leisti Kretingoje ilius
truotą sąvaitinĮ laikraštį 
Klaipėdos kraštui ir žemai
čiams.

Spaustuvė laikraščiui e- 
santi jau Įrengta ir pirmas 
naujo laikraščio numeris tu
rėjęs pasirodyt apie gegužės 
mėnesio vidury.

Laikraštis eisiąs sekma
dieniais ir vadinsis “Sąvai- 
tė”.

Butkų Juzė yra kairių pa
žiūrų žmogus, vienu tarpu 
veikęs net su komunistais.

POPIEŽIUS DAR SYKI
VILNIŲ PRIPAŽINTŲ 

LENKAMS. •
Romos katalikų kunigai 

pradėjo visose šalyse agi
tuoti, kad popiežiaus valsty
bė (Vatikanas) butų priim
ta Tautų Lygon.

Jeigu jam reikėtų Vil
niaus klausimu pasisakyt iš 
naujo, nėra jokios abejonės, 
kad Vilnių jis dar sykį pri
pažintų Lenkijai.

MARKSO REDAGUOTAS 
LAIKRAŠTIS EIS MUZIE- 

JUN.
Telegramos iš Berlyno sa

ko, kad hitlerininkų žvalgy
ba konfiskavusi iš viso apie 
1,000 tonų visokios literatū
ros. Beveik visos socialisti
nio turinio knygos, kuriose 
kritikuojama kapitalistinė 
sistema ir smerkiami karai, 
yra pasmerktos sunaikini
mui. Fašistų supratimu, ši
tokie raštai “nuodija Vokie
tijos žmonių sielą,” todėl 
turi būt sudeginti.

Tiktai keliasdešimts eg
zempliorių istorinės reikš
mės veikalų busią išdalyta 
universitetams ir ministeri
joms, bet ir tenai jais galės 
naudotis tik “ištikimi mok
slininkai”.

Policija konfiskavo taip
gi pilną rinkinį “Rheinische 
Zeitung”. Tą laikraštį re
dagavo pats Karolis Mark
sas, todėl, kaip istorinį da
lyką, hitlerininkai ,naikinti 

jį nedrįso, bet nutarė ati
duoti muziejum

SMARKUS ATLETAS.

James De Marš iš Los Ange
les miesto yra pasižymėjęs jė* 
ties svaidymu. Niekas negali 
taip toli numesti jėtĮ, kaip jis.

Valdo beveik visą šalį, 
moka taksų ir valdžia

neturi teisės jo bizni 
tyrinėt.

Pereitą sąvaitę Senato 
komiteto buvo pakviestas į 
Washingtoną Wall Streetc 
karalius J. Pierpont Mor
gan, kad paaiškintų apie 
savo banko machinacijas.

Morganas paprastai pub
likai niekad nesirodo, net 
banko tarnautojai jo nema
to, tačiau į Senatą jisai at
vyko. Buržuazijos atstovai 
Washingtone pasitiko jį 
kaip aukščiausį kapitalo 
kunigą—da daugiau—kaip 
patį Dievą.

Senato komitete jis buvo 
mandagiai paklaustas:

“Ar tamsta nori, kad Se
nato’ komitetas suprastų, 
jog tamsta nesi dar iš biznio 
pasitraukęs ir kad visi fir
mos reikalai yra tamstos 
priežiūroj?”

Morganas atsakė:
“Aš jau gana senas ir man 

laikas butų pasitraukti, ta
čiau aš nešu pilną atsako
mybę už savo firmą”.

“Kiek tamstos bankas tu
ri indėlių?”

Morganas paaiškino, kad 
šių metų pradžioje jo ban
kuose New Yorke ir Phila- 
delphijoj buvo žmonių pa
dėta apie $340,000,000. 
Daugiausia indėlių buvę 
1927 metais, būtent, $562,- 
406,896.

“Ar tamsta laikai konfe
rencijas bei susirinkimus su 
kitais firmos nariais pasita
rimams apie banko daromas 
transakcijas ir kitus reika
lus?” paklausė senatorius 
Gore.

“Pasitarimus, taip,” atsa
kė Morganas.

“Kaip tankiai?”
“Kožną sąvaitės dieną, iš

skyrus šeštadienį.”
“Ar tų susirinkimų proto

kolai vra rašomi?”
“Nę.”
“Nedaroma jokių užrašų, 

kas tokiose konferencijose 
būna svarstoma?”

“Ne; užrašomi tiktai var
dai tų, kurie konferencijose 
dalyvauja.”

Paklaustas, kaip tankiai 
valdžia jo banką peržiūri, 
Morganas atsakė, kad vien 
tik New Yorko valstijos ban
kų vyriausybė turinti teisę 
jo banko reikalus peržiūrė
ti, tačiau pridūrė: “New 
Ycrko valstijos bankų vy
riausybė dar nekuomet nėra 
tyrinėjusi bankinio Morga
no & Co. biznio.”

Senatorius Couzens pa
stebėjo :

“Aš suprantu, kad ir Fe- 
deral Reserve Bankas ne
kuomet tamstos pranešimų 
netikrina; jie tiki, kad tie 
pranešimai teisingi, ar ne?”

“Ir aš taip manau,” atsa
kė Morganas.

Šen. Couzens:
“Bet valdžia labai stro

piai tyrinėja kitų privatinių 
inkorporuotų bankų prane
šimus, ar ne?”

“O, taip; žiuri labai stro
piai”, prisipažino Morganas.

“Bet kodėl federalinė val
džia neegzaminuoja Mor
gano banko?” teiraujasi to
liau šen. Couzens.

Senatorius Glass jam čia 
paaiškino:

“Federalinė valdžia netu
ri legalės teisės egzaminuoti 
Morgano banką.”

Toliaus paaiškėjo, kad 
Morgano firma finansuoja 
ir kontroliuoja visas stam
biausias Amerikos korpora
cijas, visų jų valdybose turi 
savo direktorius, diktuoja 
tvarką, kelia arba muša kai
nas ir nustato darbininkų 
algas.

Štai kai kurios Morgano 
įtakoj esamų korporacijų:

American Car & Found- 
ry, kurios prezidentu iki šiol 
buvo dabartinis finansų mi
nisteris Woodin.

Alaska Developement & 
Mineral Co.

Alaska Shipping Co.
Allegheny Corp.
American Telephone & 

Telegraph Co.
Atchison, Topeka & San

ta Fe gelžkelio kompanija.
Chesapeake & Ohio gelž

kelio kompanija.
Chicago & Burlington 

gelžkelis.
Chicago & Western In

diana gelžkelis.
Chicago, New Orleans & 

Texas Pacific gelžkelis.
Commonuealth & South

ern kprporacija, kuri turi su- 
sipirkus daugybę elektros 
kompanijų.

E. I. du Pont Nemours 
sprogstamųjų medžiagų ir 
kitokių chemikalų kompani
ja.
, Erie Railroad Co.

General Electric Co.
General Motors Corp.
International Tel. & TeL 

Corp.
Montgomery Ward & Co.
New York Central R. R.
Pere Marųuette Railwav
Southern Railway Co.
United States Steel Corp.
Bethlehem Steel Corp.
B a 1 d w i n Locomotive 

Work&
Beveik visi Pennsylvani- 

jos gelžkeliai ir anglių ka
syklos ir daugybė kitokių 
kompanijų.

Be to, Morganas prisipa
žino Senato komitetui, kad 
jo atstovai sėdi taip pat An
glijos valstybės banke ir 
net Anglijos parlamente. 
Francuzijoj Morganas taip 
pat turi savo atstovų, kurie 
sėdi įvairiose įstaigose.

Morganas buvo pašauk
tas į Senatą paaiškinti apie 
savo banko machinacijas 
dėl to, kad iš valdžios kny
gų pastebėta, jog 20 jo fir
mos narių jau per trejetą 
metų nėra mokėję valdžiai 
jokių taksų, o jie valdo mi- 
lionus.

Morganas paaiškino, kad 
taksų jie nemokėję veikiau
sia dėl to, kad per tris pasta
ruosius metus jo firma tu
rėjusi $65,410,107 nuostolių 
ant visokių Šerų ir bonų, tai 
yra, tiek nupuolusi jų rinkos 
vertė.

Bet žmonių namų vertė 
taip pat yra nupuolusi, o ta
čiau valdžia to nežiūri: lu
pa taksas, ir tiek. Ir, kas 
aršiausia, dabar lupa dau
giau, negu seniau, kuomet 
namai buvo daug brangesni.

Kas turi kokį nors namelį 
arba sulužusį fordą, iš to 
valdžia lupa taksas koja pri
minus. O ponas Morganas 
valdo beveik visą Ameriką 
ir taksų visai nemoka.

Ir Amerikos visuomenė 
tyli. Nors laikraščiai apie tai 
ir rašo, bet mažai kas tuo 
interesuojasi. Amerikiečiai 
skaito tiktai sporto žinias. 
Visokių “bol-geimių” ir 
“faitų” aprašymus jie ryte 
ryja. Taip jau jie išauklėti 
mokykloj. Del to Morganas 
ir joja ant jų sprando.

&1 j '
k

i wLU84
BOSTON FIVE



No. 22, Gegužės 31 1933 KELEIVIS, SO. BOSTON Trečia* Puslapi*

Ka* ir raio 

Ta* duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Ka* nieko neveikia 

To niekas nepeikia

DETROITE ĮTAISYTAS LIETUVIŠKŲ 
STEBUKLŲ “LIURDAS

DETROIT, MICH.

Ar žinot tą vietą, kur ke
liūtas metų atgal musų tau
tiečiai gavo mušt už Lietu
vos žirgvaikį? • Vieną sykį Bimba čia kal-

Ar pamenat, kaip gavo; bedamas pasakė, jog žmo- 
ten mušt socialistai už ren- • nes bėga nuo komunistų dėl 
girną debatų tema: “Ar gali: to, kad buvę geri laikai su- 
katalikas būti socialistu?” i gadinę juos. Per tuos geruo-

Ar pamenat Skrypkos tei-j8“8 ¥ik“s žm«nės «n^a' 
smą dėl nekalto geltOnplau- y«.Pnvat,ne? P.are? ’ ba' 
kfc vainikėlio? 1 lluk?s. “• kur

Ar pamenat, kaip nelabai: ^^0 O dabar, kuomet 
senai vėl dūšių ganytojas kaP>tolistal
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AKRON, OHIO. 
Kur dingo komunistų

minios?

muspradėjo 
pulti, mes esam neorgani
zuoti ir pasipriešinti negali- 

įme.
Bet tai yra melas. Mes ži-

turėjc užmokėt vienam po- 
licmanui $10,000 už ilgas 
kasas?

Well, nueikit ton vieton,. . , ,„,o , . .zv ! n°me, kad 1918 metais, ka-o pamatysit naujus cudus . . - . ,(ro laikais, žmones labai ge
rai uždirbdavo, tačiau ne
užmiršdavo kur jie priklau
so. Letuvių Socialistų Sąjun
ga tuomet turėjo arti 10,000 
narių. Viena tik Akrono 
kuopa turėjo 68 narius.

Musų sąjunga ir kitos dar
bininkų organizacijos pra
dėjo krikti tiktai tada, kai 
komunistai pradėjo kelti 
jose skandalus ir skaldyti 
jas. Jie norėjo paimti i savo 
rankas visą darbininkų ju
dėjimą, o kur paimti negalė
jo. tenai griovė ir ardė. Pa
sekmė buvo tokia, kad visas 
darbininkų judėjimas tapo 
demoralizuotas. Žmonės pa
sitraukė ir nebenori daugiau 
>rie organizacijų prigulėti. 
) ką laimėjo iš to komunis

tai? Nieko. Socialistų kuopa 
Akrone dar laikosi, kad ir 
nedidelė, o komunistų kuo
pos visai nėra

Rodos, jau laikas butų ko
munistams savo klaidas pa 
matyti ir daugiau jų nedary 
ti. Tačiau jie varo savo pra
gaištingą darbą ir toliau. 
Štai, nelabai senai pas mus 
kalbėjo E. Butkus. Tarp kit
ko jis užsiminė apie bėgimą 
žmonių iš komunistų parti
jos ir pąaiškino, kodėl turė
jo gimti komunistų opoeici 
ja. Tas nepatiko komunistei 
Mažeikienei, ir kaip ims ta 
moteris rėkti, kėdės daužyti, 
tai išrodė lyg jai galvoj bu
tų negerai pasidarę. Kalbė
tojas turėjo sustoti kalbėjęs, 
o publika ėmė reikalauti, 
kad triukšmadarė butų iš 
mesta iš salės. Turiu paša 
kyti, kad Mažeikienė ir Si- 
monavičiai atsivijo paskui 
Butkų net iš Clevelando, no
rėdami jam čia prakalbas 
suardyt.

Tą patj vakarą buvo A. L. 
D. L. D. 59 kuopos balius ir 
P. Yurgelis nunešė tenai pa
dalyt plakatų. Simonavičie- 
nė, atvažiavusi iš Clevelan
do komunistė, griebė jam 
už rankų ir pradėjo šaukti 
baliaus komisiją: “Išdavi
kai, išdavikai plakatus dali 
na!” Kai komisija jai atsa
kė, kad Akrone mes nestab- 
dom vieni kitiems plakati 
dalinti. Simanavičienė išva 
dino komisiją “nesusipratė
liais”, o Pranas Stalioraitis 
šoko YurgelĮ mušti, tik pa
šaliniai žmonės mušeiką su
laikė.

Tai ve, kas demoralizuoja 
ir atstumia žmones nuo ko
munistų.

Petrą* Dabartini*

Prie pat bažnyčios, kur 
socialistų vaikai buvo su
mušti už plakatų dalinimą 
ir kur Lietuvos žirgvaikis 
buvo išniekintas, toj vietoj 
dabar ant akmenų krūvos, 
prie vandenėlio, išdygo pa
nelė švenčiausia, viena di
desnė, kita mažesnė, klupo 
šalia didesnės ir laiko žvakę 
rankoj, lyg butų kuo nusi
kaltusi ir prašytų atleidimo.

Tai lietuviškų stebuklų 
“Liurdas”. Sakoma, kad 
toks “cudas” prisisapnavęs 
klebono gaspadinei vieną 
nakti. Stovyla balta, lyg 
prie šliubo butų pasiruošus, 
ir aptverta akmenine siena, 
po stogeliu. Iš akmenų bėga 
vandenėlis j padarytą ce
mentinę užtvarėlę; ten to
liau, esą plačiau, bet prie pat 
panelės kojų siaura.

Ten pat įkaltas gerokas 
stulpas, o prie stulpo bleši- 
nė su užrašu: “Dėl afieros”. 
Blėšinėj pusėtina skylė, be
veik kaip klebono kišeniuje. 
Tai reiškia: dolerinės nesi
gailėkit!

Davatkos mano, kad tas 
vanduo yra švėnas, teka iš 
panos galybės, todėl kai ku
rios jų semiasi jį ir nešasi 
namo. Nežino paikšės, kad 
tas vanduo yra atvestas per 
paipą iš skiepo.

Biznis tačiau eina nekaip, 
nes šiais nedarbo laikais ir 
davatkos dolerių neduoda.

Sykį šitokį “monki-biznį” 
buvo įsitaisęs kun. Milukas 
Girardvillėj, Pa. Tai buvo, 
rodos, da 1907 met&is. Bet 
kun. Pautienius, būdamas 
piktas ant Miluko, atėjo sy
kį ir parodė parapijonams, 
kad tas vanduo ateina iš tos 
pačios paipos, iš kurios mo
terys kopūstus verda ir pan 
čekas skalbia.

Shenandoah’ryje kun. Mi
lukas buvo įtaisęs da geres
nį “stebuklą”, kaip tik jis 
pradėdavo laisvamanius ir 
socialistus plūsti, tai panelė 
švenčiausia imdavo verkti 
gausiomis ašaromis. Bet sy
kį pastatytas tarnas per
daug patraukė šniūrą, kuris 
buvo pritaisytas prie van
dens paipos, ir vanduo šovė 
iš Marijos akių, kaip iš sin- 
kos krano.

Vis dėl to buvo gana 
kvailių, kurie tikėjo, kad tai 
tikros panelės švenčiausios 
ašaros, ir kišo į baksą dole
rius.

Rodos, per 25 metus mu
sų katalikai turėjo Ameri
koje gyvendami jau šiek 
tiek apsišviesti ir šitokiam 
mulkinimui padaryti galą, o 
vis dėl to ir šiandien yra to
kių, kurie tiki į stebuklus.

Pasirodo, vadinasi, kad 
tūli žmonės protauti visai 
nepajėgia. Nors jie išaU|go 
ir paseno, bet protiškai pa 
silieka kūdikiais. Tai vis 
taip vadinamos “nekaltos 
mergelės” ir “berneliai 

F.

Darbo Armija Miileų Darbams.

čia parodyta, kaip New Yorko bedarbiai yra registruojami 
Fort Slocum kazarmėse miškųdarbams. Visi turi būt jauni vy

rai, tinkami kariuomenėn.

Kaip Worcesterio Ežere Buvo Nušautas 
“Jūrių Žaltys 

WORCESTER. MASS.

Worcesterio žuvininkai
Aš pamenu, kaip apie 13 

metų “Keleivis” pasakė, kad
senai pasakodavo, kad ateis tas laikas, kuomet ko- 
Quinsigaraondo ežere esąs ! munistai sueis su kunigais, 
vaisus jūrių žaltys. Jo didu- ‘ Ir dabar aš tai pamačiau ša
mas buvo apskaičiuojamas vo akimis. Ten buvęs,
visaip — nuo 50 iki 500 pė
dų ilgio. Juo didesnę bonką 
turis žuvininkas su savim 
urėdavo, tuo didesnį žaltį 
is pamatydavo.

Pasakos apie tą “žaltį” 
taip isšiplatino, kad moti
nos čia pradėjo net savo 
vaikus gąsdinti ta baidykle. 
<ai tik vaikas užsispirdavo 
co reikalauti arba neklausy- 
i, motina tuojau ir grąsin- 

davo jį: “Buk geras, nes 
pašauksiu jūrių žaltį iš eže
ro!”

Pagaliau laikraščių repor- 
eriai pasiryžo ištirti, kiek 

tos pasakos apie žaltį pama
tuotos. Jie kelias dienas ir
stėsi apie pelkėtą ežero ga
lą, bet vienatinis “žaltys”, 
kokį jie matė, buvo tiktai 
Boston & Albany gelžkelio 
traukinys, kuris dažnai pra
bėga ežero pakraščiu.

