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Sako, rusai tuoj nupirktų už
$400,000,000 mašinų 

Amerikoj.

Paskutinėmis dienomis iš 
visų pusių j Washingtoną 
pradėjo piltis reikalavimai, 
kad Roosevelto valdžia pri
pažintų Sovietų Respubliką. 
Didžiausj spaudimą tuo 
reikalu daro biznierių orga
nizacija žinoma “United 
States Board of Trade” 
vardu, kuriai vadovauja bu- 
vusis senatorius Brookhart, 
buvusis kongresmanas La 
Guardia ir kiti įtakingi 
žmonės.

Senatorius Norris sakosi 
tur|s tikrų žinių, kad Rusija 
tuoj nupirktų Amerikoj ma
šinų už $400,000,000, mė
sos už $10,000,000 ir paim
tų 1,000,000 pundų bovel- 
nos, jeigu tarp abiejų šalių 
butų užmeĮgsti draugiški 
santikiai. Grynu auksu So
vietai už tuos pirkinius ne
gali užmokėti; jie sutiktų 
dal| įmokėti pinigais, o liku
sią dalį išmokėti per eilę 
metų savo dirbiniais arba

Skandalas Su Detroi
to Bankais.

Jie buvę uždaryti kad pa
klupdžius Fordų.

Detroite dabar prasidėjo 
žaliaja medžiaga, kurios bankų uždarymo tyrinėji- 
reikia Amerikos pramonei. (įP3?;. Bankmmk.Herbert 
Tačiau kuomet nėra diplo-, }*• Wilkin pasakė sj panedė- 
matinių santikių, tai vai- l teismui, jog Detroito ban- 
džios neturi jokių ryšių tarp *tai buvę uždaryti vien tam, 
savęs ir negali padaryti jo- ^ad. sulaužyt Fordą finansi- 
kių prekybos sutarčių. ška.i. . turėjo tuo laiku

T p Detroito bankuose $65,000,-

savo farmerių padūktas, t™*“8 “zda.7V w
kurių dabar nėra kur dėti. Pam Parūktų kapitalo. Ne- 

- i. j-i • ’^ana to, uz kelių dienų gu-Tai kodėl mesnenonme bematorius uždarė bankus 
Rusijos pripažint!? klau- į • Michigano valstijoje, 
sid senatorius Noms. į Bet senatoriaus Couzens’o 

Ir jis atsako: “Mums ne- žmona ištraukusi apie $4,- 
patinka Rusijos valdžios 000,000 paskutinę dieną 
forma. Mes. nesutinkam su prieš bankų uždarymą, o 
ja tikėjimo klausimu. Musų ciearance House išmokėjo 
žmonės pasipiktinę, kad jaj įuos pinigus jau po to, 
Rusijoj taip lengvai duoda- kaj bankai buvo uždaryti, 
mi persiskirimai. Tokiais ir Skandalas!
kitokiais sumetimais mes - -----------
nenorime Rusijos pripažin- RIAUŠĖS PITTSBURGHO 
ti. POLITIKIERIAUS

“Tiesa, Rusija neturi ofi- PIKNIKE,
cialaus tikėjimo. Bet mes Pereitą nedėldienį Pitts- 
irgi neturim. Mums nepa- būrgho republikonų politir 
tinka japonų ir kiniečių re- kierius Muldowney surengė 
ligijos, tačiau mes pripažįs- pikniką savo rėmėjams ir 
tam ir Japoniją ir Kiniją. j atgabeno 25 bačkas alaus.

“Persiskyrimai Rusijoje Pasigėrė svečiai pakėlė to- 
duodami pigiai ir lengvai, kias muštynes, kad reikėjo 
Amerikoj jie taipgi duoda- šaukti raitą policiją riau- 
mi lengVai, tik-brangiai ka- šėms malšinti. Buvo areštuo- 
štuoja. Visas skirtumas — ta 19 žmonių, beveik visi ap- 
tai brangumas. O statistika draskyti ir sukruvinti, 
rodo, kad Rusijoj persiski
rimai mažėja, tuo tarpu SKELBS “AUKSOGRO- 

BIŲ” VARDUS.
. , ... t, . Nežiūrint valdžios reika-Anksčiau ar vėliau Rusi; ,avi 180 žmoni kurie 

ja turės būt pripažinta. Tai Jį g banky4?1274,- 
kodel ne dabar? Sovietų 3g0 auksfni dokrių atsisa.

kaip Amerikoj didėja”.

ataovas, Bons Svirskij, jau kž ų auk^> y
sėdi Washingtone. Reikia bįuįina paskelb
ta JI pnpazmti ir savąjį nu- ,iantiJjų vardį, Taf len
siųsti Maskvon.

Taip kalba Amerikos
stambus biznieriai ir rimti 
politikos vyrai. Taigi nėra 
abejonės, kad Rusija greitu
laiku bus pripažinta; Spau- tą sąvaitę čia nusiskandino 
da spėja, kad pripažinimas Barnum & Bailey cirko dar
bus paskelbtas tuojaus Lon- bininkas, kuris buvo atleis- 
dono konferencijai pasibai- tas nuo darbo. Jo vardas 
gus. ...... nežinomas.

Lenkijos Sumišimuo
se Užmušta 18

Žmonių.
Žinios iš Varšuvos sako, 

kad Galicijoj pereitą sąvai
tę buvo daug riaušių dėl 
mokesčių rinkimo. Ropčicų, 
Žešovo ir Lancuto apylin
kėse ginkluoti ūkininkai 
puolė valdžios agentus, ku
rie atvyko parduoti jų ukius 
už nesumokėtus mokesčius 
ir valdžios agentai buvo pri
versti šaudyt Šitose riaušė
se pereitą seredą buvę už
mušta 11 žmonių, tame skai
čiuje vienas policininkas.

Peteitoj subatoj Lancuto 
miestely da 7 žmonės buvo 
užmušti. Bet šis kraujo pra
liejimas įvykęs laike tikin
čiųjų procesijos. Einant pro
cesijai su šventais paveiks
lais, nežinia kokie žmonės 
pradėję į ją šaudyt. Paskui 
šaudytojai pabėgę.

bausmė.

ATLEISTAS NUO DARBO 
ŽMOGUS NUSIŽUDĖ.
Providence. R. I.—Perei-

Ragina Darbininkus 
Organizuotis Į Uni

jas.
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Green iš
leido atsišaukimą j visus 
darbininkus, kviesdamas 
juos organizuotis ir kovoti 
už savo teises. Sako, Kong
resas pripažino darbinin
kams teisę organizuotis, nes 
išleistame Kongreso įstaty
me dėl pramonės atgaivini
mo esą aiškiai pasakyta: 
“Kiekvienoj pramonės ša
koj darbininkai turės teisę 
organizuotis ir per savo rin
ktus atstovus daryti su darb
daviais sutartis.” Fabrikan
tai šitam įstatymui labai 
priešinosi, aiškindami, kad 
jis sutraukysiąs “gerus san
tykius tarp darbdavio ir 
darbininko”, bet įstatymas 
vistiek praėjo. Taigi darbi
ninkai turi parodyt, kad jie 
moka juo- naudotis.

