
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metama:
Amerikoje .................................. $2.00
Pietų Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur.......................$3.00
Prenumerata pusei metų:

Amerikoje .................................... $1.25
Kanadoje ir kitur už Suvienytų .

Valstijų ................................... $1.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
253. Breadaay, S» Boston, Mass.

KELEIVIS
LITHUANIAN V. EEKLY

Represents over 75,000 Lithuanians i n 
New England. and ab">ut 1,000,000 

in the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDI U J

THE TRAVELER-----------------------------------I.1TH1IANIAN VVEEKLY

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS 

253 Broadway, So.

No. 23 Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071

SO. BOSTON, JUNE-BIRŽELIO 7 D., 1933 M. 
Matter* February 23. 1905. at the Post Offic* at Boston, Mass., under the Act S, 1870.

Keleivio Telefonas 
So. Boston 3071 Met*rXCVIII

LAKŪNAS NATTERN LEKIA 
APLINK ŽEMES KAMUOLĮ.

MASKVOJ JĮ PASITIKO 
LABAI PRIELANKIAI.

Lietuviai lakūnai da neišlė
kė; jie laukia geresnio 

oro.
Anksti pereitos subatos 

rytą Amerikos lakūnas, 
Jimmie Mattern, sėdo j savo 
orlaivi ir vienas pats leidosi 
kelionėn aplink žemės ka
muolį.

Už 23 valandų ir 55 mi
nučių, nedėldieny, jis jau 
nusileido Norvegijoj.

Išpradžių jo buvo užsi
brėžta lėkti per Paryžių, bet 
ant jūrių jisai susitiko dide
lį audringą debesį, kurin įsi- 
rėžus visas jo orlaivis apša
lo ledais. Todėl lakūnas bu
vo priverstas keisti savo ke
lią. Vietoj lėkti į Paryžių, ji
sai nutarė pasukti į šiaurę 
ir lėkti per Norvegiją. Tuo 
budu jis dalinai aplenkė 
audrą.

Dėl šitos jo kelionės pa
keitimo spaudoje pasirodė 
žinių, buk Mattern savo ke
lionėj paklydęs. Kada jam 
buvo apie tai pasakyta, jis 
nusijuokė ir tarė: “Aš juos 
apgavau.”

Pasilsėjęs Norvegijoje, 
Mattern pasiėmė daugiau 
kuro ir šį panedėlį leidosi 
toliau į rytus.

Apie 9 valandą šio pane
dėlio vakarą drąsusis lakū
nas jau nusileido Maskvoje, 
padaręs nuo New Yorko 
4,683 mylias kelio į 51 va
landą ir 34 minutes, įskai
tant į tą laiką ir pasilsį.

Maskvos aviacijos lauke jį 
tuojaus apsupo Sovietų la
kūnai ir ištraukę iš mašinos 
išmetė jį kelis kartus aukš
tyn, parodydami jam tuo 
budu savo džiaugsmą ir 
svetingumą jam.

Sovietų aviacijos lauke 
daktaras pažiurėjp jo pulsą 
ir pareiškė, kad lakūnas la
bai nuvargęs ir jam būtinai 
reikalingas pasilsys.

Rusai nuvežė amerikietį į 
viešbutį, davė pavalgyti, 
paskui išmaudė ir paguldė 
lovon. Tuo tarpu rusų oriai 
vių mechanikai apžiurėjo 
Mattemo orlaivį, pripylė 
kuro, aliejaus ir sutaisė kas 
buvo sugedę. Keliose vieto
se buvo prakiurę lėktuvo 
sparnai, kuriuos rusai sulo
pė. Sparnai, matyt, prakiuro 
nuo ledų, kuomet orlaivį 
buvo pagavusį audra.

Pamiegojęs Maskvoje po
rą valandų, Mattern vėl pa
kilo oran. Sovietų valdinin
kai patarė jam lėkti per Sy- 
birą prisilaikant Rytų gelž
kelio linijos, vietoj lėkti į 
Alaską tiesiu keliu, nes pa
lei geležinkelį yra daugiau 
civilizacijos ir parankesnių 
vietų nusileisti. Iš Maskvos 
tas kelias eina per Kazanę, 
Sverdlovską, Omską, Novo
sibirską, Irkutską ir Chaba- 
rovską. Chabarovskas bus 
turbut paskutinė sustojimo 
vieta Sovietų žemėj. Iš tenai 
Mattern ketina daryt šuolį 
per Ochotsko ir Beringo jū
res tiesiai į Alaską, visai ne
liesdamas Japonijos. Iš Ala
skos gi per Kanadą vėl

New Yorkan, iš kui’ jis buvo 
išlėkęs. Kanadoj gal sustos 
Edmontono mieste.

Iki šiol Mattern sumušė 
jau visus greitumo rekordus, 
Lindbergo ir kitų. Bet kaip 
jo kelionė užsibaigs, da ne
žinia.

Tuo tarpu musų lakūnai, 
Darius ir Girėnas, da sėdi 
New Yorke ir laukia*-geres
nio oro. Jų lėktuvas “Litua- 
nica” jau paruoštas kelio
nei. Jie išbandė jį visokiais 
budais, su pilnu sunkumu, 
ir kitaip. Rodos, kad maši
na dirba gerai. Taigi dabar 
jie prisipylė ją pilną gazo
lino, aliejaus, ir laukia, ka
da susidarys palankios oro 
sąlygos. Šios sąvaites pra
džioje meteorologinės ži
nios rodė žemą atmosferos 
slėgimą tame ruožte, kuriuo 
jiems reikia lėkti; kadangi 
žemas atmosferos slėgimas 
reiškia audringą orą, tai Da
rijus su Girėnu laukia gere
snių sąlygų savo kelionei.

Lietuvoje tuo tarpu daro
mas didelis pasiruošimas 
jiems pasitikti. Po visą Lie
tuvą organizuojami komite
tai, kurie kvies lakūnus pas 
save. Tuo budu jiems tenai 
teks aplankyti visus mieste
lius. “Amerikos lietuviai 
atlekia oru!” — tai nepa
prasta Lietuvos kaimiečiam 
sensacija.

Lietuvio Prieš 
Lietuvį.

Abudu Detroito policijos 
tarnyboj.

Detroito “Evening Times” 
paduoda šitokią žinią:

Policmanas Juozas B. 
Lušaitis buvo nusiųstas prie 
numerio 12653 Gallagher 
avė., nes iš tenai buvo meta
ma laukan šeimyna ir tikė
tasi riaušių. Bet kada tenai 
nuvyko pažiūrėti saržentas 
Jurgis Vilaniški, jis rado sa
vo tautietį Lukšaitį miegant 
ir apskundė policijos vy
riausybei. “Lukšaitis mie
gojo taip kietai, kad aš išė
miau jo revolverį ir jis visai 
nejuto. Iš jo dvokė stiprus 
alaus kvapas”, pasakė teis
me saržentas VilanišĮkis. Už 
bausmę Lukšaičiui atimta 5 
lienos vakacijos.

Audra Apgriovė Chi
cagos Parodą.

Per Chicagos įhiestą šį 
panedėlį praūžė smarki au
dra, nuo kurios daug nuken
tėjo Pasaulinė Paroda. Vie
nas žmogus buvo užmuštas, 
20 sužeista ir apie 60,000 
žmonių turėjo bėgti į visas 
puses jieškodami saugios 
vietos. Vienas 625 pėdų au
kščio plieno bokštas, pasta
tytas atlaikyti 120 mylių 
viesulą, buvo nulenktas 18 
?olių.

PINIGŲ YRA APYVAR- 
TOJ $2,218,000,000.

Federal Reserve Board’o 
pranešimu, gegužės 31 die
ną federalinės valdžios pi
nigų apyvartoj buvo 2 bilio- 
nai ir 218 milionų dolerių.

Streikas “Miško 
Armijoj”.

Miško armijoj, kuri dirba 
Plymoutho apylinkėj, netoli 
Bostono, pereitą sąvaitę bu
vo kilęs “streikas”. Kuomet 
raržentas sušvilpė 1 valan-1 
dą po pietų 102 kompanijai į 
susirinkti rikiuotėn, nei vie-, 
nas bedarbių neišėjo iš savo 
budos. Jis švilpo pakol už-1 
duso, bet vistiek jo niekas 
neklausė. Kuomet jis pradė
jo teirautis, kodėl jie jo ne
klauso, bedarbiai atsakė, 
kad jie nenori eit miškan 
dirbti per lietų. Galų gale 
vyrai išsirikiavo. Saržantas 
sušuko, kad tie, kurie atsisa
ko eit dirbti, išeitų iš eilės į 
priešakį. Išėjo tik 3 drąses
ni. Visi trys buvo iš South 
Bostono. Juos tuojau atsta
tė už nepaklusnumą ir su
grąžino namo.

Saržentas sako, kad jo 
kempėj priviso “raudonųjų” 
agitatorių, kurie kursto be
darbius prie maišto. -

Bet bedarbiai sako, kad 
prie streiko juos privedė ne 
kokie ten “raudonieji” agi
tatoriai, o žiaurus viršinin
kų apsiėjimas ir biaurus 
maistas.

Policija Užpuolė 
Demonstraciją.

San Diego, Cal.—Šitame 
dykaduonių ir milionierių 
apgyventame mieste pereitą 
sąvaitę komunistai įtaisė 
demonstraciją prieš milita- 
rizmą ir nedarbą. Susirinko 
apie 300 žmonių. Viskas bu
tų pasibaigę ramiai, jeigu 
policija nebūtų sukėlusi 
riaušių. Ji puolė demons
trantus, pradėjo mėtyt gazi- 
nes bombas ir mušti begin
klius žmones lazdomis. As
tuoni demonstrantai buvo 
areštuoti ir uždaryti kalėji
man. Buvo sudaužyta daug 
galvų.

NORI SUSPROGDINT 
MUSCLE SHOALS 

TVENKINĮ.
Alabamoj armijos inži

nieriai yra pastatę vadina
mąjį Musele Shoals tvenkinį 
elektros pajėgai gaminti. 
Tų darbų pažiūrėti suva
žiuodavo labai daug žmo
nių. Dabar tačiau armijos 
vyriausybė nutarė publikos 
daugiau tenai nebeįsileisti, 
nes esą gauta žinių, kad kaž 
kas ruošiasi tvenkinį iš
sprogdinti. Gal tai butų ka
pitalistų sąmokslas, nes tas 
tvenkinys jiems daro kon
kurenciją.

PAKELE 9,000 VERPIKŲ 
ALGAS.

Fall River mieste dvi ver
pimo kompanijos pereitą 
sąvaitę paskelbė, kad nuo 
12 birželio dienos jos pakei
siančios savo darbininkams 
12,/2 nuošimčių algas. Tas 
paliečia 9,000 darbininkų.

ATSIVĖRĖ VEZUVIJAUS 
’ UGNAKALNIS.

' Italijoj pradėjo smarkiai 
veikti' Vezuvijaus ugnakal- 
nis. Verdanti lava su pele
nais ir akmenimis pradėjo 
šauti viršun dideliais stul 
pais ir kristi ant aplinkinių 
kaimų. Tersigno, Bosco ir 
Trecase kaimų gyventojai 
išbėgiojo didelėj panikoj.

Japonija Pasirengus 
Karau Su Sovietais.

Vykdamas -Londono eko- 
nominėn konferencijon, pe
reitą sąvaitę Bostone buvo 
sustojęs Japonijos vyriausis 
delegatas Kikužiro Išiji, ku
ris papasakojo laikraščių re
porteriams įdomių dalykų 
apie Japonijos užsienio po
litiką.

Karas tarp Japonijos ir 
Kinijos jau užbaigtas, pa
reiškė jisai. Japonai pasi
trauksią už Didžiosios Kinų 
Sienos, kurią jie skaito isto
rine Mančukuo (Mandžuri- 
jos) siena. Džeholo provin
ciją japonai pasiryžo pris
kirti prie Mančukuo.

Prieš rusus japonai nema
ną daryti jokių žygių, bet 
Rusija galinti susikivirčyt 
su Mančukuo, kurią valdo 
japonai. Rusų Vladivosto
kas, vienatinis jų uostas Pa- 
cifiko vandenyne, dabar 
stovįs tarp Manučkuo ir ju
ros. Taigi Rusija ir Manču
kuo čia stovi viena kitai ant 
kelio ir maišosi po kojų. Dėl 
to bile diena galįs kilti kon
fliktas. Kilus konfliktui, ja
ponai turėsią padėti Man
čukuo armijai užimti Vladi
vostoką. Vadinasi, Japonija 
turi būti pasiruošusi karui 
su Sovietais.

Taip atvirai pasakė Japo
nijos atstovas Kikužiro Išiji.

“GELBĖDAMAS TĖVY
NĘ” MORGANAS PADA

RE $1,067355 PELNO.
Morgano finansinių ma

chinacijų tyrimas senate kas 
diena atskleidžia vis naujų 
paslapčių. Musų skaitytojai 
gal atsimena, kaip 1929 me
tai staiga pradėjo griūti 
“stock marketas”. šėrų kai
nos krito kaip nuo tilto. Vi
si nusigando, kilo didžiau
sia panika. Bet po kelių die
nų kritimas sustojo ir kai 
kuri laiką Šerai vėl kilo. 
Laikraščiai tada rašė, kad 
Morganas išgelbėjęs šalį 
nuo kracho. Jis sutvėręs 
“poolą” biržai palaikyti. 
Dabar gi tyrinėjimas paro
dė, kad iš to “stockų" kriti
mo Morganas tik pasipelnė: 
jisai padarė $1,067,355 pel 
no. Prisipirko šėrų žema 
kaina, o kai kaina pakilo, 
tuoj išpardavė.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
VOKIETIJOJ FORMA

LIAI PANAIKINTA.
Gegužės 31 dieną Berlyne 

paskelbta, kad nuo tos die
nos Vokietijos komunistų 
skaitosi formaliai panaikin
ta ir jos organas “Rote 
Fahne” uždarytas “ant visa
dos”. Tas “ant visados”, ži
noma, reiškia tik patol, pa
kol Hitleris bus nuverstas ir 
uždarytas kalėjiman.

NAMŲ SAVININKAI GA
LI SAVO TAKSAS

ATIDIRBTI.
Weymouth, Mass. — šio 

miestelio valdyba nutarė, 
kad namų savininkai, kurie 
neturi iš ko užsimokėti tak
sų už namus, gali savo sko
lą miesteliui atidirbti prie 
gatvių taisymo. Už dienos 
darbą miestelis skaito $5.00. 
Kas persilpnas dirbti, pavy
zdžiui moterys ar seni vy
rai, gali pastatyti kitą dar
bininką savo vieton.

Ir Hooveris Buvo
Morgano “Insaide- 

ris”.
Morgano byloj pereitą są

vaitę buvo iškelta aikštėn, 
l;ad ir prezidentas Hooveris 
buvo vienas tų laimingųjų, 
kuriems Morganas pardavi
nėjo šėrus žemiau biržos 
kurso. Tik vietoj Hooverio 
vardo buvo padėtas Ri- 
ekardo vardas. Morganas 
supirko United Corpora- 
tion’o šėrus po $1 ir patarė 
juos pirkti savo favoritams. 
Paskui Morganas išstatė 
tuos šėrus ant biržos publi
kai po $40 ir jų kaina pasie
kė $47. Tada Morgano pa
tariami favoritai išpardavė 

j tuos šėrus publikai ir prisi
kišo kišenius pinigų, o pub
lika pasiliko su Šerais, kurių 
kaina vėl nukrito arti $1. 
Kada paprastas plėšikas at
ima žmogui kelis dolerius, 
tai sugautas jis gauna kalė
jimo. Bet kada Wall Streeto 
maklioriai apiplėšia publi
ką ant milionų dolerių, tai 
jie vadinami “šimtaprocen
tiniais patriotais”. Tai ve, 
ką reiškia kapitalistinė sis
tema.

Banditai Sustatė 
Prie Sienos 11 

Žmonių.
Vieną pereitos sąvaites 

vakarą nedideliame New 
Yorke restoranėly, vadina
mam “Castle Cafe”, vaka
rieniavo apie 10 žmonių. 
Staiga įnėjo 4 vyrai, išsi
traukė didelius revolverius 
ir sušuko, kad visi stotų vei
dais į sieną ir nesijudintų. 
Sustatyta iš viso 11 žmonių. 
Tuomet vienas banditų ci
niškai atsiliepė: “Na, jus 
žiurkės, kaip jums dabar tas 
patinka?” Po to banditai 
paleido keliolika šūvių į su
statytus prie sienos žmones 
ir pabėgo. Vienas krito ne
gyvas, 5 buvo sužeisti. Bet 
pribuvusi policija rado tik 
užmuštąjį ir du sunkiai su
žeistus. Visi kiti pabėgo ir 
dingo. Manoma, kad visi jie 
buvo gengsteriai, ir kad 
juos tenai užpuolė priešin
gos gengės galvažudžiai.

TILLINGHAST GAVO 
“KIKĄ”.

Imigracijos reikalų komi- 
sionierė Bostono distriktui 
buvo Anna Tillinghast, ku
ri kaip alkanas kurtas me
džiodavo ir deportuodavo 
nelaimingus ateivius, ku
riems teko įvažiuoti į šią ša
lį ne pagal nustatytas imi
gracijos taisykles.

Ne vienas ir lietuvis dėl 
jos nukentėjo. ,

Bet jos tarnybai netikėtai 
padaryta galas. .Pereitą są
vaitę ji ruošėsi važiuoti į 
VVashingtoną imigracijos 
komisionierių konferenci
jon, kaip iš Washingtono 
atėjo telegrama, kad ji tuo
jaus rezignuotų.

Ją išspyrė laukan Darbo 
Departamento sekretorė 
Miss Frances Perkins.

Moterys gali but kunigais.
Škotijos bažnyčios visuo

tinis susirinkimas nutarė, 
kad moterys gali but baž
nyčios viršininkėmis ir ku
ni cais.

Duos 2,200,000,000 Dolerių 
Horgitiaiiis 1Palengvinti.

Pabėgę Kaliniai Pa
kėlė Siaubą.

Pereitą sąvaitę iš Kansas 
valstijos baudžiamojo kalė
jimo pabėgo 11 kriminalis
tų. Jie turėjo įšmugeliuotų 
ginklų, todėl netikėtai už
pulti sargai turėjo atidaryti 
kalėjimo vartus, nes bijojo, 
kad kaliniai jų nesušaudytų. 
Bėgdami kaliniai pasiėmė 
su savim kalėjimo wardeną 
ir keliatą sargų, kad galėtų 
jais užsidengti nuo galimo 
šaudymo iš užpakalio. Ištru
kę laisvėn kaliniai pasidali
jo į dvi grupes, kiekviena 
pasigrobė automobilį ir lei
dosi į kalnus. Viena grupė 
sustabdė automobilį su tri
mis moterimis ir vienu vyru. 
Vyrą išmetė laukan, o mote
ris pasiėmė su savim ir nu
dūmė, šaudydami visus, kas 
tik norėjo jiems kelią pasto
ti. Vienas policmanas buvo 
užmuštas, apiplėštas vienas 
bankas ir gazolino stotis, ir 
po visą valstiją sukeltas te
roras. Nuvažiavę apie 100 
mylių nuo kalėjimo, bandi
tai paleido moteris ir kalėji
mo sargus, wardenui davė 
da $1 pinigų, kad nusipirk
tų ką nors užsikąsti, o patys 
nuvažiavo toliau. Paskui 
bėgliai pakriko kas sau ir 
kiekvienas stengėsi “rekvi
zuoti“ sau automobilį ant 
kelio. Iki šio antradienio 3 
jų buvo jau sugauti.

Kinai-Japonai Pasi
rašė Karo Paliaubas.

Pereitą sąvaitę tarp japo
nų ir kiniečių buvo pasira
šyta karo paliaubų sutartis 
ir šiaurės Kinijoj sustabdy
ti visi mūšiai. Sutartis rei
kalauja, kad kiniečiai demi
litarizuotų visas sritis, ku
riose japonai nori įsitvirtin
ti. Visi kiniečių savanorių 
korpusai turi but panaikin
ti. Ir kiniečiai su viskuo su
tiko. Vėliau bus taikos de
rybos.

FAŠISTAI PASMERKĖ
4 ŽMONES MIRIOP.

Pereitą sąvaitę Berlyne 
buvo byla suimtų žmonių 
dėl įvykusių 1932 metais fa
šistų ir komunistų mušty
nių Altonoj, kur 12 žmonių 
buvo užmušta ir 50 sužeista. 
Dėl tų riaušių hitlerininkai 
dabar nuteisė 4 žmones nu
žudyt, o šešis katorgom

HITLERININKAI DUOS
PASKOLĄ JAUNA

VEDŽIAMS.
Kad pagreitinus gyvento

jų dauginimąsi, Vokietijos 
fašistai nutarė duoti kožnai 
jaunavedžių porai 1,000 
markių paskolą iš valstybės 
iždo be jokio nuošimčio.

GAISRAS BEPROTNAMY
Worcester, Mass.— Vals

tijos beprotnamy čia kilo 
gaisras pereitą sąvaitę, pa
darydamas apie $30,000 
nuostolių. Šitoj įstaigoj ran
dasi 1,800 bepročių ir 200 
jų buvo jau iškelta kitur, 
kad nesudegtų.

NAMŲ PASKOLOS ĮSTA
TYMAS JAU BAIGIAMAS

Valdžia ims S nuošimčius 
palūkanų ir duo* 15 metų 

laiko išsimokėti.
Kongrese jau baigiamas 

ruošti vadinamas “Home 
Loan Bill” arba namų pa
skolos įstatymas, kurio tik
slas yra palengvinti namų 
savininkams morgičius. Šį 
panedėlį šitas bilius perėjo 
Senatą jau paskutinį kartą 
ir dabar yra perduotas At
stovų Butui užgirti. Čia jam 
jokių kliūčių nesimato. Tai
gi tikimasi, kad už kelių diė- 
nų prezidentas jau galės ai
tą įstatymą pasirašyti ir pri
spausti namų savininkai ga- 

. lės greitu laiku gauti pagal
bos.