Kalbos apie ”jurių žaltį” 
buvo pradėjusios jau lyg ir 
aptilti, tik štai aną rytą vie
nas vasarotojas išgirdo, kad 
ežere kažin kas baisiai puš- 
koja ir po nendres daužosi. 
Jisai pagriebė savo šautuvą 
ir išbėgo-iš kempės. Iš van
dens kažin kas kyšojo, lyg 
vokiečių submarinos nuga
ra. Paežerio gyventojas nu
sprendė, kad tai bus tas 
‘jūrių žaltys”, apie kurį jis 

buvo tiek daug pasakų gir
dėjęs. Jis buvo tą rytą da 
nieko negėręs, todėl gerai 
žinojo, kad tai negali būt 
įsivaizdinimas, bet tikreny
bė. Todėl jis užvedė savo 
karabiną ir liuobė tiesiai į 
baidyklės sprandą. Vanduo 
tik susimaišė ir viskas din
go. Bet neužilgo išsivertė 
viršun kaž kas baltas, lyg ir 
lietuviškas bekonas. Žmo
gus atsisėdęs į valtį prisiire 
pažiūrėt, kas tai per “sma
kas”, ogi pasirodė, kad tai 
baisiai didelė žuvis, vokiš
kas karpis, kuris pasvertas 
davė lygiai 35 svarus.

Žalčio

Naujas Išradimas
Kiekvienas vyras tarė 
tų nešiot šitų diržų ir 
nematoma* petnešas; 
ypatingai riebus vy 
rai Yra padaryti iš <e 
riausio elastiško audė 
kio. Prisisega prie ke
linių po viršutiniais 
marškiniais; laiko ke 
lines kaip reikia. Vy 
rai, jums nereikės kan

jeigu jus nešiosit šitų diržų, 
rekomenduoja daktarai Kurie 

norit įsigyti, prisiųstai *3.00 ir jūsų 
mierų per juostų. Užganėdymas ga 
rantuotas. (25)

COMFORT KELT COMPANY 
Draver 521 Nash na, N. H.

kintic

Komunistų “bendra* fron
tą*” su

Gegužės 21 d. dvejų lietu
viškų parapijų kunigai su
rengė pikniką savo “Mairo
nio Parke”. Bimbiniai ko
munistai tą pačią dieną su
rengė neva pikniką“Olimpi- 
jos Parke.” Bet kad kuni
gėliai nesupyktų už kenki
mą jų bizniui, bimbiniai nu- 
maršavo visi į kunigų parką 
parodyti savo pritarimą 
šventablyvam klebonų biz
niui

NORWOOD, MASS.

Susiorganizavo mušeikų 
“korpusas”.

Balandžio 12 d. du Bim
bos Žalnieriai atėjo pas Po 
vilo Vėtos namą ir apmušė 
tą žmogų. Mat, Vėtą, nors 
bepartyvis, kartais bolševi 
kų kvailoms pasakoms pa
sipriešina.

Gegužės 3 d. apie 10 vai. 
vakare P. Kručui einant na 
mo pastojo kelią, bet Kru
čas nieko nelaukdamas šoko 
šalin ir leidosi atgal. Tuo
met pro jį praūžė du akme
nys. Kručas sako, kad ak
menys buvo mėtomi iš už 
medelių. Matyt, chuliganų 
kelių butą.

J. Grybas per “Laisvę 
(num. 111) pilnai pritarė ši
tam bimbinių žygiui, tik jam 
nepatinka, kam Kručas bė
go nuo mušeikų. Grybas ra
šo taip: “K. Velma, komu
nistų pritarėjas, norėdamas 
pasidiskuoti einamais gin
čais, suriko: Kručai, pa
lauk ! Aš noriu su tavim pa
sikalbėti, bet Kručas, kaipo 
nervų suėstas žmogelis, lei
dosi bėgti, manydamas, kad 
K. Valma nori jam kailin 
ducti.” Ir ant pabaigos Gry
bas priduria, kad “...ta ko
va užsibaigė be pasekmių.”

Reiškia, jei Kručas nebū
tų pabėgęs, tai “kova butų 
su pasekmėm.”

Ant rytojaus po to įvykio 
P. Kručas su J. Truskausku 
nuėjo pas K. Valma ir pa
klausė,, ką visa tai reiškia? 
K. Valma atsakė, kad tai 
paskutinis kovos būdas 
prieš komunizmo priešinin
kus.

P. Kručas vietos komuni
stų darbuotei nekliudė. Jis 
visuomet bandė su jais gra
žiai sugyventi, bet pastarais 
dviem metais bimbiniai 
pradėjo jį per “Laisvę” pul
ti ir šmeižti, todėl jis turėjo 
per spaudą atremti jų puo
limus ir da nurodyti jų klai
das. Bet daugiausia bimbi- 
niams teko į kailį nuo Kručo 
dvejose diskusijose, kurios 
įvyko kovo ir balandžio mė
nesiais. Tose diskusijose pa
sirodė, kad ir apie komuni
zmą Kručas žino daug dau
giau už bimbinius komuni
stus. Taigi, negalėdami 
prieš jį argumentais atsilai
kyti, Bimbos Žalnieriai nu
tarė pavartoti akmenis.

Reporteris.

VVORCESTER, MASS.
Nesusipratimai ir juokai: 

bimbiniai trauksią skloki
ninkų* teisman.

Kiek laiko atgal čia sklo
kininkai turėjo koncertą ir 
rinko garsinimus į progra
mus. Bimbiniai pamatė, kad 
garsinimų surinkta gana 
daug, tai juos paėmė didelis 
piktumas: kaipgi sklokinin
kai gali gauti tiek daug pel
no iš garsinimų! Taigi bim
biniai nutarė iš sklokininkų 
tuos pinigus už surinktus 
garsinimus atimti per teis
mą. Tam tikslui jau išrink
ta ir komisija iš labai kyt- 
rų vyrų, K. ir R., po vado
vybe extra bimbinio čyfo B. 
Bimbiniai sako, kad skloki 
ninkai rinko garsinimus jų 
vardu. Bet vienas juokdarys 
jiems pastebėjo štai kaip: 
Sako, sklokininkai jumis vis 
apgauna. Ką jie daro, tai vis 
kytriau negu jus. Jus tik lak-
tot ir rėkiat, o jie pasiima 

pinigus ir juokiasi iš jus.
Dėl to bimbiniai užsispy

rė ant žut-but eit į buržua
zini teismą ir prašyt, kad tas 
padėtų jiems atimti skloki
ninkų uždirbtus pinigus.

Išrodo, kad bimbiniai čia 
laimės kaip Zablackas ant 
muilo.

žiavusios moterys yra gerai 
išsivysčiusios ir sveikos mo- j
tinos. Bačių Juozą*.

Kliubo
atidarytas.

Gegužės 14 dieną Įvyko 
Lietuvių Kliubo vasarnamio 
atidarymas šios vasaros se
zonui. Buvo didelės iškil
mės. Vasarnamis turi leidi
mą ir naują alų pardavinėt.

O. K.

SCRANTON, PA. 

Nusinuodijo Pranas Petrai
tis, sena* knygnešy*.

Šiomis dienomis čia mirė 
nuodų išgėręs Pranas Pet
raitis, jau 93 metų amžiaus 
susilaukęs senukas. Kode 
jis ryžosi baigti savo gyve
nimą, tikrai nežinoma. Gali 
mas daiktas, kad prie to pri
sidėjo senas amžius, išeik 
votos spėkos gyvenimo ko
vose. Velionis jaunas būda
mas nešdavo knygas iš Prū
sų į Lietuvą. Tai buvo da 4( 
metų atgal. Jau 39 metai 
kaip Petraitis gyveno Ame 
rikoj. Jis paliko čia sūnų ir 
dukterį.

Amžinos atminties sene
lis Petraitis buvo kilęs iš 
Zaltriškių kaimo, Gaurės 
parapijos, Tauragės apskri
čio. Palaidotas čia šv. Juo
zo kapinėse. Tegul bus jam 
lengva Amerikos žemelė!

Scrantono lietuvių 
žvaigždės.

Visi miestai giriasi jauno
mis talentingomis lietuvai
tėmis, o Scrantonas tyli, 
tartum pas mus čia nieko 
nebūtų. Aš noriu pranešti 
kad musų kolonija lietuviš
komis žvaigždėmis ne bied 
nesnė už kitas. Štai keliūtas 
pažibų, kuriomis tikrai ga 
Įima pasigirti:

P—lė Elena Sadauskaitė 
pagai-sėjusi dainininkė ir 
artistė, kuri per visą 22 ge 
gūžės sąvaitę' dainavo 
Scrantono operoj, žavėda
ma publiką savo maloniu 
balsu. Tėvams yra tikra gar
bė tokias dukteris turėti.

P—lė Marijona Balčiūtė 
gabi slaugė, kuri dabar eina 
aukštesnį slaugymo mokslu 
yra antra musų pažiba. Li 
goniai visuomet dėl jos var 
žosi, ypač turtingesni, nes 
savo maloniu apsiėjimu ji 
visiems labai patinka.

Yra ir daugiau tikrai ga
bių ir gražių lietuvaičių, su 
kuriomis kitatautės mergi
nos visai negali konkuruoti. 
Musų jaunimas išauga toks 
gražus ir talentingas turbut 
dėl to, kad iš Lietuvos atva-

WATERBURY, CONN.
Nusinuodijęs bankieriu* Ka- 

žemėkas turėjo stoti į 
teismą.

Buvęs bankierius K. Ch.
Cažemėkas nusinuodijo.

Gegužės 11 d. pašauktas d- 
ras Stanislovaitis ir radęs 
Cažemėką konvulsijose, nu

vežė į ligoninę. Už trijų die
nų Kažemėkaš mirė neatga
vęs sąmonės.

Kažemėkaš turėjo stoti-į 
eismą gegužės 12 d. Mat, 
mvę jo depozitoriai pa
traukė jį teisman dėl pasi
aiškinimo, kas link suban- 
crutavusiojo banko, kuris 

užsidarė gruodžio 24 d. 
1932. Matomai Kažemėkaš 
jautėsi tame daug nusikal
ęs, todėl ir nusinuodijo.

Apie 1100 depozitorių 
Ouvo sudėję į Kažemėko 
lanką suvirs $300,000 ir vi
si žmonių pinigai ten dingo. 
Praėjo jau pusantrų metų 
aiko, bet depozitoriai ne

gavo dai- nė po vieną centą, 
nors Kažemėkaš vis ramin
davo žmones, aiškindamas: 
neprapuls nei vienas jūsų 
centas.”

Bažnyčioj vagia, bet ne
areštuoja.

Ponia Gribinienė andai 
atsiklaupus meldėsi lietuvių 
šv. Juozupo bažnyčioj ir pa
juto, kad jos rankinis kap
šiukas (hand-bag) traukia
mas. Gribinienė greitai už
baigė savo maldą ir sudavus 
tris kartus kumščia sau į 
krutinę, ėmė dairytis aplink 
save, kur nušliaužė tas jos 
kapšelis su pinigais. Pama
tė kad tūla jauna mergina, 
apie 18 metų amžiaus, par
puolusi ant kelių, rankas ant 
krutinės kryžium sudėjusi, 
meldžiasi net su aša
romis, o Gribinienės kapše
lis su pinigais jau palindęs 
po jos pažaste. Gribinienė 
tuojau išėjo iš bažnyčios ir 
pašaukė policistą. Tas atė
męs pinigus iš merginos ati
davė savininkei, bet mergi
nos neareštavo. Kitai mo
teriai, Girdžijauskienei, pir
miau dingo $50 ten pat be 
simeldžiant.

Sena* Waterbur ietis.

MIRĖ ONA LAURUSO- 
NIENĖ.

Oregon City, Ore.—Kovo 
31 d. persiskyrė su šiuo pa
sauliu mano mylima žmona 
Ona, sukakus 53 metus. Po 
tėvais vadinosi Navalins- 
kiutė. Iš Lietuvos velionė 
paėjo iš Vabalninku parapi
jos, Biržų apskričio. Per il
gus metus velionė prigulėjo 
prie SLA. 240 kp. ir buvo 
labai pavyzdinga šeimynin- 
kė; sūnūs išleido aukštus 
mokslus. Paliko 2 sūnūs ir 
22 m. amžiaus dukterį Oną, 
kuri gyveno prie tėvų. “Ke
leivis” buvo mylimiausiu 
svečiu jos namuose.

Laidotuvėse dalyvavo S. 
L. A. 240 kp. nariai ir paly
dėjo į kapus didelis skaičius 
automobilių. Daugybės gė
lių sudėjo ant velionės ka
po jos draugai ir kaimynai, 
nes kaipo draugingą moterį 
ją visi mylėjo*. Visiems da
lyvavusiems laidotuvėse, 
prašau priimti musų padė
kos žodį. Lai būna velionei 
lengva ilsėtis šios šalies že
melėj. Joną* Launuoni*.

MIRĖ ANTANAS 
BALČIŪNAS.

Detroit, Mich. Gegužės 
14 d. čionai mirė Antanas 
Balčiūnas. Velionis tapo pa
laidotas Evergreen kapinė
se; ten laidojama dauguma 
lietuvių. M. Balčiūnas pasa
kė ant kapų puikią atsisvei
kinimo prakalbą, apibrėž
damas velionies praeitį.

Dr-gas C. Maricunas ir jo 
žmona pagelbėjo man pagal 
jų išgalę toje nelaimėje, 
taipgi daugelis draugų ap
dovanojo velionį gėlėmis ir 
palydėjo į amžiną atilsį.

Graborius Stepanauskas 
laidojimo apeigas suteikė 
labai puikiai ir patenkinan
čiai Visiems tiems drau
gams, kurie prisidėjo savo 
užuojauta toje skaudžioje 
valandoje, šiuomi tariu nuo
širdų musų ačiū.

Lai būna velioniui Anta
nui amžina musų atmintis.

B.

Užmušė lietuvių vaiką.
Los Angeles, Calif. Ba

landžio 29 d. automobiliu 
suvažinėjo Frano Yurkaus 
13 metų sūnų Petruką. Jį 
palaidojo Forest Lawn Me
morial kapuose, Glendale. 
Franas Yurkus seniau gy
veno Scrantone, Pa. ir apie 
10 metų kaip apsigyveno 
Los Angeles.

EDMONTON, ALT A.

Knygyną* prisijungė prie
Sūnų ir Dukterų D-jo*.
Pranešam lietuvių žiniai, 

kad buvusis Edmontone lie
tuvių Kultūros knygynas 
prisijungė prie Liet. Sūnų ir 
Dukterų Pašalpinės Draugi
jos Kanadoje 4-tos kuopos. 
Taigi visi Edmonto lietuviai 
gali naudotis knygomis. Yra 
virš 200 visokių knygų ir 
laikraščių. “Keleivio” parei
na du egzemplioriai, “Nau
jienos” pareina kas diena. 
Knygų turim visokio turi
nio: politinio, ekonominio, 
mokslinio, apie sveikatą, 
dainų, eilių, monologų, ro
manų ir kitokių.

Draugijos nariams kny
gos duodamos skaityt ne
mokamai, o pašaliniai įneša 
10 centų ir gali perskaityti 

draugiška visas knygas. Knygos yra 
moteris, su visais sugyveno siunčiamas ir provincijoje 
taikiai; todėl didelis skait- gyvenantiems draugams 4- 
lius palydėjo į kapus. rioms sąvaitėms laiko.

Visiems dalyvavusiems Knygynas randasi su- 
laidotuvėse šiuomi tariame krautas pas draugą I. Sa- 
musų ačiū. vieką, 10235—95th st, Ed-

Lai būna velionei amžina montone. Tuo pačiu adresu 
atmintis. Likęs dideliame reikia kreiptis ir visais 
nuliudime velionies vyras ir draugijos reikalais, 
šeimyna. S. ir D. D—jo* 4 kp.

Mirę
MIRĖ MORTA VAITIE- 

KUTIENĖ.
Bethel, Conn. Gegužės 10 

d. čia mirė mano žmona, 
Morta Vaitiekutienė, o ge 
gūžės 13 d. tapo palaidota 
šv. Petro kapinėse Danbu- 
ry, Conn.

Iš Lietuvos velionė paėjo 
iš Alytaus apsk., Liškevos 
valse., Gailiunų kaimo, po 
tėvais pavardė Marcinoniu- 
tė. Velionė paliko dideliam 
nuliudime savo mylimą vy
rą Mykolą ir 4 sūnūs.

Į šermenis atvažiavo visi 
sunai su žmonomis; Ona 
Marcinonienė iš Nasbua, 
N. H., su 3 dukterims ir sū
num ; Anufras Benukaitis su 
žmona, sunum ir dukterim iš 
Newark, N. J.; Elzbieta Ka 
rukaitienė su dviem sunais; 
Juzė Vaitiekutienė su duk
teria; Ipolitas Vaitiekutis 
su žmona ir sunum. Taipgi 
daug lietuvių dalyvavo lai
dotuvėse iš Danbury, Conn.

Velionė buvo
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Chicagoj Atsidarė 
Pasaulinė Paroda.'- - - i j

Pereita subatą, 27 gegu
žės, Chicagoje • atsidarė 

Šimtmečio Progreso Tarp
tautinė Paroda, prie kurios 
miestas ruošėsi ir statėsi: 
triobėsius per 5 metus. Rei-S 
kalingų triobėsių pastaty
mui ir jų įrengimui buvo iš
leista $35,000.000.

Muzikai griežiant, bom
boms sprogstant ir orlai
viams darant visokias “štu- 
kas”, lygiai 8:30 valandą ii 
ryto atsidarė vartai, per ku 
riucs manoma pereis apie 
50,000,000 žmonių iki 1 lap
kričio, kuomet paroda pasi
baigs.