$1^50,000,000 Defi
cito.

Šį ketvirtadienį pasibaigs 
Jungtinių Valstijų valdžios 
apyvartos metai, ir jos defi
citas per tuos metus bus pa
sekęs $1,750,000,000. Tai 
iau treti iš eilės metai, kuo
met šios šalies valdžios pa
jamos nepadengia išlaidų. 
Per tuos 3 metus valdžia pa
darė $5,650,076,149 naujų 
skolų valstybei.

Gegužės mėnesio pabai
soje Jungtinių Valstijų val
džios skolos iš viso siekė 
$21,825,385,981.

1,629000 Bedarbių 
Gavo Darbo.

Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkai apskaičiuo
ja, kad nuo kovo mėnesio 
pabaigos iki šiol jau 1,629,- 
000 bedarbių grįžo darban. 
Bet nežiūrint to, bedarbių 
skaičius siekia dar arti 12,- 
000,000.

Šių metų kovo mėnesy be
darbių buvo 13,359,000 
prieš 12,730,000 pernai tuo 
pačiu laiku.

Massachusetts miestuose 
darbai pagerėję šitaip: Ho-» 
yoke 36%, Lawrence 26%, 
New Bedforde 23%, Fall 
Rivery 20%, Lynne 18%, 
Worcestery 22%, Spring- 
fielde 9%, Bostone 3%.

DIDELIS GAISRAS 

LOWELLY.
Lowell, Mass. — Pereitą 

nedėldienį čia kilo gaisras, 
kuris nušlavė apie 25 namus 
ir pridarė apie pusę miliono 
Iclerių nuostolių. Be to, ug
ny žuvo viena sena moteris 
ir 11 žmonių apdegė. Apie 
100 gyventojų pasiliko be 
pastogės. Ugnagesiai buvo 
sušaukti iš 18 miestų ir net 
iš New Hampshire valstijos, 
nes bijotasi, kad ugnis ne
nušluotų viso miesto.

PRIE KILIMŲ TRŪKSTA 
DARBININKŲ?

Laikraščiai rašo, kad ki
limų (karpetų) fabrikantai 
negauna pakankamai paty
rusių darbininkų. Daugu 
mas žmonių, kurie seniau 
dirbo šitą darbą, per 3 me
tus depresijos susirado sau 
kitokį užsiėmimą.

Pragaro Mašina šv. 
Petro Katedroj.

Bombos sprogimas sukrėtė 
popiežiaus dvarą.

Švento Petro katedroje, 
kur pats popiežius laiko mi
šias, pereitą nedėldienį spro
go pragaro mašina. Nors 
sprogimo jėga nebuvo labai 
stipri, bet trenskmas buvo 
toks didelis, kad visas popie
žiaus dvaras sudrebėjo ir 
maldininkų tarpe kilo bai
sus sumišimas. Visi nusi
gandę pradėjo bėgti iš baž
nyčios laukan, nes kiekvie
nas bijojo, kad nesugriautų 
visa bazilika. Sulaužytų 
kaulų tačiau daug nebuvo, 
nes bazilika turi labai platų 
išėjimą. Bombos sprcĮdmu 
buvo sužeisti tiktai 4 asme
nys.

Pragaro mašina buvo at
nešta popieriniam krepšy ir 
palikta “bobinčiuje”, kur 
paliekami lietsargiai ir kito
kie daiktai. Manoma, kad 
bombą atnešė kas nors iš 
maldininkų, kaip protestą 
prieš išnaudojimą tamsių 
minių. O jos išnaudoiamos 
be jokios sarmatos. Nežiū
rint kad šiais laikais bied- 
nuomenė yra daugiausia nu
kentėjusi nuo nedarbo, 
piežius sugalvojo “šventuo
sius metus” ir vilioja tam
suolių minias į Romą, kur 
kunigai iškaulina iš ju pa- 
kųtinius skatikus visokioms 

“apieroms”. Pasipriešint ši
tam “raketui” nėra kaip, to
dėl buvo pavartota “praga- 
o mašina"

Bombai

Šeštakauskas peršovė Ado
maitienę ir pats nusižudė.
Pereitą subatą Chicagos 

tai priemiesty Brighton Parke 
armijai buvo jau nupirkta: buvo šiurpulingas įvykis. 
365,000 inpilų pagalviams, Ant So. Komensky avė. iš- 

po- 345,500 juodų kaklaraiščių, bėgo iš po numerio 4943 
167,800 skrybėlių, 280,500 klykdama moteris, o paskui 
reinkočių, 500,000 paklo- ją vijosi su revolveriu vy- 
džių, 611,180 vilnonių mar- ras. Moteris tnetėsi į šoninę 
škinių, 47,000 guminių ba- gatvelę. Bėgdama ji suklu- 
tų, 1,244,995 poros vilnonių po. Tuo tarpa vyras ją prisi- 
pančekų, 632,800 porų keli- vijo ir paleido jai kelis šu
niu, 1,000,000 rankšluosčių, vius į nugarą. Ji susmuko. 
12,000 trokų ir 300 automo- Vyras tada šovė porą sykių 
bilių. Prie to da reikia pridė- oran, paskui pridėjo revol- 

sprogus, popie- ti maistą, muilą, šepetukus verį sau prie galvos ir nusi- 
žiaus žandarai ir šnipai tuo- dantims šveisti ir tt šovė. Visa tai pasidarė taip
iaus apsupo baziliką ir ke
liolika nužiūrėtų žmonių a- 
reštavo, bet vėliau paleido, 
nes nebuvo prieš juos jokių 
irodymų.

Tame krepšy, kur buvo girone kunigai sugalvojo Adomaitienė. Nors ji buvo 
paslėpta pragaro mašina, naują “stebuklą”. Jie “ra- nuvežta ligoninėn dar gyva, 

d o” vienoj bažnyčioj jų pa- bet pasveikti jai nesą vil
čių tam tikslui paslėptą visai ties. ~
sveikutį moterišką lavoną,1 Šeštakauskas buvo vedęs, 
kuriame Messinos vyskupas metų žmogus, paliko 
‘pažino” šventą Gaudenci- žmoną ir trejatą vaikų. A- 
ia, “nekaltą pradėtąjį” Ro- domaitienė taipgi šeimynos 
mos mergelę, kuri apie 1,500 moteris; jos vyras yra trokų 
metu atgal buvusi už savo vežikas. Sakoma, kad tarp 
“čystata” nukankinta. Ko- -jos m Šeštakausko buvę ka

žandarai rado duonos, ko
kią kepasi Italijos ūkinin
kai. Todėl spėjama, kad 
bomba buvo atnešta iš pro
vincijos.

SAKO. MILITARISTAI 
PRADEDA NUSILEISTI.