Šituo įstatymu yra stei
giama nauja valdžios kor
poracija su $200,000,000 

'pagrindinio kapitalo, ir jai 
duodama gale 3 metų laiko
tarpy nuo jos įsikūrimo iš

keisti $2,000,000,000 sumai 
paskolos bonų.
Gatavais pinigais bus dučę 

dama namų savininkams 
tiesioginė paskola, bet ne
daugiau kaip 50% namo 
vertės, o bonais bus išper
kami seni bankų morgičiai. 
Pavyzdžiui, žmogus turi 
pasiskolinęs iš banko $6,000 
ant savo namo; laikas jau 
suėjęs tą morgičių bankui 
atmokėti, bet namo savinin
kas neturi pinigų ir negauna 
niekur pasiskolinti. Tuomet 
ateina jam į pagalbą šita 
Namų Paskolos Korporaci
ja. Ji duoda bankui už tą 
morgičių $6,000 vertės savo 
paskolos bonų, kurie neš 4 
procentus palūkanų ir bus 
paliuosuoti nuo taksų, o 
morgičių pasiima sau ir duo
da namo savininkui 15 metų 
laiko išsimokėti, imdama iš 
jo per tą laiką 5 procentus 
palūkanų.

Kokiais keliais, per ko
kias agentūras ar biurus šita 
pagalba bus žmonėms tei
kiama, šiandien da nėra ga
lutinai žinoma. Siūloma pa
skirti kiekvienai valstijai 
federalinės valdžios agentą, 
kuris šitą darbą prižiūrėtų ir 
kontroliuotų. Bet kaip tas 
reikalas galutinai susitvar
kys, bus paskelbta vėliau.

Iš pradžių Roosevelto bu
vo nusistatyta duoti pagal
bą tik tiems namams, kurių 
vertė nesiekia aukščiau 
$10,000; bet Atstovų Bute 
šita riba buvo pakelta iki 
$15,000, o Senatas šį pane
dėlį pakėlė net iki $25,000 
vertės. Vadinasi, keno na
mas yra įtaksuotas aukščiau 
$25,000, tas palengvinimo 
negaus.

Pašto vežėjų alfo* turi but 
nedidesnės $17300.

Washingtono senatas nu
tarė, kad jokia laivų arba 
orlaivių kompanija negali 
vežti pašto, kuri moka savo 
viršininkams daugiau kaip 
$17,500 algos metams. Jei
gu dabar yra su tokiomis 
kompanijomis padaryti kon
traktai, tai prezidentas įga
liojamas juos atšaukti.

ia.. ________ — - ----- ’
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“PANELĖ” PATRAUKĖ 
TEISMAN KUN. JANU

UONĮ.
Nevedę musų “tėveliai” 

visur turi bėdų dėl “pane
lių”. Štai, 20-tame “Argen
tinos Žinių” numery skaito
me, kad tenai, Argentinoje, 
į kažin kokios “panelės” si
joną įsipainiojo labai no- 
bažnas “tėvelis” Janulio- 
ni&

“Arg. Žinios” sako:
“Kun. J. Janulionis ‘švytu

ryje’ verkšlena, kad jis yra pa
trauktas į teismą ir kad ‘Arg. 
Žinios’ ji labai išnevožijo, pa
skelbdamas patį faktą. Jis juk 
esąs Lietuvos valdžios atsius
tas atstovas ir reikalaująs Pie
tą Amerikos pasiuntinį apgin
ti jo blogą vardą.

“Reikia pastebėti, kad lietu
vių kolonija Janulionį pažįsta 
kaip didelį šmeižiką, provoka
torių ir neperskiriamą Jokū
baičio draugą. Dabar Jokūbai
tis nuteistas šešiems metams 
kalėti. Ir kuo, pagaliau, kaltas 
‘Arg. žinių’ redaktorius, kad 
kažkokia panelė patraukė Ja
nulionį į teismą.”

Ką jegamastis Janulionis 
tai “panelei” padarė, laik
raštis nepasako; bet pada
ryti ką nors turėjo, nes be 
reikalo mergina kunigo tei
sman juk netrauks.

ŠELPIMO PINIGAIS LEI
DŽIA KUNIGŲ LAIK

RAŠTI.
“Argentinos Žinios” (Nr. 

20) rašo:
“žinome visi gerai, kad Lie

tuvos vyriausybė kasmet siun
čia dešimtimis tūkstančių pesų 

* Argentinos lietuviams, bet de-: 
ja, tie pinigai suvartojami ka-' 
talikų bendruomenių, varpelių Į 
ir visokių šventų organizacijų;
steigimui bei jų narių palaiky-. ... ,
mui, o kolonija už tai gauna valgyklos, žinoma, pa>ipel- 
bedarbių pašalpoms leidžiamą py®’ _ kokia is to nauda 
šmeižtų ir provokacijų savait- žmonėms, kūne neturi dar- 
raštį ‘švyturį’, o visą kitą tie ir neturi 1S ko gyventi 
patys sudoroja. .

“Jei bent vienų metų teikia
mas iš Lietuvos pašalpas pas
kirtų kolonizacijos reikalui, tai 
per vienus metus už tuos pini
gus butų galima nupirkti iki 
1,000 ha žemės, kur galėtų til
pti visi Argentinoj esanti lie
tuviai bedarbiai ir nereikėtų 
jiems nei elgetauti, nei miesto 
šiukšlynuos gyventi.”

Jeigu Lietuvoje butų sei
mas, valstybės pinigai ne
būtų šitaip eikvojami. Da
bar gi tautininkų valdžia 
daro ką nori, nes nėra kas 
galėtų patraukti ją atsako
mybėn.

KOMUNIZMAS PO “BIB 
LIZMO” PRIEDANGA?
Šiomis dienomis Lietu

vos vidaus reikalų ministe- 
ris uždraudė įvežti ir platin
ti Lietuvoje visą eilę leidi
nių, kurių žymesni yra šie:

“Išgelbėjimas”, “Arpą 
Dievo”, “Suraminimas žy
dams”, “Milionai dabar gy
venančių nemirs”, “Sura
minimas žmonėms”, “Pa
saulio nuliūdimas”. “Pagei
daujamoji valdžia”, “Vė
liava dėl žmonių”, “Kur 
randasi numintieji”, “Ar 
gali kalbėtis gyvieji su nu
mirusiais”, “Ką sako bibli
ja apie peklą”, “Dieviška
sis amžių planas”, “šešėliai 
šv. Šėtros”, “Pragaras”, 
“Kasdieninė Dangiškoji 

Manna.”
Beveik visos šios knygos 

yra išleistos Amerikoje 
“Tarptautinio Biblijos Stu
dento Susivienijimo” var
do. Tačiau Lietuvos valdžia 
įžiūrėjo, kad po “biblizmo” 
priedanga šituose raštuose 
yra skleidžiama komunisti- 
pė projmgąndą.

PASAULINĖ PARODA
CH1CAGOJ KRIZĖS
NEPALENGVINO.

Chicagos biznieriai tikėjo
si, kad Šimtmečio Pažangos 
Paroda tenai pakels biznį ir 
visiems pripildys kišenius 
pinigais. Tariant “Naujie
nų” bendradarbio žodžiais:

“...buvo manoma, jog namų- 
žemės kainos pakils ne tik Chi- 
cagoj, bet ir Chicagos apylin
kėse, o rendos pakils net dvi
gubai, nes iš-visų šalių su
plauks tūkstantinės minios 
žmonių, kuriems reikės pasto
gės. Įvairios krautuvės turės 
prisiimti dvigubai tiek patar
nautojų. kad suspėjus patar
nauti kostumeriams. kurių bus 
pilnos krautuvės. Gatvėkariai 
ir busai užsikimš keleiviais, 
kurie be paliovos važinės šian 
ir ten. Bažnyčios bus kupinos 
žmonių. Mat, iš tų tūkstančių 
atsiras nobažnų maldininkų, 
žmonės spiesis į parodos cent
rus, mokėdami aukštas kainas 
už įžangos tikietus. žodžiu sa
kant. per parodą biznis eis kul- 
varta, iš ko chicagiečiai turės 
daugiau, negu gerbūvį.”

Taip buvo manoma, bet 
netaip išėjo. Štai, paroda 
jau čia, o lauktojo gerbūvio 
visai nesimato. “Naujienų” 
bendradarbis sako, kad—

“...prekyboje entuziazmo dar 
vis nesireiškia. Didžiosios dirb
tuvės tik su tiek darbininkų 
tedirba, kad vos galėjus savo 
gyvybę palaikyti. Bedarbių ar
mija slankioja iš vienos dalies 
miesto į kitą, darbo jiems nė
ra. Toms bedarbių masėms 
tenka tik pasidžiaugti pasižiu
rėjus Į pilnus puikių produktų 
pripildytus krautuvių langus, 
o ne ką nors pirktis ir biznį 
daryti.”

Kai kurie viešbučiai ir

KUNIGAS PRIPAŽĮSTA 
LAISVAMANIAMS 

NUOPELNĄ.
Vienas kunigas “Darbi

ninke” pasakoja, kaip kuni 
gai turi saugotis, kad jų ne- 
pasigautų laisvamaniai. 
Girdi:

“...musų idėjų priešai nepra
leidžia nei vienos progos kur 
nors prikibti, nepražiuri nė 
vieno sakinio, kad nepasinau
dotų nepadarę šiokio bei tokio 
užmetimo. Taigi katalikų spau
dai tenka apsvarstyti kiekvie
ną naudojamą žodį. nes kelios- 
dešimtys oponentų jau tyko 
pasigauti kiekvieną, kad ir ma
žiausią klaidelę. Tuo budu ka
talikų laikraščio uždavinys y- 
ra sunkesnis negu kokio kito 
laikraščio.”

Kas tiesa, tai tiesa. Jeigu 
ne laisvamaniai, tai katali
kai net ir laikraščių netu
rėtų. Juk ir pats “Darbinin
kas” gimė tik dėl to, kad ko
votų prieš “Keleivį”.

TIKISI DAUGIAU 
PABĖGĖLIŲ.

Chicagoje leidžiama lie
tuvių komunistų “Vilnis” 
paskelbė, kad tūlas jos 
draugas J. P. Milleris neuž
ilgo išvažiuosiąs į Sovietų 

Rusiją.
“Naujoji Gadynė” daro iš 

to išvadą, kad “neužilgo tu
rėsime naujų pabėgėlių”.

Reiškia, paragavęs komu
nistiškų pyragų tas draugas 
Milleris bėgs iš Rusijos, taip 
kaip pabėgo kiti Amerikos 
komunistai.

“Naujoji Gadynė” turi 
žinoti ką kalba, nes. vienas 
jos redaktorių irgi yra pabė
gęs iš Sovietų žemės.

Ar nepabėgai, drauge 
Butkau?

Pilniausi Bankiniai Parankumai
Naminiai ir Užsieniuose

★

Seniausia ir Didžiausia Naujos Anglijos 
Finansine Įstaiga

"FIRST
NATIONAL BANK of 

BOSTON

UŽSIMANĖ “VEIKĖJŲ
KONFERENCIJOS”.

“Sandara” nori “Ameri
kos lietuvių veikėjų konfe
rencijos.” Ji sako:

“Butų gerai, kad prieš arba 
tuojaus po ‘Lietuvių Dienos’ 
pasaulinėj parodoj, Chicago j į- 
vyktų musų veikėjų konferen
cija aptarti bendrus išeivijos 
reikalus. Ne daug terandame 
progų sutikti kitų kolonijų 
tautiečius; dar rečiau susiei- 
nam į krūvą rimtiems pasikal
bėjimams apie artimiausius sa
vo uždavinius.

“Musų veikėjų konferencija 
butų dar tuom naudinga, kad 
į visuomenišką judėjimą į- 
brėkštų naujo ūpo, entuziazmo 
ir pasiryžimo. Geriau pažintu- 
mėm vieni kitus; įsitikintum, 
jog tautinis darbas išeivijos 
tarpe nėra miręs, bet gyvuoja 
ir plečias.”

Bet “Sandara” neparodo 
nei vieno ypatingo reikalo, 
kuriam tokia konferencija 
butų reikalinga. Sakyti, 
kad ji reikalinga “rimtiems 
pasikalbėjimams apie arti
miausius savo uždavinius”, 
tai tušti žodžiai.

TAUTA KĮLA, BET...
Lietuvos Centralinis Sta

tistikos Biuras parodo, kad 
šventoj musų Lietuvoj kas 
metai gimsta' vis daugiau 
“pavainikių” kūdikių”. Lie
tuvoje “pavainikiais” kūdi
kiais vadina merginų kūdi
kius. Štai kaip didėja jų 
skaičius:

1930 metais “pavainikių”
gimė........ x.....................4,282

1931 metais............4,477
1932 metais.............4,865
Kada per metus gimsta

4,865 “pavainikiai”, tai 
apie 14 jų išpuola kožnai 
dienai. Vadinasi kas diena 
apie 14 merginų mažutėje 

. katalikų tautelėj tampa mo- 
I tinomis!
i Patriotai gali džiaugtis, 
.kad musų tauta kįla. Bet 
ką apie tai gali pasakyti 
moralistai?

Laigvamanybe paliuoMos 
bininkos nuo pragaro 
o socializmas — ii kapitalizmo 
vergijos.

, 1784 1933

Skyriai Visose Miesto Dalyse

LIETUVOS IR VOKIETIJOS PERVER- 
SKIŲ PARALELES.

Tarp 17 gruodžio perver
smo Lietuvoje ir dabartinio 
hitlerininkų smurto Vokieti
joj yra labai daug lygiagre
čių bruožų, daug panašumo.

Nors paviršium žiūrint iš-, 
rodo, kad Lietuvos pervers-i 
mą padarė karininkai, ta-į 
čiau geriau panagrinėję at
rasime, kad vyriausi to 
smurto inžinieriai buvo kle
rikalai, kurie buvo sumušti 
1926 metų seimo rinkimuo
se ir kuriems gręsė sunkios 
bausmės už valstybės turtų 
išvogimą. Klebonai ir jų za
kristijonai, pasidarę “dak

tarais” ir m misteriais, norė
jo nuversti demokratinę 
valdžią, kad išvengus kalė
jimo. Perversmas buvo pa- i 
darytas karininkų ranko
mis, bet klerikalams iš už-; 
kulisių režisieriaujant

Vokietijoj panašus reži
sierių darbas teko atlikti 
nacionalistams su Hugen- 
bergu priešaky. Nacionalis-i 
tai visuomet buvo aršiausi; 
demokratijos neprieteliai iri 
visuomet korė ant jos šunis. 
Jie nuolatos rėkdavo, kad 
už visas Vokietijos nelaimes 
esanti kalta demokratija, y- 
pač socialdemokratija. Ir 
demokratija Vokietijoj ta

po sugriauta. Sugriovė ją 
hitlerininkų gaujos, bet na
cionalistams kurstant ir pa
dedant.

Vokietijos nacionalistai, 
taip kaip ir Lietuvos kleri
kalai, tikėjosi, kad sunaiki 
nūs demokartinę valdžią jie 
galės atsistoti prie valstybės 
vairo.

Apsigavo ir vieni ir kiti. 
Lietuv. klerikalai po perver
smo kad ir buvo prie valsty
binio lovio prilindę, bet tau
tininkai juos atstume ir jau 
kelinti metai musų klebonai 
tik iš tolo į tą lovį žiūrėda
mi seiles varvina.

Kaip apsišutino Lietuvos 
prabaščiai, taip apsišutino 
ir Vokietijos tautininkai ar
ba nacionalistai. Iš pradžių 
jiems buvo kelios vietos mi- 
nisterių kabinete duotos;

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Ateivių Problemos
Kuomet ateivis atvyksta ne 

savo vardu.

Klausimas: Aš atvykau 
1920 metais legaliai, žinau 
atvažiavimo dieną ir laivo 
vardą, bet ne savo vardu. 
Aš pasinaudojau pasportų, 
kuris buvo išduotas mano 
broliui, ir jo vardu atvažia
vau, o brolis ir dabar gyve
na Lietuvoj. Dabar aš gir
džiu, kad man reikia čia le
galizuoti savo buvimą. Ar 
ištikro tas reikalinga?

Atsakymas: ' Kadangi 
tamsta pats prisipažįsti, kad 
atvažiuodamas nepadavei 
savo tikrojo vardo, tai Na
tūralizacijos Biuras lieps 
tamstai legalizuotis. Tuo 
budu įrodysi, kad ištikro esi 
tas asmuo, kuris 1920 me
tais buvo įleistas svetimu 
vardu.

Karo veteranų naturalizavi-

pats jų vadas Hugenbergas 
buvo paskirtas žemės 
ūkio ministeriu; tačiau 
dabar jų pareigų sritys yra 
kas diena vis daugiau siau
rinamos ir prie įvairių mini
sterijų statomi Hitlerio ko
misarai. Pavyzdžiui, šalia 
užsienių reikalų ministerio 
Guentherio tapo pastatytas 
“komisaras” Rosenbergas, 
Hitlerio patarėjas, kuris 
faktinaj nustato visą dabar
tinę Vokietijos užsienių po
litiką. Gi nacionalistų va
das Hugenbergas, būdamas 
žemės ūkio ministeriu, turi 
klausyt hitlerininko specia
listo Darrės. Negana to, jau 
pradedama kalbėti, kad 
Hugenbergas, daugiausia 
padėjęs savo laikraščiais 
Hitleriui įsigalėti, neužilgo 
busiąs Hitlerio areštuotas.

Ar tai nepanašu Lietuvos 
klerikalų likimui?

Kažin kas yra pasakęs, 
kad “revoliucija ryja savo 
vaikus.” Lietuvos klebonai 
ir Vokietijos nacionalistai 
dabar galėtų pasakyti ki
taip: “Reakcija ryja savo 
tėvus”.

Bet, anot “Lietuvos Ži
nių” bendradarbio, tai butų 
tik mirštančios gulbės ar, 
geriau sakant, nuklimpusio 
verbliudo giesmė, nes daly
kų eiga nuo to nepasikeistų. 
Gavo per galvą vieni, o da
bar gauna kiti.

KAN. TUMAS BUVĘS 
“NUGYDYTAS.”

Tuojau po kan. Tumo mir
ties Kaune pasklido gan
dų, kad kan. Tumas miręs 
ne plaučių uždegimu, o ple
uritu. Esą gydęs kan. Tumą 
gydytojas nepažinęs tikros 
ligos, dėl to netinkamai gy
dęs ir, kaip sakoma, ligonį 
nugydęs.

Tokios kalbos pasklido iš 
pačių gydytojų tarpo. Dėl to 
kalbų paliestas gydytojas 
kreipėsi į Medicinos draugi
ją, kad kan. Tumo mirties 
priežastį patikrintų. Ben
drai, gydytojų tarpe kilo 
didelis subruzdimas.

Klausimas: Tarnavau A- 
merikos armijoj didžiojo 
karo metu, paskui išvažia 
vau užsienin ir 1926 m. vėl 
sugrįžau į šią šalį. Dabar 
noriu tapti piliečiu. Ar man 
reikia imtis “pirmąsias po
pieras?”

Atsakymas: Palengvinta 
naturalizavimosi procedūra 
buvusiems kareiviams nepi- 
liečiams yra pratęsta dar i 
ki 1934 metų 24 gegužės. 
Taigi tamstai “pirmųjų po- 
pierų” dar nereikia. Gali 
tuoj paduoti natūralizacijos 
peticiją be “pirmųjų popie- 
rų”.

Kaip pilietybė liečia šeimy
nos narius.

Klausimas: Neužilgo ta
psiu Amerikos piliečiu. A- 
merikoje turiu su savim du 
sunu, 18 ir 23 metų Lietu 
voj gi turiu žmoną ir dvi 
dukteris, 14 ir 16 metų. Ar 
visi jie taps Amerikos pilie
čiais, kuomet aš gausiu po
pieras, ar ne?

Atsakymas: Tapus tams
tai piliečiu, jaunesnysis sū
nūs irgi bus pilietis, jeigu 
iam da nesukaks ligi to lai
ko 21 metai. Vyresnysis gi 
sūnūs turės jau pats piliety
bės popieras imtis. Dukterys 
taps pilietėmis tamstos po- 
pieromis, jeigu jos atvyks 
Amerikon da 21 metams ne
sukakus ir nebus ištekėju
sios. Daug informacijų pi
lietybės klausimu galit rasti 
anglų kalba parašytoj kny
gutėj “How to become a 
Citizen”. Ją galima parsi
traukti iš Foreign Language 
Information Service, 222 
Fourth avė., New York Ci
ty. Ji kaštuoja 25 centus.

Ar galima areštuoti žmogų 
už skolą?

Klausimas: Ar Amerikoj 
gali areštuoti žmogų, kuo
met jis yra skundžiamas už 
skolų nesumokėjimą arba 
blėdies padarymą, kuomet 
byla yra ne kriminale, bet 
ei vile?

Atsakymas: Įstatymai ši
tuo žvilgsniu Jungtinėse 
Valstijose nevienodi. Sep
tyniolikoje valstijų, tarp jų 
Califomijoj, Illinojuje, Ma
ssachusetts, New Jersey ir 
Wisconsine, areštas civilėse 
bylose yra leidžiamas, jeigu 
yra įrodymų, kad kaltina- 
masai asmuo ketina apleisti 
valstiją arba perkelti ir pa
slėpti savo turtą. Michiga- 
no, Pennsylvanijos ir New 
Yorko valstijose žmogų ga
lima areštuoti už apgavystę 
arba žodžio sulaužymą 
(breach of promise). Yra

10 valstijų, tarp jų Minne
sota, Nebraska, Texas ir 
District of Columbia, kur 
civilėse bylose areštas ne
pripažintas.

Indijonu pilietybė.
Klausimas: Man teko

skaityt vienoj knygoj, kuri 
nesenai buvo užsieny išleis
ta, kad Jungtinės Valstijos 
nepripažįsta indijonu savo 
piliečiais. Ar tas tiesa?

Atsakymas: Tai buvo tie
sa nekuriu indijonu atsitiki
muose iki 1924 metų. Bet 
tais metais 2 birželio Kon
gresas pripažino piliečiais 
visus indi jonus, kurie tik y- 
ra gimę šioje šalyje ar jos 
teritorijose.

Vedybų amžius.
Klausimas: Kokio am

žiaus turi būti vyras ir mer
gina Jungtinėse Valstijose, 
kad galėtų apsivesti be tė
vų leidimo?