Laikraščiai apskaito, kad 
pirmą dieną parodoje daly
vavo apie 250,000 asmenų. 
Daugiausia žmonės domisi 
mokslo skyrium, kur vaka
rui atėjus iliuminacijai buvc 
panaudotas padidintas Ark- 
turo žvaigždės spindulys 
Žmonių nusistebėjimui ne
buvo galo. Arkturo žvaigž
de randasi už miliono milio
nų mylių. Jos šviesos spin
duliui pasiekti musų žemę i- 
ma keletą metų laiko, ir 
kuomet jis čia ateina, jis ži 
ba tik kaip mažutės žvake
lės liepsna: tačiau įrankiais

—Tegul bus pagarbintas, ga turi eiti paskui galvą. į padidintas sitas spindulys 
Maike. i —Ką tu nori tuo pasaky- užliejo balta dienos šviesa

—Labas rytas, tėve! Kur ti, tėve? ! visą parodos plotą,
taip anksti skubiniesi? i —Aš noriu pasakyt, Mai- Paroda yra pilna moksle 

—Atbėgau pasakyt tau ke, kad generolas, tai galva; stebuklų, kurių negalėtų pa- 
gudbai, Maike. jo vaiskas, tai vuodega. Kaip daryti jokie dievai nei šven

—Gal važiuoji Chicagon! vuodega negali be galvos tieji.
pasaulinės parodos pažiu-! gyventi, taip ir vaiskas ne- Parodos ‘karalaite buvo 
rėt? Įgali be generolo būti. Ved- aprinkta Miss Lillian _An-

—Ne, Maike, aš skubinu luk to aš darau išvedimą, derson, 23 metų amžiaus

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

BLOGI DANTYS GADINA 
VEIDĄ.

Rašo Dr. C. Z. Vezelis, 
Dantistas, Chicago, III

Linksmas veidas ir gera iš
žiūra yra brangiausias turtas 
merginoms. Tokios merginos 
visuomet turi pirmenybę gauti 
geresnius darbus negu merginos 
su rustu veidu. Ypač tai yra te - 
singa, kuomet tokiai merginai 
reikalinga savo darbe sutikti bei 
perleisti per ofisą daugelį žmo
gių. Net ir paprastuose darbuo
se merginos linksma ir gražiais 
dantimis papu šta išvaizda duo
da jai pirmenybę.

Tas lyginai yra teisinga ir 
socialiame gyvenime. Pirmosios 
vietos ir pasisekimas galima sa

jus pakeisti veido išraišką, ko 
jis negalėjo padaryti vien sa
vaisiais. Vaidindamas viename 
veikale jis imdavo daugiau kaip 
vieną karekterį- Tą jisai galėjo 
atsiekti tik ‘permainydamas dra
bužius, grimą ir, kas svarbiau
sia. dantis.

Negaliu čia nepaminėti nusis
kundimo vienos merginos, kuri 
naudojosi geru darbu ir užmo
kesčiu. neretai užimdama darb
davio vietą ofise kaipo privatė 
sekretorė. Laimingų ir linksmų 
momentų sūkuriuose ji nepaste
bėjo. kaip greit jos gražus dan
tys sugriuvo. Tokių dantų jau 
neparodysi. Ant švelniai links
mo veido užtraukta rūsčiai — 
serioziška maska. kuri nei ofiso 
lankytojų, nei paties darbdavio

populiarizavimas 
Medicinos Srityje

Rašo DR. K. MIKOLAITIS. -------------------

kyti yra tiesioginės linksmume ’au nepatenkino. Vėliau jai te
ko pasitenkinti tik stenografi-

kad mano dienos da nepa- mergaite iš Racine, Wis. 
sibaigė. Jos da ateis. Da ga- Kaip gražiausiai^ merginai, 
Ii išeiti taip, kad aš busiu J3* ^us įteikta $5,000 dova- 

kaip lietuviškas raplenas Smetonienės gvardeicų na- na- Antrą dovaną laimėjo lėkf per mares. Juk tokių’čalninkas. Užtai, Maike, aš. Miss Nęvens, $3,000 o tre- 
eudų musų gyvenime da ne-į ir noriu savo pikčeri Smeto- C13— .s? . a. 5^,000.
buvo. Inai nusiųsti. Tegul jis žino, Į Lietuvaitės irgi dalyvavo ta-

į Naujorką.
—O ką tenai darysi?
—Noriu pamatyt, Maike,

kad Amerikoj gyvena jo se-, meT konteste. 
nas kamaretas, vyčiu vais- 
ko generolas.

—Man gaila tavo žygio, 
tėve. Aš žinau, kad Lietu
voje yra i valias dykaduo
nių; kurie norėtų būti gene
rolais ir nieko nedirbdami

—Išlėks j* ir be tavęs, 
tėve.

—Be to, Maike, aš noriu 
įduoti Darijušui savo pikče- 
rį, kad nuvežtų Smetonai 
prezente iš Amerikos.

—Ar tu manai, tėve, kad 
Smetonai tavo atvaizdas la
bai reikalingas?

—Reikalingas ar ne, bet 
aš noriu jam vistiek nu
siųsti. Juk mudu buvom ki
tąsyk frentai. Jis dabar Lie
tuvos prezidentas ir nešioja
si prisisegęs švento tėvo or
diną. taigi tesrul pamato, 
kad ir aš ne bile kas. Nors 
mano mundiera ir sulopyta,,. 
ale vistiek generoliškas sto- išeit ant farmų. Gausi kokį 
na? ners darbelį ir per vasarą
—Generolas be armijos nie- pragyvensi, 
ko nereiškia, tėve. Caro ge
nerolai buvo kokie galingi, 
o kai armijos neteko, šian
dien turi puodus šveisti re
storanuose.

—Tas tai glupstvos. Mai
ke. Vaiskas gali būt ir gali 
jo nebūt, bile tik yra načal- 
stva, taip sakant, galva su 
razumu, tai bėdos nebus.
Teisybė, mano vyčiai da
bar pradėjo buntavotis ir 
nenori net dvasiškų asabų 
klausyt: ale vėjas pučia iš 
visų pusių, Maike; sykį jis 
dumia su tavim, o kitą sykį 
prieš tave. Ir Smetona labai 
gerai tą žino. Juk jis buvo 
pirmutinis Lietuvos prezi
dentas, o paskui, kaip Lie
tuvoj susidarė katalikiška 
valdžia, jis pradėjo prieš ią 
buntą kelti ir buvo į džėlą 
uždarytas, šiandien jis vėl 
Lietuvos prezidentas, o j 
džėla eina kunigai. Tas pats 
gali būt ir su manim, vaike.
Šiandien aš generolas be ar
mijos, o rytoj galiu turėti di-

i Lietuvių Diena parodoje 
bus 16 d. liepos.

BANKO PLĖŠIKAI UŽ 
MUŠĖ DETEKTIVĄ.
Eensselear, N. Y.—Šį pa-

nedėli policija čia apsupo 6 
•’.yventi iš valstybės iždo, [banditus, kurie buvo prade
bet bėda, kad tas iždas tuš 
čias ir nėra iš ko visiems ge
neroliškas algas mokėti. 
Taigi tau nėra jokios vilties 
tenai prie valstybės lovio 
prisiplakti.

—Tai ką aš turiu daryti 
Maike?

—Aš tau patarčiau, tėve,

O kaip tu rokuoji, Mai
ke, kokj aš pleisą ant far- 
mos galėčiau užimti? Ar už 
kokj akamoną, prižiūrėt, 
kad farmeriai gerai dirbtų?

—Ne, tėve, tokio poniško 
urėdo tu Amerikoj negausi: 
bet tu galėtum daržus nura- 
vėt, karves pamelžt...

—Ne, Maike. tokio džia- 
bo aš negaliu dirbti, ba tas 
užgautų mano panaberiją. 
Dievas paskyrė mane vaiską 
kamandavet, o ne karves 
melžti.

—Karves melžti, tėve, y- 
ra daug naudingesnis dar
bas, negu armijas vadovau
ti. Be generolų ir armijų pa
saulis gali puikiai apsieiti, 
o be karvių—rie!

—Tfiu, ant tokios šnek
tos, Maike! Aš nenoriu dau
giau su tavim kalbėt!

—Lik sveikas, tėve!

LAIVAS NUSKENDO ŠV. 
LAURYNO UPĖJ.

ŠĮ panedėlį St. Lawrence 
džiausį vaiką, taip kaip Hit- upėj ties Ogdensburgo mie-
leris

—Man rodos, tėve, kad 
tavo dienos jau atgyventos 
ir tu išėjai iš mados.

—O aš, Maike, kitaip ro- 
kuoju. Vedluk mano supra
timo, tai galva negali sekti 
paskui vuodegą, ale vuode-

steliu sprogo ir nuskendo 
darbinis laivas. Vienas žmo
gus prigėrė, 15 išgelbėta.

je plėšti vietinį banką. Ban
ditai pradėjo šaudyt į visas 
puses ir taip praskynę sau 
kelią pabėgo su $2,000. Vie
nas detektivas banditų ug
nimi buvo užmuštas, antras 
sužeistas.

ATSIDARĖ 72 BANKAI.
“The American Banker’ 

praneša, kad pereitą sąvaitę 
Jungtinėse Valstijose atsi 
darė 72 bankai, kurie buvo 
uždaryti per “bankų šven
tę’’. Septyni bankai pereitą 
sąvaitę buvo liepta likvi 
duoti. Tai padaro iš viso jau 
619 žlugusių bankų nuo šių 
metų pradžios.

FARMERIS NUSISKAN 
DINO JUROJ.

Netoli Assonet miestelio, 
Mass., farmeryš vardu 
Evens prisirišo prie savęs 
ilgą virvę, antrą jos galą 
pririšo prie kuolo, paskui į- 
brido jūron ir nusiskandi
no. Už trijų valandų sūnūs 
jį rado ir paėmęs už virvės 
galo ištraukė nebegyvą.

MOTINAI MIRUS GIMĖ 
KŪDIKIS.

Nashua. N. H.—Užpereitą 
sąvaitę čia vežant ligoninėn 
mirė moteris vardu Scully. 
Ji buvo jau arti gimdymo 
Todėl greitai buvo padaryta 
operacija ir išimtas kūdikis. 
Mažutė mergaitė iš pradžių 
rodėsi negyva, tačiau buvo 
atgaivinta, nors vėliau mi 
rė.

Kilkito upėj, Turkijoj, 
pereitą sąvaitę nuskendo 
keltas su 50 žmonių. 33 tur
kai prigėrė.

SUSTREIKAVO 760 
AUDĖJŲ.

Columbia. S. C.— Šį pa-

pasėkos.
Tą pat galima pasakyti ir a- 

pie vyrus. Tvarkingų dantų ir 
gražios šypsenos pardavėjas tu
ri daugiau pasisekimo su save 
kostumeriais. Jei rustus veidai 
nudaro šaltą atmosferą, tai lin
ksmas ją lig sušildo ir žm gr: 
patraukia. Gi šaltoje atmosfe
roje, ar tai butų darbe, ar socia
liame gyvenime, asmens pasė
kos apribuotos.

Linksmumą ar rūstumą veide 
sudaro trys dalykai, būtent a 
kys, smakras ir skruostai. Ka
dangi burnos aprūpinimas yra 
mano profesija, tai apie burną 
ir kalbėsiu.

Burnos išžiūra daug priklaus 
tuo dantų suaugimo, tvarkos ir 
jų užlaikymo. Gražiai suaugę ii 
tinkamai užlaikomi dantys, kad 
ir suglaustomis lupomis, teiki? 
veidui harmoniją ir linksmumą 
Nors ir dirbtini dantys vienok 
orasijuokus lig nušviečia visą 
veidą. Tačiau ne visų laimė tu
rėti gražiai suaugusius dantis 
Tie brangumynai yra gan reti 
Lyginai yra reti ir tie dantų su 
augimai, kurie veido išvaizda 
žymiai pakeičia,

Tenka matyti labai aiškiai 
pirmyn išsidavusių viršutinių 
arba atgal atsitraukusių apati 
nių dantų. Tie atsitikimai, kaip 
pirmiau minėjau, yra reti ir apie 
juos verta pakalbėti atskirai.

Daugelis žmonių turi. taip sa
kant. vidutiniai suaugusius dan
tis. Kitaip sakant, jų dantys yra 
gana geroje eilėje, geros spal
vos. nei atsikišę, nei atsitraukę. 
Tokius dantis reikalinga tik ge
roj tvarkoj palaikyti ir veide 
harmonija ir linksmumas bus 
Užtikrintas. Kaip greit tokie 
dantys liks aplesiti, nešvarus 
skylėti arba gerokai apgriuvę, 
tuojau gausis kitas veido pa
veikslas. Nuovargis, rūstumas, 
išbalimas dažnai matosi tokių 
dantų savininko veide.

Priekinių dantų tvarka daž
nai priklauso nuo krūminių, ku
rie veido gražume lošia daug 
svarbesnę rolę negu žmonės ma
no. Tik krūminiai dantys palai
ko apatini žandakaulį tinkama
me atstume nuo viršutinio ir 
priekinius dantis nuo įkritimo i 
vidų arba išsidavimo j prieki. 
Bereikalingai yra manoma, kad 
krūminių dantų neverta atbūda
vote nes j u niekas nemato. 
Krūminių netekus visas kram
tymas. teisingiau sakant, vien 
maža dalis kramtymo, tenka 
priekiniams, kurie laikui bėgant 
nusidėvi, trumpėja, išsistumia 
Į prieki ir išstumia lupas lauko 
pusėn. Lupų išstūmimas pasida 
ro dar aiškesniu žandams susi
leido, kad ligšiol linksmą vei
do išžiūrą padaro rūsčią, seną. 
be tinkamo gyvumo. Sikrtinga 
dantų konstrukcija sutveria 
skirtingus karakterius. Pavyz
džiui. galima paimti garsųjį

tūkstančio veidų” artistą Lon

ios darbu ir daug mažesniu mo
kesčiu.

Kaip matote; dantys sugadi
na veidą ir atneša nuostolių. 
Dažnus ir tinkamas dantų pri
žiūrėjimas, gydymas ir taisy
mas. kreivai išdygusių regulia
vimas, privalo būt šių dienų ne- 
•švengtina pareiga. Kreivų dan
tų atitaisymas lengviausias pas 
jaunuolius tarpe septynių ir 
Ivylikos metų^ Kadangi gražus 
dantys teikia veidui žavinčios 
išvaizdos ir tuomi geresnių gy
venime pasekmių, tai. rodos, tė
vai privalėtų stengtis savo vai
kus taja laime aprūpinti.

nedėlį Čia sustreikavo 700 Chaney. Daugeliui savo ypatin- 
audėjų, reikalaudami didės- gu karakterių jis pasidarydavo 
nių algų. naują setų dantų, kad jai galė-

AUorių šešėlyje.
Arba nasibiaurėtinas kuni

gu elgesys su mokiniais.

Nelaimingoj’ musų Lietu
voj mokyklų vaikams tikėji
mas vra brukamas prievar
ta. Kikvbos mokvti į moky
klas ateina kunigai, kurie 
nenusimano apie pedagogi- 
:a ir su mažais vaikais elgia
si kaip kerdžiai su gyvu
mais.

Štai, D. parapijos mokyk
los kunigas nepasitenkina 
mokiniu klupdvmu, o dar 
muša linija į delnus ar net 
nėr palvas. Labai dažnai net 
ūmiausius mokinius, ki
tiems įskundus, apmuša. Pa
našiai daro Ž. klebonas. 
Kalbamose mokyklose mo
kiniai nekenčia ne tik kum
pų. bet ir tikybos. Bet V. 
mokykloj dėstąs tikvbą ku
nigas M. stačiai barbariškai 
^Iriasi su mokiniais. Noriu 
pažvmėt tik vieną kun. M. 
pasielgimą, kuris puikiau
si charakterizuoja vidur
amžišką pedagogą.

Buvo taip: kunigas supy
kęs ant vienos mergaitės no- 
’ėjo jai diržo sakčia kirsti į 
delną, bet mergaitė verkė ir 
’-ankutės nedavė. Vienas 
mokinys, matomai, gailėda
mas mergaitės, pasakė: 
‘Kunigėli, mušk mane už 
»a.” Kun. M. paėmęs to mo
kinio ranką taip smarkiai 
kirto diržo sakčia į delną, 
kad sprogo oda ir pasipylė 
kraujas. Mokinys parvyko 
verkdamas namo ir tą įvykį 
papasakojo tėvui. Buvo 
kreiptasi į tėvų komitetą, 
kuris savo posėdy šį dalyką 
>škėlė. Buvo pasiūlyta peT 
mokyklos yedėją pranešti 
kun. M., kad daugiau fizi
nių bausmių mokykloje ne
vartotų; kitaip — prašyti 
oer inspektorių šv. Ministe 
riją, kad duotų kitą tikybos 
mokyt. Tėvų komt. tokį siū
lymą priėmė ir užprotesta
vo. Reikėtų panašiai pa
sielgti visose mokyklose, kur 
kunigai tokias bausmes var
toja. o tokių atsitikimų bū
na. Jei nežino pedagogikos, 
tenelenda į mokyklas.

"M. ir G.”

-------Tąsa iš pereito numerio. -----------
Dabar paimkime kitą ligų grupę, kurios kaip tik prie- 

šingiai veikia į žmogaus dvasios gyvenimą. Imkime kad 
ir tokį modernišką “baubą”, kaip “Aukštas Kraujo Slė
gimas”. Tas “baubas”, ypač čia Amerikoje, yra labai 
plačiai išgarsintas apšviestesniųjų piliečių tarpe. Išgar
sintas daugiausiai tų, kurie labai mažai turi nuovokos apie 
dvasinį ir fiziologinį žmogaus mechanizmą; o dar labiau 
išgarsintas tų, kurie bando sąmoningai žmonelius Uąz- 
dinti, kad galėtų gerai pasipinigauti.

Tiesa, aukštas kraujo slėgimas nėra pageidaujamas 
reiškinys. Bet daug kas gyvenime yra nepageidaujamo, 
o vienok žmogus gyvena. Didžiausi žala yra tame, kad 
žmogus sužinojęs kad jo kraujo slėgimas yra 10-20 mili
metrų aukščiau normališko, per ilgą laiką kamuojasi min- 
čia, jog jau jo gyvenimo dienos yra suskaitytos. Taip su
sirūpinęs žmogus ilgainiui patampa auka melancholijos, 
kurios kur kas yra sunkiau nusikratyti, negu aukšto krau
jo slėgimo. Aukštas kraujo slėgimas patyrusiam gydy
tojui mažai ką reiškia, nes jis gerai žino, kad tas reiški
nys, be kitų ligos ženklų, nėra patsovus ir visiem nėra 
vienodas, kaip nėra vienodas žmonių temperamentas ar 
būdas. Matuodamas kraujo slėgimą gy dytojas bando su
žinoti, ar kai kurie žmogaus kūno organai nėra iškrypę iš 
fiziologinės savo veikmės; jeigu taip, tai gydytojas imasi 
gydyti arba atitaisyti tą organą, o ne aukštą kraujo slėgi
mą. Bet ligonis labai sunkiai tokią naujenybę pamiršta.