Sugrįžęs iš Ženevos nusi [ ___ „ ___________
ginklavimo konferencijos kiu budu tas gudrus vysku- žin kokių ten santikių ir pe- 
Jungtinių Valstijų atstovas pas galėjo “pažinti” moteri- reitą subatą jiedu susibarę. 
Davis sako, kad valstybės, Į škę, gyvenusią 15 šimtų me- Ji trenkusi jam durimis į 
kurios iki šiol laikėsi nuo-tu atgal, jis nepasako. Ne- yeidą ir dėl to jis pradėjęs 
monės, kad joms būtinai rei-Įžiūrint to, visos davatkų šaudyt. Gal prie to prisidėjo 
kalinga gera apsauga, taigi, “brostvos” Sicilijoj dabar »’ munšainas.
ir gerai ginkluota armija, siunčia jam prašymus, kad 
iabar jau pradeda nusileisti tas “šventas kūnas” butų 
ir pritarti tai minčiai, kad atiduotas jų globai.
ginkluotos jėgos turi būt ----------------
mažinamos ir prižiūrimos PRIRIJO PRIE AUTOMO-
tarptautinės kontrolės. BILIAUS BOMBĄ.

CHICAGOS SIUVĖJŲ Wachung, N. J. — Prie 
SUSIRĖMIMAS SU kongresmano Eatono auto- dėl kurios tarp Colombijos 

POLICIJA mobiliaus čia pereitą sąvai- ir Peravijos kilo aštrus gin-
Chicagoj sustreikavo mo- b™ rasta pririšta '15 ęas Ginčo spręsti atvažiuo- 

teriškų nibų siuvėjos ir ties svani J>°m.ba- Pont® ja Leticijon Tautų Lygos
Sopkinų dirbtuvė, 3900 So. 'sprogstamųjų medžiagų ek- komisija ir pakol ji tenai 
Michigan avė., įvyko susirė-lfP 1̂.18^. » pareiškę, sėdės, Leticijoj p evesuos 
mimas su policija. Streikuo-'k?(i “ baisiausia bomba balta vėliava su mėlynu uz- 
tojų buvo apie 1,500, o po- vlsam Pasauly- Jeigu ji butų rasų: “Tautų Lygos Komiai- 
licmanų apie 200. Keliolika
moterų buvo areštuota.
KINIJOJ ^UŽMUŠTA 1,000 

KOMUNISTŲ.
Kinijos Kantono vyriau

sybė praneša, kad 3 dienų

NUSIŽUDĖ VIEŠBUČIO 
SAVININKAS.

St George de Beauvre užkaitė vandenį ir tuo tar- 
mušy su komunistais Kiang-'miestely, Kanadoje, pereitą pu prigulė, manydamas 
si provincijos pietuose buvę sąvaitę buvo rastas savo au- greit pabusti ir išsimaudyti, 
užmušta 1,000 komunistų, tomobiliuje nusišovęs Ri- Bet jis užsimiegojo perilgai 
Valdžios kareivių šitoj ko- chard Verzoni, kuris netoli ir perkaitęs katilas sprogo, 
voj kritę 200. Bostono turėjo viešbuti. išgriaudamas visą sieną,

Rusai Apšaudė Japo
nų Žvejus.

Praėjusį ketvergą Kam- 
čatkos pakrašty rusų sargy
biniai apšaudė japonų žve
jus, kurie įplaukė į rusų van- 
lenį. Trįs japonai buvo su
keisti. Rusai sargybiniai ra- 
oortavo apie šį įvykį savo 
vyriausybei Petropavlovske, j 
t ši pranešė apie tai japonų 
valdžiai. Japonai sako, kad 
ių žvejų laivas išsiuntęs 3 
vyrus nedideliam laively į 
krantą gauti vandens. Lai
veliui sugedęs motoras ir jis______ ___ ~ ~ keliasdešimts tūkstančių do-
sustoięs vietoj. Rusai pra- lerįų, Pere^| sąvaitę buvo 
dėję šaudyt, turbut manyda- nubaustas 25 metais ka eji- 
mi, kad japonai žuvauja. Brolis Cynl buvo kal-
Japonija reikalausianti su- ^narnas kartu su juo, bet 
žeistiems atlyginimo ir šau- Kenneth prisiėmė visą kaltę 
džiusių nubaudimo. ant savęs, todėl Cynlą teis-

___________ mas paleido. Visa tai dėjosi
MIŠKŲ ARMUA KAŠ- CaP? Cod Pa^ aPie 40 
TUOJA $20.000.000 KAS myln* nuo Bostono.

MĖNESį. I
Miškų darbams valdžia 

paėmė 237,980 jaunų vyrų 
bedarbių. Dabar iš Washin- 
gtono pranešama. Kad už
laikymui šitos armijos val
džia išmoka kas mėnesį 
S20,000,000. Štai kas

greitai, kad niekas nespėjo 
.Davatkos Nori pasiutėlio sulaikyti.

V.mn” Nusišovęs vyras buvo Jo- 
dUCZltO AlfrlO • nas Šeštakauskas (Chesta), 

Sicilijos miestely Calta- o pašautoji moteris—Morta

sprogus, ji butų nunešus pu- ja Leticijai”. 
sę miesto nuo žemės pavir
šiaus. KATILO SPROGIMAS 

SUGRIOVĖ NAMĄ.
Fall River, Mass.—Eugene 

Smith pereitą nedėldienį čia

VOKIETIJOJ LAUKIAMA 
SAVITARPINIO KARO

“KIDNAPERIS” BUCK 
GAVO 25 METUS KALĖ

JIMO.
Kenneth Buck, 28 metų 

amžiaus amerikietis, kuris 
andai buvo pavogęs savo 
kaimyno McMatho 10 metų 
amžiaus mergaitę ir išreika
lavęs už jos paliuosavimą

Kruvinas Įvykis 
Chicagoj.

TAUTŲ LYGOS VĖLIA
VOS PIETŲ AMERIKOJ.

Pirmu kartu savo istorijoj 
Tautų Lyga iškels savo vė
liavą. Ji bus iškabinta prie 
Amazono upės, Leticijoj,

SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJA UŽDARYTA.

Toliau busiąs uždarytas ka
talikų “Centrum” ir kitos

organizacijos.
Fašistų valdžios įsakymu, 

pereitą sąvaitę Vokietijoje 
buvo uždaryta Socialdemo
kratų Partija, kuri nuvertė 
monarchiją, davė pirmutinį 
respublikai prezidentą ir iš
vedė valstybės vairą per di
džiausias politines audras į 
palyginamai ramų ir saugų 
užvėjį.

Savo užsimojimą ant di
džiausios ir rimčiausios po
litinės organizacijos Hitle
ris teisina tuo, kad ši parti
ja dirbusi “priešvalstybini 
darbą.”

Žinoma, tai yra begėdiš
kas melas, kad pateisinus 
savo smurtą, šitokiomis pro
vokacijomis Hitlerio bandos 
jau pasižymėjo prieš pasku
tinius Reichstago rinkimus. 
Nenorėdami prileisti prie tų 
rinkimų komunistų, jie pa
degė parlamento ramus ir 
paskelbė, kad ugnį p&kišę 
komunistai. Ir remdamiesi 
šituo savo . melu jie sunaiki
no komunistų partiją. .

Dvi dienas prieš social
demokratų partijos uždary
mą, Hilterio įsakymu buvo 
uždaryta taip pat ir Hugen- 
bergo nacionalistų partija. 
Plienkepurių organizacija, 
vadovaujama grynų monar- 
chistų, taipgi buvo uždary- 
a, neva dėl to, kad joje 
“priviso komunistų”.