Atsakymas: Įstatymai 
nevienodi. Daugumoj valsti
jų vyras turi būti 21 metų, 
o mergina 18. Connecticut, 
Floridos, Pennsylvanijos, 
Rhode Island ir kai kuriose 
kitose valstijose mergina 
turi būti 21 metų amžiaus, o 
Indianoj, North Carolinoj ir 
Tennessee užtenka 16 me
tų- • _______

Kuris Amerikos preziden
tas buvo siuvėjas?

Klausimas: Girdėjau, kad 
vienas iš Amerikos prezi
dentų buvo siuvėjas. Norė
čiau žinoti, kuris; norėčiau 
taipgi žinoti ir Įritu prezi
dentų kilmę.

Atsakymas: Iš 32 Ame
rikos prezidentų, 18 buvo 
kilę iš anglų, 6 iš airių, o du 
buvo škotai. Jeffersono tė
vai buvo velšai, Hooverio 
šveicarai, o Van Bureno ir 
Tado Roosevelto olandai. 
Dabartinis prezident Roo
seveltas irgi iš clandų ki
lęs. Siuvėjas buvo Andrew 
Johnson, 17-tasai preziden
tas. Būdamas da 8 metų am
žiaus jis buvo atiduotas 8 
metams mokintis siuvimo a- 
mate, bet išsimokinęs 6 me
tus pabėgo. Vėliaus išrink
tas Tennessee valstijos gu
bernatorium jisai savo ofise 
pasiuvo kostiumą savo drau
gui teisėjui Pepperiui, kuris 
buvo kalVis.

Ką reiškia Nobelio 
dovanos?

Klausimas: Ar negalėtu
mėt man paaiškinti, ką reiš
kia Nobelio dovanos ir kas 
jas gauna?

Atsakymas: Alfred B. 
Nobel buvo švedų moksli

ninkas, dinamito išradėjas. 
Jisai mirė 1896 metais, ir 
mirdamas paliko įsteigęs 
$9,000,000 fondą, iš kurio 
procentų kas metai yra mo
kamos penkiems daugiausia 
pasižymėjusiems šiose sri
tyse asmenims dovanos: li
teratūroj, fizikoj, chemijoj, 
medicinoj ir taikoj. Kiek
viena dovana siekia maž
daug apie $40,000. Dovanas 
skirsto švedų Mokslo Aka
demija.

SUSTOJA SENAS TIKY
BINIS LAIKRAŠTIS.

Visuotinis Amerikos pres- 
biterijonų suvažiavimas Co- 
lumbo mieste, Ohio valsti
joj, nutarė sustabdyti savo 
žurnalą “The Presbyte- 
rian”, kuris buvo seniausis 
tos krikščionių sektos orga
nas. Pasirodo, kad religinių 
raštų žmonės nenori skai
tyt.

t > i t » i.
Į Si. .

■,
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Ko skaito ir ražo 

To duonos nspraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Ko nieko neveikia 

To nieko nepeikia

Seniau Kristus Jojo Ant Asilo, Dabar 
Asilai Joja Ant Lenino.

Čia Buvo Panaikintas Hooverio Vardas.

CHICAGO, ILL. iš žmogaus, kuris nėra bai-
Keli metai atgal tokiu P" mokyklos.

antgalviu buvo rašyta “Tė- Pusę valandos Andrulis; 
iškalbėjo, bet ką jis norėjo'Teie” apie komunistų iš- ^“^’^įbma

mint}
Chicagoj, kaip žinoma, 

seniai eina kova tarp lietu
viu komunistą, kurie yra su
siskaldę j partijų-partijas 

po visokiais vardais. Ka
dangi vardu pritruko, tai 
“neščrieji” komunistai at
siskyrė nuo “ščyrųjų” ko
munistu ir pasivadino “sklo
ka”, arba Pruseikos partija.

Tiedvi lietuvių komunistų 
frakcijos vedė atkaklią ko
vą tarp savęs, šaukė viena 
kitą j debatus, bet visuomet 
darydavo intrigas, kad de
batai neįvyktų. Po to vadai 
skelbdavo savo akliems pa
sekėjams, kad jų priešai 
“bijoję” stoti į debatus. 
Taip daugiausia blofavo 
himbiniai, kuriuos čia žmo
nės vadina andriuliniais, 
nes Andrulis jiems čia va
dovauja.

Sklokininkai 12 gegužės 
rengė prakalbas ir pareikš- 
dami, kad jie nebiją deba- 
tuot su bimbiniais-andruli- 
niais. Andrulio pasekėjai 
spyrė Andrulį, kad eitų de- 
batuot, tačiau jis visaip išsi
sukinėjo. Kad savo “garbę” 
apginti, andruliniai komu
nistai kreipėsi į komunistų 
partijos centrą, reikalauda
mi, kad tas Andrulį privers
tų debatuot su sklokinin- 
kais, numaskuot juos ir pa
rodyti lietuviams darbinin
kams, kad skloka nesilai
kanti principų ir tt.

Andrulis gauna laišką iš 
komunistų centro biuro, kad 
turi eiti į debatus. Jam dau
giau nieko neliko, kaip pil
dyti partijos prisakymą, ar 
netekti darbo prie “Vii-
_ • 99mes .

Per kelias dienas prieš de- 
•batus andruliniai dirbo su
šilę, kad kuo daugiausia sa
vo pasekėjų sutraukus ir 
kad debatuose sukelti suiru
tę.

Sklokininkai sutiko deba
tuot. Bet Andrulio šaika tu
rėjo užsidėti tam tikrą pini
gų sumą kaipo kauciją, kad 
jeigu andruliniai pakeis su
irutę ar muštynes (kaip jie 
dažnai padarydavo), tai 
jų kaucija žus. Noroms-ne- 
noroms, Andrulis turėjo pri
stoti.

Vietoj prakalbų, įvyko 
debatai klausimu: “Ar sklo
ka yra priešdarbininkiš- 

ka?” Debatoriais paskelbta 
Andrulis ir Butkus. Kiek
vienam paskirta kalbėti po 
tris sykius: pirmą sykį po 
30 minutų, antrą—20, tre
čią—15.

Žmonių buvo nedaug, gal 
iš priežasties lietaus.

Tvarkos vedėju buvo Šar- 
kiunas. Pirmas kalbėjo An
drulis. Jis pasisakė. įrody
siąs, jog skloka yra nedar
bininkiška. Bet kada prade-' 
jo Andrulis kalbėti, tai vie
toj įrodymo, kad skloka yra 
nedarbininkiška, pradėjo 
pasakot apie Elijošiaus ban
ką, Kemešienę, Strazdą k* 
ant galo apie “Naujienas” 
ir Grigaičio editorialą. Ir vfe 
atkartojo, kad jis įrodysiąs, 
jog skloka yra nedarbinin
kiška. Vietoj laikytis rim
tai. kaip redaktoriui ir ap
šviestam žmogui reikėtų, 
Andrulis pradėjo plūsti Bu
tkų, išvadindamas jį “me- 
lagium”, “apgaviku” ir tt 
Pusę valandos iškalbėjo, bet 
nieko nepasakė, išskyrus 
plūdimą. Reikia pažymėti, 
kad Andrulis yra labai pra
stas kalbėtojas. Bet nieko 
geresnio ir negalimi norėti

su
prasti ; veikiausia ir jis pats 
nežinojo ką kalbėjo.

Po Andrulio išeina But
kus. Reikia pasakyti, kad 
Butkus daug geriau kalba j 
negu 10 metų atgal. Pas jį į 
buvo daugiau rimtumo ir ta-' 
kto kalboj. Jis atrėmė visus 
žioplus Andrulio priekaiš-' 
tus. Daugiau betgi nieko ne-' 
pasakė, nes pasibaigė lai
kas.

Andrulis antru kartu kal
bėdamas da prasčiau pasi
rodė. Vietoj nurodyti, kad 
skloka yra nedarbininkiška, 
jis svaidėsi ypatiškais užsi
puldinėjimais ant Butkaus.

Butkus antru kartu kal
bėjo geriau, nurodydamas 
komunistų narių smukimą 
visose šalyse; priežastis to 
smukimo, tai nesušaukimas 
komunistų Internacionalo 
Kongreso, (jis nebuvo su
šauktas nuo 1926 metų).

čia parodytas Jungtinių Valstijų piliečių pinigais-statomas tvenkinys Colorados kalnuose. 
Hooveris buvo pavadinęs jį savo vardu “Hoover Dam.” Demokratai dabar Hooverio vardų iš
trynė ir tvenkinį pavadino Boulderio Tvenkiniu — Boulder Dam. Tvenkinio vanduo manoma 
naudoti laukams laistyt.

resnius argumentus, bet už 
asmenis, katrie kurio šali
ninkai. Išrodo, kad komu
nistai visai neprotauja ir ar- 

Reikalavo Andrulį paaiškin-Įgumentų debatuose nemoka
ti, delko “Vilnis” ir “Lais
vė” apie nesušaukimą In- 
ternacionalio Kongreso ty
li. Butkus tvirtino, jog tas 
kongresas nešaukiamas to
dėl, kad vadai nenorį skai
tytis su eiliniais nariais.

Trečią ir paskutinį sykį 
Andrulis plūdo Butkų da
vatkų argumentais, išvady- 
damas jį “melagium”, “ap
gaviku” ir da pridūrė, kad 
Butkus turįs pasisavinęs 
$12,500 kauciją, kuri buvo 
uždėta kada buvo suareš
tuotas karo laiku. Išvadino 
Butkų “melagium” už pa
reiškimą, kad komunistai 

nusmukę visam pasauly dėl 
nedarbininkiško komunistų 
vadų nusistatymo.

Butkus trečią ir paskutinį 
sykį išėjęs kalbėti nurodė 
faktais iš pačių komunistų 
centro biuro pranešimo, kad 
komunistų nariai smunka 
visuose kraštuose.

Butkus nurodė, kiek Ame
rikoj komunistų partija pa
darė blėdies darbininkų u- 
nijose, organizuodama at
skiras unijas, keldama ne
apgalvotus streikus ir kurs
tydama neapykantą tarp u- 
nijų narių. Viena unija strei
kuoja, kita dirba; streikas 
pralaimėtas; tai komunistų 
darbo vaisiai. Vietoj pasi
likti senoj unijoj ir kovoti 
su biurokratija, komunistai 
tveria naujas unijas, skaldo 
darbininkų vienybę, iš ko 
naudos turi tik kapitalistai.

Butkus pareiškė, kad jo
kių $12,500 nepasisavinęs. 
Jis pasitraukęs pagal parti
jos tarybos nutarimą, ir to
ji $12,500 kaucija liko val
džiai. Toliau sako, jeigu 
Andrulis prikaiščioja $12,- 
500 pasisavinimą, lai jis su 
savo šaika sugrąžina mums 
musų darbininkų, t. y. L. S. 
S., turtą, spaustuvę ir $4,000 
pinigais, tada matysim kaip 
jie leis “Vilnį” ir kur And
rulis gaus darbą...

Debatai užsibaįgė. Eina 
balsavimas.Pirmininkas lie
pia balsuoti rankų pakėli
mu : “Ar skloka yra prieš-' 
darbininkiška?”

PITTSBURGH, PA.
pikniką “Lietuvių 

Kambario” naudai.

AR TIESA PARAŠYTA 
APIE KUN. MILUKO

“STEBUKLUS?”
Pereitame “Keleivio” nu-

LSS. 51 Kp. Atsišaukimas į LSS. Kuopas 
Ir Pavienius Narius bei Simpatizatorius.

GRAND RAPIDS, MICH.i
j

Draugai socialistai ir pri-' 
tarėjai! LSS. 51 kuopa savo 
mėnesiniame susirinkime, 
nuodugniai išdiskusavus da
bartinę musų LSS. būklę, iš
rinko komisiją pagaminti 
atsišaukimą į visus narius 
ir simpatizatorius L. S. Są
jungos reikalu. Ir tai jau 
ne pirmas musų kuopos at
sišaukimas. Jau mes esame

to, Kenoshos, Rockfordo, 
Bostono ir kitų miestų padė
ti mums šitame darbe. Dė- 
kim visi pastangas, kad butų 
sušaukta LSS. Konferencija 
taip greitai, kaip galima. 
Tas darbas reikėtų atlikti 
Chicagos draugams, kurie 
da jaučiasi esą socialistais.

šitą atsišaukimą musų 
kuopa nutarė pasiųsti į

Naujienas” ir “Keleivį’
rašę kelis kartus. Tiesa, bu- ką mes ir padarome, tikėda
vo ir kitų kuopų, pavyzdžiui miesi kad šie laikraščiai su- 
Brooklyno draugų atsišau- tiks juos patalpinti.
kimas. Ar kas kreipė dėme
sio į tuos atsišaukimus, tai 
jau kitas klausimas.

Bet šis musų atsišauki
mas, jei į jį niekas neat
kreips atydos, bus paskuti
nis. Mes LSS. tvarkymo rei
kale griebsimes tokių prie
monių, kokios musų nuožiū
ra bus tinkamesnės.

Delko mes rašom šį 
atsišaukimą?

Nedarbas išsunkė darbo 
žmonių klasės netik kišenes, 
bet ir paskutinius syvus gy-

LSS. 51 kp. komisija:
S. Naudžius, 2200 Apline

Avė.
Thomas Aleksynas, 

Tumer Avė.
Walter J. Morris,

Quarry Avė.
J. Jankauskas, 1567 Se- 

ward Avė. N. W.
Peter Krulek, 1441 Quar-

ry Avė.

1414

1501

Waterbūrio SLA. kp. 
Protestas.

Lietuvių Kambario nau
dai yra rengiamas didelis mėty tilpo drg. F. Lavinsko vybės. Daugumas darbinin-
piknikas Pittsburghe Lietu- korespondencija apie įtai-lk*i vos gyvastį palaiko, di- *. - -------------
vių Ukėsų Kliubo Sodne, syt, Detroite Avišką įdėlisskaičius jų „epakelda-,^^™^^

j“Liurdą” ir tarp kito ko pa- “* 8108 bal8108 Padetl«8 nu‘!IW8tl,P?1*.1™0 "“““S"

Waterburio SLA. 11 kuo
pa turėjo 1 birželio mėnesi-

suprasti.
Abudu debatoriai rėmėsi 

Lenino frazėmis. Iš kur tos

rt • • ! , lr,larp ™ Ko Pražudė; didelė ‘darbo žmo-ltTO SLA. Pildomosios Ta-
čiausia tai juodviejų pačių' , su sportais, n- sakyta, kad panašius ste- didžiuma neteko vilties rybos nariams, būtent: d-rui
sugalvotos frazės. i buklus kiwk daręs ir kun’ sukurti kiek 8vie8es- ?tąnislovmčiui, iždo globė-

Iš tokių debatų visai ne- Lįet^yaiŽbos Butas su pri- Ml.luka8 Gfrardyillęj, Pa., nį gyvenimą, nes žlugo viso
buvo galima patirti, ar sldo- sidėjirau visų Pittsburgho ir laclau kun- Pienius, tu- M gyvenimo sunkiai uzdir- 
ka yra pnesdarbimnkiska, rtrartrih. Pikni '1 ‘ėdamas ant Miluko piktu- bti centai, ir jie blaškosi ne-

šitą stebuklų biznį jam
11 dieną. Tikimasi sugadinęs.

daug žmonių atvyksiant
. v j j v x • • • - ’šį pažmoni.Abudu debatoriai vis re- *

mesi Lenino autoritetu, ir —---- --------,-------- MUVU „------ r-----------„ ------, . . , . ...
vienas kitą vadino melą- kitų miestų lietuvių draugi- i‘-stebuklą”. Kaip tik jis im- raminimai, kad jau Roose- Pim£V’ bet, negalėdama su- 
gium. Tai taip krikščionių jos surengs vieną kitą pikni- davės laisvamanius ir sočia- veltas sugrąžinsiąs gerovę, ! sitaikyt, sekretonaus ruki- sektantai daro ką Liet Kambario naudai. K plūsti bd 5 kad > reikalauji pakelti mą pavede patiems

Todėl vienas žmogus po Tokiu budu greitai susirinks švenčiausia imdavusi verk- darbininkams mokestį ir tt ^..a* ,
debatų ir pasakė: “Kristus reikalinga suma tam, kad tj gausiomis ašaromis. Ta- Bet skirtumas tarp buvusio uele balsų didžiuma išrinko 
seniaus jojo ant asilo į Je- gautume musų kambario^iau viena syki tarnas nėr- prezidento ir dabartinio yra sekretorium Dr. M. J. yim- 
ruzolimą, o dabar asilai jo- planus; kitaip sakant, kad '(Įaue nuraukęs šniūrą, kuris toks, kaip tarp dvieju akto- k3- ^eziunnt to, virsmineti ja ant Lenino j Maskvą.” butų lietuviai pripažinti kai- SA“ STpri^ va^ torių toj pačioj rolėjį: vie-,3 asmenys » Pildomos Tą- 

Darbininkas. po savo kambario steigėjai.i den^inos ir iš Kariios a- nas geriau atlošia, kitas blo-' n*os dabar varinėja intn- 
-------------- -  , Kas turi mus pripažinti? U-: Les «ia«b bet rolė ris ta pati. ««»>»»» ta** m ne-

jui Januškevičiui ir vice
pirmininkui Mikalauskui,

j iri •'lenams ant M,l»kn niktii. vcuu»x, u uc už«»aikWiur-,kurie savo intrigomis erzina
Debatuose apie tai s^Sfeteni bh-™X“ t^ami ’ kur prisiglausti, ir daro organizacijai

nebuvo nei kalbos. O deba- 5ffin4Vyi?
tai dėl to tik ir buvo rengia
mi.

ar ne.
neturi kad kas juos sura-,nerelkalingas išlaidas. 
mintų Į Dėl centro sekretonaus

Toliau pasakyta, kad I Tiesa, užėmus šią šalį rinkimo Pildomoji Taryba 
Shenandoah’ryje kun. Milu- naujai administracijai pasi-,tureJ° net keliatą suvaziavi- 

Taapoį tikimasi, kad ir kas buvo įtaisęs da geresnį pylė kapitalistinėj spaudoje ,^’^^kastevo^nemazai

rinki- 
SLA.

SCRANTON, PA.
“Adomas ir Jieva” 

scenoje.
L.K.T. parapijos “Biru

tės” choras 28 gegužės sta- likos kitų trustees’ų.
tė operete “Adomas ir Jie- ,
va”. Adomo rolę turėjo An- . SĮ^vaHyba mums prie- 
tanas Gustaitis; Jfevos-
panelė Aldona Straigiutė 
grafo—Adomas Pipcius, o 
tarno—Algirdas Gustaitis.

Adomas (Gustaitis) atli
kti savo rolę gerai; jo balsas 
skambus, malonus, aiškus. 
Jieva (panelė Aldona Strai
giutė) visus žavėjo savo ma
loniu lyrišku balseliu, savo 
nudavimu tikrai, vargstan
čios, besikankinančios mo
ters, nors jos kančios berei
kalingos, nerimtos.

Teatro režisorė ir dainų 
mokytoja p-lė A. Gustaityte 
laike vaidinimo taipgi ir 
pianu skambino. Ji savo už
davinį atliko kuo puikiau
siai. Jos darbas, pasiryži
mas, pasišventimas davė 
gražių vaisių. Visi tikrai 
džiaugėsi puikiu pasiseki
mu, gražiomis dainomis. 
Džiaugėsi ir panelė vargo
nininkė Adelė savo darbo 
vaisiumi. Ji nesigaili savo

: Rooseveltas moka geriau: nori p. Viniko įsileisti, kasniversiteto valdyba, susi- > smarkiai
dedanti iš Pennsylvanijos ’ > reklamuotis, bet kiek darbi-, .... ...
gubernatoriaus, Pittsburgho Aš Shenandoah’ryje au- ninkams bus iš to gero, tai rahzuoja visą organizaciją, 
miesto mayoro, Pitt. Uni- gau ir gyvenau tuo laiku, sunku pasakyti. Jis šaukia, 5 Jns žmones drjsta.priešintis
versiteto kanclerio ir kelio-i kuomet kun. Milukas tenai kad turi būti darbininkų ^’. . n?nų valiai, lai juk

klebonavo, tačiau apie to- mokestis pakelta; bet tuo astnausio pasmerkimo ver
kius jo tariamus “stebuk- pačiu laiku darbininkams, 1^® ^alįva!ė ir s")!®1??-
lūs” visai negirdėjau. Ži- kurie da kiek dirba, mokės-' Protesto rezoliuciją kuo-
nau taip pat ir Girardvillės tis yra numušama iki že-'pa. ®utare nusiųsti Tevy-
miestelį ir turiu tenai daug miausio laipsnio. Jis įkūrė ne1,
pažįstamu, tačiau ir iš jų bedarbių armiją, i kurią i- 
niekad panašių dalykų ne- mami jaunuoliai ‘ nuo ‘l8 
girdėjau. metų. Tie jaunuoliai ten po

Nors aš nenriklausau nrie i Priedan£a darbo mokinami Nors as nepnKiausau prie patriotizmo ir mįiitarišk0« 
ik.ne.ujy tec.aui kun. Milu- £ šh. R , ik , ; ;
S juos butų galima pa-

no VIH lIKPSIS ■ j x i~*i i i • j —džentelmanL žinoma, bu- "au,1?tl Pn<? b,1.e. kok! dar- 
damas kunigas iis ideali bimnkl* pasipnesmimą.Nors 

sakoma, kad tokių jaunuo- but laisvamanis, tačiau jis , •’ k,*
vra kunigas plačių pažiūrų .ir, kiek man žinoma, kitoU (smos z^lzius rašant yra fa- 
i • i «tų, kad kurie tėvai gaunakių įsitikinimų žmonių ne- naSpina X.,: Gprno dabar
niekina taip kaip tūli kiti P,g’ tel J -J ? 
kiminai .sustabdoma, jeigu jie
Runigai> I— kuris tinkamas

suma virs tūkstančio (apie 
tai jau rašėme); dabargi 
gavome žinią, kad kuomet 
bus surinkta vienas tūkstan
tis dolerių, mes gausime mi
nimus planus. Labai svarbu, 
kad tas pirmas tūkstantis 
dolerių butų surinktas šį 
pavasarį, taip, kad vasaros 
laiku butų galima tuos pla
nus pristatyti Lietuvai ofi
cialiu keliu. Nuo tada jau 
prasidės tikras Liet. Kam
bario darbas.