Tą patį galima pasakyti ir apie kai kurias širdies ligas 
ir visas kitas neva širdies bėdas.

Vieną kartą atėje pas mane jaunas talentingas ir gana 
daug ateičiai žadantis advokatas. Jo veidas rodė didelį 
iiudėsį ir susikrimtimą. Nespėjęs koja į kabinetą Įkelti, 
jis tuojau pradėjo nusirengti ir greitai pasakoti apie savo 
širdį. Per tris savaites, girdi, jo širdis pradėjusi jį gana 
sunkiai kamuoti. Pulsas labai greitai mušąs, jaučiąs ko
kį tai sunkų apie širdį gniaužimą, greitai užilstąs, visas 
kūnas tirpstąs, jis silpnėjąs, naktimis nemiegąs ir jau be
veik visiškai dirbti nebegalįs. Paklaustas, kodėl jis mano, 
kad visi tie nenormalumai pas jį paeina dėl jo širdies pa- 
trikimo, jis atsakė: “Mano brolis daktaras dar jaunas be
būdamas staiga mirė nuc širdies ligos. Žinodamas savo 
padėtį jis labai daug apie širdį studijavo ir turėjo gerokai 
literatūros apie tą ligą. Aš taip pat gana daug apie šir
dies ligas skaičiau ir nesigiriant galiu tamstai pasakyti, 
kad esu gerokai apie širdį apsipažinęs.”

Nors man buvo aišku, kad jo širdies bėda nebuvo jo bė
da? aš dėjau daug pastangų ne tik jo širdies būklę patirti, 
bet kartu įrodyt ir jo nuomonės klaidingumą. Nerasda
mas pas jį jokios lfgos, aš pasiunčiau jį pas vieną Ameri
kos žymiausią širdies specialistą, kad ištirtų mano ligo
nio širdį visomis šių dienų medicinai žinomis priemonė
mis. Ir nors tas viskas buvo atlikta ir nieko blogo jo šir
dyje nebuvo surasta, ligonis dar gana ilgai vaikščiojo pir
štą ant savo pulso laikydamas.

Iš aprašyto čia atsitikimo mes turime gerą pamoką ne 
tik apie kai kurių ligų reagavimą į žmogaus dvasios būk
lę, bet ir apie visą žmogų iš biologiško-psichologiško at
žvilgio.

Į šią ligų grupę įeina visos žmogaus paveldėjimo savy
bės: jo išauklėjimas, jo gyvenimo apystovos, jo pergyven
ti smūgiai, įvairių-įvairiausi įsitikinimai ir visi įgimti jo 
proto nedatekliai.

Štai dėl ko yra taip sunku gopuliarizuoti žmonėms svei
katos srityje. Štai dėl ko šimtai tūkstančių žmonių, visose 
civilizuotose šalyse, eina kas metas per įvairių Įvairiausias 
sveikatos įstaigas jieškodami pagalbos nuo nebūtų kūno 
ligų, dažniausia nerasdami niekur pageidaujamų rezul
tatų. Ir štai dėl ko šimtai tūkstančių traukia kas metas į 
Įvairių įvairiausias “eudaunas vietas”, palikdami milijo
nus dolerių išmėtytus po visą krikščioniškąjį pasaulį 
“Liurdoms”. Nerasdami jokios pagalbos grynai moksliš
kose sveikatos įstaigose, jie danginasi pas visokius šep- 
tunus, burtininkus, užkalbėtojus, nugarkaulio bružinto- 
jus, miestų-miestelių nusenusias “paneles”, bažnytkiemių 
vikaras, homopatus, šarlatanus ir kitus visus “patus”, no
rėdami nusikratyti butų ir nebūtų ligų ir visų kitų nepa
geidaujamų pajautimų. Dažniausiai jie yra sveiko kūno, 
tik jų siela būna ar tai iš prigimties paliegusi, ar paties 
gyvenimo sužalota. Tokiem populiarizavimas yra dau
giau kenksmingas negu naudingas, nes jų vaidentuvė ne
pajėgia tiksliai gyvenime orientuotis. Jiems moksliškas 
samprotavimas yra neįmanomas. Jų paliegusi vaidentu
vė rieda mažiausios atsparos keliais. Jų visas gyvenimas 
sukasi, tarsi didelės srovės pagautas daiktas, jokiu budu 
nepajėgdamas išsimušti iš šėlstančių vandens verpetų į 
ramiai tekančią upės plotmę. Tokie žmonės yra aklinai 
užsidarę savyje. Jų gyvenimo svarbiausis uždavinys yra 
jieškoti priežasties ir pasėkų visų neva esamų ar dar bū
rimų savo kūno sunegalavimų. Jie serga ne savomis ligo
mis, bet visomis tomis, apie kurias jie savo ausimis nuo 
kitų yra girdėję arba išsiskaitę populiarėje spaudoje.

Trečiai grupei musų klasifikavimo priklauso visos tos 
ligos, kurios ne tik nepalieka jokio pėdsako ligonio dva
sioje, bet yra taip greitai užmirštamos kaip greitai jų 
ženklai pranyksta. . (Bus daugiau).
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10 Gegužės Knygų Hitleris Įvedė Galvų
Deginimo Diena. Kapojimą Kirviais.
Fašizmu apsvaigę kai ku

rie Berlyno studentai 10 ge
gužės degino konfiskuotas 

socialistinio turinio knygas.
Žinoma, tam darbui slapta
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Penktas Puslapis

Kaip Kinietis Šaudo. VASAROS PAJIESKOJŪHAL

Čia parodyta dalis kiniečiu kariuomenės apkasų. Kinietis 
šaudo į japonus pasislėpęs už dviejų smėlio maišų, ir čia pat 
turi pasistatęs senovišką kardą galvoms kirsti.

V AKACIJA
PAS LIETUVIUS ANT 
NANTASKET BYČIŲ-

Išrandavojam Kambarius visam se- Pajieškau Jurgio Draugelio, paei- 
zonui, ant mėnesio ir ant sąvaites. »a iš Maiiampolė* apsk., Trakų kai-

Visi parankumai dėl maudymosi, mo; 33 me'ai kaip Amerikoj, pirmiau 
Yra kambariai nusirengimui ir šiltas gyveno Brooklyn, N. Y. Girdėjau buk 
vanduo nusiplovimui. (25) miręs. Gerbiami “Keleivio” skaityto-

QUINCY V1EW j®*’ kurie žinot las su juo atsitiko
S.. Į-JĮ. K prašau

Linksma Istorijukč 
Londone.

Kai kam linksma, kai 
kam ne.

Londone pasakojamas 
toks įvykis. Tūlas ten žino
mas gyvenantis vokiečių 
žurnalistas užėjo i krautu-

Šiomis dienomis Berlyne Vėlę nusipirkti pieštuko, 
buvo viešai nužudyti du pa- Krautuvėlės savininkė se- 
smerkti žmogžudžiai: Reins nutė, padori žydė, jį pažino 
ir Kabelic. ir pagrasiusi pipštu pasakė,

Mirties bausmė jiems bų- kad žmogžudžiams nieko 
dirigavo valdžios agentai, vo įvykinta visai nauju bu- neparduoda.
Universiteto studentai buvo du — kirviu nukertant gal- žurnalistas pabalo ir pra- 
panaudoti šitam tikslui dėl vas. dėjo trauktis atbulas iš
to, kad visuomene nekaltin- Valdžia išlipino ant Ber- krautuvės. Savininkė išėjo 
tų dėl to barbariško darbo lyno stulpų didelius raudo- paskui jį ir gatvėj sušuko: 
fašistų partijos. O tokių a- nūs plakatus, skelbiančius “Taį žmogžudys!” Bema- 
vingalvių studentų, kurie su- apie ekzekucijos įvykdymą. tant prie jos prisidėjo kai- 
tinka būti aklais Hitlerio i- Plakatuose pirmoj vietoj myninės krautuvės pardavė- 
rankiais, yra nemaža. Išsi- padėtos budelių pavardės, Vokietis tikrai persigan- 
rikiavę kaip kareiviai jie Reinsą ir Kabelicą nudobė dęs puolė prie policininko,
numaršavo į Hėgelio aikštę Magdeburgo budelis Gref- prašydamas jį gelbėti ir ap-
ties universitetu, užkure felis. Abudu pasmerktieji skundė žydę ir gretimos
laužą ir suvertė ant jo apie laikęsi vyriškai. krautuvės pardavėjus, pasi-
20.000 visokių knygų ir! Prie ekzekucijos dalyva- kėsinus prieš jo gyvybę, 
brošiūrų, šita vandalizmo yę 12 “garbingų piliečių” Ryto metą koks tai juok-
orgija įvyko vidurnakty.: iš Šarlottenburgo ir proku- darys atsiuntė vokiečiui lai- tda^imiuvu^cc a m
Laužui liepsnojant, atvyko rąturos bei kalėjimo valdi- šką, pranešdamas esą žydai Kaip Jaunas KaVtt- • KA^NlNKUOSEArl-
fašistų “švietimo” ministe- ninkai. Reins ir Kabelic nu- bankininkai nutarę vokie- lipins Rnnn IZmni- PLESE UKININKA 

Goebbels ir pasakė pra- dobti, kirviu nukertant gal- čiui žurnalistui padaryti _ r_.

PARSIDUODA VISTU FARMA
4 akeriai geros žemės ir 10 vaisi

nių medžių, 10 ruimų stuba ir barnė. 
Vieta prie gero kelio ir paštą atneša 
j namus. Tik keliolika žingsnių nuo 
ežero ir netoli nuo mokyklos. Dvi 
mailės nuo miesto. Kaina $1200 ir 
nėra mortgiėių. (22)

G. M. KANTON
R. D. 3. Richfield Springs, N. Y.

šiuo adresu:
S. SADAUSKAS 

318 East Street, Buffalo, N. Y.

Pajieškau savo sesers Juzės Kara
liūtės, po vyru Kušlienė, pirmiau gy
veno Ū'orcester, Mass. Dabar neži
nau kur gyvena, prašau atsišaukti 
ant sekančio adreso: (22)

MARCELĖ KARALIŪTĖ 
Spruktų kaimas, Seredžiaus ' jtaštas 

Kauno apskr. Lithuania

Pajieškau brolio Antano Orento, 
pirmiau gyveno South Barre, Mass., 
dabar nežinau kur gyvena. Malonė
kite atsišaukti šiuo adresu: (22)

HORANTH MATHEW 
168 Varet st. (top floor) 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Franciškaus Urbonavi
čiaus, Raseinių apsk., Šimkaičių val- 

man ir paaiškinkit kokios sčiaus, Bebervų kaimo. A? turiu svar- 
jus pageidaujate. John J. bų reikalų nuo jo sesers pranešti.

Kas žino kur jis randasi, prašau pra
nešti, arba pats lai atsišaukia. (23) 

JOHN BRAZAUSKAS,
7345 Logan St., Detroit, Mich.

BARGENAS
PIGIAI PARSIDUODA ŪKĖ, 40 ak- 
kerių, su visais gyvuliais, padarais. 
Parduodu labai pigiai Klauskit: (22) 

ANTON MACHUTA 
R. 2. Box 42 Branch, Mich.

UŽ MAŽUS PINIGUS
lai it nupirkti Naujoj Anglijoj farmų 
Rašykit 
fanuos
Beatty. So. Suttea, N. H. (22)

FARMA PARSIDUODA.
100 akerių geros žemės, 7 ruimų 

stuba, barnė, 8 karvės, areliai, įran
kiai, vežimai; arti prie miesto. Kai
ta už viską $2,200. Klauskit arba pa- 
natykit ypatiškai. (22)

MRS. CONOR
Box 184, Saratoga Springs, N. Y.

ris
kalba, kad šito laužo liepsna 
reiškianti “kultūrišką Vo
kietijos pabudimą.”

Dėl šito barbariško fašis
tų darbo užprotestavo net 
Lietuvos jaunimas. Sekantį 
vakarą Kaune Įvyko masinis 
mitingas, kur kalbėtojų bu
vo nurodyta, kad tokios 
priemonės buvo vartojamos 
viduramžiais ir bolšev' 
Buvo prieita išvados, kad 
hitlerizmas yra ne kas kita, 
kaip bolševizmas iš dešinės. 
Taip vyksta amžina kova 
tarp fizinės, brutališkos jė
gos ir progreso.

Bet vistiek žmonių kultū
ros bei civilizacijos ratą ne

vas- _ . .. mažą Mozės apeigos opera-
Tą pačią dieną Vaidene cjją Tuo išgąsdintas vokie- 

nusmerktas žmogžudys Ši- tis nubėgo į Anglijos užsie- 
deris. Procedūra buvo tokia nių reikalų ministeriją. Pa
pai.

LIETUVOS GEN. KONSULATO 
NEW YORKE. PAJ1E8KOJIMAL 
Lietuvos Generalis Konsulatas New 

Yorke pa jieško šių asmenų:
Mockevicmi, Mykolas, 1923 m. gy

venęs Vesterburg, Pa. Apie jieško- 
mąjį žinios reikalingos jo seselei Ka
zei, gyv Šilalėje (10-1960). 

Špirkauskas, Stasys, iš Rumšiškės
ALISAITĮ.

Šiomis dienomis Traki- 
ninkų kaime, Pagėgių aps- 

(Atsiminimas iš vokiečių krity, du asmenys apiplėšė 
ūkininką Alisaitį. Naktį plė
šikai įlindę pro virtuvės lan 
gą ir, įėję į miegamąjį kam- 

Alisaičiai 
revol- 

pinigų.
Plėšikai į tėrr.ė 200 lit., 05 
vokiečių markes ir paltą. Po

nytas Į Kiaulę.
“PAGELBA” KNYGELĖ

la: bambadierius, muses, utėles, ban 
daveškes, blusas, niežus, uodus,
^Prišiu^Ž taS; magais- *dre-' Ve*ver*H Mariampolės apskr., gy- 
uok• W k “ pinigais, adre- venęs New Philadelphia ar silver

“PAGELBA” PUB. CO.
108 W. Broadway, So. Boston, Mass.

lyn, N. Y., ar jo apylinkėje (10-1975) 
Pažėra Petras, kilęs iš Pažėrų km..

okupacijos laikų).
Vokiečių okupacijos lai-

laiku buvo tik vienos mergi- kais, Radviliškio valse., Ei- 
nos, ministerijos tarnauto- barškių km. apieį 20 m. am- į ban, kuriame 

; jos. Viena iš jų, kuri buvo žiaus jaunikaitis, Kazys miegojo, grąsydami 
arčiau durų, paklausė jo, Miknius, nušvilpė nuo sto-1 venų, pareikaiavo

. sitaikė taip, kad ofise tuo

DARB1NINKAI NEIŠ
KRAUNA LAIVO SU
FAŠISTŲ VĖLIAVA. _________ ___________

Antverpeno dokų darbi- kuo ji galėtų jam patarnau- yjnčjų tame kaime 
ninkai atsisakė iškrauti vo- ti. čių šautuvą. , _ . . _ .
kiečių laivą “Vatussi”, kuris i Sunervuotas vokietys pra-’ Vokiečiai pasigedę šautu- t0. '3aimes pasivalge ir įs- 
atplaukė su hitlerininkų vė-Įdėjo aiškinti, kad jis atėjęs vo įtarė minėtą pilietį. Kiek eJ°

“užkirtus”, Miknius prisi
pažino pavogęs. Tuo laiku

---------------- pats vienas buvęs namie.
KAUNU IŠKASTA Vokiečiai tuoj surišę, varėsi 

DRUSKOS. iį ganyklas sušaudyti. Gale

liava. Laivo kapitonas tele
grafavo laivo savininkams 
Hamburge, prašydamas in
strukcijų. Savininkai hitle
rininkų vėliavos kapitonui

čia jieškoti apsaugos, nes 
žydai norį jį... apipiaustyt.

vokie-

___ _ __ neleido nuimti. Dabar dokų
galima pasukti atgal: dvide- darbininkai išstatė savo pa-
šimtojo amžiaus vandalai 
gali sunaikinti knygas, ge
resniųjų žmonių proto ir 

dvasios jėgų įkūnijimą, bet 
ne pačias idėjas. O jų skelb
tos taikingumo, broliškumo 
ir laisvės idėjos yra amži
nos. Ir todėl hitlerijada tu
ri pranykti.

Tokios svarbesnės mintys 
buvo pareikštos Kauno mi
tinge kalbėjusių.

trulius aplink laivą ir jį sau
goja. Nesenai vokiečių vy
riausybė išleido įsakymą, 
kad vokiečių laivai, be pa
kastos vėliavos, turi iška
lint! ir vėliavą su svastika.

Kodėl Ispanijoj Buvo 
Paskelbtas Streikas

Šiomis dienomis Ispani
joj buvo paskelbtas genera- 
lis streikas. Amerikos kapi
talistų spaudoj žinių apie tą 
streiką nors ir buvo, bet dėl 
ko tas streikas buvo paskel
btas, nebuvo pasakyta.

Dalykas paaiškėjo tik da
bar, kai atėjo iš Europos 
laikraščiai. Pasirodo, kad 
Ispanijoj buvo susektas bur
žuazijos ir klerikalų sąmok
slas prieš respubliką. Buvu
sieji karininkai, karaliaus 
bernai, visokie “didžiūnai”, 
vyskupai ir kitokie liaudies 
prakaito siurbikai buvo su 
sitarę slapta užpulti repub- 
likos valdžią, nuversti ją ir 
atstatyti monarchiją.

Kaip tik šitas juodašim
čių sąmokslas tapo sužino
tas, profesinių unijų federa 
cija tuojau apskelbė visuoti
ną streiką, kad parodžius 
juodašimčiams, kad darbo 
žmonės yra pasiruošę sutriu 
skinti kiekvieną jų pasikė
sinimą prieš respubliką.