Dabar, sakoma, ateina ei
lė Vokietijos katalikų parti
jai “Centram”. Hitleris nori 
pašalinti visas organizacijas 
ir partijas, palikdamas vie
nus tik radmarškinius savo 
sekėjus.

Bet dalykų žinovai sako, 
kad savo kailio Hitleris vis
tiek neapsaugosiąs, nes jo 
paties partijoj darosi skili
mas. Kairieji naciai esą “ti
kri tautiniai bolševikai” ir
reikalaują organizuoti 
lies pramonę maždaug to
kiu pat planu, kaip Sovietai 
daro. Fabrikantai, kurie 
pirma davė Hitleriui pinigų 
propagandai, dabar esą jau 
nusigandę, kad gali netekti 
savo fabrikų ir bankų. Jeigu 
Hitleris to nedarysiąs, tai 
kairysis jo sparnas mėgin
siąs Hitlerį pašalinti. Taigi 
Vokietijoj laukiama didelių 
įvykių. Sakoma, kad galįs 
kilti naminis karas.

Vokietijos Delegaci
ja Apleido Londono 

Konfereniją.
Užsienio reikalų ministe- 

ris baronas von Neurath ir 
8 kiti Vokietijos delegatai 
pereitą sąvaitę apleido eko
nominę Londono konferen
ciją ir išvyko Berlynan. Iš
važiuojant vokiečiams iš 
Londono, susirinkusi žmo
nių minia švilpė jiems ir 
baubė.

John Hopkinso ligoninėj, 
Baltimorėj, senatoriui Bo- 
rah padaryta sunki pūslės 
operacija.



MAntras Puslapis

KUNIGAI NEBETIKI 
DIEVO GALYBEI.

Kunigų ‘‘mokslas” ligi šiol 
skelbdavo, kad be Dievo ži
nios niekam ir plaukas nuo 
galvos nenukrinta. Ar žmo-

“Ir kur tik ėjau. ar tai Ma
skvoje. ar Leningrade, ar Ode
soje, visur ir nuolat mačiau u- 
bagus, kurių visi be išimties 
prašė duonos.

"Didžiumą tų bedarbių ir u- 
bagų sudaro darbininkai nusto- j

.. i . ar miršta? ar jiel • darbo, darbininkai, kuriems 
linksminas ar kariauja —tai 
vis Dievo valia.

Bet dabar jau kitaip pra
dedama kalbėt. Štai, “Musų 
Laikraštis”, kurį leidžia Lie
tuvos klebonai, rašo:

“Lietuvoje atsiranda tokių 
srovių, kurios viešai veikda
mos, demoralizuoja (tvirkina) 
musų tautą, šaldo ją tikėjime, 
puola Bažnyčią ir skleidžia lai- 
svamanybę. 1919 m. bolševikų 
komisaras žydas Joffe yra pa
sakęs: ‘Bolšvekiai, okupavę ry
tų Lietuvos dali, negalėjo joje 
išsilaikyti tarp kitko todėl, kad 
Lietuvos žmonės yra stipriai 
prisirišę prie tikėjimo ir Baž
nyčios; tat pirmiausia reika
linga esą žmones atšaldyti nuo 
tikėjimo.’ šio amato griebėsi 
musų laisvamaniai. Puldami ti
kėjimą, ypač katalikybę, jie 
pasitarnauja bolševikams.

“Kas iš to seka?
“Iš to seka tai, kad visi susi

pratę katalikai turi kovoti 
prieš bolševizmą bei jo bendra
darbius”.

Šitaip rašydami kunigai 
jau patys griauja Dievo au
toritetą. Jie čia aiškiai sako, 
kad “bolševizmas” ir “be
dievybė” platinasi pasauly 
be Dievo žinios ir Dievas 
nepajėgia to judėjimo su
stabdyt; prieš laisvamany
bę trai kovot “susipratę” 
katalikai.

Na, jeigu pasauly galėjo 
atsirasti be Dievo žinios mi- 
lionai “bedievių”, tai aiškus 
dalykus, kad galėjo savaimi 
atsirasti ir visas pasaulis. 
Dievas tada pasidaro visai 
nereikalingas. O jeigu taip, 
tai nereikalingi ir jo bizu- 
nai-kunigai, kaip lygiai ne
reikalinga ir jų kova prieš 
laisvamanybę.

visai neteko dirbti, nors Ame
rikoje skelbiama, kad Rusijoje 
trūksta darbininku”.

Darbininkai, kurie turi 
darbo, uždirba Rusijoj nuo 
100 iki 300 rublių į mėnesį, 
sako Bitinas.Gal kai kam tai 
išrodys didelė alga. Bet jei
gu tą algą palyginti su gy 
venimo brangumu, tai sun
ku esą už ją išsimaitinti, nes 
kainos tokios:

Kvorta vandeniu atskies
to pieno, 6 rubliai: kilogra
mas cukraus, 25 rubliai: 
vienas kiaušinis, 1 rub. 25 
kapeikos; paprastas “siu
tas”, už kurį Amerikoje rei
kėtų mokėti S15, Rusijoje 
nuo 300 iki 500 rublių.

Taigi nestebėtina, kad ei
nant Rusijos miesto gatvė
mis visur kyšo ištiesos elge
tų rankos, maldaujančios 
duonos.

DA VIENA KOMUNISTŲ, 
AGITACIJOS AUKA. |
Šiomis dienomis iš Rusi

jos sugrįžo Mikas Bitinas, 
Chicagos lietuvis, ir nuėjęs 
“Naujienų”, redakcijon pa
sakė į,;.- f

“Per 10 metų skaičiau ‘Vil
nį’, klausiausi B. Karosienės ir 
kitų komunistų kalbėtojų pra
kalbų. Tikėjau tam, ką jie 
skelbė. Bet dabar, praleidęs 
|500, patyriau tikrenybę.

“Nuvykau Į Rusiją prisi
klausęs įvairių gražiai skam
bančių pasakojimų apie nepa
prastai geras gyvenimo sąly
gas darbininkams, didelius už
darbius ir gerybes, kuriomis 
visi darbininkai ten besidžiau
gtą. Nuvykau su tikslu apsi
gyventi, bet pabuvęs Rusijoje 
du mėnesiu ir praleidęs virš 
$500, patyriau, kad amerikie
čiui darbininkui apsigyvenimas 
Rusijoje tiesiog negalimas, 
jeigu jis nori gyventi tokioje 
normoje, kokioje man teko gy
venti šioje šalyje.

“Gyvenau kukliai, didelių 
patogumų nereikalavau ir A- 
merikoje, bet pamatęs išgirtą
ją ir į padanges iškeltą sovietų 
Rusiją, supratau, kad ten jo
kiu budu negalėsiu apsigyven
ti.

"Amerikoje komunistai tvir
tina, kad Rusijoje nėra elgetų. 
Bet vos aš spėjau išlipti iš 
traukinio Maskvoje, prie ma
nęs jau buvo keli skarmalais 
apsidangstę vyrai ir jauni vai
kai. Ištiesę rankas jie maldavo

pinigų—bet duonos. Su 
jie negali toli nueiti, 

kuomet duonos kilo yra nuo 6 
Iki 10 rublių. (Kilo apie 2% sva-

- ——

KODĖL “VIENYBĖ” 
SUMAŽĖJO.