Taigi kiekvieno miesto ir 
miestelio lietuviai, padaly
kime tikrą vajų:'rengkime 
piknikus ir dėkime aukas L. 
Kambario naudai.

L. K. Fondo Spaudos 
ija.

Burnoje.
Yra jiodymų, kad negerai veikia 

vienas ar daugiau svarbiausiu orga
nų. Gal .virškinimas yra negeras, ape
titas blogas, silpna eiliminacija, vi
duriai nereguliarus nenatūralūs mie
gas, nerviškumas ir t.t. viskas tas 
parodo reikalingumų gero ir tikro 
Toniko.

, darbo, savo nemiegotų nak- 
Ščyrasis'tų dėl paruošimo, sutvarky- 

komunistas, Andrulio pase-' mc dainų tam teatrui. Ji ne- 
kėjas, pakėlė balsą, kad to- • klauso, kad ją kas perspėja, 
kis balsavimas esąs “netei-.kad ji labiau rūpinusi savo 
ringas ir nesuprantamas”. ’ sveikata.
Reikia, esą, balsuoti už An- j Mes, “Birutės” Choro na- 
dn»lį ar Butkų, nes čia esą riai, tariame ačiū visiems 
susirinkę tik Andrulio ir artistams ir panelei vargo- 
Butkaus pasekėjai. nininkei Adelei.

Už Andrulį balsavo 70,
gi už Butkų 126. Nebalsavo pinėse įvyko pašventini- nuX
12. | mas naujo akmens ant A. A. pirkite mėnesinį treatmentą—NUGA

Taigi balsavo ne už deba-iVvskupo Gritėno kapo. lTONE ^rd?*2ian.ias,?u p,,na s'aran, V . _ XX- 'Uja, po dvidešimts dienų grąžinsimetus, Kun puse pastate ge- Choro korespondentą*, pinigus, jeigu busite neužganėdinti.

Nuča-Tone
buvo rekomenduojamas Gydytojaus 
Specialisto kaip tik tokiame nesvei- 
kavime. NUGA-TONE į pastebėtinai 
trumpų laikų pataiso sveikata ir at- 

.r -rr m . ■ veda organizma prie natūralaus sto-GegUZČS 28 d. L. K. T. ka- vio. Nekankinkites patys ir nekankin- 
Nueikit

labai erzina narius ir demo-

Kuopos narys.

oetkttlai*
1 ■

Dakar kų t* iKja Ii

Nauja

BIBLIJA
SATYROJE

turi
sūnų, Kuris tinkamas į to- 

Taigi man nesinori tikę- kią armiją, o neina. Tai kas 
f i. kad jis butų tokius “ste- gi čia, jei ne prievarta? 
buklus” daręs, kaip drg. j Reiškia, musų jaunimas 
Lavinskas rašo. Kažin, ar' organizuojamas į priešo ei- 
nebus tai kokių juokdarių les. Organizuojasi ir kitos 
prasimanyti anekdotai? , darbininkams priešingos

Shena«lo«Erio MMMry.. Prijos..0 Rą mes veikiam?
Ką veikia musų LSS. Pildo
masis Komitetas? Nieko. Iš 
šalies žiūrint išrodo lyg kad 
L. S. Sąjunga laukia, kad 
darbo žmonių priešai susti
prėtų. t

Naujas Išradimas
Kiekvienas vyras turė
tų nešiot šitų diržų ir 
nematomąjį petnešas;
rKTįadaStHŠ S-1 Todėl mes ir rašom š} at- f 
riausi© ekstiško audė- gišaukimą, kviesdami visus 
iin% JT^ir^niTš.sociaHriiškos minties žmo- 
marškiniaia; .taiko ke- nes SUglaUSti pečiais ir 

kln? Stengtis perorganizuoti L.
jeigu jus nešiosit šitų dirfų, S. S. Į Pildomąjį Komitetą 

SS, iraS tokius žmones, ku-
mierą per juostų. Užganėdymas ga- ne dirbs SU paSISVentimu 
™'”.MFORT belt comfany” i darbininkų labui, šaukiame
I)rawer 521 Nasht»a, n. H.^Brooklyno draugus, Detroi-

Jr iki

nkra Biblijai 5^x8 cate. tart M3 
>79 paTaMrtiaa. Labai 

Uckviaaai ypataL 
a* Bibliją ir t«-

i pavafltaiiliaa. (barie par- 
baw pirai satrėriam artėta 

ianiaiai Krtataaa) 
aava vargai ir
katra jgtja. ji

KAINA TIK »J.
Varta ti 

Esi
Ji* Bibliją.

ar Faile JBiaar OrBr-

“KEi^EIVIS”
255 Breadway, 
S®. Boston. Mass

DR MARGĖMS
Gydytojas ir Chirurgas 
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332S So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

FERMERIAMS
PASISKAITYT.

Pavasario darbai sode.

KELEIVIS, SO. BOSTON No. 23, Birželio 7 d., 1933

—Maike, ko tu taip šel- nosis šiandien didesnė,
ve?

tė-

Kad vaismedžiai vestų 
gerus vaisius, reikia atlikti 
kai kuriuos pagrindinius 
darbus.

Žiūrėti, kad vaismedžių 
vainikas (karūna) nebūtų 
pertankus, susipynęs, susi
kryžiavusios šakos, nes tuo
met vainiko vidurys mažai 
gauna saulės spindulių, ore 
ir šilimos. Pumpurai (spur
gai) neišsivysto, vaisiai bū
na maži. taškuoti ir neska
nus. Palikę išretintos šakos 
gauna daugiau iš žemės sul
čių, šilimos ir oro ir išaugina 
geresnius vaisius.

Plaunant šakas reikia žiū
rėti, kad neužkliudytume 
sustorėjimo toj vietoj, kur 
šaka auga iš stiebo, ir kad 
nepaliktume galą šakos, nes 
tuomet gali prasidėti puvi
mas. Piuklu padarytos žaiz
dos aplyginti aštriu peiliu ir 

i užtepti tepalu, arba nors 
kalkėmis su moliu.

Retinant vainiką reikia 
gerai apžiūrėti, kurias rei
kės šakas piauti, kad išlai
kytume taisyklingą vainiko 
formą (kad šakos butų maž
daug vienodai išdėstytos į 
visas puses). Tai atliekama 
kol vaismedžiai nepradėję

įsprogti. Jei šiais metais pa- 
Ir tai vis vėlavot, padarykit tai ki

tais metais.
Nupiaustvti vilkugiai (iš 

stiebo tiesiai viršun išaugę

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

DIABETIS MELLITVS
(CUKRINĖ LIGA).

Rašo Dr. J. P. Poška, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago. III.

Populiarizavimas
M 1 •

Medicinos Srityje

miškai žiuri Į mane?
—Aš žiuriu, tėve, kad ta

vo nosis šiandien išrodo di
desnė, lyg ir patinus. Ar tik 
neturėjai su komunistais 
debatų?

—Čia, Maike, tu pats kal
tas.

—Kaip tai aš?
—O ar gi tu nesakei man 

pereitą syki, kad išeičiau 
kur nors ant farmų darbo 
pasijieškot?

—Taip, tėve, sakiau. Bet 
tu buvai tam priešingas. Sa
kei, kad toks darbas paže
mintų tavo generolišką fa
naberiją.

—Jes, Maike, mano dūšia 
nujautė, kad toks darbas 

.man netinka; ale parėjęs 
namo pradėjau mislyt ir ant 
galo pastanavijau eit patra- 
jyt. Sakau, niekas nematys, 
tai ir sarmatos nebus, kad 
vyčių staršas melžia karves. 
Taigi pasiėmiau baksą ir iš- 
vandravojau j tą pusę, kur 
saulė leidžiasi.
- — O kodėl būtinai į tą 
pusę?

—Todėl, ' ad toj pusėj, 
kur saulė greičiau nusilei
džia, trumpesnė būna diena 
ir mažiau reikia dirbt.

—Kas tau tokį dalyką pa
sakojo, tėve?

—šitą. vaike, man zakri
stijonas išklumočijo pagal 
raštą šventą. Ale butų buvę 
daug geriau, jeigu aš bučiau 
nuėjęs j toki kraštą, kur sau
lė visai nenusileidžia...

—Kodėl?
—Todėl, Maike, kad pa

tamsy aš per plauką tik 
smerties negavau.-

—O kaip tai atsitiko?
—Tas farmerys, Maike, 

kur aš buvau pristojęs dirb
ti, turi mažą beibę. Vieną 
naktį ji pradėjo verkti, ir 
tiek žliumbė, tiek draskėsi, 
kad niekas neturėjo paka- 
jaus. Ant galo atėjo prie 
manęs farmerys ir sako: eik 
į banę ir pamelžk karvę, ba 
beibei reikia pieno. Sierči- 
kų patamsy nesuradau, taigi 
nuėjau apigraibom į tą pusę 
kur karvės stovėjo, ir apčiu
pinėjęs galviją atsisėdau 
melžt. Bet nespėjau porą 
kartų patraukti, kaip iš akių 
man pasipylė šimtas žvaig
ždžių ir aš išlėkiau iš banės 
i jardą.

—O kas pasidarė?
—Matai, vaike, tas far

merys turėjo nusipirkęs asi
lą ir aš per misteiką norėjau 
jį pamelžti. Jis man kaip 
jpyvė, tai mislinau, kad visa

nrioo ofairlovn
pįek’a prieš mane atsidarė 

—Reiškia, dėl to ir tavo

—Šiur, Maike. 
per tave.

—Čia ne mano kaltė, tė
ve, bet tavo paties neapsi
žiūrėjimas. Tačiau nereikia Riebus linksmi ūgiai), neš jie 
dėl to labai nusiminti. Nosis sunaudoja daug maisto ir 
šiais laikais ne taip jau svar- sutankina vainiką, 
bus daiktas. Yra žmonių, ką Išpiaustvti visas nudžiu- 
tyčia duoda sau snukį su- vusias ir sužalotas šakas, 
mušti, ir iš to tik duoną vai- Pašalinti iš sodo sausus, nu-
go-

—Aš, Maike, tokių žmo
nių nežinau. Kibą koks krei- 
zė galėtų duot savo nosį 
mušt, ale ne pilno razumo 
žmogus. Juk Dievas davė. 
mums nosį ne dėl to, kad ją 
mušt, ale kad turėtume pa
našumą Į jo švenčiausią ap- 
veizdą. Kai vaikas pradeda 
vaikščiot, tai motina vaktuo- 
ja jį nuo ryto iki vakaro, 
kad nosies kur nenusibroz- 
dytų; o čia mat žmogus už
augęs imsi ir atkiši savo ta- 
bakierka, kad kas ją suplo
tų!... Nebūk, Maike, bala- 
mutas.

O kaip apie Šarkį, tė
ve? Iš ko jis duoną valgo?

—O ką Šarkis? Jis musų 
tautos didvyris! Ne vienam 
airišiui snukį suplojo. Aš, 
Maike, irgi norėčiau tokią 
šylą turėt, kaip Šarkis.

—Bet ar jis į nosį negau-

šalusius ir silpnus medžius, 
nes ten randa prieglaudą ir 
veisiasi daugelis sodo ken
kėjų.

Nugramdyti nuo kamienų 
ir stambesnių šakų aplaužas, 
samanas ir kerpes, nes jos 
trukdo medžiui tarpti, palai
ko įvairių kenkėjų kiauše
lius, grybelių sporas ir pa
čius kenkėjus.

Valyti geriausia drėgna
me ore, neaštriais peiliais, 
vielų šepečiais ar susukto
mis šiaudų gniūžtėmis. Ne
galima skutenų palikti sode, 
nei į kompostą dėti, bet tuo
jau sudeginti. Kitaip tie 
kenkėjai išsivystys —išaugs 
ir užpuls vaismedžius.

Taip nuvalytus medžiu 
kamienus teikia nutepti kal
kių skiediniu. Baltindami

Diabetis Mellitus, arba cukri
nė liga, pasireiškia tuomet, kuo
met nusilpę žmogaus kūno kai 
eurie organai nebegali suvartoti 
cukraus ir tokio maisto, kuria
me randasi nemažai krakmolo, 
kaip tai: bulvės, duona, pupos, 
žirniai, iš miltu pagamintas val
gis, kai kurios daržovės, kaip 
tai: sėtiniai, kručkai. ropės, 
morkos ir taip toliau. Krakmo
liniai valgiai patekę Į žmogaus 
kūną persikeičia į cukrų, kuris 
jeigu nesuskaldomas ir nesu- 
naudojamas. pasirodo šlapume.

Ši liga gali paliesti kaip senus, 
taip ir jaunus. Ji gali būti stai
gi ir chroniška.

Staigi cukrinė liga dažniau 
kabinasi prie jaunųjų, o chroni
ška prie senųjų. Staigioji smar-. 
kiai veikia, chroniškoji—pama
žu. Iš pradžios ligonis nieko ypa 
tingo nepajaučia, bet laikui bė
gant simptomai apsireškia. Li
gonis pradeda jausti troškuli 
burna džiūsta, valgyti norisi ii 
jis nemažai valgo, bet jis eina 
liesyn—tai yra nustoja svorio. 
Šlapumas pradeda ‘ eiti tankiai 
nemažai jo išeina. Liežuvis sau 
sas. raudonas ir aptrauktas. Sei
lių burnoje mažai randasi. Dan
tų smegenys dažnai supunta, vi
duriai sukietėja. Oda sausa, pra
kaitas retai pasirodo, bet jei pa 
siredo. tai ne paprastai dideliu 
prakaitavimu. Skaudulių pasi
kartojimas. odos niežėjimas ar
ba ekzyma pasirodo pas žmones, 
kurie turi savyje perdaug cuk
raus. Kartais atsiveria žaizdos 
įvairiose kūno dalvse, o labiau--ąi —
šiai ir dažniausiai tai didžiąją 
me kojos piršte. Jei tos žaizdos 
nepagydomos ir cukrus nesu
mažinamas iki normalio reika
lavimo. tai gangrena prisimeta 
ir tuomet jau yra blogai, kar
tais ne tik užimtos dalies pris- 
eina nustoti, bet ir pačią gyvybę 
prarasti.

Cukrinės ligos nusilpnintas li
gonis dažnai Įgauna plaučių Įde 
girną ir miršta. Nutirpimas na
rių ir neuralgia arba nervų gė
limas dažnai apsireiškia pas 
tuos ligonis, kurie serga cukri
ne liga; boto, toks ligonis jau
čias nusiminęs, nuvargęs ir ner-

na?
—Gal kaip kada ir gau

ta, Maike. ' 5 * J?
—Tokiu budu, tėve, tarp 

avęs ir Šarkio skirtumas ne
didelis. Jam nosį sumuša 
koks nors airys ar juodvei- 
dis, c tau sumušė asilas.

—Dalibuk, Maike, už to
kią šnektą reikėtų tau per 
ausį duot. Gud-bai!

—Viso labo, tėve.

ROOSEVELTAS REIKA
LAUSIĄS GREIČIAU 

BAIGT PROHIBICIJĄ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad Rooseveltas ruošia
si pasakyt prakalbą per ra
dio ir paraginti valstijas, 
kad jos greičiau balsuotų 
prohibicijos atšaukimą.

GELŽKELIO KATASTRO
FOJ 14 ŽMONIŲ UŽMUŠ

TA, 116 SUŽEISTA.
Pereitą nedėldienį Fran- 

euzijoj, tarp Paryžiaus ir 
Nantes, įvyko didelė trauki
nio nelaimė, kurioj 14 žmo
nių buvo užmušta, o 116 su
žeista.

Girnakalnių streikas Ver- 
monto valstijoj pereitą są
vaitę jau pasibaigė ir 1,500 
darbininkų grįžo darban.

krdkėspc. užbadome visus į vuotas. nes negali pasilsėti. A- 
plyšius ir sunaikinam pasi- kys irgi kartais nukenčia nuo 
slėpusius gyvius, ių kiauše-’ cukrinės ligos. Kataraktas arba 
liūs ir įvairių grybų sporas.' dalinis akies apvilkimas, parali- 

Apžiurėti gerai medžius, žavimas akies raumenų ir tt. 
ar nėra tarp šakų voratmk- Mirtingumas nuo cukrinės li- 
lių. kuriuose žiemoja kenkė- gos yra nevienodas. Kuo jaunė
ju kiaušeliai, o iš jų išsiritę snis yra ligonis, tuo mažiau pro- 
pavasari vikšrai gadina la- gos jis turi pasveikti. Maželiai 
dus ir žiedus. Ar nėra sako- gali numirti pirmiau, negu jų li- 
se kabančių supuvusių vai- ga bus surasta. Suaugę ligonys 
šių, kurių grybeliai vėliau
patenka ant naujų vaisių ir 
jio pradeda puti. į

Supurenti (sukasti ar su
arti) apie vaismedžius že
mę ir patręšti perpuvusiu 
mėšlu ar kompostu.

Jei sode auginamos dar
žovės ir dirva buvo gausiai 
patręšta mėšlu, tai vaisme
džiams atskiro patręšimo 
nereikia.

Jeigu čia minėtus darbus 
atliksime, vaismedžiai mo
kės mums už tai tinkamai 
atsilyginti. S. D.

NORI IŠPLĖSTI CIKORI
JOS GAMYBĄ.

Cukrinių runkelių draugi
jos pastangomis šiemet ci
korija apsodinta 10 hektarų. 
Tuo tarpu sodinama tik tose 
vietose, kur yra užsilikusios 
senos džiovyklos

PINIGŲ DIRBTUVĖS 
VEDĖJA.

Rooseveltas paskyrė šitą mo- 
cikorijai teri valdžios pinigų dirbtuvės 

apdirbti. Jei ši ūkio šaka ap- vedėja. Ji vadinasi Nellie Taylor 
simokės, tai kitais metais Boss ir yra demokratų partijos 
cikorijos sodins tiek, kad jos komiteto vice-pirmininkė. Dėl to 
užtektų vietos rinkai apru- ir invo toki darbą, kuris jokiai 
pinti, ty. apie 200 ha. kitai moteriškei nebūtų duotas.

virš 50 metų gali šią ligą atlai
kyti ir ilgai gyventi. Nutuku
siems yra geriau negu liesiems, 
ieš numetimas svorio juos ne- 
aip suvargina.

Pirmučiausiai reikia prašalin
ti iš valgio cukrų, saldumynus ir 
visą tą maistą, kuriame randa
mi nemažai krakmolo. Užsilaiky-: 
ti švariai, dėvėti šiltai ir saugo
ms nuo peršalimo. Maudytis pa-1 
tartina kasdien, kas gali šalta
me vandenyje gerai, o jeigu ne, 
tai šiltame, bet maudytis reikia.

Valgymą reikia nustatyti kie- 
ivienam žmogui atskirai, nes ne 
visi žmonės vienodi. Daržovės, 
kurios auga lapų pavydale, kaip 
tai kopūstai, salotai ir sietinių 
’apai yra geras valgis. Agurkai, 
mėnesinės roputės irgi yra gerai 
valgyti. Jei sumažinimas valgio 
ir ncvartojlimas krakmolinio 
maisto nieko negelbsti, tai tuo 
met priseina ligonį alkinti per 
kelias dienas, būtent: nuo vie
nos iki penkių dienų. Per tą lai
ką ligonis neprivalo nieko val
gyti, tiktai gerti vandeni arba 
r kavą be cukraus. Jei ligonis 
nėr daug nusilpsta, tai tegul at
sigula i lovą. Kuomet šlapume 
nebesiranda cukraus, tuomet 
galima pradėti duoti sriubos 
skystimo. Vėliau, jei viskas ge- 
■ai eina, tai galima duoti pieno, 
gretinęs ir sviesto po biskį kas- 
iieną. Tokui budu ligonis gali 
pasiliuosucti nuo šios ligos vien 
tik tinkamo valgio nustatymu. 
Bet jei nei valgio nustatymas, 
įei alkinimas negelbėtų, tai tuo
met jau reikia vartoti insuliną, 
kuris prašalina cukrų. Bet visas 
keblumas yra tame. kad insuli
nas prašalina ligą tik tam lai
kui. Kuomet ligonis pradeda 
iaugiau valgyti ir neima insuli
no, tai cukrus vėl pasirodo šla- 
pume.Dažniausiai prisieina ligo
niui leisti po oda insuliną ir tuo 
pačiu laiku skirti jam tinkamus 
.algius, ir tokiu budu prieinama 
prie to, kad žmogus gali valgy
ti tam tikrus valgius be jokio 
pavojaus sveikatai ir insulinas 
jam nebereikalingas, nes nuo to
kio valgio cukrus jau nebepasi
rodo šlapume.

Bet randasi ir tokių cukrinės 
ligos paliestų ligonių, kurie be 
insulino negali apsieiti, nes ne- 
naisant ką jie darytų, vistiek 
negali nusikratyti nuo šios li
gos. Tokie ligonys dažrtiausiai 
:šmoksta patys peržiūrėti (iš
egzaminuoti) šlapumą, išmoks
ta kaip vartoti insuliną ir be 
gydytojo pagalbos patys sėk
mingai gydosi. Bet kurių kiše- 
nius leidžia, tai, žinoma, sau
giausiai ir geriausiai būti gydy
tojo arba klinikos priežiūroje.

šios ligos ligonių tarpe ran
dasi ir tokių ligonių, kurie be 
saldumo negali apseiti; jie pri- 
oratę saldžią kavą, arbatą arba 
-taldų vandeni gerti, žinoma, to
kio įpročio galima nusikratyti 
be jokio pavojaus sveikatai, bet 
nėra būtino reikalo: vietoje cuk 
raus. galima vartoti po biskį sa- 
oharinos (cukrelio) be jokio pa
vojaus, nes sacharinas neturi 
cukraus ypatybių, dėlto ir cuk
rine liga sergantis gali jį varto
ti.

Vaistų nuo šios ligos apart 
insulino beveik nėra. Bet ir in
sulinas tik laikinai tepagelbsti. 
Jei ligonis yra silpnakraujis, tai 
reikia vartoti vaistų dėl kraujo 
sustiprinimo, o jei ligonis nera
mus ir nemiega, tai, žinoma, 
reikia vaistų dėl miego. Vidu
riai turi būti dabojami, kad ne- 
užkietėtų, bet stiprių vaistų rei
kia saugotis.