Ir sąmokslihinkai nedrįso 
velniškų savo sumanymų 
vykinti. Be to, vyriausis ji 
vadas gen. Goded buvo su
imtas ir ištremtas į Las Pal 
mas.

RUOŠIASI IŠKILMINGAI 
PASITIKT LAKŪNUS

IŠ AMERIKOS.
Lietuvos Aero Kliubas 

<aune ruošiasi pasitikti la- 
<unus iš Amerikos labai iš
kilmingai. Kliubo pastango
mis Kaune buvo sušauktas į- 
vairių organizacijų ir įstai
gų atstovų susirinkimas, ku
riame buvo sudarytas bend
ras komitetas lakūnams pri
imti.

ČEKOSLOVAKIJOJ NO
RIMA UŽDRAUSTI

VOKIEČIŲ PARTIJAS.
Čekoslovakijos parlamen- 

an tapo įneštas sumany
mas uždrausti Čekoslovaki
joj visas vokiškas partijas, 
išskyrus vokiečių socialde 
mokratų partiją, nes social
demokratai yra tikri liau
dies draugai ir gina respub
liką.

Vokiečiai tautininkai dėl 
to pasiūlymo reiškia didelio 
pasipiktinimo ir grąsina če- 
koslovakams Tautų Sąjun
gos įsikišimu.

MONTELLO, MASS.
KLEMSŲ PIKNIKAS

Rengia L;etuvių Darbininkų Draugi
jos 18 Kuopa, Nedėlioję,

Birželio-June 4 d., 1933
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Pradžia 12:30 vai. po pietų
_ v. e Užkviečiame visus atsilankyti. Tu

duobės prie buv. Eigulių til-, Sužinojusi, kur sūnūs va- rėsime gardžių valgių, gėrimų ir ge-

AUKSINE PROGA!
Kurie manote važiuoti į Chicagos pa
saulinę parodą, o šiuo m laiku čia yra 
proga padaryti pinigų. Parsiduoda 
lietuviška užeiga ir Stendas prie pat 
pasaulinės parodos, ant didelio ke
lio. Biznis ir 8 kambariai gyveni
mui, su visais patogumais, už $1500; 
priežastis parcavimo savininkė turi 
lu biznius.

MRS. EMMA
6425 S. Western avė. Chicago, IIL 

Phone Hamlock 2398.

TIES

Gegužės 9 d. žvyro veži- kaimo sutinka iš lauko griž- 
kai, beimdami žvyrą iš žvyr- tančią motiną.

to, kairiajam Neries krante, ’ romas, pradėjo vokiečius Ka^ivTi/™’
surado didoką druskos ga-1 maldauti. Žinoma, ir motiną ziką. 
balą. Vežikai, nieko nenu- Į apkūlė, kari apkabinusi su- 
manydami, kas čia per ak- nų raudojo. Jos ašaros “su- 
muo, atvežė į vieno namo 1 minkštino” okupantų širdis.

Kviečia Komitetas.

REIKALINGAS 
SENYVAS ŽMOGUS

statybą ir sis tanamasai ak- Jie savo sprendimą pakeitė, mynos ir neturi darbo aš turiu 5
muo jau buvo patekęs į ce-‘Pasiūlė motinai, kad ji duo- mar(ru.s, žemės, 2 karves, 1 arklį, vie- w r * 4. • ti na mai»e nuo miesto. Man reikalingasftų Kiaulę, tai sūnų paliks žmo?us žiemą ir vasarą prižiūrėti ir 
kas pastebėjo, kad akmuo gyvą. Motina nors ir neturė- padirbinėt. Duodu drabužius, valgį,

y >• , Th • • 1 • 1- 1 a ~ j-- rūkymą ir kitas reikmenis geramvandeny tirpsta. Pažino, jog jo kiaules, bet pažadėjo. žmogui, algos nemoku. Vieta gyve- 
tai druska ir pranešė V. D. i Vokiečiai laižydamies grižo nimui Prie ežeTO- Kurie norėtų
Umversitetui, kuris tuo ra- atgal. Sūnų pririšo prie šku. (22)

ANTHONY MITCHELL 
McCormick's Rd. Slingerland, N. Y.

diniu susidomėjo. Gaila,' tvoros. Motina, nubėgus pas 
kad Universitetui teko vos kaimyną, prašė parduoti ar- 
nedidelis gabalėlis, nes dar- ba paskolinti kiaulę. Kal
bininkai gabalą sudaužė ir mynas, sužinojęs reikalą, iš 
savo tarpe išsidalino. Jdo- po šiaudų išvarė “peniukš- 
mu, ar toj žvyriaus kasykloj lę”. Prisirišęs ant vadelių, 
ir daugiau yra druskos? .nuvarė prie Mikniaus kie-

---------------- 1 mo. Vokiečiai tuoj pasmerk-
CONNECTICUT VALSTI- fcįjį paleido. Ir tąją kulką,
JOJ PAGERĖJO DARBAI, kuri buvo užtaisyta Kaziui, karvių — registruoti; 2 geri arkliai; 

Vėliausios žinios sako, suvarė kiaulei kakton.
kad Connecticut valstijoj Į Dabar sako, tas kavalie- ir v,sos ma^,nos, naujos; didelis so- 

' • • -• • • • aas, 50 vištų. Už pieną gauna $300pradėjo gereti aarbai. Ame- rius visam amžiui yra pnsie- ant menesio; pieną paima iš namų. 
rican Brass kompanija Wa- kės kiaulienos nevalervti, Arti Plento- i miestuką ir fabrikusm iv-• • . pusantros mailės. Parduoda su vis-terbury sakosi turinti lu kaipo ji įsgelbejusios is mir- kuom už $12,700.00. stuba viena ver

ta tų pinigų. Platesnių žinių klausk
pas:

PUIKI FARMA
255 akrai. 135 dirbamos žemės, 

upelis teka pro triobas. šaltinio van
duo bėga Į sinką, 18 kambarių stu
ba su visais įtaisymais, štymo šilu
ma*. elektrikos šviesa, maudynė, ke
letas ruimų, kieto medžio grindys 
varnišiuotos, 3 bamės karvėms, ce
mento grindys; 37 galvijai, 29 kar
vės, kiti priauganti, bulius ir daug

Gamta Yra Galinga
Galinga Žolė, išbandyta, brangi gam
tos dovana. Naturališkai atitaiso nu- 
silpnėjusius suirimus ir nenormališ- 
kumus. Gaivina, drutina ir jaunina 
kūno padėtį. (23)
ILLINOIS HERB PRODUCTS CO. 
Saite 514 108 N. Dearborn St~,

Chicago, Illinois.

Frank 'Ricicldo 
MOST1S

Jeigu kurie kenčiat skausmus ne
gyjančių Ronų ir Olsers, ant kojų ar 
kitų kūno dalių, kurios parausta pa
mėlynuoja, sutrūksta, atsiveria žaiz
dos, skauda ir niežti. Kuriems tas 
pasireiškia, vartokit F. Riciefco nmm- 
tį. Su jos pagelba išsigydysit į trum
pą laiką už mažą kainą, $2.00 puo
dukas. Vartojimo patarimus prisiun- 
čiam su gyduolėm. Siųskite pinigus 
registruotame laiške šiuo adresu: (-) 

FRANK RICICKAS 
1008 Capital Avė. Hartford, Conn.

procentų daugiau užsakymų ties. 
negu pereitą mėnesį. Berger ( 
Brothers korsetų kompanija 
*few Londone pašaukė dar
ban 300 audėjų. Remingto- 
no dirbtuvė Bridgeporte pri
ėmė

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whituey St_. Woreester, Mass,

venęs New Philadelphia 
Creek, Pa.

Majauskai, Jonas ir Aleksandras, 
kilę iš Jakavų km., Seredžiaus vslsč., 
Kauno apskr., ir Serapinai, Benedik
tas ir Marija, kilę iš ten pat

Musnickiene-Staselovičiutė, UriuM, 
kilusi iš Ašmenos apskr., okupuotos 
Lietuvos dalies, išvykusi iš Rasalščio 
km. Trobų parapijos.

k rantsuskas, Juozas, iš Bartinin
kų apylinkės, Amerikon atvykęs apie 
1904 m., gyvenęs Detroit, Mich. ir ki
tose vietose (10-1983).

Marcinkevičienė—Vasilieaskaitč. 
Marijona, seniau gyvenusi 46 Clay 
St., Brooklyn, N. Y.

Bilevičins, Mikas, kilęs iš Pigašių 
km., Musninkų v., Ukmergės apakr.

Budžinskas, Bngenski, Kazys, A- 
merikon atvykęs iš Janulaičių dv^ 
Kurtavėnų vaisė., iki 1916 m. gyventa 
1528 Sumner St., Philadelphia, Pa.

Baziliauskas, Juozas, kilęs iš Vi- 
šinskų k., Šakių apskr.

Bonikonis, Feliksas, kilęs iš Malo- 
pės vk., Gelvonų v., Ukmergės apskr.

Budrikes, Feliksas, kilęs iš Mika- 
lavos, Aukštadvario v., Trakų apskr., 
gyvenęs Cambridge, Mass. ir East 
Dedham, Mass., neva tarnavęs ar
mijoje.

Danėlevičins, Aleksandras, kilęs ii 
Viekšnių v., Mažeikių apskr., gyvenęs 
New Yorko mieste ar apylinktje.

Graužinis, Jonas, pasivadinęs Va
lentino, gyvenęs 6416 Third Ave^ 
Brooklyn, N. Y.

Vazais. Domas, 1923 m. gyvenęs 
2713 E. Ontario St, Philadelphia, Pa.

Kalvelis. Antanas, kilęs iš Balcile- 
niškių km., Daugėliškio v., Švenčionių 
apskr., okup. Lietuvos dhlies.

Kuprelis,, Kazys, kilęs iš Vilniaus 
krašto, gyvenęs New Yorke.

Kalašanskai, Juozas ir Matijošius, 
kilę iš Skriaudžių km., Veiverių v., 
Marijampolės apskr.

J ieškomieji arba apie juos kų ži
nantieji teiksis atsiiliept i

Consnlate General of Lithaania,
11 Waverly Place, New York, N. Y.

APSIVEDIMA1.
Pajieškau apsivedimui rimto vyro 

nuo 35 iki 45 metų. Kuris norėtų rim
tos moters, malonės parašyti laiškų. 
Smulkiau išaiškinsiu per laiškų. (22)

EGLAITĖ, 877 Quin, Toronto, 
Ont Canada.

Mergužėlės, atsiliepkit vedybų tik
slu, gerai atrodančiam vaikinui. Su 
pirmu laišku prašau ir paveikslo; pa
reikalavus gražinsiu. Apie save pa
teiksiu plačiau per laiškų. (23)

K. SIMKUS
1072 St. Elizabeth Montreal, Canada

NUOVISUS SKIEPYS 
RAUPŲ.

Sveikatos departamentas
s'skss; ~

A. ŽVINGILAS 
F. D. 1 Jcvrett City.

MINIA NUKANKINO 
JU0DVEIDĮ.

Warrentono miestely, Ge 
orgijoj, baltveidžių minia 
išvilko iš kalėjimo juodvei 
dį Kinsey ir nukankino jį. 
Kinsey buvo kaltinamas už 
mušęs baltveidį farmerį.

SAKO, DARBAI EINA 
GERYN.

Darbo Statistikos Biuras 
Washingtone sako, kad ba
landžio mėnesy darbų buvo 
truputį daugiau, negu kovo 
mėnesy. Bet tame nieko 
nauja. Balandžio mėnesy 
darbų visuomet būna dau
giau. nes prasideda laukų 
dirbimas.

BADO STREIKAS 
' KALĖJIME.

Marylando valstijos bau
džiamam kalėjime 1$ kali
nių paskelbė bado streiką. 
Kalėjimo wardenas pasakė, 
kad jis nieko iš to nedary
siąs ir neduosiąs valgyt, pa
kol jie nesusiprasią ir nepra
dėsi* valgyt

gydytojus prašo nuo gegu- 
jžės mėn. pradžios pradėti 
skiepijimą nuo rauplių, šio
mis dienomis ir Kauno savi
valdybė pradės nemokamai 
skiepyti.

ŽIBALO IR DRUSKOS 
ŠALY NĖRA NEI ŽIBALO 

NEI DRUSKOS.
“Komsomolskaja Prav- 

da” praneša, kad Kaukaze 
visai nėra žibalo ir druskos.1 Kupiškio taikos teisėjas

, sr}clU Jay šėpai nubaudė Rasimavičių ir Lu- 
kencia žibalo ir druskos ba- p€ikj pO 500 jjt, arba po mė- 

• j. ■, .. ,nesj kalėjimo už tai, kad
, į1.1“®“*“ naujiena.: būdami girti (Gedimino ga-

Juk ir Lietuvoje ūkininkai tvėj> laužė pasodintus me- 
parduoda klausinius ir svie- |eiįus>
4ą, o patys pasninkauja. 1

“REVOLIUCIJOS SŪ
NUS” BIJOSI REVOLIU

CIJOS.
Amerikos juodašimčių or

ganizacija, pasivadinusi 
“Amerikos revoliucijos sū
numis”, pataria išvyti iš A- 
nerikos visus komunistus ir 
neįsileisti jų patol, pakol 
Sovietų Rusija nesiliaus kur
sčiusi pasauly revoliucijos.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

Chas. B.
Kuchaoskas & Son

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE, 
laidojame ant visokių

kapinių.
I'azrabus paruošia m nuo $75 

iki prakilniausių. 
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 Se. Paea Street 
BALTIMORE, MD

Isitėmykit telefoną South *683

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveikslą, 
223 pusL didžio, apie 150 įvairią eilią, tinkamą 

deklaasuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yn trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir tartingiausia eilių knyga lietuvių kalMa.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konvertes bet reikia aiškiai užrašyt aavo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”

Bankas 
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

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

Li®

253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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KAS YRA HITLERIO PATA
RĖJAS ROSENBERGAS?

SESUO LENAI žymiausi uetuvos
“BUTLEGERIAI”

Šarkis Pasirašo Sutartį Su Camera.

Įdomiausius į praktikoje kol kas da

Kiek tenka iš patikimų! Kad geriau išparduotų, 
šaltinių sužinoti, Šešuolių kai kuriuose kaimuose yra 
valsčiaus garsiausias narni- sutverti tam tikri punktai, 
niais bravorais visoje rytų Tuose punktuose atsargus, 
Lietuvoje. Ypatingai pasi- Įgudę žmonės, padarytąjį 
žymi: Poriškių, Medinų, kieki išparduoda. Literis 

tų, Sudokių, Baivy- kainuoja 1 lt. 50 centų, 
džių, Limonių, Kriaunų, Ru- Pažymėtina, kad ukinin-

Tai Rusijoj gimęs, ten mok- žiurėjo kaip į Įdomiausius į 
sius išėjęs ir nuo bolševikų žmones. • nieko sutvėręs.

pabėgęs monarchistas. t Rosenbergas pasidarė Hi-« Kaipo architektas, jis nė-*
~. .. * Va tlerio akyse didelis autorite-Į ra nei mažiausios paliepiai____ ______  __ ___________ ,

hpnasdantit "kaZ Vokietikė t3S da ir kad turėjo pastatęs, bet jo politinių fan-^^o^ į, kkį šios apylinkės kai. kurie ta
užsieniu* nolitikai vadovau- daug patyrimų iš Rusijos re- tazijų ‘•architektūra siekia Jumnai ir vienkiemiai. Čia verčiasi, pasiturinčiai gyve
no voliucijos metodų,o be to da fantastiškų plotų. | konfiskuota daugiau 200 na. Bet vra ir visai nusigy-
ja ne oficialusis užsienių

baronas f™ rytinio

“pramone”

temperamento, Rosenbergas, kuliam Hk-'^,vor'l- Pasitaikydavo, kad venusių, kurie už paskutinį_ _ _ . _ •!- __ 1 • a _    1____ _ •

nacionalsocialistų partijos r™ ziaus organizme tun dvi me-
užsienių reikalų skyriaus di- la^~vokišks> » ™s»kų. A- Nuo šių metų sausion___  Hitleris daugiausia savo **-rektorius, Alfredas Rosen- j/™ bidvi >'ra v‘enodai naciona-~ri?as taktikos u- mokinosi Ir da- 1L<inės abidvi kraštutiniaibergas.

Jau nuo 10 metų jis suka- "XviX 
si artimiausiame Hitlerio ' 
apyruby, sykiu su Goeringu, 
Roehmu, Goebbelsu ir Stra-

bar tas rusiškos kultūros 
vvriausis Hitle- reakcingos. Abidvi jo siela*

s yra vyriausis n.ue- jam rodo viei?ą ke_
patarėjas. kurs prasideda nuo žydų

_______ r ___________ Visa, ką Hitleris ir jo ša- Įtakos pasaulyje sulaužymo,
sseriu sudarydami tikrąją lininkai paskutiniais metais veda prie bolševzimo Rusi- 
šių dienų Vokietijos oligar- apie užsienių politiką yra joj nuvertimo ir jo daigų vi- 
chiją. į pripasakoję, paeina iš Ro- šame pasaulyje išnaikinimo,

Rosenbergas yra tikras senbergo, kuris savo ruožtu o baigiasi... turbut nei pats 
Pabaltijo vokietis, bet kul- savo mintis semiasi iš deši- Rosenbergas nežino, kuo 
turiniai yra daugiau rusas, niosios rusų emigracijos, is baigiasi...
negu vokietis. Jis gimė Ta- buvusių caro generolų ir kitų 
llinne, dabartinėj Estijos so- monarchistų. 
stinėj. Vidurinę mokyklą ir Del to iš dalies Hitlerio 
politechnikumą Rosenber- politikos kirvis ir krito ant 
gas baigė Rusijoj. Karo me- komunistų ar?h\i, kad toje-j 
tu studijavo Petrograde ar- politikoj vyrauja rusų "mo- 
chitekturą, visą laiką pri- narchistų keršto dvasia, 
klausydamas prie pačių kon-
servatyškiausių nacionalis- generolų kongresas
tinių rusų jaunuomenės gru- Reicbenhaile.
piy- i Gale 1921 metu Reichen-

rio

Juokinga Lasų 
Istorija.