Chicagos kunigų “Drau
gas” mėgina įspėti, kodėl 
sumažėjo Brooklyno “Vie
nybė”—ėjusi ligi šiol 3 kar
tus į sąyaitę, dabar virto są- 
vaitrašciu. “Draugas” gal
voja taip:

“ ‘V-bę’ privedė prie savait
raščio ne vien depresija. Buvo 
ir daugiau priežasčių. Pasta
ruoju laiku dažnai mainėsi jos 
redaktoriai ir administratoriai. 
Rėmėjai pasidalino į ‘smetoni- 
ninkus’, ir ‘voldemarininkus’ ir 
dar kitokius, žymi skaitytojų 
dauguma pasipiktino redakto
rių nusistatymu remti vadina
muosius ‘nezaležninkus’, kurie 
yra nauju šašu ant Amerikos 
visuomenės kūno.

“ ‘V-bės’ leidėjai ir redakto
riai skaitė save kažkokiais lyg 
ir ‘patentuotais patriotais’.Kas 
nerėmė jų laisvamaniškos po
litikos, tas buvo neištikimas 
nei lietuviams, nei Lietuvai. 
Jie šlykščai koliojo visus tuos 
ir net rykščių siūlė, kurie ne
rėmė Lietuvos tautininkų par
tijos politikos. Laisvam krašte, 
laisvę mylintiems žmonėms 
toks keistas laikraščio nusista
tymas negalėjo patikti. Tos tai 
priežastys ‘V-bę’ ir privedė 
prie savaitraščio.”

Čia ne viskas tiesa. Kad 
“Vienybė” pripjovė jos “pa
tentuotas patriotizmas”, dėl 
to mes nesiginčysim. Bet 
kad tame butų kalti “neza- 
ležninkai” ar “laisvamany- 
bė”, tai reikia abejoti. Juk 
“Vienybė” nuo senų laikų 
buvo žinoma kaip laisvama
nių laikraštis ir katalikai jos 
niekad nerėmė. Antras da
lykas, katalikybė negali lai
kraščio pakelti, nes katali
kai yra tamsiausis musų vi
suomenės elementas ir maža 
laikraščius skaito. “Drau
gas” gali tai žinoti geriau
sia, nes jis yra leidžiamas 
katalikams, o skaitytojų turi 
daug mažiau negu “Naujie
nos”.

“Vienybė” neteko lietu
vių paramos dėl to, kad iš 
pažangaus ir net revoliuci
nio kitąsyk laikraščio ji vir
to reakcijos organu, ėmė 
niekinti demokratiją, o gar
binti diktatūrą ir smurtą.

Dabar jau ir ji pati šitą 
klaidą suprato. Paskutinė
mis dienomis ji jau ėmė vėl 
blaiviau gyveniman žiūrėti. 
Bet atsigauti jau nelengva. 
Lengva tik pakalnėn nuva
žiuoti.
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PICKVVICK ALE

TAUTIŠKA TEORIJA 
APIE UTĖLES.

Lietuvos tautininkų lei
džiamas “Ūkininko Patarė
jas” 22-rame numery rašo:

“Su utėlėmis reikia plačiau 
kovoti. Seniau lietuviai jų ne
turėję. Užnešę per Lenkiją at
sikraustę žydai”.

Geriausias ir pilniausias skonis randasi 
P1CKWICK ALE kuris laimi naujus 
draugus visur. Neužginčinamai skirtin
gas nuo kitų, jisai sugrąžina atmintį
geriausių senovinių gėralų.

*

Nežiūrint kaip geri bus kiti produktai, 
jus vis sugrįžk prie PKKW1CK ALE 
dėl geriausio užsiganėdinimo.
Parduodamas bonkose arba iš bačkų pas 
visus geriausius pardavėjus, valgyklose ir 
viešbučiuose.

BREWERS S/NC£ 1870

“Pasaulio revoliucijos” pla
nai jau visai palaidoti.

Politika Keičiasi.

Turbut nei viena Mask
vos vyriausybė ligi šiol da 
nėra buvusi tiek atsiskyrus 
nuo visuomenės aukštomis 

Tai matote, kas yra kai- Kremlio sienomis, kiek da
tas, kad musų tautą utėlės į bartinė, sako lenkų laikraš- 
ėda—lenkai ir žydai kalti. ’ tis “Illustrowany Kurjer 

Žinoma, Vytautas ir Ge-! Codzienny".
diminas negalėjo utėlių tu-j iš Kremlio pilies langų 
rėti, nes kaipgi utėlėtus ku- dažnai naktimis matosi eilės 
nigaikščius musų tautinin-! apšviestu langų, už kuriu 
kai šiandien galėtų garbm-į vyksta slapti posėdžiai ir

jsprendžiamivra-likimaimi- 
Bet kitaip apie utėles joriu gyventojų. .

no “Lietuvos Žinios”, ku-; , ..K
rins Ten’ skaitliuose Kremlio

i salėse, bolševikų vyriausybė 
Mes vieną težinom: labiau- tariasi, svarsto klausimus il

sia ‘apsiutėliavę’ visada buvo 
vergai. Jie buvo tamsus, ne
kultūringi, nešvarus, nes juos 
laikydavo kaip darbinius gy
vulius, o ne žmones.

“Laisvė atidaro žmogui ke
lią į dvasios ir kūno kultūrą. 
Tada žmonės švarėja ir atsi
krato visokių parazitų taigi ir 
utėlių.

“Carinė Rusija buvo klasiš
ka utėlių šalis.

“Karalių Franeuziją ėdė utė
lės. Nuo jų kentėjo ne tik tai 
baudžiauninkai valstiečiai, bet 
ir... aristokratai. Juk anais lai
kais moterys ir vyrai dėvėdavo 
nehfgieniškus rubus, nešioda
vo ilgus dirbtinius plaukus ir 
retai tesiprausė. Ponios net tu
rėjo speciališkas lazdeles kasy
tis, jei utės perdaug imdavo į- 
kyfauti.

“Vienas Franeuzų istorikas 
teisingai yra pasakęs, kad 
Francuzijoj Didžioji Revoliu
cija išvadavo francuzus netik
tai iš karalių, bet ir iš utėlių 
vergijos.”

leidžia dekretus, apie ku
riuos milijonai žmonių nie
ko nežino. Apie tuos dekre
tus ir nutarimus žino tik ke
letas šimtų artimiausių 
Kremliui asmenų ir iš tų tai 
plačioji visuomenė kartais 

nugirsta vieną kitą smulk
meną.

Iš tokių tai šaltinių patir
ta, kad paskutinėmis dieno
mis Sovietų valdžia turėjo 
eilę svarbių pasitarimų dėl 
SSSR santykių su visa eile 
svetimų šalių.