Taigi iš to viso galima patė- 
myti, kad cukrinės ligos gydy
mas remiasi daugiau ant nusta
tymo tam tikro maisto, kuris 
užlaikytų žmogaus sveikatą ir 
neleistų cukrinei ligai pasikar
toti.

Rašo DR- K. MIKOLAITIS.

Tąsa iš pereito numerio.

Paviršutiniai žiūrint į šią ligų grupę atrodo, kad ištik
rųjų gamta butų suteikusi žmogui vieną didžiausių savo 
gerybių, įgalindama jį užmiršti visus pergyventus taip kū
no taip ir sielos peršulius, bei visus kitus gyvenimo nema
lonius įvykius. Jei tos galės žmogus neturėtų, jis butų la
bai nelaimingas. Ir ištikrųjų, kas butų, jeigu moteris ne
pajėgtų užmiršti gimdymo skausmų, arba ilgainiui neiš
diltų iš jos atminties visi tie sopuliai, kurie jos širdį į 
šmotelius draskė bežiūrint ant savo kūdikio karste pa
guldyto? Žmonijos gyvenimas be šios gamtos dovanos 
butų visiškai negalimas. Tačiau šis žmoguje apsireiški
mas yra kartu ir labai pragaištingas. Ypač gydytojo aki
mis žiūrint jis daug žmonijai žalos pridaro. Žmogus la
bai dažnai užmiršta praeities sirguliavimus, visiškai ne
žinodamas, kad kai kurie ilgainiui išsirutuliuoja į labai 
rimtus organiškus patrikimus. Didesnė dalis užkrečia
mųjų ligų, ypač vaikų užkrečiamųjų ligų, sudaro gana 
daug žalos tolimesniam gyvenimui. Pasikartojantis įde
gimas tonsilių, difterija, skarlatina, tymai, aštrus įdegi
mas sąnarių ir dar daug kitų ligų labai dažnai sudaro pa
grindinę priežastį organiškų širdies, inkstų, plaučių ir 
dar kitų kūno organų patrikimų. Vienok sirgusieji viena 
ar kita šių ligų beveik niekados nesirūpina apie galimas 
komplikacijas, kartais net gyvybei pavojingas.

Kuriam gydytojui nėra žinomi pirmieji sifilio ženklai? 
Tačiau jam savo ligonic užklausus, kokiomis ligomis jis 
buvo sirgęs, niekuomet negauna atsakymo, kuris verstų 
manyti sifilio buvimą. O jeigu ligonis pasijuto esąs per
daug spiriamas smulkiau atsakinėti į gydytojo klausinė
jimus tai, nors labai nenoriai, galop, prisipažįsta turėjęs 
kadaisia ant lyties organo mažą šašelį ar opelę, bet tuo
jaus paaiškina, kad tai jam visai neskaudėję ir išgiję be 
jokių nemalonumų. Suprask, buvo tai niekniekis, dėl 
kurio butų labai neprotinga save krimsti. Beveik visi gy
dytojai nusiskundžia dėl didelių sunkenybių įtikinti sifi
liu užsikrėtusį žmogų tos ligos toli siekiančių pasėkų ga
limybe. Nors žmogus abejoja gydytojo pareiškimams, 
tačiau tai yra gryna realybė... Ne tik pačiam sifilitikui, 
bet ir jo sekančiai kartai ši liga tiesia pamatą daugybei 
gyvenimo nelaimių. Nebus gal perdaug pasakyta, kad 
jeigu sifilio nebūtų, musų beprotnamiai, musų kalėjimai, 
musų įstaigos neišgydomiems, nuošimtis musų kūdikių 
mirties, o taip pat ir įvairių įvairiausi silpnapročiai, im- 
biciliai, degeneratai ir visi kiti tam panašus musų draugi
jos gaivalai sumažėtų pilnu trečdaliu. O tačiau kaip 
mažai apie tą ligą yra kalbama musų žmonių tarpe! La
bai nedaug apie ją yra rašoma ir musų populiariškoje li
teratūroje. Ir kodėl? Todėl, kad tai yra liga, apie kurią 
nėra padoru kalbėti. Liga, mat, socialio ištvirkimo, o dėl 
sccialio ištvirkimo nėra patogu atvirai kalbėti. Bent taip 
jaučia musų moralistai, geriau sakant, musų draugijos 
demagogai ir visi kiti neva kultūriški ignorantai. Man 
teko nesykį girdėti iš lupų dar savo jaunystės žiedų pum
puro neatskleidusių herojų-bravadų įsitikinimus, kad 

tas, kuris dar nėra šankerio gavęs, negali save pilnai vyru 
skaityti. Ką tai reškia? Reiškia, kad jaunimas apie tuos 
dalykus tarp savęs gana noriai kalba, o musų surambėję 
dorininkai ne tik kad bijo apie tai prasitarti, bet rausta 
net apie šankerį pamislinę. Rausta dėl ko? Šitoks jau
nuolių įsitikinimas yra begalo žalingas, bet kaltę reikia 
suversti ne ant jaunimo, o tik ant tų, kurie geriau žinoda
mi tokiems jaunuoliams nieko nepaaiškina. Laimė tame, 
kad musų jaunimas šiandien nėra taip išgveręs, kaip Ru
sijos caro laikais. Ačiū visiems buvusiems, esamiems ir 
dar busiantiems dievams, kad mes, lietuviai, galop atsi-
palaidojome nuo šitokios slavų kultūros įtakos.

Šiandien musų jaunoji inteligentija Lietuvoje ir Ameri
koje rusų “kultūriško” raugo jau nesupranta, o tai yra di
delis žingsnis į tobulesnę draugijos civilizaciją. Jaunoji 
karta visados buvo ir tebėra reikalinga daug žinių apie 
gyvenimą. Ypač sveikatos srityje jai reikia rimtų ir len
gvai prieinamų žinių, nes visas draugijos tobulumas pri
klauso nuo asmens kūno ir sielos sveikatingumo. Obalsis 
“Sveikam kūne—sveika siela” visuomet buvo ir tebėra 
vienas skaisčiausių švyturių draugijos tobulėjimo. Todėl 
juo greičiau musų įvairių įsitikinimų draugijiniai darbuo
toja, šį obalsį tinkamai įvertins, juo greičiau musų priau
ganti karta nusikratys visų jos kūno ir sielos negeistinu- 
mų.

Buvo laikai, kada pilkoji žmonijos dalis tarpo vien tik 
ant prietarų ir bendros ignorancijos, bet šiandien to j&u 
nebegalima apie ją pasakyti.

Šiandien tą amžiais paneigtą žmonijos masę, kuriai 
dar taip nesenai niekas nesirūpino suteikt net sielos buvi
mą, pradeda gana sparčiai įgauti žmogaus sąmonę. Ir 
tas, kuris dar šito nemato, yra ištikrųjų ubagas dvasioje.

Musų jaunoji karta, gal paveldėjus pasaulinio karo pa
trankomis sutalžintus sielos jieškinius, reikalauja sau, 
mums dar kol kas nevisai įmanomų, gyvybės šaltinių, ir 
juos susiras, ar mes to norime ar ne.

. Nauja era gimsta,—tikrenybėj jau yra užgimus. Ir 
«$ąį .dėl ko mes taip ryškiai jaučiame civilizuotame ir net 
pusiau civilizuotame pasaulyje vis naujus įvykius, kurie 
krato iš pat pamatų visą dar ką tik buvusią kultūros struk
tūrą. Ne tik kad stambiausi .buvusios kultūros eksponen
tai, bet ir patsai papcasčiausis eilinis pilietis pradeda jau
sti, kad kas-žin kur, kas-žin kas yra išokęs iš civilizacijos 
principialio tekinio karbų. (Bus daugiau).

Mat--- r.t M*’*
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įvairenybes
Įdomesni Šių Dienų Įvykiai Ir Žmonės.

Chicagos Parodoj Dalyvauja 17 Valstybių.
Jai visai pamatyti reikia 3 

mėnesių laiko.
Pereitame “Keleivio’ nu

mery jau buvo rašyta, kad

MIRĖ 2S3 METŲ AM
ŽIAUS ŽMOGUS.

Londono dienraščio “Dai-
Chicagoje atsidarė Šimto’ly Telegraph” koresponden- 
Metų Progreso Tarptautinė tas praneša iš Pekino, kad 
Paroda. “Naujienos” pa- ten mirė “seniausias, visame 
duoda apie tą įvykį dar ši- pasauly žmogus”^ prieš kurį
tokių smulkmenų: net plačiai išgarsėjęs turkas

Paroda surengta paminė- Žara Ago buvo tik vaikyš- 
jimūi šimto metų sukaktu-
vių nuo Chieagos miesto įsi 
kūrimo.

Prieš savo mirtį tas Kini
jos Matuzalis. vardu Li-

KELEIVIS, SO. BOSTON

' (1) Chicagos žydų protesto demonstracija dėl žydų persekiojimo Vokietijoj. (2) Roose
veltas pasirašo farmeriams palengvinimo ir infliacijos Įstatymą. (3) Naujas Bolivijos pasiun
tinys Washingtonui, Dr. Don Enriųue Finot.

Chicagos augimas buvo Čang-Jung, sakėsi, gimęs... 
nepaprastas. Dar 1830 m. J680 metais. Vadinasi, jis 
Chicago buvo mažytis kai- ^uv.° metų amžiaus. Bet
mėlis, turėjęs vos keliasde- tokiam ?av<? aHlzluI lrod>'tl 
šimts gyventojų ir įgi jęs ma- ta® Matuzalis, žinoma, netu- 
žo miestelio teises. Ūž trijų -?okl^ dokumentų, arba 
metų, 1833 m., Chicago tu- klt?kl¥. tlkn* Rodymų. Vis 
rėjo jau apie 4,000 gyvento- dėlto jis buvo labai senas.

Iš DARBININKŲ IR SOCIALISTŲ
paminėti ir tapo surengta iš iams Ps pasakojo, kad jis 
šimtmečio progreso paroda. ~av.° ved§s 23 kartus, kad

SĖJOS DARBAI.

Urale gegužės 1 d. buvo PASAULIO.
Nuo pat miesto įkorporavi- z“11 pradėjęs prieš šimtą įvykdyta nepilnai 5 procen- Socialistų Internacionalui 
mo dienos, prasidėjo ste- metų ir t.t. Tokio amžiaus tai sėjos plano. Iki šiol dar Datarianį Amerikoie via 
bėtinas miesto augimas, ko- sulaukęs vartodamas tam nepradėjo sėjos darbų apie J -
kio pasaulis dar nebuvo ma- tikrus vaistus iš Indijos zo- 2,000 kolchozų. Yra rajonų, Į steigiama Mateotti Fondo

lių.

KIEK

tęs. Tik šimtui metų praėjus,
Chicago dabar turi virš pus
ketvirto miliono gyventojų 
ir yra ketvirtas didžiausias 
miestas pasaulyje.

Tokio nepaprasto miesto 
progreso sukaktuves pažy
mėti ir surengta ši nepapra
sta paroda, vaizduojanti vi
so šimtmečio žmonijos pro
gresą. Įėjęs parodon jauties 
ne Chicagoje, dagi ne šiame i °.. IIU“jyil£l1 nios, kad Marokoj įvyko ne
žemiškame pasaulyje esąs,' 1L y?se* ^n" paprastai atkaklus vietinių
bet lig kas butų nuvedęs į ^a ^,°^4ob, o bo- tautelių sukilimas, kuriam 
kokį tai dar nematytą, už-! Y*,1? nuslopinti francuzai buvo

• Vokietijoj huyo 680 000 zy-įtraukę veik visas Marokoi
dų, Francuzijoj 165 000, I- turimas ka,.o j8 j fc- 

Palestinoj a- 5markių kruvinų kovų> ku. 
pie 150,000. Japonijoj žydų 
tesą ves apie 500.

--------------- kolchozas nepradėjo sėti, o
ŽYDŲ PASAULY- pradėję sėti, sėjo tik po 9— 

JE? 10 hektarų į parą. šiemet
Sąryšy su žydų persekio- pasikartoja tai, kas buvo 

jimu Vokietijoj, lenkų tele- Pernai. “Pravda.”
grafo agentūra “Pat” pa- _ _ ---------------
duoda statistinius davinius, ŽUVO 60 KARININKŲ IR 
kiek žydų yra pasauly. Aps- 2000 KAREIVIŲ FRAN- 
kaičiuota, kad jų yra apie 15 CUZŲ MAROKOJE, 
milijonų. 4 milijonai gyve- Tik dabar aunamos 

* na Amerikoj, 3 milijonai ®
žemiškame pasaulyje esąsjA^P^ oo!?I?-į)Se‘ ^n" paprastai atkaklus vietinių 

- J 1-----  .... O So-

kuriuose dar nei vienas' skyrius, kuris rinks aukas
persekiojamiems Vokietijoj 
darbininkams. Iki šiol Mat-

zi-

PLYTŲ SINDIKATAS 
VĖL SUSIORGANIZA
VO IR NUSTATĖ STI

PRIAS KAINAS.

PAJ1ESKOJIMAL
Į Pajieskau Fraaciška’ts Urbonavi- 
I iinus, Rasinių apsk., Šimkaičių val
sčiaus. Bebervų kaimo. Aš turiu svar- 

, , ' bų reikalą nuo jo sesers pranešti.
Nusilpus Statybai plytų Kas ž:no kur jis randasi, prašau pra- 

paklausa ir vasario mėn. -* 120
plytų sindikatas buvo SUl- 7345 Logan St., Detroit, Mieh.
ręs. Bežiūrint plvtų kaina ~ D “vtt-------------. 'I * . • nU -• . ,. Pajieskau senų pažįstamų, draugesoerpus atpigo. Tačiau plyti- Marės Žalienės, gyvenusios Stųugh- 
nes, matydamos, tarpusavę J*

i konkurenciją, nutarė, znt- raitier.ės (Patri?k) gyvenusios Bos- 
Į būt plytų sindikatų (Kauno 
rinkai) sudaryti iš naujo. ‘
šiomis dienomis buvo su
šauktas susirįpkimas ir at
gaivintas sindikatas. Sin- 
likata pavadintas senu var
iu — Plytų užsakymų ir pa
skirstymų kontora. Į sindi- 

Į katą įėjo visos šešios Kauno U,ks,u pi*«»u ^IrM1^1^ 
dvtinės ir viena naujai įsi- 1072 St. Elizabeth Montreal, Canada 
gijusi Petraąunų plytinė. -įįilrik,„ t^mui „
sindikato turimomis Žinio- jaunesnio 37 metų, ne senesnio 45
mis Šiempt Kaline iau nar- m®tųi pasiturinčio, ne mažesnio kaip mis, siemei tvatinę jau nar - ir 9 colių; su pirmu
duota daugiau kaip nulijo- ir paveikslą prašau prisiųsti; parei
nąs; nlvtii • kalavus sugrąžinsiu. (24)| litą piyių. . u a 253 Broadway, So. Boston, Mass

Sindikatas plytų kainą-------------------------------------
I Kauno su nristatvmii i čia- Pajukau dėl susipažinimo «ttau- | ivaune su pruiaiymu į. .ia KO nuo i^į metų. Geistina kad 

‘ybos vietą nustatė tokią: I SU pirmu laišku prisiųstumėt paveik- 
•ušies 1000-čiui plytų — 85 s*: ant

[lt.. II rūšies — 80 lt., ir III 1739 so. Hafet«j st, chicagfr, 111. 
ruš. — 75 lt. ' ''

A GULBEN 
52 Greenwood St., Worcester, (Mass.

APSIVEDIMAL
Mergužėles, atsiliepkit vedybų tik

slu, gerai atrodančiam vaikinui. Su 
pirmu laišku prašau ir paveikslo; pa
reikalavus gražinsiu. Apie save tfu- 

(23)

Gerbiamosl Kurios norėtu; 
tverti

su-
r, ...... . ,__ įveni svarų šeimyninį gyvenimą,

XT -vi • t a. ~ i Pemai I rūsiai kaina bu- meldžiu atsišaukti. Pageidaujama aų-
New Yorko socialistų UZ-1 yo nustatyta __110 lt., II F®?* mergina arba našlė lig 45 m.,
;i---------.:-------------- = _ —-1—1—1 w J ’ taipgi turinti kiek pinigų. Turi boti

T1S. "5 — 100 lt., 111 PUS. “u kiek apsišvietusi ir suprantanti bulaikoma visuomenės mokslų 
mokykla (Rand School of 
Sočiai Science) pasamdė 
Meksikos artistą Diego Ri
verą, kad nupaišytų tos mo
kyklos knygyno sienas. Jam

t litų.

teotti Fondas teikė pagalbą i piešiant publika bus įlei 
Mussolinio ir Pilsudskio po- džjama pažiūrėti, kaip jis 
litiniams kaliniams. Šita J dirba ir už pažiūrėjimą busŠitas10 irDa ir uz pažiūrėjimą
fondas veikia visose šalvse.! ™a.raas m^ęstis mokvklos 

x-v tx v • skolų numokejimui. DiegoMatteoti buvo Italijos sočia-' 
listų vadas, kurį nužudė 
Mussolinio bernai. *

RADO SUDUŽUSĮ OR
LAIVĮ SU 4 LAVO

NAIS.

Colorados valstijos kal
nuose pereitą subatą buvo 
•astas sudužęs orlaivis su 2 

T,. . .norom užsimušusių žmonių.
Rivera Amerikoje labai pa- Ganoma, kad tai buvo d-ras 
garsėjo, nes ant Rockefelle-
ric rūmų nupiešė Leniną ir
darbininkų minią su raudo-

Socialistų ir darbininkų nomįs vėliavomis.
vadų žudymas Vokietijoj j________
aina po patriotizmo prie-i

Warand ir Harold Stevens 
su savo žmonomis, kurie iš
lėkė iš Grand Junction ir 
nebeshgryžo.

keretą, bet labai gražų pa
saulį.

Bet dar labiau užkerėtą 
vaizdą sudaro paroda vaka
re, kai sužiba šviesos ir visi 
trobesiai lieka nušviesti į- 
vairiaspalvėmis šviesomis, 
o erdves pradeda raižyti di
džiuliai įvairiaspalviai pro
žektoriai, kuriuos šeštadie
ny užžiebė tolimoji Arctu- 
ro žvaigždė. Pasidaro ne
apsakoma šviesų simfonija.

Veik, visi parodoje trobe
siai, kurių yra 120, daugu
moj yra statyti dar mums 
nepriprastame modernisti-

“GAIDŽIO METAI.”

Japonai šiuos metus va- pintas, 
dina “gaidžio metais”, tur
būt dėlto, kad japonams se
kasi kiniečius smaugti.

Japonai tiki, kad gaidys,

riose, kaip tvirtinama, žuve 
apie 60 franeuzų karininkų 
ir 2,000 kareivių. Sukilimas 
su didelėmis aukomis nuslo-

ČIGONŲ KARALIAUS 
REFORMOS.

Jugoslavijos čigonai išsi-

ni. Turi būt laisva ir blaiva. Aš tūrio 
biskį pinigų, bet vienam sunko. Da
bar yra gera pradėt biznį. Meldžia 
pasiskubint, nes yra proga paimti ge
ras storas ir užpakaly tenementas, 
tai butų parankus gyvenimas. Pagei. 
da ujama čia pat iš Worcesterio, bot 
lengvesnis pasimatymas.

J SUKTAS
243 Vemon Št., Worcester, Mas*.

BAIGUSIEMS MOKSLĄ.
Geriausia dovana yra laikrodis ar

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

PETRAS KETVIRTIS
326 Broadway So. Bostoa, Mas*. 

Tel. 4618-W.

‘“PAGELBA” KNYGELĖ
Kaip naikinti iš namų visokį bra

dų: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežas, aodas, 

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

suok:
“PAGELBA” PUB. CO.

108 W. Broadeay, So.

. , , Liepos 2 dieną Chicagos
langa toliau. Šiomis dieno- jr ęook apskričio socialis- 

i r.SOo-a atstovas j taį turės dicJelj pikniką Pil-
Adolph Biedermann įsva- parįe piknike bus retas 
:iavo traukinm iš Koelno į svečias, būtent-drg. Franz 
Hamburgą. Keliom
lom vėliau jo lavonas 
rastas
ant geizKeno oegių. ; ra jr Čekoslovakijos

~. ZT~. .. ,T atstovas. Jis kalbės tema:
, .Vėliausios žinios iš Y o- “Kodėl Europoj kilo fašiz- 
sietijos sako, kad Hitlerio
gaujos tenai užgrobė arba _________ _
-unaikino iš viso 130 sočia- Socialistų Partijos centro I «onui, ant mėnesio ir ant sąvaites.
listų ir unijų spaustuvių ir cpkrpforius dro- Senior mu-LVi? P?rank.urnai. de’. maudymosi ei * aaa otJKieLOriUb urg. oeiliur IIIU I Yra kajnbanai nusirengimui ir siltas 
pavogė L viso apie $lo;000< Tarnui Mooney telegra-1 vanduo nusipiovimui. (25)
J00 gatavų pinigų, priklau- sveikindamas jį laimė- 
sancių visokioms unijoms ir jus paskutinę bylą ir prane- 
socialdemokratų organiza- šdamas, kad socialistų orga- 
cijoms. nizacijos ir toliaus ves ko

vą, reikalaudamos jo paliuo- 
savimo iš kalėjimo.

PENKI VYRAI IŠPLĖŠĖ 
IŠ BANKO $16,000.

, x , , t, i Culver, Ind.—Penki gink-
vatai- ?boute?tv<>. ?r?nz luou vyrai a panedėiį čiarbuvo Soukup-,S^lnl0?te-r- užpuolė Šate Ezehange

as išmestas iš traukUo "a,CJOnaI° P>ld?™J° komi- Bankų, išplėšė $16,000 ir 
as,t, . trauKimo tet0 naiTS kuris podrauggelžkelio bėgių. ]ra ir Cėkoslovakijos senato lpabeg0 aMtom°blllnm-

VASAROS VAKACIJA
PAS LIETUVIUS ANT 
NANTASKET BYČIŲ. 