Mat, vis ta samagonkė! 
Kaimynai siuvėjas Mačys, 
Zuikis ir Velioniškis suma
nė išsivaryti vieną varymė- 
1Į. Taigi vieną šio pavasario 
vakarėlį visi susirinko pas 
kaimvna Zuiki, užkure ivai- halle, Bavarijoj, Įvyko rusų riomį c4inko tūbelėmis pa

nėšimosios emigracijos su- sibaigiantį bravorėlį ir ra-
Tr-i t» •• ..... si\ aziavimas, kuriame sale rnįoj laukė beištekančio skv-Kilus Rusijos revoliucijai, ivairiu «>nerohi ir kitokiu oe^Kantio ssy

kaiD dauguma kraštutiniu 1 j- 11 Kitokių gtimelio. O kai prasidėjo
. v P . . ° v ’ caro dignitorių dalyvavo ir varvėiimas pr?^idėio ir ra-
dešiniųjų, taip ir Rosenber- po^nbPrga« kaiDo rusas p- • J ir ra
gas priščiuvo ir laikėsi kuo- « 5 g • ’ , P- - gavimas. Zuikis, įsragavęs

J? w.u 0 ia“e6>1 *uo migrantas ir kaipo nacio- vplpta stikliniu, nusiragavodidžiausio neutralumo, o noioocialLstu organizaciios • ♦ • .I n^ nusiragavo
kuomet 1917 metais bolše- nai?0C,1LIi 01 ganizacijos ir atsigulė Į savo malonią lo- kuomet 1917 metai. bolse- ffenerojc Eppo, kapitono veĮe o kaimynai Mačys ir
vikai užvaldė Petrogradą ir pOPbmo ir Tmdendnrfn na- vr v K • - vL • •
ton trvventi nasidarė karšta 1r°.®nmo ir ^uaenaorio pa- Veliomskis baigė likusį VI- ten gyventi pasidarė Karšu, akėtas asmuo. Tas kongre- Hmo nroce«a Tuo tarpu i
Rosenbergas su pirmąją e- nriėmė nutarimą kad 7 • P f, j • ° 1
mitrrantn banaa išnlankė i nutarimą, Kad duns pabaladojo policijosmigrantų Danga išplaukė į bolševizmui nuversti išeina- atstovai Kaimynai viską 
užsienį. 1919 metų antroje nunktas. vra ntsUtv au>l°vai. Kaimynai visku
pusėje Rcsenbergas su ki- t T?un. a>. .?ia atsUty- pametę išbėgiojo ir pasisle-
puseje ivv&enuerg^ mas Ukrainos, įs kurios pa- Bet noliciia fabrikantusUis rusais emigranUis atsi- k • 1=, ki,H p?* 7^! P°ncija iaonKanius
durė M’imchpnp ka tik “is- ^a. K . Pale^a vis dėlto surado. Zuikį rado dure M-uncnene, ką tik kr- uždaviniu atgaivinti didžia- nasislėnusi gličios kamine 
vaduotame įs proletarų dik- j. Rl]siins ki(>k „a. Pa^lePu;L AT'“?“

tų tarpe
rasų 

Miunchene.

šmotelio gyvena.
_ _____  "šioje apylinkėj Kuriucs sugauna ir už pa-
tt varžytinių parduoto apie baud3 iš varžytynių parduo- 
15 ūkių. To dar maža. Kiek <’a ukius ~ tie eina eIge' 
čia buvo peštynių, teisme tauti...
bylų, protokolų.. Tikriausiai! Vien per Velykas Kiauk- 
šimtoko neužtektų. parapijoj įvyko 12 muš-

*• . v • • tvnių. iš kurių surašvU 5
Šiemet vasano pabaigoje protok(>Įai jr jau užvestos 3 

Batpdzrų km pasigėrusių, g ,os ie sužalojiDlą 
bonkom ir kuolais buvo uz- Į J rJ 
muštas J. Kanapienis. Prieš
kelis metus Limonių km. 
nužudytas Pr. Lisauskas,
Pabratiškyje peiliu nudur
tas M. Meliukštis.

Teko kalbėti su kaiku- 
riais “pramonininkais”. Jie 
sako, kad šioj apylinkėje, 
beveik kasdien, kur nors 
trumuose dirba “naminę”, 
lažniausia daroma

Šiomis dienomis Šarkis pasirašė su italų kumštininku Car- 
nera sutartį naujoms muštynėms. Šarkis čia parodytas kairėj 
pusėj, o Camera dešinėj, abudu sveikinasi per stalą. Jų muš
tynės žada Įvykti birželio mėnesy.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

rrPIJieir^ U1^~ H Rusijos imperija, kiek ga- Mači—kamaroi tarp iavu ZUV1 
valdžios. Eis^eri^t^dS^0 lim?’ .19įtm-e-tU sie?.osetD 0 maiį o Veliciiiškį^-  ̂
Miunchenas irrtaa Bav^l tb±tlfSPe"S^ Pe-'U0Se- Myfc,S

pasidarė šiykšflausios K.»i ’ sldu™ “«»>?•

A. Balchunienek— “Ge-' 
neral Mistory of Religions” 
mums nežinoma. “Truth 
Seeker’io” laisvamaniškų 
knygų kataliogas paduoda 
tiktai “General History of 

,. , Civilization in Europe”, pa-
, , , . dieną.; ragyta F. P. Guizot’o, kaina
adą mažesnis pavojiK ir jq Apie religijos atsira- 

mažiau matosi ugnis. Darbo ;di nebloga knygeIė
aiku aplink budi sargyba. !Var(lu“Origins of Religion”, 
ajutus pavojų, duoda parašyta Andrew Lang^o, 

ilg irgreit viską paslapsto j kainuoja 25c.. gaunama to
tam tikslui padarytas slap- kiu adresu; Truth 
avietes. Po 5-10 minučių ker ę0 . 49 Vessey st., New 
“viskas tvarkoj . Patys dir-’York N y «<Sen^ of Maif 
įėjai ar malkas kapoja ar mums nežinoma. Apie tą 
kitą koki darbą dirba. į moterį, kuri istorijoj yra ži- 

Kad kas nors iš kaimynų noma kaipo popiežiaus Jo- 
neišduotų “naminės” dirbę- nas ir kuri procesijos metu 
us, grąsoma gaisru, sušau-' pagimdė kūdikį, plačiai yra 

dymu ir kitaip. Tūlas laikas rašoma kun. Dembskio ‘Tn- 
atįgal vienam ūkininkui su-' kvizicijoj”: bet šita knyga 
degino klojimą; po nakties senai jau išparduota ir kny- 
ant namo duru rasta prikli- gynuose jos negausite.

S“ i"*”?”! G. D«m..hiuL - Anek- 
Gavai dovaną uz ilgą 1^- dot, apie k atbulą bal-

Juozui Ambrazaičiui. —
Butume labai dėkingi, jeigu 
draugas tas iškarpas mums 
prisiųstumėt Tik nesiųskite 
uždarytame voke, nes bran
giai reikės mokėt; suvynio- 
cit į laikraštį ir nedėkit į 
vidurį jokio rankos rašto, 
tai už 1 centą eis 2 uncijos, 
arba pusė svaro už 4 centus.

V. J. K.— Apie farmerių 
vargus tamsta rašai tiesą, 
tačiau prisiųsto straipsnelio 
nespausdinsime, nes “Kelei
vy” paskutiniais laikais bu
vo jau nemaža apie tai ra
šyta.

T. Andersonui. —Ačiū už 
iškarpą.

Dnnžnagišlrini.— Eilėraš
tis spaudai persilpnas.

Žvingių Garsvilai.—Ačiū 
už prisiųstas eiles apie “Lai
mingą savanorį”, bet sunau
dot jų negalėjome.

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančią 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. šokim, šokim—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
». Gauja Bordingierių—Solo.
6. Eičiau Kutų Pasiskinti—

Duetas .......................... 75c
7. Kur Mano Panytėlė.

Mišrus choras..
8. Žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drntas.

Mišrus Choras .............. 75e
19. Aš Išėjau Pagrybauti. Solo
11. Aleautė. Solo.
12. Kam tu Užgauni. Solo 75c

taturos . is j j - ną yra labai sena ir visiemsNaminę degtinę daro įs ž? ' t v., neisnausdinsi. 
bulvių, rugių ir kitų javų. ^oma’ nespausdinsi 
Pastaruoju laiku daugiausia

ja Pomare yiena Unj^ Tai w tokia ~~ ~ ~ ~ nrisipažistat
reakcijos ir kontrevoliucijos ^1,4.5 nrieš kuria niekas 1 n ♦ • -
lizdas, tad rusų juodašim- galJt)f’ Pne?kaltais namines degtines va- 
čiams, o su jais k Rosenber- paSauIy ne?a’etU atsllalkytl- rymej-klausią teisėjas, 
giii, čia buvo šilčiausia prie- šitos linijos Rosenbergas Tai kad aš, p. teisėjau, 
glauda. Kaip laike didžio- su Hitleriu dabar ir laikosi, tik iš netyčių pakliuvau pas 
sios Francuzų revoliucijos protaili- iundaėSm ! Zuikį, — atsako
Kobleneas, taip dabar Pr°““,a Macys. _
Miunchenas pasidarė viso- L visiškai degtines
kių kontr-revoliucionierių Įkvėpimą savo fantastiš- ir nevariau,—bando aiskin- 
veikimo centras. kiems planams Rosenber- tis Velioniškis.

Rosenbergas čia užėmė gas semia iš rusų reakcio- —Prašau ir man balso,
tarp rusų baltagvardiečių nierių svajonių sandėlio, paprašo Zuikis, 
vadovauj’amą rolę, nes gerai Per visų laiką Rosenbergas Prašau, atsako teise- 
mokėjo vokiečių" kalbą. Jis tebemąsto tik kaip kraštuti- jas. 
buvo kaip ir koks tiltas, ku- nis dešinysis rusas emigran- —Mat, p. teisėjau, Macys 
ris jungė vokiečių ir rusų re- tas. Ir šiandien, nežiūrint to, buvo iš viso nekaltas šiame 
akcininkus.

praktikuojama iš cukraus. 
“Pramoninikai” sakosi, kad 
iš 32 svarų cukraus padaro 
apie 35 kvortas. O pridėjus 
vieną literį denatūruoto spi
rito ir 250 gr. muilui dirbti 
akmenėlio galima išspausti 
daugiau 40 literių “geros 
naminės.” Tokios patys ne
geria, bet parduoda; nusi
gins labai skauda galvą.

į DR.MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas 

Va

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILU

Tel. Boulevard 8483

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKBGAN, ILU
Valdyba 1933 metams 

Jos. Mačiulis—pirmiainkas,
906 Prescott St., Waukegan, III.

R. Rulis—vice-pirmininkas,
838 So. Jackson St., Waukegan, III. 

B. J. Masilinnas, užrašą raštininkas,
818—lOth PI., Waukegan, m.

B. Sinridas, tortą raštininkas,
164—lbth St , Ko. Chicago, Ilk

S. Vaitekūnas, kasierius,
720 — 8-th sU Wauk»gan, HL 

Kasos globėjai:
I. Petraitis,

907 So. Jaekson st., Waukegan, m. 
Bertba Dikšiene

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

K. Dambrauskas,
US_lft-th at, No. Ckieago, 10.

F. Marcinkus,
732 So. Jackson St., Waukegan, 1111 

Maršalkos:
R. Geniotis, J. Stočkus.

irinkimai c taisą kas 
kožno mėnesio,psskufirii iMtvergą 

Ff39 vakare. Liuoeybės Svetainėje,

Rosenbergas pirmųjų 
hitlerininkų tarpe.

Tuo laiku visai nežymus 
ir nepretensirįgas gelžkelie- 
tis Drexler pradėjo organi
zuoti “Nazionalsozialistų” 
(ištark: nacionalzocialistų) 
partiją.

Prie tos partijos tuoj pri
sidėjo tepliorius Hitleris, o 
paskui ir Rosenbergas.

Hitleris greit pastebėjo, 
kad tas jaunas Petrogrado 
architektas (Rosenbergas) 
yra labai gabus žmogus, ge
rai pažįsta tarptautinę poli
tiką ir yra geras planuotojas 
(tai vis Rusijos studentų y-1 
patybė).

O Hitleris labai gerbia 
architektus, nes architektū
ra buvo jo paties jaunų die
nų svajonė, kurios negalėjo 
pasiekti teturėdamas tris 
gimnazijos klases.

Hitleris per keletą metų 
uždarbiavo Miunchene ar
chitektų biuruose kaip kam
barių dekoratorius ir teplio
rius. Tokioj atmosferoj jis 
ir toliau galėjo laikytis ar-

kad jojo rankose gludi Vo- reikale, nes jis čia veikė 
kietijos politikos vairas, .io kaip fabrikantas. Nekaltas 
mąstymo būdas nėra vokiš- ir Velioniškis, nes jis dirbo 

įkas, ’ o yra grvnai rusiškai tik kaip pečkurys. Nekaltas 
baltagvardietiškas. , taip pat ir aš, nes pas mane

j fabrkantas ir pečkurys savo 
darbui tik vietą rado. GaltKodėl Hitleris smaugia

žydus? gale, jeigu ir butume kalti,
Visi žino apie žydų po- Į3* ‘JaP mus pakankamai nu- 

gromus, kuriuos darydavo baudė. Ant mus kiti kaimy- 
Rusijos tautininkai prie ca- nai įsmishno visokias dai- 
ro valdžios. Rusijos monar-' J13?’ kur1^® dabar net visi 
chistai nekęsdavo ir neken- kaim® ?’aikai dainuoja. . 
čia žydų kaip nuodų, nes jie į , ~ -1 k4 Jau ant jus taip
tikėdavo, kad tik žydai ke- <lainu°Ja- klausia teise- 
lia maištus ir kursto žmones J38- .
prie revoliucijos. Tokio pati .“glupstvų, p. 
nusistatymo yra ir Rosen- teisėjau. Nuo mažiausio iki
bergas.

Taigi ir Hitlerio galvoje 
atsirado žydų persekiojimo 
manija Rosenbergui i ji vei
kiant.

Tas antisemitizmas, kuris 
dabar siaučia Vokietijoj, y- 
ra lašas lašan Rosenbergo 
perimtas iš rusų juodašim
čių sąvokų.

Kaipo architektas, Rosen- 
da nieko nepastatė.

Rosenbergas gerai pažįs
ta tarptautinę politiką ir yra

čiau architektų, j kuriuos didelis planuotojas, bet

didžiausio taip ir rėžia:
“Sėdi Zuikis kamine
Su namine degtine,
Musų kriaučius kamaroj,
O Zuikienė priemenioj.
Velioniškis aut aukštelio
Stovi peluos iki kelių”..,
—Gana, — pasakė teisė

jas, nes salėje publika jau 
pradėjo kvatoti.

Vis dėlto “nekaltiesiems’ 
fabrikantams, pagal įstaty 
mus. teisėjas primetė po du 
mėnesiu kalėjimo ir po šim
tą litų sumokėti pinigais.

“KELEIVIO’ 
SPAUSTUVE

Viena ii dN&iaashj liatariĮke
Amerikoj aa naujausiomis

ir geriausiais įtaisymias. 

SPAl ZDINA:

KNTfiAS, 
iONmrucuAS, 
P1OMAMCS, 
AP6AKSIN1MUS ir 

VISORIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokias 
ne diSUasdea knygos iki

Darba atliekame 
GUAUAI, PIGIAI ir

! ficiai Ir gražiai 
lysūma Konstitucijas ir šiaip 
reikalams epausdinius. TsSU aa 
ipaudoe reikalais kreipkitšs i 
ipaaat«*w 0 visados gausit teisingą ir 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broaderay
So. Boston, Mass.

Vgram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re Margeria Kaygą 
GONORJUA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 50 centą. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba ptt

MARGERIS
M21 Sa Haisted

CHICAGO, ILU

13. Vėl Suniriukom. Mišr. chor.
14. Vaikščiojau. Mišrus choras. 
13. Oi Miegojau. Mišrus choras
16. Laimė Man.

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arha Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
29. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo .................................... 75c
22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

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

dainas turime atskirais la
pais po vienų. Chorams ypatin
gai didelis parankamas. Imant 
didesnį skaičių, po 19, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

Muzika nesunki, meliodijn 
graži ir nesunku išmokti. Per
statant “Lietuvaitę” reikia vie- 
nd gero soprano ir vieno gero 
tenoro. Kiti solistai gali boti 
silpnesni. >

“IJetnvaitė" statosi su orke
strą arba tik pritariant pianu.

Muzika Lietuvaitei--parašė 
komp. J ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

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

“ALt^NUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

attt pamatyt visą
Lietuva au• —

Skaitydami Dr. Marcerie knygą

Amerildecio Įspūdžiai Lietuvoje
T»i didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvę. Ji 
tori net 429 puslapius ir daug paveikslą. Įrišta į stiprias 
lietuviško audeklo apdaras. 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: 
nupiricti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną. •» » ; |

Kayga kaštam ja tik 12.

Adresuokite: ' f |Y
DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO,
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Da V ienas Karo Laivas Amerikai.Smetona Nuteistas 
Sušaudyt.

Klaipėdos prisiekusiųjų 
teismas nuteisė supūdyti du I 
plėšiku, Juozapaitį ir Sme
toną. Abudu kilę iš Tilžės 
ir yra Vokietijos piliečiai.

Jiė buvo kaltinami tuo, 
kad plėšimo tikslais Piktu- 

, . . ,penuose nušovė smuklės sa
vo daugiau, nekaip nieksm- yininkę Genienę ir jos vai- 
#as J18 net apkrėtė ją į™ o jog vyrą sužeidė, biauria liga. Pajutusi, kad * J y 4

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo imr korespondentų ir ii Lietuvos

SIAULIŠKES MERGINOS TRAGEDIJA 
KLAIPĖDOJE.

Dailumas, ypač moteriai niekam nesiskundė. Kaga- 
—vertinga ir didelė gamtos.no pasielgimas gi su ja bu- 
dovana, bet kai kada jis gali'
tapti priežastimi didelių ne
laimių ir net suardyti visą 
gyvenimą. Žemiau aprašo
ma tūlos merginos tragedija 
vaizdžiai tą patvirtina.

Šiaulių mieste gyveno pa
prasta, bet daili mergaitė,
Juzė Konckaitė. Tik 17 me
tų teturėdama (tai buvo 
prieš 5 metus) ji išvyko jie
škoti laimės i Klaipėdą. Ga
vo darbą viename malūne.
Apsigyveno Pylimo gatvėje 
ir jautėsi viskuo patenkinta.
Bet nenumanė, nenusivok 
kad tuos pačiuos namuos ją 
laukia nelaimė ir baisus per
gyvenimai.