Senieji draugingi sovietų- 
vokieeių santykiai yra visi
škai sulužę. Kremliuj įsiti
kinta, kad Hitlerio priešbol- 
ševikiška akcija yra aiški 
dabartinio kanclerio prieš- 
komunistiško nusistatymo 

išdava.
Kai viename politbiuro 

posėdy buvo gauta žinių a- 
pie Hitlerio pradėtą kovą 
su vokiečių komunistais,

J Visus Lietuvius
Socialistus Ir 

Pritarėjus
Šaukiama lietuvių Socialis

tų konferencija.

Jau per daugelį metų A- 
merikos lietuviai socialistai 
nėra turėję savo suvažiavi
mo arba kokių platesnių pa
sitarimų. Dėl įvairių prieža
sčių, kurias čia minėti už
imtų perdaug vietos, socia
listinis veikimas per tą lai
ką buvo labai susilpnėjęs. 
Kartu buvo apmiręs ir vi
sas pažangusis lietuvių ju
dėjimas Amerikoje.

Tuo gi tarpu pats gyveni
mas kelia vis naujų klausi
mų, kuriais protaujantieji 
darbininkai privalo vienaip 
ar kitaip pasisakyti. Įsiga
lėjimas fašizmo daugelyje 
šalių, jau kelintus metus 
siaučianti bedarbė Ameri
koje ir kitur ir kiti aktualus 
klausimai reikalauja aiš
kaus nusistatymo. Be to, ir 
musų pačių tarpe atsiranda 
aibės reikalų, apie kuriuos 
mes turime pasitarti. Mums 
reikia persvarstyti visą mu
sų veikimo taktiką, kad ga
lėtume tikslingiau suderinti 
musų jėgas ir pritaikyti mu
sų darbą prie pakitėjusių 
sąlygų-

Turėdamas tai galvoje, 
LSS. Pildomasis Komitetas 
nutarė šaukti plačią lietuvių 
socialistų konferenciją ne 
tik LSS. kuopų atstovų, bet 

. ir tų socialistų vienminčių 
ir pritarėjų, kurie buvo nu
tolę nuo musų organizaci
jos arba gyvena tuose mies
tuose, kur LSS. kuopų nėra.

Ši lietuvių socialistų kon- 
įvyks šeštadieny,

Vadinasi.

buvo paklaustas užsienių 
reikalų komisaro pavaduo- 

norint atsikra- tojas Krestinskis, skaitomas
, tyti nuo utėlių, reikia ne žy-; geriausiu vokiečių reikalų 
i dus mušfii, bet apsivalyti; žinovu (jis buvo Sovietų at- 
!nuo visokių “tautos vadų”. ; stovu Berlyne), ką jis apie
’-------------------------------------j tai mano. Krestinskis

ŽEMĖS DREBĖJIMAS, i atsakęs: “Hitleris neišsilai- 
Califomijoj ir Nevarioje kys ilgiau kaip keletą są- 

pereitą nedėldienį buvo jau- vaičių!”
čiamas lengvas žemės dre- “Vokiečiai turės mums 
bėjimas. Barškėjo langų sti- duoti ir toliau, kad ir dėlto, 
klai ir indai ant lentynų. kad išgelbėtų tar, ką yra ligi

šiol davę”,—kalba sovietų 
valdiškose sferose. Bet kad 
yra prarastas sąjungininkas 
bent taip ilgai, kol Hitleris 
smarkaus, ir Kremly su- 
prantama.Negana to, Krem
ly aiškiai numatoma, kad 
vieną gražią dieną Vokieti
ja gali pasidaryti atviras 
SSSR. priešas, Rosenbergo 
fantazijos apie Ukrainos 
atplėšimą nuo Sovietų Rusi
jos. iš kurių pirma Kremly 
tyčiotasi, dabar sukelia tam 
tikro nerimo.

Tas nerimas ir buvo aks
tinas, kodėl sovietai pradė
jo pagrentintą santykių ge
rinimo akciją su kitomis at
skiromis šalimis. Santykiam 
su anglais labai pakenkė 
inžinierių byla. Tik dabar 
patirta, koks nelauktas siur
prizas pačiam Litvinovui 
buvo tas inžinierių teismas. 
Maskvoj kalbama, kad apie 
anglų inžinierių suėmimą ir 
teismą Litvinovas sužinojęs 
tik iš laikračšio “Pravda”, 
kurią jis gauna kasdien lai
ke pusryčių.

Perskaitęs jį pritrenkusią 
žinią, Litvinovas tuojau nu
ėjęs prie Stalino ir turėjęs 
su juo nepaprastai aštrų pa
sikalbėjimą, net grąsinda- 
mas savo dimisija. Po kelių 
dienų anglų inžinierių rei
kalai buvo aptariami net pa
čiame politbiure. Stalinas 
nusileido. Buvo nutarta kiek 
tik galima stengtis nesusi
pratimą sušvelninti. Duota 
atatinkamos instrukcijos 
vyriausiam prokororui Vi
šinskiu! ir gynėjams, ir dėl
to teismo sprendimas išėjo 
toks sušvelnėjęs. Dabar Li
tvinovas stengiasi išgauti 
amnestiją pasilikusiem 
dviem anglam bolševikų ka
lėjime. Stalinas spiriasi. 
Reikalauja, kad anglų vy
riausybė pirmoji atšauktų 
parėdymus prieš sovietų 
prekių importą. Kalbama, 
kad Litvinovas prašė net 
franeuzų ambasadoriaus 
tarpininkavimo.

Su Francuzija santykių

: gerėjimo procesas eina gana 
greitai. Derybos dėl abipu- ferencija 
šio prekybos padidinimo ei- H į5 d; ’ pietį
na sėkmingai. Kaip pirmais Lietuviu Auditorijoj, 3133 
metais vokiečiai, taip dabar g Halste(i gt Chicagį nl 
franeuzai finansistai ir tech
nikai dažniau ir skaitlingiau 
važiuoja į Sovietų žemę.

Sovietų vyriausybė tuo
jau velytų perkelti visus 
prekybos santykius iš vo
kiečių į francuzus, jei ne tai, 
kad toks perkėlimas gręsia 
vokiečių pareikalavimu, 
kad Maskva užmokėtų ter-

Konferencijai yra nu
matyta tokia dienotvarkė:

1. Konferencijos atida
rymas ir kalba.

2. Delegatų ir svečių sū- 
registravimas.

3. Socialistų partijos svei
kinimas. Referuos Soc. par
tijos sekretorius d. Senior.

4. Lietuvių socialistų už
minuotąsias skolas ko so- daviniai. Referuos Dr. A. 
vietų valdžia jokiu budu ne- Montvidas.

5. Socialistai ir kitos sro-gali padaryti.
Buvo kalbama, kad Krem- 

lis pasiūlė franeuzams per
imti visas vokiečiams sko
las ir kad Maskva už tai 
franeuzams duoda atatin
kamas garantijas, ir kad 
nauji užsakymai, ligi šiol 
daryti Vokietijoj, tuojau 
pradėtų eiti į Franeuziją. 
Spėjama, kad franedzai tos 
propozicijos neatmetė.

Santykiai su franeuzais 
tiek toli nuėjo, kad kalba
ma net apie kokį nors kari
škų susitarimų užmezgimą.