Išrandavojam Kambarius visam se

reiškia laimę. Sykį deivė rinko naują karalių, Mišą 
Saulė supykusi ant žmonių Radu. Šitas “karalius” pa- 
ir pasislėpusi už kalnų. Vi- skelbė savo pavaldiniams, 
sas pasaulis tada paskendęs kad elgetavimas žemina 
tamsoj ir butų tikrai visi taurią čigonų tautą, kuri 

niame, ateities, styliuje. Pa-'žuvę, jeigu ne gaidys. Bet esanti verta geresnio gyve- 
z4,-z4«ia gaidys pradėjęs giedoti jai nimo.

savo giesmes, todėl ji pasi- * pradėjus Mišai “karaliau kratų partija paskutiniame 
gaikjas1 u* vėl pasirodžiusi. ti„ čigonaj

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. 
Suite 514 108 N. Dearbern St.,

Chicago, IHin

10
OCINCY VIEW 

Quincy St. Nantasket,

rodą yra tokia didelė, kad 
išvaikščioti vien tik nemo 
karnas parodos dalis,

Vokietijos socialdemo-

Frank Ricickio
KOSTIS

ims
mažiausia sąvaitę laiko, nes Todėl ir dabar gaidys visa- Tn,?iail pi^to^r«galima padaryti 82 mylių da iš prieš sau- didžia

labai patenkinta tokiu či-kelią. Kad aplankyti ir pa
matyti viską, kas tik yra 
parodoje, ir trijų mėnesių 
lankymo nebus perdaug.

Įėjimas į parodos lauką 
kainuoja 50c. Už tą įžangą 
galima aplankyti didžiumą 
trobesių ir pamatyti visas 

’ įdomesnes parodos vietas. 
Nepaprastą įžangą reikia 
mokėti tik už lankymą gry
nai pasismaginimo vietų — 
teatrų, pasivažinėjimų, vai
kams “Užkerėtos salos” ir 
taip toliau.

Parodoje oficialiai daly-' 
vau ja 17 svetimų šalių. Jos 
įrengimas ikišiol kainavo 

virš $37,000,000. ‘ Paroda • 
buvo ruošiama keturius me-, 
tus ir bus atdara penkis mė
nesius — iki rudenio.

lės užtekėjimą.

lietuvis Blekorius
(TIN SMITO)

Bile blekės darbų padaras 
sutaisaa, nes turiu visokias tam 
reikalui mašinas. Taisau ledų bak- 
sus, stogams paipas. varinuis boi
lerius snnituoju, prakiurusius už
lopau, taipgi padarau naujus. Vi
sokį darbų darau prieinamiausi* 
kaina. Darbų gvarantuoju ilgų me
tų mano patyrimu. Dirbtuvėlė ma
no randasi prie pat bažnyčios.

Jeigu kurie kenčiat skausmus ne
gyjančių Ronų ir Olsers, ant kojų ar 
kitų kūno dalių, kurios parausta pa- 

Juodveidžiu fondas Scotts-Į mėlynuoja, sutrūksta, atsiveria žaiz- 
i.. .... Idos, skauda ir niežti. Kuriems tasboi C juodukams ginti SUTin-1 pasireiškia, vartokit F. Ricicko mos* 
ko $15,000. Tie pinigai yrahi- Su jos pagelba išsigydysit į trum- 

budais. Partijos vadovybėje laikomi atskirai nu0 ki^h^.“4Z?p5Šu’,2'pn5u^ 
raišiojo jaunesni ir energi- auj<ų jr bus naudojami vien žiam su gyduolėm. Siųskite pinigus 
Škesni Žmonės, o ištremti ar- tjį gynimo tikslams. I registruotame laiške šiuo adresu: (-)
ba prasišalinę kovotojai ves * "" _________ _
kovą iš lauko, kaip kitąsyk

’^avo slaptame susirinkime 
nutarė reakcijai nepasiduo- 
;i, bet kovoti visais galimais

gonų karalium, ir net pa
skyrė jam algą. Savo vaikus 
Miša leidžia į mokyklą ■

TEATRE ŽUVO 
ŽMONIŲ.

Šanchajaus mieste, Kini- tikisi, kad jo pavyzdžiu pa 
joj, pereitą nedėldienį vie- seks visi čigonai. Miša pra- 
name teatre užgeso žiburiai, dėjo rūpintis, kad čigonams 
Žmonės nusigando ir prade- butų grąžintos žemės, kū
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FRANK RICICKAS 
Capitol Avė. Hartford, Conn.

Klimą*
13 Whitney SU, Woreester.

jo panikoj grūstis laukan. 
Dvylika kiniečių buvo už- 
mindžiota, o 20 sužeista.

rias prieš 10 metų valdžia 
buvo iš jų atėmusi, nes jie 
tos žemės visai nedirbo.

darėMarksas,, o paskui pereitą sąvaitę žuvo 40 mi- 
Bernšteinas. Prieš fašistinę škc darbininkų.
buržuazijos diktatūrą ce-____________
mentuojasi stiprus darbinin
kų kovos frontas.

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00

BOMBA SUDRASKĖ DU 
VAIKU I GABALĖLIUS.

Livanio valsčiuje, Latvi
joj, anądien sprogo grana
ta, kuria žaidė ją suradę 
vaikai. Du vaikai buvo su
draskyti į gabaliukus ir tų 
vaikų motina buvo sužeista. 
Sprogimas buvo toks smar
kus, kad katastrofos vietoje 
buvo surastos tik sudraskytų 
vaikų galvos. Likusios jų 
kūnų dalys buvo išmėtytos 
50 metrų plote.

MONTELLOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
30 METŲ SUKAKTUVIŲ

ŠOKIAI IR

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
pyks Snbatoj ir Nedėlioj,

Birzelio-June 17 ir 18 f 1933
ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.
SUKATOJE—Parkas atdaras nuo 1-mos vai. po pietų. Bus viso. 

kių sportu, virvės traukimas, bėgimas—vyrų ir moterų. Laimėto
jams skiriamos dovanos.

šokiams grieš The Cluh Royal Serenaders Orchestra, lietuviš
kus ir angliškus šokius. Šokių pradžia 8 vai. ir tes's iki vidurnakčio 
“CHECK DANCING”— Už pasižymėjimų šokėjams bus duodamos 
dovanas, (žanga i parkų dykai.

N FURIJOJE—Parkas atdaras 1 vai. dienų. BUS PRAKALBOS. 
Kalbės gerh m’ sų majoras H. C. Baker. Lieut Gub. Bacon ir kiti 
svarbus ka!bstojai BASEBALL 3 vai po p»»tu. Ab ejose dienose bus 
gardžių valgim-i »r skaniausių gėrimų... Nedėlioję grieš muzika 
linksmas meliorlijas.

Getbiairieii visus kviečiame skaitlingai atsilankyti, kaip vie
tinius taip ir iš apielinkių ant musų Lietuvių Piliečių Draugijos 
30 metų aovaikščiojimo paminėjimo. Ypatingai apielinkė3 kliubai 
prašomi dalyvauti.

Visus užprašo širdingai LIET. PIL. DR. KOMITETAS.

Į Matteoti Fondo komite
tą Amerikoje įnėjo beveik 
visų pažangiųjų Amerikos 
unijų viršininkai. Paminėti
ni: International Ladies’ 
Garment Workers’ Unijos 
prezidentas D. Dubinsky, 
Hosiery Workers’ Unijos 
prezidentas Emil Rieve, 
Workmen’s Circle preziden
tas Joseph Baskin, Socialis
tų partijos pirmininkas Hill- 
quitt, Norman Thomas ir 
daug kitų žymių veikėjų.

Chas. B.
Knchaaskas & Son

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių

kapinių.
Pagrabus paruošiau*, nuo $75 

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausį

patarnavimų.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

g Jsitėmykit telefonų South 0083

įt»»*

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigam*

,tttS0S Kr-
B®

Bankas
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštu* procentus, 

pigiausiai partraukia iš Amerikos pinigu* ir 
atlieka visas kitas bankine* operacijas.

Lie;

ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO
VISO PASAULIO ŽMONĖS.
čia yra knygų rinkius, kurias žm onės daugiausia skaito ir jomis 

įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintų kainų—esate kviečiami pasi naudoti proga.

1. BIBLIJA. Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento.
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtų, kad palengvinus Biblijoje susiTasti jieškomo 
klausimo. Kaina $4.00. z

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

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

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

262. Kaina ........................................................................................... $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kama .. $1.50
7. Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pusi.

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

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

padaryti. Kaina ...................................................................... $.75
10. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS. Pusi. 44. Kaina .............................$.30
12. SEKRETAI BURTININKŲ. Pusi. 40 Kaina .............. $.30
13. JUOKŲ KNYGA—vienintelė pas lietuvius. Psl.208. Kaina $1
Šitų visų knygų kaina sudaro $18.55, bet perkant iš mus jas

visas sykiu parduodam už $9.00, bet perkant atskirai po vienų ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėr* 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-kų 
knygų už $9.00. Lauksime. Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
3653 SO. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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Ką Pasakoja Lietuvė, Kuri
Buvo Caro Žvalgybininke.

KAUNE NEPAPRASTA 
PKTADARYBE.

Įdomi Gimnazisto 
Byla.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY- 
i LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

KAUKEGAN. ILL.

Apie šitą moterį rašo 
“Dienos Naujienos”. Ji da
bar gyvenanti savo ūky Vo
kietijos pasieny. Jos tikro 
vardo ir pavardės Kauno 
dienraštis nepaduoda, bet 
vadina ją Polia Semionovna 
Srodkina, taip kaip ji buvo 
praminta caro “ochranko- 
je”

Ji buvo labai graži mer
gina, todėl į ją Įsimylėjęs 
vienas rusu karininkas ir 
paėmęs ją už žmoną. Tačiau 
neužilgo jis buvęs karo 
fronte sužeistas, paimtas 

t vokiečių nelaisvėn ii- tenai 
miręs.

Jo žmona lietuvaitė pasi
liko Kaune. Kadangi ji mo
kėjo gerai vokiečių kalbą, 
buvo labai graži ir apsukri, 
tai rusų žvalgyba nutarė pa
naudot ją špionažo tiks
lams. Ji tam nesipriešino ir 
tuoj buvo verbuota “ochran- 
kos” tarnybon, kur jai ir bu
vo duetas Polės Semionov- 
nos Srodkinos slapyvardis.

Polės uždavinys Kaune 
buvo sekti karininkų žmo
nų ir visų kitų labdaringų 
organizacijų poniučių veik
lą. Mat. rusų žvalgyba ma
nė. kad kaip tik šioj srityj 
bus skverbiamasi Į kariuo
menės paslaptis. Ypač stro
piai dabojo lenkų bajorų 
“labdarybę” ir pulkininką 
Miasojedovą. Mat rusuose 
tuo laiku buvo įsivyravusi 
nuomonė, kad tvirtovės šta
be esąs vokiečių šnipas.

Apie Miasojedovą Poįė 
pasakoja štai ką:

—Su Miasojedovu susipa
žinau karininkų Kasinoj. 
Tai buvo orgijas mėgstąs 
rusas, net iki vandalizmo. 

Iš viso jo elgimosi buvo 
matyt, kad jis labai nervin
gas ir kažką savyje slepia. 
Aš nekartą važiavau su 
Miasojedovu pasivėžinti Į 
fortus. Pulkininkas labai 
peikė rusų karo vadovybę ir 
sakė pasistengsiąs pereiti Į 
gilumą tarnybon. Aš nusta
čiau, kad Miasojedovas su
sitikdavo su kažkokiu Lipe. 
Tačiau Lipe greit iš Kauno 
paspruko. Pulkininkas ne
trukus vyko Į Ąžuolų Budą 
ir apžvalgė frantą, fortus. 
Dar jam negrįžus, aš jau ži
nojau, kad jis bus suimtas. 
Man buvo labai gaila jo ir 
norėjau kaip nors jį išgelbė
ti. Tuo reikalu mėginau savo 
šefui jį teisinti.

Bet žvalgybos viršininkas 
ją įspėjęs šitokiais žodžiais:

—Polia Semionovna, jus 
perdaug neprityrusi, nesiki
škit, jus busite mums dar 
labai naudinga. O Miasoje- 
dovo likimas priklauso nuo 
rusų karo interesų...

Miasojedovas tuoj buvo 
suimtas, karo teismo pa
smerktas miriop ir pakartas 
kaipc šalies išdavikas.

Musų lietuvaitė Polia bu
vo perkelta iš Kauno į Kije
vą. Apie tai ji dabar pasa
koja taip:

—Kijeve aš buvau paskir
ta į ypatingąją ochrankos 
dalį. Tuo laiku į Kijevą in
kognito atvyko caro duktė 
Tatjana. Kunigaikštytė gra
ži nebuvo, bet labai simpa
tiška ir rimta. Aš per dienas 
lydėjau kunigaikštytę po li
gonines ir privačias šeimas. 
Kartą vakare prieblandoj 
ėjova su Tatjana gelež. sto
ties link apžiūrėti sužeistųjų 
evakuacijos. Tatjana buvo 
labai pasipiktinusi bloga li
gonių priežiūra. Staiga prieš 
mudvi atsirado jaunas kari
ninkas. Jis vikriai sumušė 
pentinais ir tarė Tatjanai 
vokiškai:

“Mein schoenes Freulein,

darf ich wagen, Geld und 
Geleit fui- Šie anzutragen.”

—Matyt, šitas merginin
kas nežinojo, kad jis kalba 
į caro dukterį, todėl jis pa
siūlė jai pinigų ir visko.

—Tatjana nusišypsojo li
po valandėlėj atsakė: “Ja, 
mein Herr”.
—Linksmas karininkas ėjo 

kartu su mudviem ir pasa
kojo apie nerūpestingą gy
venimą ir sukalbamas kare 
gyvanašles. Tatjana protar
piais kai ką klausinėjo. Taip 
mes nuėjom į stotį, o ten pa
sipainiojo ir stoties komen
dantas. Tatjana pamojo ko
mendantui ir tas priėjo ar
tyn:

—“Karininkam . Kijeve 
neliūdna?” — paklausė ji 
komendanto.

—“Liūdėt, tai ne karinin
ko darbas” — atsakė ko
mendantas.

—“Ir dar jaunam”,—pri
dūrė musų palydovas.

—“Šitą poną karininką 
tučtuojau išsiųsti į veikian
čią kariuomenę?”

—“Kieno įsakymu?” — 
paklausė komendantas nu
stebęs.

—“Mano!”— tarė D. Ku
nigaikštytė Tatjana ir patie
kė komendantui sulanksty
tą popierių.

—Kaip įgeltas pašoko ko
mendantas, išsitempė ir te
pasakė:

—“Tak točno. Vąše Im- 
peratorskoje Vysočeštvo!”

—Įsakymas buvo išpildy
tas.

—Greitai Tatjana vieno 
franeuzų karininko, lydima 
išvyko į Petrapilį. Kartu vy
kau ir aš:

Petrapily musų lietuvaitė 
Polia pakeitė savo slapy
vardį į Lidiją Karlovna ir 
pradėjo “darbuotis” kaip 
“studentė ipedikė.” Čia ji 
sako:

—Naujose apystovose as 
oažinau daug naujų asme
nų. Jų tarpe ir lietuvių stu
dentų, tų, kurie Neprik 
Lietuvoj buvo užėmę net 
vyriausybėje aukštas vietas. 
Iš visos nuotaikos buvo aiš 
ku, kad Rusiją laukia per
mainos. todėl ir mes į savo 
darbą žiūrėjome pro pirštus. 
Gvardijos karininkai visai 
viešai kalbėjo apie caro nu
vertimą. Caro šalininkai 
buvo pirštais suskaitomi, 
bet niekas nenorėjo ryžti 
pirmasis. Mes suteikdavom 
tiksliausias žinias ir apie tai 
puikiai turėjo žinoti ir pat
sai caras. Aš kelis kartus ir 
su caro traukiniu vykau i 
stavką Mogileve. Caras ke
lionėj buvo labai nusiminęs, 
gėrė grogą ir prisėdo su ma
nim lošti kortom. Aš norė
jau tyčia pralošti jam parti
ją, bet caras tatai pastebėjo 
ir tarė:

—“Matote, madame, kaip 
bloga būt caru: nieks ir kor
tomis lošiant nežiūri i carą 
kaip į rimtą partnerį.“

—Aš smarkiai susikon- 
fuzijau ir nebesusivokiau ką 
atsakyti. Tada caras kirto 
kortų kalade sau per delną 
ir vėl tarė man:

—“O dabar pavaražysite 
kortomis.”

—“Jūsų Imperatoriška 
Didenybe, aš manau, kad 
tai yra prietarai, aš bloga 
burtininkė...”—atsakiau aš.

—“O vis tik kai kada kor
tos labai tiesą nusako. Na, 
pamėginkit”.

—Mano būklė buvo keb
li, bet aš išsidrąsinau ir pra
dėjau kelti jam kortas. Aiš
kinau kaip pati supratau. 
Caras labai įdėmiai klausė
si ir protarpiais pratardavo:

“Aha. aha!” Buvb matyt, 
kad jis ii- pats nusimanė 
kortas mesti. Paskui jis mar 
padėkojo ir giliai atsidusę/ 
nuėjo gerti kaišto grogo.

—Mas labai pagailę te 
visos Rusijos vienavaldžic 
r aš norėjau jį paguosti, pa 
eikšti jam užuojautą, iėUki- 

■nybę ar ką nors, bet... iš 
Mogileve grįžti atgal į Pe 
rrapilį man neteko. Aš bu
vau iššauktai j Kijevą.

—Vieną vakarą musų 
ochrankos šefas įbėgė į ra
bine ir suriko:

—“Visus, visus dokumen
tus aliai vieno į krosnį. Sku 
biai, skubiai, revoliucija į- 
vyko !”

—Didelės bylos su viso
kių spalvų viršeliais doku 
mentai, laikraščių iškarpos, 
nelegališka literatūra, kon
fiskuoti atsišaukimai lieps
nojo krosnyje. Mes dirbome 
išprakaitavę..

—Vidurnaktį aš jau turė
jau rankose savo tikrąjį pa
pertą ir nemažą rublių su

mą. Šefas atsisveikino su 
mumis ir tarė:

—“Dabar kiekvienas eina 
i visas keturias puses. Dau
giau mes nebepažįstami»ir. 
nebesusitiksime.”

—Aš dar keletą metų gy
venau Rusijoj, turėjau rei
kalų su bolševikais, buvau 
dėl menkniekio net Čekoje, 
grįžau į tėviškę, bet savo 
bendradarbių man sutikti 
niekur nepasitaikė. O jų bu
vo daug ir visokiu.

KAUNO GYVENTOJAI 
NUVEIKĖ BELGŲ ELEK

TROS KOMPANIJĄ.

Kauno miesto savivaldy
bės atstovai nieku būda ge
ruoju negalėjo susitarti su 
elektros stoties savininkais 
dėl elektros energijos tari
fų. Visuomenė, nebegalėda
ma pakęsti svetimtaučių 
belgų perdidelio išnaudoji
mo, subruzdo, išrinko 14 
kos asmenų komisiją, kuri 
suorganizavo boikotą. Kau
no gyventojai labai ener
gingai boikotui pritarė ir 
elektros energija nuo ba
landžio 23 d. nebesinaudo
jo.. Kas mėgino naudotis, 
buvo įspėtas. Rezultatai aiš
kus—vietoj 1 lito ir 35 cen- 
tų už 1 kilovatą elektros, 
žmonės dabar mokės tik 82 
centu. Vadinasi, numušta 53 
centai. Boikotas pagelbėjo,

JIS SUDEGINO MIESTĄ.

• Norman Moore. 25 metų am
žiaus amerikonas, kuris buvo 
areštuotas už padegimą Elb- 
wortho miesto Maine’o valstijoj. 
Gaisras padarė $2.000,000 nuo
stolių. Sakoma, kad Moore prie 
kaltės jau prisipažinęs. Jei tai 
butų padaręs koks ateivis, tai 
džingai visa gerkle rėktų, kad 
“foreinerius” reikia iš Ameri
kos išvyti.

pa vaikai, 14 ir 6 metų am- tuotas išžaginimas. Abiejų 
4 metų mer- jaunųjų piktadarių tėvai la- 

neturtingi. Vyresniojo
dieną Kauno 

srieaaieety, Žaliajame Kal
as, du maži \ alkai, vienas 
14 metų amžiaus, antras vos 
ak 4, įsiviliojo į kambarį 4 

amžiaus piliečio G.

bai
motina išeina ištisai dienai į 
darbą ii- namie lieka jis vie
nas. Šioks mokėjimas vilioti 
ii- slėptis užsirakinant, bei 
kitos begėdiškos ceremoni
jos rodo, kad šiam jaunam 
ištvirkėliui ši 4 metų mer-

ao.
•ir abudu ją išgedi- gajtė nebepirmiena.

Jškaneveiku mergaitė pa- 
paaUkoj© šitokią istoriją. Ji 
saidė gatvėj su kitais vai- 
sais. Jų tarputi įsimaišė šiomis dienomis atvyko iš 
ffųptrtį didesnis berniukas, provincijos i Kauną vienas 
iau 14 metų amžiaus, ir pra- stambus ūkininkas ir gavo 
Sėjo Ją vilioti eit su juo į iš banko paskolos 8,000 litų. 
urgų.Girdi: Seniai buvęs Kaune, norėjo

—Eikš su manim. Nupir- juo pasigėrėti ir nutarė ap- 
isiu tau “morožino” (ais- sinakvoti viešbuty. Tą patį 
srymo), duosiu lėlę... vakarą ūkininkas išėjo pasi-

~. - , • - vaikščioti. Susitiko seną bi-
pažadai mergaitę su- čjuy ^odis po žodžio, ir jau 

viliojo. Ji atsiskyrė nuo , vakarieniauja vienam pir-
aj vaikų ir nuėjo su juo. ; mos restorane_ £ia

Kartu su tuo berniuku nu- susipažino su dviem mergi- 
ėjo ir kitas vaikas, 6 metų nom. Pirmą valandą abu 
amžiaus, iš to paties kiemo J draugai su merginom jau 
kaip ir išgėdintoji mergaitė. ' buvo viešbuty. Rytojaus 

dieną reikėjo vėl apeiti visi

VIEŠBUTY DVI NAKTYS 
KAŠTAVO LITŲ.

Berniukai atsivedę mer
gaitę į kambarį užsirakino. 
Kambary nieko kito nebu-

Kauno restoranai ir tas užsi
tęsė iki vėlyvos nakties. Per

™ Vvrinvris naikeskadiv^ naktį Pra’fo. vyresnę pasakęs, kad eitog prisiminimus
vėl linksminosi, žinoma, ne“marožino” tiktai tada duo

biąs, kai ji nerėksianti ir ty
lėsianti.