Tuose pačiuose namuose 
gyveno tūlas žydas Raga
nas, ištvirkęs, palaidą gyve
nimą vedąs žmogus. Patiko 
jam jauna ir skaisti Konc
kaitė ir žydas ėmė prie jos 
meilintis. Žadėjo, pinigų ir 
lengvesnį darbą surasti.
Konckaitė buvo jam šalta ir 
jo pasiūlymais nesiviliojo.
Tačiau Raganas nenustojo 
vilties įgyti Konckaitės prie
lankumą ir, nors jau ėjo 
penkti jų bergždžios pažin
ties metai, tebelindo prie jos 
su savo vilionėmis.

serga, Konckaitė atsigulė į 
ligoninę gydytis. Del to ne
teko darbo malūne. Aplei
dusi ligoninę, ji susirado 
sau vietą viename šokolado 
fabrike, bet negalėjo čia il
gai pabūti, nes su kaganiš- 
kais tikslais pradėjo lįsti 
prie jos vienas senas fabri
ko meisteris. Tuo tarpu ir 
pats Raganas tebelindo 
prie jos su savo senais pa
siūlymais, bet kai jį griežtai 
atsisakė, jis ėmė jai keršyti. 
Šmeižė ją pažįstamiems, pa
sakojo, kad ji esanti prosti
tutė ir. serganti lyties liga. 
Dėl jo Konckaitė niekur ne
galėjo gauti darbo. Jei tik 
gaudavo, Raganas tuoj “in
formuodavo”

Atlikę tą žmogžudystę a- 
budu piktadariai pabėgo, 
bet vėliau buvo suimti, kai 
norė jo pereiti sieną ir grįžti 
atgal į Prusus.

Jie kalti neprisipažino, 
bet po ilgų tyrinėjimų ir ek- 
spertizos parodymų, jų kal
tė buvo nustatyta, Juozapai-
saVo^raiTva^o^Srnetona^a-1 Vaizdelis parodo, kaip anądien buvo nuleidžiamas Brook- 

liko savo keDure nusikalti lyno ooste nau->as Jungtinių Valstijų karo laivas. Jis turi 17 urmo vietoje. Į tekią buvo ™tų^ tu^ torpeda
pašaukta 30 liudininkų ir R1°- Tai vis ‘nusiginklavimas’

KAIP ČIGONE VYJO VELNIĄ 
IS LIGONES.

Paežerių kaimely, Alvito pabraukė. Ligonė išsigando, 
valse., gyvena B-kiai, jau a- suriko, apsivertė aukštienin- 
pyseniai žmonės. B-skienė ka ir išsižiojo. Jai pasirodė, 

,buvo ligota, sakėsi sirgo kad velnias stačiai į burną 
i priepuoliu. Norėdama išsi- įlindo.
i gydyti virusi visokių žolių ir ' Vadinas, neišpildė čigo- 
gėrusi. Tačiau žolės ligonės nės liepimo, liga vėl sugrįžo, 
nepagydė. B-kienė vis jieš- Išėmė ir išvyniojo ryšulius, 
kojo, klausinėjo, kas galėtų kuriuos čigonė buvo užme- 
apsiimti išgydyti. tus už krosnies. Ir štai ką ra-

Į B-kius vieną kartą atėjo do. Vietoj galo žvakutės — 
čigonai. Viena čigonė B- pagalį, vietoj skarelės ir no- 
kienei ir sako: “Tu, žmone- sinės — suplyšusius pačios 
le, sergi, turi priepuolio Ii- čigonės skarmalus. Taigi 
gą, kuri yra labai pavojinga, dar yra tamsių Lietuvos 
sunki ir ilga. Bet tavo liga kampelių, kuriuos čigonės 
yra pagydoma. Aš daug gali apgaudinėti.
žmonių, sergančių tokiomis: ------------------
ligomis kaip tavo, išgydžiau. J PASIKORĖ SERGANTI 
Jeigu duosi man 15 litų, tai MOTERIS,
aš tave tuojaus išgydysiu. Ukmergėj savo bute ant 
Tik iš kalno, turi man pini- aukšto pasikorė Ona Lauri- 
gus užmokėti, o kitaip negy- navičienė. 30 m. amžiaus

ekspertai iš Berlyno, Kara- SKURDO NUSIŽUDĖ 
jaučiaus ir Klaipėdos. Ber-, ŠVIESUS ŽMOGUS, 
yno prof. .Mueller-Hesse T ,
nustatė, kad paliktieji ke-! Lekėčiuose persiskyrė su
purė ir plaukai tikrai pri- šiuo pasauliu vietos kooper. na pil. Alubauskas. Alubau- 
dauso Smetonai. Nusikaltę-bendrovės krautuvės vedė- skas dirbo prie viešųjų dar
iai per teismo posėdžius jas Antanas Guoga. Tą die-, bų. o jo žmona, turėdama 

„ . . . . jos naujuosius aikėgi labai akiplėšiškai, |ną aplankė savo draugus.. laiko, flirtavusi 
seimininkus, ir Konekaitę teisėms ir ypač Grįžęs apie 10 vaL vakaro i tavičium. Del t

ŠEIMYNINĖ DRAMA 
ALEKSOTE.

Aleksote gyveno su žmo-

dau.” Ligonė sulygo su čigo
ne už 10 litų ir tuojau už
mokėjo. Tada čigonė pradė
jo gydyti: liepė B-nei atsi
nešti šliubinį sijonėlį, šilki
nę suknelę ir žvakės storga

moteris.
Ji jau 3 metai sirguliavo. 

Buvo labai saugoma. Pir
madienį apie 9 vai. ryto vy
rui išėjus daktaro, išėjo ir ji. 
Buvusiai prie jos 6 metų

Konckaitė laikėsi prieš 
Kagano viliones pirmykščiu 
tvirtumu. Bet vieną * nelai
mingą dieną, tas buvo per
nai pavasarį, Konckaitei ė- 
mė skaudėti galvą. Ji nutarė 
nueiti vaistinėn parsinešti 
vaistų. Tik išėjusi iš namų, 
sutiko Kanagą, kuris pa
klausė, kur jie eina. Sužino
jęs, kad jai skauda galvą, 
Raganas pasigyrė turįs la
bai gerų vaistų nuo galvos 
skaudėjimo, teužeina ji pas 
jį ir galėsianti jų gauti. Kon
ckaitė, nieko blogo nemany
dama, užėjo pas Raganą į 
kambarį. Čia jis davė jai pa
uostyti kažkokių milteliu, 
nuo kurių Konckaitė apsvai
go ir neteko sąmonės. Vė
liau pasirodė, kad tie mil
teliai buvo kokainas. At 
gavo sąmonę Konckaitė tik 
kitą rytą, bet kokiose apys- 
tovose — ji gulėjo Kagano 
lovoje. Išbėgo iš jo kamba
rio klykdama, pasibaisėjimo 
pagauta.

Iš drovumo, ar gėdos,

važiuokite;
PER LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
Y B ?t€w Yorko

j KLAIPĖDĄ 
Per Gotbeninręų

GREITA
____KELIONE
Ą per ŠVEDIJĄi LIETU

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” bet JOS 
PIGIOS LAIVAKORTES tas.

atleisdavo.
Taip ji paliko be darbo 

ir duonos kąsnio. Susipaži
no su tokia pat bedarbe 
Paulina Burbaite. Abidvi 
apsigyveno viename bute. 
Kai pasibaigė abiejų ištek
liai ir neturėjo jau ką val
gyti, nei kuo už butą užsi
mokėti, tai Konckaitė, nety
čia sutikusi gatvėje Raga
ną, neištvėrė ir paprašė jį 
paskolinti jai kokius 5—6 
litus. Raganas pinigų nesko
lino, bet prižadėjo ateiti va
kare pat* ir atnešti valgio. 
Vakare jis atėjo ir atsinešė 
pusbutelį spirito, tris obuo
lius ir pakelį papirosų. Iš
badėjusioms merginoms 
prašant Raganas davė pus
antro lito nusipirkti dešros. 
Atsineštą spiritą beveik vie
nas pats išgėręs, Raganas 
ėmė vėl prie Konckaitės 
meilintis ir siūlyti jai 100 li
tų. Konckaitei nesutikus, 
Raganas mėgino ją smurtu 
paimti. Konckaitė, ginda
mosi, pastvėrė Kaganui už 
gerklės. Raganas, kaip mai 
šas, nukrito po jos kojų ant 
grindų. Jis buvo negyvas. 
Medicinos ekspertas vėliau 
nustatė, kad tai vienas atsi
tikimų momentališko žmo
gaus pasmaugimo.

Policija Konekaitę suė
mė, o gegužės 4 d. ją teisė 
Klaipėdos prisiekusiųjų tei
smas. Teisme Konckaitė 
prisipažino kalta, bet parei 
škė nesigailinti Raganą pa
smaugusi, nes ji tik atkerši
jusi jam už jo niekšystes, už 
jos sugriautą gyvenimą ir 
tebūnie jo likimas pamoka 
visiems kitiems tokiems, 
kaip jis.

Teismas suprasdamas ir 
atjausdamas merginos tra
gediją, paskyrė Konckaitei 
švelniausią, kokią tik įstaty 
mas leido bausmę — šešis 
mėnesius kalėjimo, įskai
tant be to dar atsėdėtą lai
ką. Už poros sąvaičių Kon
ckaitė bus paleista į laisvę, 

gyvenimas sugriau- 
“L Ž.”

plusdami teisėjus 
valstybės gynėją.

su Bema
to tarp Alu-

'butą, paruošė raštelį, kad bauskų nebuvo santaikos.
krautuvės reikalai tvarkoje 
ir įdėjo į kasą. Savo sesutei 
pasakė “einu, negreit pasi
matysime”. Ir išėjo. Po to 
tuojaus pasigirdo šūvis... 
Žmona ir sesuo tuoj suska

LIETUVOS ŽEMES ŪKIS
DUODA NUOSTOLIUS.
Žemės ūkio sąskaitybos 

duras apskaičiavo, kad vi
dutiniškai imant, palyginus paskutinių trijų Skiškų
metų pajamas ir išlaidas, skej surado Antaną mirtie

išlaidos stovi vis vietoje 
ir nerodo nė mažiausio pa
linkimo mažėti, o tuo tarpu 
pajamos smarkiai krito. Pa
skutiniais ūkiškais metais, 
o biuro apskaičiavimu, iš 
hektaro pajamų buvo 246 L,

agonijoj kniūpsčią begulin
tį. Šalia, gulėjo brauningas.

A. Guoga buvo klasiniai 
susipratęs, laisvų pažiūrų ir 
minties žmogus, dar nese
nas.

Šeimyniniame ir viešąją
laidos siekė net 277(me gyvenime buvo taikaus 

budo, iš prigimties jautrus 
ir darbštus žmogus. Uoliai 
ir sąžiningai .vedė krautuvės 
reikalus, už tat draugų bei 
pažįstamų buvo mylimas ir 
gerbiamas.

Sunki medžiaginė padėti 
buvo priežastim tos tragin- 
gos mirties.

velionis buvo

lit. 29 c.
Tuo budu apie žemės pel

ningumą netenka ir kalbėti. 
Labiausiai nuostolingi esą 
mulkesni ūkiai.

Alubauskas grįžo anądien 
iš darbo ir savo žmoną ra
do begirtuokliaujančią su 
Bernatavičium. Žodis po 
žodžio, tarp šeimininko ir 

svečio kilo muštynės. Besi
mušdami išsirito pro duris 

kiemą. Alubauskas, prisi
taikęs, peiliu kirto Bernata
vičiui i ranką. Dešiniosios 
rankos žemiau alkūnės Ber
natavičiui buvo perplauta 
gysia.

Bernatavičiui kraujas nu
tekėjo ir ten pat kieme mi
rė.

Alubauskas sulaikytas.

tIŠPLAUKIMAI IS NEW YORKO.
Pier 97. x«ie w„ st.. Į Jonavos vežikai žydai at-

M. L. Knngsholm —— Birželio 3 sisnkė ic stntips VPŽtl mtes-S. S. Drottniagholm -----  Birželio 12 ^l aKe I» SlOlieS VCZL1 mieS
m. l. Gripohoim------------ i.kpo, 3 tan vokiškas prekes — bov
S. S. Prattningholm -----  Liepos 13
M. L. Gripsholm ------------ Liepos 27

Dideli, Kalti it gulbės laivai. Erd
vus ir gerai ventiliuojami kamba
riai. Kelionėj rodomi judomi paveik
slai. I ji ivo orkestras duoda koncer
tus, bei griežia šokiams. Kelionė bū
na pertrumpa, keliaujant “Baltuoju 
Švedų laivynu“.

Informacijų ir laivakorčių kreipkis 
j Tamstos vietinį laivakorčių agentą, 

arba:
SWEDISH AMERICAN LINE

21 STATE ST., NEW YORK, N. Y.
CHICAGO, III 181 N. Michigan Avė.
BOSTON. MASS. 10 State Street 
DETROIT, MICH. 73 Monroe Street 
Moatreal, Que., Can. 1410 Stanley St.

kotas.

PER HAMBURGĄ 
Mus nesiipanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sesonu.
j ABI PUSI, NEW YORKAS- <«74.SI 
KAUNAS, TREČIA KLASE iii V— 
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės 

į. vietinius agentus arba

i-- —------- —------ --------------------------------------------

2* sijono pryšakio mergaitei sakė, einanti pas
keturkampę skarelę, kaimynus. Tuomet užlipo

NETURĖJO VAIKŲ, TO
DĖL NUSIŽUDĖ

Viena Kauno žydų šeima
jau keliolika metų laukė ir į Kadangi ______
nesulaukė vaikų. Toks. be-.laisvųjų pažiūrų, be to, ne 
vaisingumas moterį išvedė, turtingas, tai vietos klebo- 
iš pusiausvyros ir ji priėjo nas kūną neleido palaidoti 
išvados, kad be vaikų mote- pašventintoj vietoj.
riai nėra jokios prasmės gy 
venti. Vieną dieną bevaikė 
moteris apsišarvavus acto 
esencijos bonkutėmis nuėjo 
i žydų kapus. Kapuose ke
lias valandas meldės, atgai
lavo, o paskui išgėrė bonku
tę acto. Po 5 vai. vyras rado 
žmoną jau nebegyvą.

Velionis paliko žmoną su 
dviem mažais vaikais.

LAISVAMANIAI STA
TYS NAMUS.

Kupiškio laisvamanių eti
nės kultūros draigija nu
mato pasistatyti Kupišky 
liaudies namus, kuriuose 
numatoma įrengti skaityk
lą, salę ir klubą. Namams 
statyti išrinkta komisija ku
riai vadovauja Vaitekūnas, 
Jecius ir kiti.

SUIMTAS GUDRUS 
PLĖŠIKAS.

Ukmergėj policija areš
tavo K. Vitkauską. Jį kalti
na ūkininkų apiplėšimais 
Jis slankiodavęs bekonų 
priėmimo punkte ir įdėmė- 
jęs, kuris ūkininkas gauda
vęs daugiausia pinigų, kal
bindavęs jį pavėžėti. Kelio
nėj duodavęs migdančių po 
pirosų, ir taip daug kartų 
jam pavykę apiplėšti ūki
ninkus.

DAUG AMERIKOS LIE
TUVIŲ ŠJMET LIKSIĄ

LIETUVOJE
“Verslas” rašo:
Amerikos lietuvių ekono

minių informacijų biuras 
“Amerbiuras” teikia žinių, 
iš kurių matyti, kad šiemet į 
Lietuvą atvyksią apie 3000 
Amerikos lietuvių. “Amer
biuras” gauna iš Amerikos 
daug laiškų, kuriuose teirau
jamasi apie Lietuvos ekono
mini gyvenimą, krizę, sąly 
gas Įsigyti nekilnojamam 
turtui ir tt. Manoma, kad iš 
atvykusių ekskursantų apie 
200 liksią Lietuvoj.

o iš šilkinės skarelės išplėšė 
keturkampę nosinę. Visus 
tuos daiktus susuko į tris 
grumulėlius ir užmetė už 
krosnies. Ir liepė neliesti per 
tris dienas. Tik po trijų die
nų leido pažiūrėti, kas tenai 
yra.

Čigonė kažin ką poteria
vo ir ligonei liepė nežiūrėti. 
Iš vieno kambario kampo ją 
nuvedė atbulą į kitą kampą. 
Liepė per tris naktis gulėti 
ant vieno šono. Sako, nak
čia ateis velnias, kurį aš iš 
tavęs išvariau, ir norės vėl 
pas tave apsigyventi. Per 
tris naktis piktoji dvasia po 
kambarį vaidysis: daužys 
indus, vartys baldus, nu
trauks nuo tavęs patalus. O 
tu turi tylėti ir nešnekėti. O 
jeigu nusigąsi arba sušnekė
si, arba atsiversi ant kito šo
no, tai vėl tave velnias apsės 
ir nuo priepuolio neišgysi.

Taip pasakius, čigonė iš
ėjo, o ligonė jautėsi daug 
geriau.

Nakčia ligonė pildė čigo
nės įsakymus. Atėjo ir antra 
naktis. Vaiduoklis dar la
biau nerimo: daužė viską, 
nuo ligonės patalus nutrau
kė ir šalta ranka per veidą

ant aukšto ir pasikorė. Ne
trukus vyras grįžo su dakta
ru ir pamatė kas įvyko. Iš
šaukė apsk. gydytoją. Ta
čiau D. L. atgaivinti nepa
vyko.

“SOCIALDEMOKRATO” 
REDAKTORIUS IŠ

TEISINTAS.
Darbo federantas J. Ber

notas buvo patraukęs teis
man “Socialdemokrato” re
daktorių drg. S. Kairį, už 
tai, kad “Socialdemokrate” 
buvo įdėtas vieno K. M. L. 
Kasos tarybos posėdžio ap
rašymas, kur sakoma, kad J. 
Bernotas posėdyje triukš
mavęs ir bliovęs. Taikos tei
sėjas drg. S. Kairį išteisino.