Staiga -pakitėjo Kremlio 
nusistatymas ir link Lenki
jos. Čia Litvinovas visiškai 
nugalėjo Staliną, įtikinda
mas jį, kad santykiai su 
Lenkija sovietams gali būti 
tik naudingi. Ekonomiškai 
Kremlis tikisi iš lenkų gauti 
tūlą kreditą prekėms. So
vietai rengiasi ir į Lenkiją 
siųsti daug savo pusiau ža
liosios medžiagos ir fabri- 
katų, kas padidintų jų eks
portą.

Taip po truputį revoliuci
nio proletariato vyriausybė 
pradeda susigyventi su kitų 
šalių buržuazija. Apie kėli
mą visam pasauly revoliuci
jos Kremliuje dabar jau ir 
kalbėt niekas nekalba. “Pa
saulio revoliucijos” planai 
visai jau palaidoti. Kai Hit
leris pradėjo smaugti Vo
kietijos komunistus, revo
liucinį proletariatą, Maskva 
nei protesto nepasiuntė. 
Vietoje protesto, Litvinovas 
su Hitleriu sykiu pietų pa
valgė ir išsigėrė.

vės. Referuos S. Michelso- 
nas (“Keleivio” redakto
rius).

6. Rezoliucijos:
a. fašizmo klausimu.
b. nedarbo klausimu.
c. bendro fronto klausi

mu.
Konferencijos dienotvar

kė galės būti pataisyta arba 
papildyta vietoje.
Po konferencijos svečiams 

ir delegatams bus paruošta 
vakarienė Universal Kliu- 
be, 814 W. 33 St.

Atvykusieji iš kitų kolo
nijų draugai-ės, lygiai kaip 
ir čikagiečiai, turės progos 
ant rytojaus, liepos 16-tą 
atlankyti Pasaulio Parodą, 
kurioje bus specialis Lietu
vių Dienos programas.

LSS. Pild. Komitetas 
kviečia dalyvauti šioje kon
ferencijoje visus LSS. kuo
pų atstovus, narius, taipgi 
musų draugus iš tų miestų, 
kur LSS. kuopų nėra ir visus 
musų pritarėjus, kuriems tik 
bus patogu į šią konferenci
ją atvažiuoti.

Kas norėtų susirašyti šios 
konferencijos reikalu, ar 
gauti platesnių informacijų, 
prašomi kreiptis i LSS. cen
tro sekretorių, M, Jurgėlio- 
nienę (1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.)
LSS. Pildomasis Komitetas.

Liepos 15 dieną Londone 
susirinks viso pasaulio Žydų 
kongresas.žydai tarsis, kaip 
geriau kovoti prieš hitleriz- 
mą.
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LIETUVIU GYVENIMAS

Trečias Puslapb

Kas nieko nereikia 

To niekas Bepeikia

VYRAI, VERČIAU PASIMELSKITE 
PATYS U2 SAVE.JUS

Atsakymas Detroito neve
dusiam “tėveliui”.

“Keleivio” skaitytojai 
turbut pastebėjo mano ko
respondenciją iš Detroito, 
tilpusią 31 gegužės “Kelei-

ta ir... yra reginys arba pa
veikslas stebuklingos vietos 
Panelės Šv. Liurde, Francu- 
iijoj....”

Prie sienos prispirtas jisai 
prisipažįsta, kad tenai nėra 
iokių stebuklų, ir kad van-vy", kur aš aprašiau vienos » “panelės

didžiules musų miesto para-1 - - - -
svenciausics” kojų nėra 
šventas vanduo, bet ateina 
tiesiai iš Detroito miesto 
oaipos. O vis dėl to jis pri
kalė tenai baksą ir išpiovė 
jame pusėtiną skylę pini
gams aukot.

Jeigu toj vietoj nėra jo-
. x . , ,kių stebuklų, jeigu vanduo
jų tai yra paprastas vanduo, kteina iš paprįtos paipos, 
atvestas per paipą is skiepo. J klausimas kila, kokiems 

šita teisinga mano pasta- tikslams tenai yra renkamos 
ba buvo toks smūgis musų|aukos?

pijos kiemą su lietuviškuoju 
“Liurdu”. Juokais aš pasa
kiau, kad tai “eudauna” 
vieta, pastatytos dvi baltos 
stovylos. bėga vanduo ir da
vatkos ji jau geria, manyda-l 
mos, kad tai tikrai pamačly 
vas skystimas, nors ištikrų-

mitetan įėjo V. Vasiliauskie
nė, A. Bukolienė, K. Gei- 
kienė. Vakarienė nusisekė 
labai gerai ir davė gražaus 
pelno. Svečių buvo ne tik 
vietinių, bet iš Clevelando. 
B. Rakauskas iš Clevelando 
visus vakarienei daiktus da
vė nupiginta kaina, todėl 
lietuviai tokį žmogų turėtų 
Drisiminti. Pelno nuo va
karienės liko apie $50. Tai 
bus gera parama beturčiai 
našliai. Komitetas tos vaka
rienės visiems dalyvavu
siems taria ačiū.

Akrono žmogus.

Stato $38,000,000 Tvenkinį.

jegamasčiui, kad jisai sta
čiai neteko lvgsvaros.“Drau-. ___ , , , ,m t;™; I aitrumą, kunigas sako, kadgo 141-mame numery jisai I.. ® ,__  toJ Ps su savo katalikais mel-kohojasi per visą spaltą. Jis bedievius, kad
deneiją “proto bankrotu” ir D,evas ant « įmylėtų . 
kitaip. Bet už “bedievius” mels

Išsikoliojęs jisai pripažįs- tis nereikia, nes jie gyvena 
ta, kad mano parašyta tikra pavyzdingai ir niekam nie 
tiesa. Teisybė, girdi, kad ta- ko bloga nedaro, 
me Liurde jokių stebuklų Verčiau jus pradėkit mel- 
nėra. Vanduo esąs iš sinkosIštiš ir prašyti Dievo, kad jis 
atvestas. O aukų davatkos duotų dvasios šventos vi- 
duodančios visai nedaug. įsiems prabaščiams, kad jie 

Aš irgi rašiau, kad aukų liautųsi lošę “nekaltų ber- 
musų nevedęs “tėvelis”daug nelių” rolę, tuo pačiu laiku 
negauna, nors skylę išpiovė mindžiodami nekaltų mer- 
karbunkoj” pusėtinai'di- gelių rūteles. Melskitės ir 

dėlę, kad doleris pats gale- prašykit Dievo, kad nebūtų 
tu įkristi. pas jus daugiau tokių Skrip-

Musų “tėvelis” savo“Drau-Į kijadu ir čižauskijadų, ku
rių atbalsiai nelabai senai 

Lavinskui galvą skauda, Į buvo atsimušę net Į krimina 
kad davatkos dolerius’duo- linio teismo sienas ir buvo 
da ant ‘apieros’. Kad Lavin-1 plačiai komentuojami ame- 
skas turėtų tiek, kiek ten rikiečių spaudoj (Detroito 
(davatkos) prideda (Tur-|“Times”).
būt nedėsliujų veislės, kad Melskitės ir prašykit Die- 
nedaug prideda.—Zec.), už-Įvo, kad apsaugotų jus nuo 
tikrinu, kad po kelių dienų tokiu įvykių, kaip Ežerskio 
iš bado kojas ps užverstų”, dingimas su Marytės ru 

Bet kunigėlis visgi “iš ba-Lejgmjs
do savo kojų neužverčia.” Melskitės, kad nebūtų pas 
Turbut neužverstų ir Lavin-Lus daugiau Olšauskijadų

Gi apie tos vietos “cudau-l . PrašYkit Diev0’ kad " 

numą” musų jegamastis ra- Į 
šo taip: ~ *"

“Jis (Lavinskas) pasakė’lr 
(“Keleivyje”) tiesą, kad ten 
yra dvi baltos stovylos ir 
vanduo bėga. Bet ten nėra 
jokių ‘cudų’ ir niekas van
dens namo nesineša. Jis iš
eina iš paipų ir yra tas pats, 
kuri ir Lavinskas geria...”