Mergaitė nieko nežinoda
ma žadėjusi nerėkti. Tada 
berniukas nutraukęs mer
gaitei kelnikes...

liet kai berniukas pradė
jęs mergaitę kamuoti, ji ne- 
betvėrusi nuo skausmo ir 
baimės. Pradėjusi rėkti. Ta
da mažesnysis berniukas 
užkišęs nosine mergaitei 
burną ir palaikęs ją už ran
kų. Pirmiau vyresnysis ber
niukas kamavo, paskui lei
dęs mažesniajam.

Vėliau piktadarys mer
gaitei pasakęs, kad ji “ma- 
rožino” negausianti, nes ne
tylėjusi ir rėkusi. Neišlaikiu
si pažado. Ir jei ji norinti, 
tai vietoj lėlės galinti pažai
sti katinu, kuris gulėjo ant 
lango.

Kurį laiką palaikę mer
gaitę kambary, paskiau pa
leidę.

Mergaitė uždususi ir ap
siverkusi atbėgo namo ir vi
ską smulkiausiai motinai 
pasipasakojo. Motina išsyk 
visai nenorėjo tikėti. Bet 
paskiau tikrai buvo konsta-

vienudu... Rytą pabudę į 
vienas antrą pasižiurėjo, bet 
merginų jau nebuvo. Nebu
vo kišenėj ir 8,000 litų. Kaip 
atvažiavo be pinigų, taip ir 
namo grįžo. Niekur nesi
skundė, nes bijojo, kad na
miškiai nesužinotų.

PELKĖJ STATYS KAUNO 
BETURČIAMS KOLONI

JA.
šeštame km. už Kauno 

prie Ukmergės plento telkšo 
samanota pelkė. Kauno mie
sto savivaldybė prašė 2. 
Ūkio ministeriją 100 ha pel
kės parduoti jai. Ministerija 
sutinka. Miesto savivaldybė 
šį plotą nusausins ir pavers 
tinkama vieta statytis ir gy
venti. Čia pastatys namų; 
prie jų įruoš darželius ir 
sodelius. Taip įrengtus na
mus galės pirkti ilgamečiu 
išsimokėjimu neturtingi 
valdininkai, tarnautojai, ka
liai, savanoriai. Nustatyta, 
kad planas įgyvendinamas. 
Tokių kolonijų miesto savi
valdybė mano steigti ir dau 
giau.

u 91KELEIVIO 
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisyt

SPAI ZDINA:

KNYGAS. 
KONSTITUCIJAS, 
PSOGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius spausdintus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikieto. 

Darbų atliekame

VI. Ivaška grąsimmu rei- i 
kalavo pinigų “valdžiai 

nuversti.”

šiaulių apygardos 
mas išvažiuojamojoj 
joj Skuode nagrinėjo Skuo
do gimnazijos VI klasės mo
kinio Vlado Ivaškos bylą, 
kurioje jis kaltinamas mė
ginęs padalyti “amerikoniš
ką” plėšimą.

teis*
sesi-

Vladas Ivaška padavė sa
vo draugui Nikalojui V. lai
šką, kurį paprašė nunešti ir 
įteikti turtingam Skuodo 
pirkliui, Šliomui Faktariui. 
Laiškas pasirodė esąs ano
niminis ii- jo turinys maž
daug šitoks:

“Gerbiamas Tamsta! ši 
valdžia mums padarė didelį 
smūgį, dėlto prašau laiško 
padavėjui įteikti 200 litų, o 
jei tiek nęgalite, tai duokite 
—kiek galite. Kai paimsime 
valdžią į savo rankas, pini
gai jums bus grąžinti. Apie 
tai prašau tylėti ir policijai 
nepranešti, priešingai, pra
garo mašinos pagalba, visas 
tamstos turtas pavirs pele
nais... SSSR. buvo ne tokia 
valstybė ir tai prieš komu 
nistus neatsilaikė.”

Išsigandęs Faktaris su
laikė laiško įteikėją ir tele
fonu pranešė policijai. Ry
tojaus dieną policija Ivaška 
areštavo gimnazijoje. Pra
džioj jis gynėsi, sakydamas, 
kad laišką jam įteikęs ne
pažįstamas asmuo gatvėje ir 
paprašęs perduoti Fakta

riui. Bet vėliau viską prisi
pažino.

Charakteringa, kad Ivaš
kos tėvai buvo nuolatiniai 
Faktario klijentai ir Fakta
ris juos visus gerai pažino
jo. Teisme jis pareiškė, jei 
butų žinojęs, kad tai rašė 
Ivaška, butų visiškai taip ne- 
išsigandęs, kaip tada.

Teisme Ivaška pareiškė, 
kad prisiskaitęs kriminali
nių romanų, norėjęs pada
ryti tiktai šposą. Apie pini
gų gavimą jis nė galvoti ne
galvojęs. Ivašką gynė adv. 
Petronaitis.

Teismas nuteisė Ivašką 
pusantriems metams sunkių 
darbų kalėjimo, bet kaip ne
pilnamečiui (jis yra tik 18 
metų amžiaus), .vieną treč
dalį bausmės numetė.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naujų 

D-ro Margerio Knygų 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga. 
Kaštuoja tik 56 centų Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
3421 Se. flalated Street,

CHICAGO, ILL.

i

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėm Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mass.

Valdyba J933
Jos. Mačiulis—pirmininkas,

906 Prescott St., Waukegan, DI.
R Rulis—vice-pirmininkas,

836 So. Jackson St., Waukegan, 111. 
B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,

818—lOth PI., Waukegan, III.
B. Sirvidas, turtų raštininkas,

164—lOth St., No. Chicago, III.
K. Vaitekūnas, kasierius,

726 — 8-th a-t, VVaukegan, JU. 
Kasus globėjai:

J. Petraitis,
907 So. Jackson st., Waukegan, UL

Bertha Dikžienė 
630 8th St., Waukegan, III.

Knygiai:
K Dambrauskas,

118—10-th st, No. Chicago, Ilk 
F. Marcinkus,

732 So. Jackson St., Waukegan, 1111
Maršalkos:

R. Geniotis, J. Stočkus.
Draugijos susirinkimai būna kas

paskutinį ketvergę kožno mėnesio, 
1:30 vakare. Liuosybės Svetainėje,

kit Savo Skaityti JĮ.

DAINININKŲ ir 
CHORŲ it N 1 Al
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS ‘-LIETUVAITĖ”. Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, -Drūti—vyrų choras.
2. šokiui, šokim—mišrus chor. 
X Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. Eičiau Rūtų Paaiškinti—

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

Mišrus choras..
8. žinai Mano širdį. Solo.
9. Sveikas Drūtas.

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

Solo ir Choras,................ 75c
17. Paklausykit jus žydelio.

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

Solo arba Duetas.
19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. 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 vieną. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

Muziką Lietuvaitei parašė 
komp. J ŽILEVIČIUS.

KUR VOKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

Galit pamatyt visą 
Lietuva #1

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 42!) puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

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

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit 
arba regisi

Adresuokite:

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

t



No. 23, Birželio 7 d., 1933 Septintas Puslapis

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

ŠIURPULINGAS MEILES ROMANAS.
Burkevičienė pametė t žmona atsiskyriau ir susi

dėjau su Burkevičiene. Bet 
ji man greit įgrįso, nes per
daug prie manęs lindo. Sy
kį užsikabino man ant kak
lo ir nepaleidžia. Aš ją taip 
išnešiau iš kambario ir pa
sodinau ją į purvyną. Aš jos 
nemylėjau ir kai ji su savo

Viesulo Darbas Daytone.

savo žmogų, pabėgo su se
sers vyru, kurį paskui pati 

peršovė.
Biržuose šiomis dienomis 

buvo nagrinėjama labai į- 
domi byla. Jos istorija to
kia:

Keletas metų atgal Bur- „ .w , 
kevičių šeimynoj, Pasvalio:?161^ įvesdavo mane iš 
miestely, apsigyveno “ant i kantrybes, as ją rausdavau.
burdo” Stasys Dirmantas. i, ? kas “ra3t3 “ve? —
Tarp “burdingieriaus” ir klausia teisėjas, 
gaspadinės tuoj prasidėjo
meilės romanas. Kad Bur-

—Kas sove, as nežinau, 
—sako Dirmantas. — Kuli-

KELEIVIS, SO. BOSTON

štai kaip išrodo Daytono gatvė, kuomet viesulas aniįai už
kliudė vakarini to miesto šoną.

ŠVARCĄ SU FRENKELIU 
VYRIAUSIAS TRIBUNO

LAS IŠTEISINO.
Kauno apygardos teismas 

S. Švarcą su V. Frenkeliu

KRUVINA DVIEJŲ BEDARBIŲ 
TRAGEDIJA TIES ŠIAULIAIS.

Tautiškių kaime, Radvi- drąsos ir pasiryžimo. Jsiki- 
liškio valsčiuje, gyveno jau- šęs revolverį kišenėn ir pa- 

už autobusų bankrotą ir im I įas Jonas Kuzminskas, 23 sileidęs bėgti Šilėnų link, 
tus iš tarnautojų užstatus I netų amžiaus ūkininkaitis, turėdamas galvoj tik vieną 
buvo nubaudęs po pusantn I ir tam pačiam kaime pas mintį—pasiduoti policijai ir 
metų sunk. darbų kalėjime | vieną ūkininką tarnavo Juo- jai apie viską papasakoti, 
ir priteisęs grąžinti tarnau- Į zas Kuskys, taip pat jaunas Točiau Šilėnuose Kuskys 
tojams užstatus ir sumokėti I vaikinas. Abudu draugavo, policijos nerado, todėl bėgo 
nesumokėtas algas. Tačiau j .r abudu buvo nepatenkinti toliau ir pasiekęs Radviliš- 
vyriausias T r i b u n o 1 a s | -avo gyvenimu, nes Kuz- kį pasidavė policijai tenai. 
Švarcą su Frenkeliu išteisi | minskas nesugyvendavo su Policija atgabeno jį į Šiau- 
no. Buv. jų tarnautojai ei-Į savo namiškiais, o Kuskys liūs ir uždarė sunkiųjų dar- 
vil. jieškinius gali kelti civi Į ouvo silpnos sveikatos ir bų kafėjiman. ‘ Jo draugas 
liniame teisme. | jam sunku buvo dirbti ūkio Kuzminskas rastas nusižu-

Pabrėžtina, kad svarstant

kevieius judviejų meilei ne-! P^a ir siandien galvoje te 
kliudytų, vieną gražią dieną \ bėra. Šovė mane miegant, 
abudu meilužiai ima ir pa- Į liudininkus buvo pa 
bėga j Biržų miesteli. ' šaukta ir tikroji Dirmanto 

Burkevičius sužinojęs, i žmona, Onos Burkevičienės 
kur jo “prisiega” pabėgo, i ®esuo* Teismas jai pastebė- 
nusivijo paskui ir pareika-^0’
lavo, kad ji grįžtų namo.'

šią bylą vyriausiame tribu
nole iškilo viena nauja ap
linkybė, būtent, paaiškėjo 
kad tarnautojai už duotus 
užstatus ėmė procentus,
jei imami procentai, tai jau 
ne užstatas, bet paskola. Ši 
aplinkybė itin palengvinusi 
teisiamiesiems.

darbus. ,dymo vietoj jau nebegyvas.
Todėl abu sutarė Tautiš-' 

apleisti ir išvykti į

Bet ji atsistojo už savo mei
lužio nugaros ir sako vyrui: 
“Tu prie manęs nelįsk, aš 
turiu kitą.”

Kai Burkevičius pradėjo 
triukšmauti, Dirmantas pa
ėmė akmenį ir išvijo jį.

Bet neilgai meilužiai bu
vo laimingi. Meilės ugnis 
perdegė ir Dirmantas nuo 
Burkevičienės atšalo. Jis 
pradėjo vaikščiot pas kitas 
moteris. Pavydo apimta, 
vieną naktį Burkevičienė 
paėmė revolverį ir šovė savo 
meilužiui galvon, kai jis 
miegojo.

Kulipka įlindo Dirman- 
tui į vieną smilkinį ir, per
ėjus per smegenis, sustojo 
prie kito smilkinio. Sužeis
tas Dirmantas buvo nuvež
tas - Kauno ligoninėn. Bet 
daktarai operacijos nedarė, 
nes manė, kad išgelbėti jo 
gyvybę nėra vilties. Tačiau 
stebuklingu budu Dirman 
tas pasveiko be jokios ope
racijos ir dabar vėl vaikščio
ja, nors kulipka tebėra gal
voje įaugusi.

Dėl jo peršovimo Burke 
vičienė buvo suimta ir da
bar Paneyėžio apygardoj 
teismas Biržuose sprendė 
kriminalinę jos bylą. Buvu- 
sis jos meilužis Dirmantas 
liudijo taip f

“Burkevičienė įkalbėjo 
man vesti jos seserį. Pas
kui, kai jos seserį vedžiau, ji 
pati pradėjo prie manęs lįs
ti, nors aš buvau 6 metais už 
ją jaunesnis. Aš su savo

Tamsta sakyk teisybę, 
nemeluok.

Ji atsakė:
—Kodėl aš turėčiau me- 

uot! Čia mano tikras vy
ras, o čia tikra sesuo. Tiesa, 
ji mane atskyrė nuo vyro, 
oet aš nepykstu. Kartą ji 
atėjo pas mane ir sako: 
“Dabar jau aš busiu prie jo, 

tu eik sau kur nori.” Ji 
nupirko man bilietą trauki- 
niukui ir aš išvažiavau. Vė-

ŠIAULIUOSE SUIMTA 
GAUJA VAGIŲ.

Šiaulių policija andai ga
vo žinių, kad Lepšių kaime 
Jurgis Gasiunas turi parsi
vedęs vogtą kumelę. Nuvy
kus padaryti kratos, policija 
rado pas Gasiuną ne jam 
priklausančią bėro plauko 
kumelę, vežimą ir pakink
tus. Nustatyta, kad kumelę 
Gasiunas pavogė iš Prano 
Rimšos, Gėlainių kaime, 
Dotnuvos vals., Kėdainių 
apskr., o vežimą ir pakink
tus—iš to paties kaimo gy
ventojo Jono Zuperkos.

Kvočiunas Gasiunas, pri

Netikėtas Potvynis 
Sunaikino Žeimelio 

Apylinkę.
Gegužės 13 dieną Žeime-

ir iswktnUŽ DARBA ATLYGINI- įr įsvyKu i MAS MALDOMIS, 
žmones, vienas ramesnio,! TZ 7^
antras lengvesnio darbo ir Kaip žinoma, Kretinga 
gyvenimo susijieškot. Gegu- ^ra “eudauna” vieta, ir kad 
žės 8 d. juodu Tautiškių kai- padaryt dar cudaunesnę,vie- 
mą apleido ir pėsti atkeliavo nuoi^ai pranciškonai ušsi- 
į Šiaulius. Bet Šiauliuose manė Pr?e gražaus, upokšnio 
nieko nelaimėjo, nes ir be jų pastatyti “liurdą”, kuris tu- 
čia yra šimtai darbo jieš-:ris ^uti didžiausiems “par- 
■—-------- ’ - ’ j cinkulio” atlaidams (1-2

aus

TZ UBAGŲ BALIUS. ■ Įęan^jyjų Nusprendė paban-! cinKaiio atiauiar 
„. Krakes . miestely, vals-1 laimę Tauragėj. Nuva- rugpiucio) gatavas, 

lio apylinkę ištiko baisiapytokfe^leto^>žiav0- Bet ir ten nieko ne-

iau vyras kvietė, kad aš'sipažino kaltu ir pareiškė, 
grįžčiau pas juos atgal, bet kad toje vagystėje su juo 
aš atsakiau: “Kur tu dvi kartu dalyvavo ir Šiaulių 
pačias dėsi? Mudvi negalė- m. gyventojas Juozas Šul- 
sim sugyventi, mušimes, cas, su kuriuo, grįždami iš
nors ir abidvi seserys.

Kiti liudininkai parodė, 
kad Dirmantas jieškojo da 
ir trečios žmonos, tik norė
jo gaut su didele pasoga.

Teismo supratimu, Dir
mantas gali būt didelis 
mergininkas, tačiau Burke
vičienė neturėjo teisės jį 
šauti, ir da jam miegant. Ji 
sunkiai jį sužalojo, galėjo 
visai užmušti, ir todėl turi 
būt nubausta sulyg įstaty
mu. Paskirta bausmė: 2 me
tai sunkiųjų darbų kalėji
mo.

vagystės, dar ir 9 vištas tam 
pačiam Gėlainių kaime pa
vogę.

Padarius kratą pas J. Šul
cą, jo bute rasta daug įvai 
rių vogtų daiktų. Šulcas pri
sipažino devyniose vagystė
se ir paaiškino, kad vienoje 
jų drauge su juo dalyvavo ir 
pil. Julė Vaitkienė. Vogtus 
daiktus priimdavo ir slėpda
vo jo motina Marijona Šul 
cienė arba Gasiuno sesuo 
Ona. Visa kompanija—Ga 
siunas, Gasiunaitė, Šulcas, 
Šulcienė ir Vaitkienė—su 
imta ir perduota teismo tar
dytojui.KAUNE NUSLINKO SU

KALNU 3 JŲ AUKŠTŲ 
NAMAS.

Nakties laiku Kaune nu
slinko su kalnu Tercijono 
3-jų aukštų namas Kalnų 
gatvėj. Namas buvo jau pra
dėjęs slinkti senai, todėl tos 
katastrofos senai jau laukta 
ir visi gyventojai iš namo 
buvo iškelti. Pagaliau vieną 
naktį, apie 2y2 valandą, na 
mas pradėjo griūti pakai 
nėn. Nors tai buvo pats mie
go laikas, tačiau daug žmo
nių žiurėjo apstoję kaip na 
mas gftuva. Namas mūrinis, 
trijų aukštų ir griuvo su di
deliu triukšmu ir bildesiu. 
Griūvant visai suiro sienos, 
sulužo, susimaišė įrengimai.

KAREIVIS PERŠOVĖ 
ŪKININKĄ.

Ties Vegerių miesteliu, 
Mažeikių apskrity, Lietuvos 
pilietis B. Raudys vežėsi iš 
Latvijos nusipirkęs du mai 
šu cukraus. Lietuvos pasie
nio sargybinis pastebėjęs 
važiuojantį iš Latvijos žmo
gų šovė ir sunkiai sužeidė 
Raudžiui koją. Sužeistas 
Raudys paguldytas Mažei
kių ligoninėj ir prie to laiko
mas po areštu, buk vežęs 
kontrabandą.

gamtos rykštė: nuo pusiau
nakčio pradėjęs lyti lietus 
kas sykis darėsi vis didesnis 
ir didesnis, pakol ant galo 
virto į baisiausią liūtį, tar
tum visi debesiai butų pra- 
plyšę, taip kad vanduo pra
dėjo greitai kilti ir pasidarė 
didžiausis potvynis.

Vieškeliai tapo išplauti, 
tiltai išgriauti 4r nunešti, iš
kasti valdžios grioviai užly
ginti dumblu, o kur nerei
kia, tenai išgraužti didžiau
si urvai. Susisiekimas vi
sais vieškeliais pasidarė ne
begalimas ir visai nutrauk
tas.

Žeimelio miestely pakra
ščių gyventojų namai buvo 
visai vandens apsemti ir gy 
ventojus reikėjo gelbėt sku- 
bom padalytais keltuvais 
bei plaustais.

Nors gyvybės aukų, ro
dos, nebuvo, tačiau materia
liai žmonių nuostoliai bus 
labai dideli. Kitiems buvo 
sunaikinti visai pasėliai, tai
gi žmonės neturės ką val
gyt. Ganyklos ir pievos taip
gi sunaikintos, nes apneštos 
dumblu ir žolės jose nebeli
ko.

Šita baisi gamtos avarija 
palietė netik Žeimelio, bet 
taip pat Linkuvos ir Pašviti
nio valsčius.

.. o • - i i ?avo. Sugrįžo atgal į Šiau- pietus su muzika. Susirinko U nugi j „„giminę ir... 
virs 20 žmonių. Negalėjų- nusprendė nusižudytį. Tas

Kad padarytų tokį siur
prizą busimiems maldinin
kams, “liurdas” intensyviai 
statomas. Darbininkams

>iems ateiti nuneše tą pačią I jau gegužės 12 d Apie mokama po 3 litus per die- 
".ormą į namus. J g vaj va’Karo juodu nuėjo, bet su ta kad ei-
\ asaros metu manoma su- geiefįnkeliu Šilėnų link ir I bažnyčią ir išpažinties! 

ruošti loteriją neturtingųjų į ties Mar^ kaimu pasirinko ---------------
APVOGĖ KARMELITŲ 

BAŽNYČIĄ.
Kaune nežinomi žmonės 

naktie laiku įsibrovė Kar
melitų bažnyčion ir išplėšė 
aukų dėžutes. Apskaičiuoja
ma, kad pavogta keli šimtai 
suaukotų pinigų.

naudai. Gražus darbas, bet 
menka nauda. Vietoj, kad 
elgetas vieną kartą į metus

vietą savo klaikiam suma- 
Įnymui. Bet turėjo su savim 
tik vieną revolverį, kuris

vaišinti pipirnikąis reiktųlprikIausi Kuzminskui. Tad 
gėliau įsteigti pneglaudą. Isusitarė taip: pirmas sausis 

yziikai inrtiziicj va i Kuzminskas, jei iškart nenu-MFn/in?n in mirs’ tei Kuskys »
MEDŽIOTOJŲ. k po to nusišaus pats. Taip 

Budų kaime, Jonavos vai- su^ Kuzmiiikas pa- 
sciuje, Ukmei^es apskrity, ,eid0 j b)m^ j,
buvo suiuosta vilkų . j nuvirto žemėn, bet dar buvo!

... kU'°|gyvas, todėl Kuskys, pildy-Į
pastebėti. Medžiotojų buvo Jamas susiWrimi}/p^ė
9, o varovų labai daug. Bet Į įsKritusį iš Kuzminsko ran- 
yilko nei vieno medžioto- L revoIverį ir
jams jie neisvare. Išėjo tik , M j jj vi Pa.
vienas briedis, 3i stirnosi ir ar^patoik’ė_Kuskys
apie tuzinas zuikių. Matyt, nežin0 bet staiga jį apėmįs 
nika! guli kur nors giliau ir toks
juokiasi is tokių medžiotojų. siž

I LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai. 
Smagi Kelienč,
Žemos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE ,

» 248 Waskingtoa Street
Boston. Mass.