Brangintinas Patarimas
Jeigu jus greit pavargstate, jeigu jus 
netenkate spėkų tik truputį pasijudi
nus, jeigu jus ne esate taip tvirtas 
kaip kad buvote pirmiaus, jeigu rū
pesčiai arba kokie kiti reikalai suma
žino jūsų trirtuiuą, priimkite

Nuža-Tone
Gydytojaus preakripcija, kuri atgra- 
žino pasitikėjimų ir tvirtuma tūks
tančiams. Šis pastebėtinas TONIKAS 
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj 
vaistrnyčiej. Mėnesinis treatmentas 

kamuoja Vieną Dolerį. Nusipirkite 
buteli tuojaus—pilnai garantuotas.

J LIETUVA
Reguliariai Išpiaafcimei, 
Smagi Kelionė,

Ki
Platesnių Informacijų klauskit 

pas vietos agentas arba
SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Waskiagtaa Street

E T U V O
Mi

RMBURG-AMERICAN UBE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

-------- --- ----- - ' -------

VASARINĖS EKSKUR
SUOS.

Cunard Linija vėlei sutraukė vasa
rines ekskursijas į Lietuvą. Birželio 
2S d. puikus laivas Berengaria iš
plauks su daugeliu lietuviu į Lietuvą. 
Šiai ekskursijai vadovaus gerai žino- 
nas Bergenas lietuvių skyriaus ve. 
dejas. Visokią tvarką, parankumus ir 
abelnai visus reikalus kelionėje ir 
pasilinksminimus ant laivo, lietu
viams sutvarkys Bergenas. Minėta 
ekskursija tikrai bus linksma ir pa
sekminga, kaip kad ir pirmesnės Cu- 
nard Linijos ekskursijos. Patartina 
keliaujantiems Lietuvon susidomėti

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
/ KLAIPĖDĄ

(Per Soutbamptonąj 

IŠPLAUKS Iš NEVY YORKO

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

Cunard Didžiuoju Ekspresiniu Laivu
BERENGARIA

F&sknrsijas dalyviu laikoma* kiekvienas važiuojantis 
į Lietuvą keleivis.

— ŠIĄ EKSKURSIJĄ UŽGYRfi — »
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA 

Laivakortes parduoda visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mass.

■ I v 7 |

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
J GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

Specialiai traukiniai stovinti žalimais garlaivio
havene užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ.

GREIČIAUSIAS KELIAS I SENĄJĄ TĖVYNĘ
, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON —

BREMEN • EUROPA

“Aušros” Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:
Pilnas Laito žodynas Lietuviškai Angliškai ir 

Angliškai Lietuviškai, pusi. 1274, apd. kaina 
buvo $16.00, dabar už............................................... $9.00

Namų Daktaras—parašė Dr. A. J. Karalius. Visokių
receptų knyga. Pusi. 174, kaina tiktai ........... $1.25

Bedievių šventraštfe. Didelio formato, apd. pusi. 900, 
virš 200 paveikslų. Baisi knyga del tikinčiųjų, 
naudinga pasiskaityti laisviems žmonėms. Daug

, faktų apie tikėjimus ir kunigiją. Kaina $6.00,
dabar už....................................................................$3.50

Rymas. Garsioji Emil Zolo apysaka apie Rymą. Pusi.
432, audimo apd. Kaina $2.50, dabar už .... $1.50

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

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

JiS» ------------- - -

gamtos.no


Aituntas Puslapi* KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22, Gegužės 31 d., 1933

Vietinės Žinios
SUŠAUDĖ SO. BOSTONO 
GENGSTERI CURRANĄ.

Jo lcuna* su automobilium 
paskandinta* Quincy 

akmeninėj.

STOUGHTON, MASS.
Apolinaras Januškis yra 

geras lakūnas.
Kuomet Darius su Girėnu 

ruošiasi lėkti iš New Yorko 
i Kauna, tai ne pro šalį vra 
Dastebėti, kad Amerikos lie-

PICKVVICK ALE
Tel. Porter 378*

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedėliomis ir šventadieniais 
ano 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
Inman st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Quincy akmeninėj, 118 _______  ______ ___
pėdų vandens gilumoj, pe- tuvįaj turi ir daugiau gerą 
reitą nedėldienį buvo ras- iajęUny Vienas jų vra Apo- 
tos paskandintos automobi- Hnaras jonuškis/ ‘19 metu 
liūs ir sušaudytos gengste- amžiaus jaunuolis, kuris gv- 
no Currano lavonas. J vena Stoughtone, netoli Bo-

Thomas Curranbuvo So. gtono. jr vietinėse orlaiviu 
Bostono gengstens. Tūlas ienktynase anądien laimėjo 
laikas atgal jisai dirbti Gu- gražia taure dovana Laku- 
stino gengsterių kliube?n0 lai ; jfe Floridoi 
Gengsteriai tenai primuse hudamas dar 16 metų am- 

lr ^U1/ ■ žiaus. Dabar iis turi savo or- 
■ laivi ir uždarbiauja juo.

Jo tėvas, Jonas Jonuškis, 
vra pažangus žmogus ir jau 
20 metų kaip skaito “Kelei
vi”. Smagu pažymėti, kad

vieną policmaną 
ran’as mušeikas išdavė. 
Gengsteriai Dambrauskis ir 
Dineen buvo užtai nuteisti 
kalėjiman ilgiems metams.

Bijodamas keršto, Cur- 
Newranas išvažiavo i ±New “Keleivio” skaitytojų vai- 

Hampshire valstiją ir tenai kai visuomet kuo nors pasi- 
pasislėpęs nekurj laiką gy- žymi ir gražiai kelia lietuvių 
veno. į garbę.

Bet gustininiai surado jj i Jaunas Jonuškis turi di- 
ir tenai, parsivežė jj namo Įdėlių aspiracijų ir tikisi isi- 
ir nugalabijo, o kad pėdsa-j gauti admirolo Bvrdo eks- 
kų niekas nesurastų, nuvežė (pedicijon j pietinį žemės a- 
jj j Quincy ir nuo didelio šigalj.
akmenų kalno paleido su
visu automobilium j baisią 
duobę, kur yra 118 pėdų gi
lumo vandens.

Tačiau žmogžudystė išė-

Suėmė 5 žydus už faliyvu 
pinigų platinimą.

Šiomis dienomis valdžios' 
gagentai Bostone suėmė 5jo aikštėn. Vienas žmogos ž d kurie latino- netjk

vaikščiodamas tenai paste
bėjo pluduriuojant ant van
dens padušką nuo automo
biliaus sėdynės. Jis ją iš
traukė ir nunešė policijon. 
Tenai susekta, kad ant pa- 
duškos yra žmogaus krau
jo.

Policija tada nuvyko į 
Quincy akmeninę ir toj vie- { 
toj, nuo kurios galėjo but

ras dolerines. Gerry Martin 
pastatytas po $25,000 kau
cija, o Abrahamo Hurowi- 
tzo nepaleidžia be $10,000
užstato. Kitiems trims nu
statytos mažesnės “belos”. 

Vienas tų “biznierių” gyve- 
. no South Bostone.

Liepos 2 d. LSS. Camb-

i

Aukšta kokybė priklauso nuo gerų 
sudėtiniu, bet alaus skonis tai ilgu 
metų patyrimas ir sumanumas daryme.

Ir štai kodėl PICKWICK ALE ... 
išvystytas per dvi gentkartes darymo 
praktikoje... pasižymi kaipo geriau
sias Amerikos Elius — jungdamas savo 
aukštą kokybę su skoniu kurios tikre
nybėj nesulyginamai yra aukščiausios. 

\
Parsiduoda bonkomis arba iš bačkų pas 
geriausius pardavėjus restoranuose, val
gyklose ir viešbučiuose.

BR£W£AS SINCE 1370

EKSTRA! 
NAMŲ SAVININKAI, 

TĖMYKIT.
Ar norit, kad taksos butų:

____ X* X _ _ O T • a _ • 1 —R • tnustumtos j duobę automo- ™«e'aus ir .So- Bostono ■ numažintos? Jei taip, dėki-i 
bilius, ant akmenų taip pat Kuopos . ren«la - Plk"!k«’i“s Prle Massachusetts Reali 
rado daug kraujo lašų. Pa- ■ ežero. KitasjEstate
galiau duobės apačioje, prie ir kuopas prašom Ateikit , jų mitingą kuris
pat vandens, rasta vienas d’c"« įvyks sj ketvergą, 1 birželio,
automobiliaus ratas. Ibet dat.vvau“ muslJ piknike.

PAJIEŠKAU PARTNERIO I BIZNI
Vyro ar moteries; turi but neve

dęs. Puodu paskolas ant narni;. (22) 
MISS M. ZAM BACEVIČIŪTĖ 

44 Aspinuall Rd-. Dorchester. Mass.

ANT RENDOS
5 kambariai, visi įtaisymai, su 2 

pijazais. Lietuviams atiduodu tik už O\\ners draugijos. į ant mėnesio. (23)
55 Webster avė. Somerville, Mass.

/špentykit
Namus

MOO HE’S PENTU

Policija pasikvietė iš So-' 
mervillės narą, kuris perei-' 
tą nedėldienį pasinėrė j duo- •

Kom.

SUSIRINKIMAS.
Birželio 2 d., 7:30 vaka-bę ir 118 pėdų gilumoje ra-' 

do ant šono nugulusį didelį rę bus lietuvių socialistų su- 
buicką sedaną. Jis išnešė sirinkimas. Cambridge’aus, 
vieną jo blėtų su numeriu So. Bostono ir apielinkės 
D725S. Tos blėtos sąvaitė draugai malonėkit paskirtu 
atgal buvo pavogtos iš vie- laiku ateiti į “Keleivio ’ ofi- 
no garažo Maldene. ' So. Bostone. Yra svar-

Nusileido naras antru bių reikalų aptarimui.
kartu, ir už 30 pėdų nuo au
tomobiliaus rado aukštie- * 
ninka gulint žmogaus lavo
ną. Jis iškėlė jj viršun. Pa
sirodė, kad tai South Bosto-

J. Jankauskas, sek.

2,800 siuvėjų sugrįžo 
darban.

Moteriškų rūbų siuvėjų
no gengsteris Curran, kuris streikas Bostone jau baigia- 
nesenai teisme išdavė du si. Iš 3,000 streikierių apie 
savo sėbru, sumušusiu po- 2,800 jau grįžo darban. Jų 
licmana. Užtai Curranas bu- reikalavimai patenkinti, 
vo peršautas 5-kiais šūviais
ir paskandintas. Jis buvo 
šautas taip arti, kad nuo 
parako apdegusios jo dra
panos ir kūnas.

Šį panedėlį naras nusilei
do į tą duobę da vieną sykį 
ir rado da vieną automobi
lį paskandintą. Išrodo, kad 
gengsteriai jau ne vieną sa
vo aukų tenai yra palaidoję.1

Šį panedėlį policija
gengsterius jau suėmė dėl 
Currano nužudymo. Visi 
trys jie gyveno Dorchestery.
Vienas jų yra buvęs polic
manas, o du šiaip bomai.

GABIJOS ir AUŠRELĖS

Piknikas

Bostono turtuolis James 
J. Phelan gavo jau keliatą 
laiškų, kuriuose reikalauja-j 
ma padėti nurodytoj vietoje

8 vai. vakare. Old Timers’, PARSIDUODA 
Hali, Fields Corner, ant NAMAS ir KRAUTUVE 
Dorchester avė., Dorchester, Namas gražus, kambariai pa- 
Mass. togus, apačioj Drabužių ir čeve-

Atsiveskit ir savo drau- rykų Krautuvė, yisoki paranku-
gus. Susirinkit iš Dorcheste 
rio, So. Bostono ir iš kitur,

mai ir patogumai. Graži vieta, 
ant didžiosios gatvės ir skvero.

kurie priguli prie Bostono i Prie pat lenkų bažnyčios. Ta vie
ta yra apgyventa lietuvių ir len
kų. Gabus žmogus darys gražų 
gyvenimą ir dolerį. Parsiduoda 
pigiai.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 North Main Street 

MONTELLO, MASS.

miesto.

Vienintele Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienom* Popierą, 
įvairiu* geležiniu* daiktu* 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Sudarė
Kardware Co.

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

DR. J. MARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO 

Specialistas slaptų ir kroniškų «i*ų 
moterų ir vyrų, kraujo ir odau. 

Elektriką ir *0* gydoma 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston
Tel. Capitol 2257 Highlands *81* 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 

Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

South Bostono policma- 
nams įsakyta gaudyt grei
tuosius automobilistus, ku
rie stato pavojun gyvento
jus. •'

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir i* Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

Už CASH.
Broadway Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
3** W. Broadway. So.Boston,Maas

Tel. 0620

DORCHESTERY— 6 šeimynų na-1 
mas po 5 ruimus, atskirai šilumos— j 
steam heat—ir didelis yardas. Kaina, j 
devyni tūkstančiai. Savininko telefo-! 
nas—Columbia 4971. Taipgi So. Bos
tone dviejų šeimynų po 5 ruimus _ , . .
už $1500. (23) j «r Generatorius. Ištaisome su-
----- . i . .-----(lankstytus fenderius ir bodies

ANT PARDAVIMO ! jr apipentiname. Darbas

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

tomobilius. Sutaisom Ignitions

gva-
2 šeimynų stuba su visais naujais rantuojamas ir -rūciatisiaįtaisymais. Yra apie 2 akeriai žemės, rantuojamas ir Kaina pigiausia.

, labai gražus sodas, yra daug me- Vieta vadinasi (-)
! džių; yra trijų karų garadžius. Gali-' STEVE’S REPAIR SHOP 

ma laikyt vištų ir karvė. Labai puiki „ .
vieta. Platesnių informacijų klauski- 56o fcignth st. So.Boston, Mass.
te- (23) Tel. So. Boston 2351-R ,MRS. MARY' SHILALIENĖ . , • . , !
93 Cass st. Mest Rosburv. Mass. Steve Janeliunas, savininkas..4 BIRŽELIO-JUNE, 1933

Nedėlioję,
VOSE PA VILIONE

MAYNARD, MASS
i

Pirmas puikus piknikas. Bus įvai-
O raus SPORTO: Plaukimas. Lenkty

nės, Rungtynės. Dainos. Pasilinksmi
nimas ir Užkandžiai visiems. 

DOVANOS UŽ PASIŽYMĖJIMUS
DIRVELIO ORKESTRĄ. 1
Bosai išeis 10 v. ryte nuo 327 E 

Street, So. Bostone ir 12 Vernon St,
' Worcester, Mass.

Visus kviečia į šį puikų pikniką 
RENGĖJAI.

DR. J. HOLZMAN
1 ELM HILL AVENUE
Kampas Warren Street 

ROXBURY, MASS.
Telefonas Garrison 7767

Sugrįžo ir vėl užsiima praktika. Priima 
ligonius savo ofise ir atsilanko į namus 

esant, reikalui.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
M Scoilay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

L1ETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadnay, So.

TeL Univ ėraity 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTIST* 
VALANDOS: *-« ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., Į
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

TuL So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

tik
Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio” namo.

281 BROADWAY, tarp C ir D st. 
SO. BOSTON. MASS.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2172 ir 2799

Joseph H7. Casper 
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS

PAAIŠKINIMAS.
Miss M. Zambavičiutė 

$25,000, kitaip jo vaikas garsinosi laikraščiuose ir 
busiąs pavogtas. Policija jieškojo nevedusio vyro į 
stengiasi juodrankį suimti, j partneruis į biznį, šiuomi aš

--------------- pranešu, kad minėta pavar-
Bradfordo viešbuty įvyko de moteris yra vedusi ir ti- 

Massachusetts b a r b e r i ų kra jos pavardė po vyru yra 
konvencija, kuri nutarė vi- Marcelė Stanisloyaitienė. Ji 
soj valstijoj įvesti vienodą reikalavo per teismą persi- 
kainą: 50c už plaukų nukir- skyrimo, bet teismas jos 
pimą ir 20c už barzdos nu- reikalavimą atmetė, 
skutimą. • Joną* Stani*lov*iti*.

STRAND CAFE
374 BROADWAY, SO. BOSTON

PRIE E STREET
Visokie valgiai šviežiai pagaminti ir tikrai geriausi. Taipgi duo- 

alus. Kaina prieinamiausią. Vieta puošniai įrengta su viso- 
Nesusimaišykit, Strand Lunch persikėlė j naujų

PARSIDUODA GREITAI IR PIGIAI1 
naujas namas, vienos šeimynos, 7

kambarių, naujos mados įtaisymai; 2 
karų garadžius, Summer House, so
dnas, vištininkas, 4 lotai žemės, iš 
Bostono 10 mylių, apgyventa lietu- Į 
viais. Priežastis—turim išvažiuoti. j

J. LUKAS, (23)
Hooper Rd.. Readville, Mass.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

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

MRS. A. VALANCHUS
303 Canton Street, Randolph, Mi

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trokų Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Joe Kapočiunas, 
savininkai.

damas 
kiais parankumais 
vietą ir vadinasi

371 BROADMAY,
STRAND CAFE

Alb. Halgerman, savininkas.
SO. BOSTON, MASS.

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ.

Butų didelis neišmanymas kūrinti 
virtuvės pečių anglimis, kuomet galit 
Įsitaisyti OIL BURNERj Ypač pa
vasarį ir vasarą anglis netinka. Alie
jus greit užsidega, neduoda pelenų, 
nėra dulkių ir pigiau kaštuoja. Aš 
parduosiu ir ant išmokėjimo ir pats 
įstatysiu. (?)

P. KETVIRTIS
32* Rroadvvay, So. Boston, Mass. 

į Tel. S. Boston 4618-W

nrirnffli ilnmn. . r r .a . r . j

Veda
Daro viuua legalius

317 E STREET, 
(Kampas Broadiray)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 448*P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias pa tar na vi r 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikal 
vimų. Laidoja ant visokių kapini 
Kreipkitės jūsų nuliūdimo vala 
doj, duosime geriausių patarnav

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS. 
TeL Brockton 4119

DR. J. LANDŽIUMEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moturair vaikų. Vartoja X>Ray 
ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują. Ilapu-aparatų ištyrimui vidurių 

mų, fa* jĮigaudalM 1rauSSkiiOi

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:3* rak. 
534 EAST BROADWAT

patarimų laiškais kitur

____ Tel. S. B. 2712.
SOUTH BOSTON. MASS.
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