VAŽ1UOKITE 
PER LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
1$ New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburįf

GREITA
__________ KELIONE
i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

'BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS" 
PIGIOS LAIVAKORTĖS

VANDUO IŠNEŠĖ 
PYLIMĄ.

Panemunėlis. Prie Šeteks- 
nos upės buvo supiltas ilgas 
pylimas ir pastatyta® ce 
mento tiltas. Pylimą vanduo 
išnešėr Ūkininkai vėl turės 
gaišti.

KIRTO DARBININKUI 
AUSI, NET BUBNELIS

TRUKO.
Šiaulių lentpiuvės savi

ninkas Hiršas Gordonas, 
susikivirčijęs su J. Petkum, 
kuris atvežė jam rąstų, bet 
esą negerai juos sukrovė, 
kirto jam į ausį taip, jog 
žmogus viena ausimi apkur
to. Gydytojas konstatavo 
sunkų kūno sužalojimą. 
Gordonui iškelta byla.

TIES KRETINGA SUDE
GĖ AUDIMO FABRIKAS.

Gegužės 8 d. vakare Ba
joruose, audimo fabriko ža
liavos-sandėly kilo gaisra?. 
Liepsna greit apėmė visą 
sandėlį. Gaisro pavojus grę- 
sė ir kitiems fabriko stati
niams, ypač mašinų skyriui, 
kuris stovi už 30 žingsnių 
nuo sandėlio.Gaisro sandėly 
užgesinti nebebuvo galima, 
tad gaisrininkai ir susirinkę 
iš apylinkės žmonės tik sau
gojo kitus statinius. Ugnis 
sunaikino visą fabriko ža
liavą, ir jei nepasiseks grei
tu laiku gauti naujos žalia
vos, tai fabrikas kuriam lai
kui turės sustoti. Gaisro 
nuostolis siekia 20,000 lt. 
Fabrikas buvo apdraustas.

IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO: 
Pier 97. gale W. 371h St.,

M. I* Gripshnlm --------------- Liepos 3
S. S. Drottningholm -----  Liepos 13
M. L. Gripsholni -----------  Liepos 27
M. "Kungsboim” — Rugpiucio 19

Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
vus ir gerai ventiliuojami kamba
riai. Kelionėj rodomi jodomi paveik
slai. Laivo orkestras duoda koncer
tus, bei griežia šokiams. Kelionė bū
na pertrompa, keliaujant “Baltuoju 
Švedų Laivyno”.

Informacijų ir laivakorčių kreipkis 
j Tamstos vietinį laivakorčių agentų,

arba:
SWEDISH AMERICAN LINE

21 STATE ST, NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, III 181 N. Miehigan Avė. 
BOSTON. MASS. 19 State Street 
DETROIT. MICH. 73 Monroe Street 
Montreal, Que., Can. 1410 Stanley St. 1

Gegužės 14 d. perkūnija 
Pabauplių kaime (Karte
nos vaL) uždegė ūkininkų 
Mazonio gyv. trobą ir nu
trenkė 12-kos metų mergai
tę. Mergaitės surado tik su
degusius kaulus.

Svarbu Tėvams, Mo-\ 
kytojams ir Vaikams] 

Žinoti.
Kad gražiausias, didžiausias, 

keliomis spalvomis gausiai iliu
struotas, įdomus ir naudingas 
vaikams žurnalas yra “Vaiky 
žodis"!

“Vaikę žodis” Įdomus paskai
tyti, moko ir pratina vaikus 
dirbti ir mylėti savo kraštą. Ja
me vaikai ras įdomių apysakų,] 
pasakų, eilėraščių, daug galvo
sūkių, visokių rankdarbių, pavy-l 
zdžiui, kaip sau rūbelius pasiūti,' 
kaip pasidaryti baldus; naudin-l 
gu patarimų iš sodininkystės,! 
daržininkystės, tvarkos, mergai
čių virtuvės ir tt. daug vietos 
paskirta pačių skaitytojų kury-1 
bai jų fotografijoms o taip pat | 
juokams ir filatelijai. Be to skai 
tytojai ras nurodimų kaip moky
kloje vaikų teatrą įrengti, bu 
tent sceną, kostiumus ir tt., o 
taip pat tam teatrui pritaikintus 
reikaliukus.

“Vaikų žodis” eina reguliariai 
kas dvi savaites.

Prenumerata: metams—2 dol. 
pusmečiui—1 dol. Norint turėti 
visus išėjusius žurnalo jume- 
rius už Vytauto Didžiojo m. 
komplektą primokama pusė do
lerio, už 1931 metų —1 dol. Jei 
norite vaikams suteikt šventėms 
daug džiaugsmo ir malonumo, 
neatidėliodami išsirašykite tuo- 
jaus “Vaikę žodi”.

“VAIKŲ ŽODIS”
Rainę g-vė 15, Kaunas,

Lithuania.

LIETUVIŲ SPAUDOS ŠĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ

(Per Soathamptonų) ,

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio- JUNE 29 -anksti ryte
(Keleiviai sės į laivų is vakaro)

Cunard Didžiuoju Ekapretnniu Laivu
BERĘNGARIA

Ekskursijos dalyvio laikamaa kiekvienas važiosiantis 
j Lietavų keleivis.

— ŠIĄ EKSKURSIJĄ UtGYRĖ - 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

Laivakortes pardooda visi Gnnard agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mass.

“Aušros” Knygyne

7 DIENOMIS l LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausių kelionę j LIETUVĄ. 
GREIČIAUSIAS KELIAS l SENĄJĄ TftVYNĘ

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
232 BOYLSTON ST. BOSTON

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
J ABI PUSI, NEW YORKAS- <170.50
KAUNAS. TREČIA KLASE 01*0---
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

į vietinius ager-tus arba

E T U V O

HAMBURG-AMERICAN LINE
SO BOYLSTON ST., BOSTON

GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 
SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:

Pilnas Lalra žodynas Lietuviškai AngMkai ir 
Angliškai Lietnviškai, pusi. 1274, apd. kaina . 
buvo $16.00, dabar už........................................ $9.00

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

Bedievių šventraštis. Didelio formato, apd. pusi. 900, 
virš 200 paveikslų. Baisi knyga dėl tikinčiųjų, 
naudinga pasiskaityti laisviems žmonėms. Daug 
faktų apie tikėjimus ir kunigiją. Kaina $6.00, 
dabar už ................................................................ $3.50

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

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

3653 SO. HALSTED ST.
AUŠRA

CHICAGO, ILL



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 23, Birželio 7 d., 1933

Tel. Portcr 3789

Vietinės Žinios Dr. John Repshis

Žulikas apgavo 50 
merginų.

Bostono policija jieško 
žuliko Douglaso F. Walsho, 
kuris išėjęs iš kalėjimo tuo
jau apgavo apie 50 mergi
nų, pasiimdamas iš jų po 
$5.00, ir prapuolė. Walsh 
vaikščioja su lazduke, su 
“spatsais”, plaukai sulaižy
ti, turi miklų liežuvį ir daro 
didelio “džentelmano” įspū
dį. Jis atsidarė Back Bay 
distrikte dailų ofisą, pasi
samdė 3 sekretores ir pa
skelbė laikraščiuose, kad 
jam reikalingos merginos jo 
“firmai atstovauti.” Atsi
šaukė apie 500 merginų. 
Walsh išsirinko iš jų 50 gra
žiausių ir pasakė visoms 
duosiąs gerą darbą, bet pa
reikalavo, kad visų pirma 
jos įneštų po $5.00 už port
felius. Portfelius jis davė 
visoms, bet jie padaryti iš 
popieros ir daugiau neverti, 
kaip po 25 centus. Ir taip 
biednas mergaites apmovęs 
tas žulikas dingo.

Krečia “Gustino” gengste- 
( rių lizdu*.

Bostono spauda ir visuo
menė pakėlė didelį triukš
mą prieš policiją, kam ji 
leidžia organizuotiems gal
važudžiams atvirai vaikš
čiot ir šaudyt jiems negeis
tinus žmones. Todėl South 
Bostono policijai buvo iš 

j viršaus įsakyta “eit ir suimt 
Gustinus”. Policija nuvažia
vo su kirviais ir kūjais, iš- 

įmušė 8 “spykyzių” duris, 
paėmė kelis galionus alko
holio, bet nieko neareštavo. 
Sugrįžusi pranešė, kad “Gu- 
stinų” nerado. Laikraščiai 
dabar sako, kad “Gusti- 
nams” iš policijos turėjo 
būt pranešta, kad jie pasi
slėptų.

Reikia pasakyti, kad to
kiu vardu žmonių ir nėra.
Gustino” slapyvardžiu bu

vo pasivadinęs pirmutinis 
South Bostono gengsterių 
vadas Wallace, bet jis bu' 
nušautas North Endo italų 
gengsterių.

Tarnui Mooney paliuosuoti 
prakalbo*.

Šį ketvirtadienį, 8 birže
lio, Old South Meeting 
House, Washingtono ir Milk 
gatvių kertėj, kaip 8 vaka
re, įvyks prakalbos Mooney 
paliuosavimo reikalu. Įžan
ga nemokama. Bus aiškina
ma ką nuveikė komunistų 
sušauktas Tarnui Mooney 

paliuosuoti kongresas Chi- 
cagoje. Šias prakalbas ren
gia Bostono “Tom Mooney 
Council of Action.”

3 darbininkai laimėjo 
$174,090.

Pereitą sąvaitę 3 paprasti 
darbininkai, kurie turėjo 
nusipirkę Airijos ir Kana
dos arklių lenktynių loteri
jos bilietų, laimėjo $174,- 
000. Darbininkas John J. 
Geary iš South Bostono lai
mėjo $60,000, našlė Beat
riče Hansen iš Springfieldo 
taipgi $60,000, o E. C. Tripp 
iš , Maiono—$54,000. Bet 
tokia laimė retai kam pasi
taiko. Tūkstančiai žmonių 
turėjo nusipirkę bilietų ir 
nelaimėjo nieko.

Pieną* pakilsiąs iki 11 
centų kvortai.

Pieno trustas jau pakėlė 
Bostono gyventojams 1 cen- į 
tą kvortai pieno. Teisinasi 
tie pelnagrobiai, kad f ar
mėnams turėjo centą pa
kelti. Dabar farmeriai gau
ną 5 centus kvortai gero 
pieno; trustas nugriebia 
Smetoną ir parduoda pusiau 
nugriebtą pieną po 9 ir 10 
centų kvortai. To da nega
na, pieno kaina miesto gy
ventojams pakilsianti iki 11 
centų kvortai. Farmeriams 
tuomet butų mokama 6 cen
tai kvortai.

Pasiutęs šuo apriejo 5

Newtone anądien šuo į- 
kando 5 žmones. Policijai tą 
šunį užmušus ir daktarams 
jį ištyrus pasirodė, kad jis 
buvo pasiutęs. Aprieti žmo
nės gydomi Pasteurio budu.

PICKWICK ALE
Geriausias ir pilniausias skonis randasi 
PICKW1CX ALE kuris laimi naujus 
draugus visur. Neužvinčinamai skirtin- 
gas r.uo kitų, jisai sugrąžina atmintį 
geriausių senovinių gėralų.

Nežiūrint kaip geri bus kiti produktai, 
jus vis iugrišit prie P1CKWICK ALE 
dėl geriausio užsiganėdinimo.

Parduodamas bonkose arba iš bačkų pas 
visus geriausius pardavėjus, valgyklose ir 
viešbučiuose.

BREWERS SINCE187O

h

ANT RENDOS
5 kambariai

DORCHESTERY— 6 šeimynų na- 
. . . ' mas po 5 ruimus, atskirai šilumos—

visi įtaisymai, su 2 į steam heat—ir didelis yardas. Kaina,
Bendras Norvvoodo Draugi

jų piknikas. ~ ____ ____
Norvroodo lietuvių pažan- atldu<><lu -devyni tūkstančiai. Savininko telefo-

giųjų draugijų susitarimu y- . 55 Vebster avė. Somerviile, Mass tone dviejų šeimynų £ 5 mimus
ra ruošiamas bendras pikni- ’------------------------------------ už $1500. (23)
kas 18 birželio nedėldienį, REIKALINGAS ŠLAUČIUS
Oak GrOVe darže, gražioje i Prie tais>.,?o1 čeverykų. Senas žmo- 
ezero pakrantėj, VValpole,

ANT PARDAVIMO

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 7-9

Nedėliomia ir šventadieaiaia 
ano 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
Ump. Inman st. arti Ceatral skv.

CAMBR1DGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. U KtLLORY
60 Scollay Sąuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

Telefoaaa 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAMRENCE, MASS.

UETUVY8

0PT0METRISTAS

Išegzaminuoju akia, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugražinu šviesą tinkamu- 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D.
447 Braadvay, So.

Vieną dieną nušalo daržai, 
kitą dieną 92 lapsniai 

karščio.
Kiek Bostono oras yra 

nepastovus, parodo šie duo
menys: Birželio 2 d. buvo 
tiek šalta, kad Concordo a- 
pylinkėj nušalo daržai; o

Pavasario koncertas.
P—lė Valentina Paltana- 

vičaitė, kuri antrą metą mo
kina muzikos Bostone ir a- 
pielinkėje, ruošia pavasario 
koncertą (recital), kurį iš
pildys jaunaklesiai moki
niai. Apart mokinių daly
vaus vietiniai artistai. Mi
nėtas koncertas atsibus sek
madieny 25-tą dieną birže
lio, 3-čią valandą po pietų, 
Lietuvių Svetainėj, kampas 
E ir Silver st., So. Bostone. 
Kas tik myli ir įdomauja 
muzika kviečiami atsilankyt

Norėjo valgyt, gavo 3 mė
nesius kalėjimo.

James R. Kelly, 34 metų 
amžiaus vyras, gavo 3 mė
nesius kalėjimo užtai, kad

. _ 2 šeimynų stuba su visais naujais
kį primokei. Rašykit: P. K. j įtaisymais. Yra apie 2 akeriai žemės,

253 B:oadway, So. Boston, Mass. Į labai gražus sodas, yra daug me-
------------------------------------------------i džių; yra trijų karų garadžius. Gali-
PARSIDCODA geras kampinis na- ma laikrt vištų » karvė. Labai puiki 

mas su didele Buėerae. Gali pirkti ir vieta. Platesnių informacijų klauski-
remokantis, pilnai išmokysiu. Klaust . te. 
“Keleivio’’ Ofise U. S. (25) , MRS. MARY’ SHILALIENĖ 

93 Cass St. West Roxbury, Mass.

LABAI NUPIGINTA
. .. « _ . . j ... Greitam pardavimui puiki farma, iįsilaužė valgomųjų daiktų 13 akerių žemės prie didžiojo šteito j
krautuvėn norėdamas• . -T . • - • « H1CUZ4U, rj SIUVO* £. V lOVSIIIii“
VOgtl maisto. Nusipirkti jl% kai, 1 karui garadžius. Gera vieta dėl 
negalėjo, nes neturėjo pini-i bizni°- saim.a jta-.syt standą arba ta 
gy.

po- keiio netoli Bridgewater, 400 vaisinių 
” . medžių, stuba 5 kambarių, 2 vištinin-

birželio 3 d. Bostone buvo 
jau 92 laipsniai karščio ir j j šį gražų koncertą, nes šios 
tūkstančiai žmonių maudėsi rųšies koncertų lietuvių tar- 
juroj. pe jau genai nebuvo. Kiek

vienas maloniai praleis lai 
ką. Rcp.Dobrovolskis užsinuodijo.

Pereitą sąvaitę savo na
muose buvo rastas užsinuo
dijęs Jonas Dobrovolskis, 
kuris gyvena po numeriu 
47 Stellman rd., Roslinda- 
le. Jis buvo nuvežtas polici
jos vežimu į miesto ligoninę 
ir tenai atgaivintas.

Naticko pajūry iš greitai 
važiuojančio automobiliaus 
iššoko Louise Cassoli, 20 
metų mergina, ir užsimušė 
Automobiliaus savininkas 
suimtas.

PARSIDUODA GREITAI IR PIGIAI 
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
viais. Priežastis—turim išvažiuoti.

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

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
South Bostone. 5 kambarių stuba su 
Tisais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
ai žemės, gražus sodas, naujos viš- 

tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
■carų garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone. (27)

MRS. A. VALANCHUS
303 Canton Street. Randolph. Mass.

žolino stoti. Kaina $2800. Kreipkitės:
A RUBAŽE-VICIA 

3 Lyman Terrace, Dorchester, Mass.

PAJIESKAU PARTNERIO I BIZNU 
Vyro ar moteries; turi būt neve

dęs. Duodu paskolas ant namų. (22)
MISS M. ZAMBACEVIčIUTĖ 

44 AspinsalI Rd„ Dorchester, Mass.

PARSIDUODA
NAMAS ir KRAUTUVĖ
Namas gražus, kambariai pa

togus, apačioj Drabužių ir čeve- 
rykų Krautuvė. Visoki paranku- 
mai ir patogumai. Graži vieta, 
ant didžiosios gatvės ir skvero. 
Prie pat lenkų bažnyčios. Ta vie
ta yra apgyventa lietuvių ir len
ku. Gabus žmogus darys gražų 
gyvenimą ir dolerį* Parsiduoda 
pigiai.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 North Main Street 

MONTELLO, MASS.

/špentykit
Namas

MOORE’S PENTU

Tel. Uaiversity 946*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENTIST* 
VALANDOS: $-6 ir 7-9.

678 Massachusett* Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBR1DGE, MASS.

TaL So.
DAKTARAS

Kitą sąvaitę mirs elektros
kėdėj 2 plėšikai. , . ,

Ateinančią sąvaitę East ^au ne 
Cambridge’aus kalėjime 

bus nužudyti elektros kėdėj 
du jauni plėšikai, Herman 
Snyder ir John Donnellon, 
kurie plėsdami garažą So- 
mervillėj užmušė savininką 
Kiley.

Nuo Charlestovvno tilto 
nušoko į vandenį bedarbis 
vardu Sullivan. Jį ištraukė

NEPIRKIT DAUGIAU 
ANGLIŲ.

Butų didelis neišmanymas kūrinti 
virtuvės pečių anglimis, kuomet galit 
sitaisVti OIL BURNERį. Ypač pa-
zasarį ir vasarų anglis netinka. Alie- į j 
įus greit užsidega, neduoda pelemi,; | 
lėra dulkių ir pigiau kaštuoja. Aš j ! 
varduosiu ir ant išmokėjimo ir pats į t 
statysiu. ( 7 ) ! •

P. KETVIRTIS
326 Broadway. So. Boston, Mass. Į

Tel. S. Boston 4618-VV

ZALETSKŲ IĮ

Išplėšė dvi krautuves, ir 
bažnyčią.

Pereitos subatos vakare 
Roslindalėj buvo apiplėšta 
viena krautuvė, Dorcheste- 
ry kita, o East Lexingtone 
išplėsta bažnyčia. Policija 
mano, kad vis tų pačių plė
šikų darbas.

MODERNIŠKA
GRABORYSTĖS ĮSTAIGA

FUNERAL HOME
NAUJOJ VIETOJ

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

Dabar galėsime dar geriau lietuviams patarnauti, nes musų 
įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kambariai šerme
nims DYKAI. Patarnavimas dieną ir raktį. Pilnas pasirinkimas 
metalinių ir kieto medžio grabų. Užganėdinimas, teisingumas ir 
nuoširdumas, tai musų aukščiausias tikslas.

D. A. ZALETSKAS, F. E. ZA1.ETSKIENĖ,
Graborian. Balsamuotoja
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LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadway T ra vėl Bureau

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

Tel. 0620

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

DIDELIS PIKNIKAS!
Rengia “Sandaros" 7. 24 ir 33 kp.

Nedėlioj, Birželio-June 11 d., 1933
LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE

MONTELLO, MASS.
Dainuos Gabijos Choras. Grajis So. Bostono Lietuvių Kanklių 

Orchestra. Rus virvės traukimas tarp bostoniečių ir montelliečių.
Taipgi bus valgių, gėrimų ir visokių pasilinksminimų.

Kviečiame visus dalyvauti.
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A. L. KAPOČIUS
UETVTIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 
_ Nno 2 iki 9 vak. 1 NEDALIOMIS:

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

»1 BROADWAY, tarp C ir D et. 
80. BOSTON, MASS.

iki 1 v. po pietų 
tik

Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

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

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

užeikite pas mus.

Flood Sooare
Hardware Co.

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

Joseph VF. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvią Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS 1

J. B. GAILIUS
Dera

317 E STREET, 
(Kampaa Broadvray)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

* Bušai išeis nuo 327 E* St., So. Bostone, 11 vai. ^ryte.  k

BAYVIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER ir rockne 
Antomobilių ir Trakų Ageatara.

Taisome visokių isdirbysčių aato* 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 HAML1N STREET
ir EAST EIGHTH ST.
SO. BOSTON, MASS.

Peter Trečiokas ir Jae
STRAND CAFE

374 BROAOWAY, SO. BOSTON
PRIE E STREET

Visokie valgiai Šviežiai pagaminti ir tikrai geriausi. Taipgi duo
damas alus. Kaina prieinamiausią. Vieta puošniai įrengta su viso- 
kiais parankumais. Nesusimaišykit, Strand Lunch persikėlė į naują 
vietą ir vadinaal

STRAND CAFE
374 BROADMAY, SO. BOSTON; MASS.

Alb. Halgerman, savininkas.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriaasias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadtray 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
1S Intervale Street 
MONTELLO, MASS
Tel. Brockton 411*

DR. J. LANDŽIU S-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo aitrias ir kroniilcas ligas vyrų, matsrųir vaikų. Vartoji 
aparatų iityrimui vidurių ir pteaOų Uių. Rksamfamoja '
ni>, ir įpianaaiut tavo utDonvmjoi, nium pAtaz----------- --------- __ ■»- - - ■ - • —gjviniiiTMfm. i* pvakoaml 
Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8^6 vak. ____ Tel. S. B. 2712.

534 EAST BROADWAT SOUTH BOSTON, MASS.
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