Kaip matote, kunigas vie
šai pripažįsta, kad aš rašiau 
“Keleivyje” tiesą apie jo į- 
taisytąjį “Liurdą”.

Išliejęs visą sato tulžies

ge” rašo
U

įpustų dvasią 
«ventą, bet ne už Lavinską 

“Keleivį” melskitės. 
Melskitės ne už mus bie- 

dnus darbininkus, bet patys 
už save, nes jus tikrai nekri
kščioniškai gyvenat. ’

Frank Lavinskas.

AKRON, OHIO.

Pas mus bedarbė lyg prade
da sumažėt.

WILKES BARRE, PA.
Išmesta iš darbo 8,000 mai- 
nerių. Bus socialistų prakpl

bos.

Darbai anglių kasyklose 
netik nepagerėjo, bet dar 
pablogėjo. Kompanija buvo 
pasiryžiusi numušti 35% 
atlyginimo maineriams. Įvy
kusioje angliakasių ir kom
panijų konferencijoj pabai
goje balandžio mėnesio Phi- 
ladelphijoje unijos vadai 
atmetė kompanijos planą. 
Todėl didžiausioji anglių 
kompanija, Glen Alden 
Coal Co., parodė ką jį gali. 
Nuo gegužės 1 dienos pa
skelbė, kad uždaro 8 ka
syklas, išmesdama iš darbo 
virš 8,000 darbininkų. O 7 
mainos liko dar neuždary
tos. Gegužės mėnesy jos dir
bo da nepilną laiką, o šį mė
nesį beveik visos jų dirba 
pilną laiką. Reiškia, nors 
visi angliakasiai priklauso 
prie vienos unijos, bet vieni 
dirba, kiti badauja.

Kada darbininkai susi 
pras?

SLA. 7-tas apskrytis ren 
gia metinį išvažiavimą, ku
ris įvyks liepos 16 dieną, 
Sans Suoci Parke. Kalbės 
adv. J. S. Lopatta ir F. J 
Živatas, buvęs SLA. prezi
dentas. Bus ir kitokių pa 
marginimų.

Birželio 30-tą įvyks socia
listų prakalbos Business 
College Auditorijoj, 7 vai. 
vakare. Kalbės J. H. Stump, 
buvęs Socialistų majoras 
Readingo mieste, Pa. Pa 
tartina lietuviams darbinin
kams dalyvauti.

St. Žukauskas.

Kas Mums Rašoma

čia parodyta, kaip milžiniškais plieno kubilais yra liejamas 
konkretas į Bouldero tvenkinį, šito tvenkinio įtaisymui Kong
resas yra paskyręs $38,000,000. Bus tai didžiausis tvenkinys vi 

pasauly.

KOMUNISTINIO APLA. CENTRO 
BYLA SU 2-RAJA KUOPA.

PITTSBURGH, PA.
Birželio 9 d. Pittsburgho 

teisme prasidėjo Aug^čūiu- 
sios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoj centro valdybos 
)yla su 2-ja tos organizaci
jos kuopa iš MacKees

įkurta N. S. Pittsbur- 
ghe studento F. J. Bago- 
čiaus pastangomis, rodos, 
1907 metais, o APLA. var
das buvo priimtas daug vė
liau.

Marizausko liudijimui pa-
Kocks, Pa. Del ko ši byla ki- Kn$ ,b“vo. Pristatytos seno- 
io, turbut daug aiškint: ne- į° „ Lietuvių Laisves Kliu- 
reikia, nes laikraščiu skai- Jo f,?ans«. ,r Protokolų 
tytojams jau gali būt žino- kny«os lr “a,'ių vardų sąra-
ma, kad praeitą vasarą pei 
APLA seimą McKees Kocks 
buvo nutarta APLA. suvie
nyti su Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimu. APLA. 2 kp. 
pasipriešino tai “vienybei”. 
Centro valdyba, vadovau
jama Bimbos leitenantų J.

šai. Finansų knygos parodo, 
kad “Liet. Laisvės Kliubo” 
biznis buvo vedamas atski
rai nuo dabartinio APLA. 
centro ir kad 2 kp. turtą su
taupė vien tik tas kliubas.

Toliau adv. Stonaris, 
klausinėdamas p. Marizaus-

šame

Negražus Apgaudinėjimas Ir Demorali
zavimas Publikos. 

PITTSBURGH, PA.
Birželio 11 d. Lietuvių 

Vaizbos Butas buvo suren
gęs pikniką Lietuvių Kam-1 
)ario Pittsburgho Universi-į 
ete naudai. Rengiant šį pi 
(iniką buvo

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI.

Adomui ZailskiuL—Iš ju-
ų laiško matyt, kad jūsų 

skelbiama: tomeites nukerta kirpikas— 
Kumštynės, ristynės, pik- “cut worm”. Jis palipa stie 

nikas, didžiausias lietuvių bu kokį colį aukštyn nuo že- 
išvažiavimas naudai Lietu- mės ir nupiauna augalą kaip 
vių Kambario Pitt. Univer- žirklėmis.Kova su juo sunki, 
sitete, rengia lietuvių Vaiz- Jeigu tomeičių turit nelabai

Pastaruoju laiku lyg pra- 
O jeigu taip, tai kogi jisai Į dėjo bedarbė sumažėt. Vi- 

koliojasi? Kam jis svaidosi I sos robo išdirbystės pradėjo 
per savo katalikišką gazietą J dirbt net 7 dienas į sąvai 
tokiais piktžodžiais, kaipltę. Dirba ir nedėldieniais ir 
“bedievio proto bankrotas”, J poilsio nėra. Priešintis nė 
“kvailiška proto filosofija” nemanoma, nes pas darbi- 
ir tam panašiai? ninkus vienybės nėra. Kom-

Žmogus pastatytas para- panijos išsiuntinėjo praneši- 
pijos priešaky, kad dorintų mus į tolymesnes valstijas, 
ir kultūrintų minią, o pats kad trūksta darbininkų, bet 
tiek nekultūringas, kad ne- daugelis vietinių da tebelau- 
moka inteligentiškai su savo kia eilės. Kompanijos vieti- 
oponentu diskusijų vesti, nių kažin kodėl nesiskubina 
Juk tokie išsireiškimai, kaip priimti. Mat, kurie turi čia 
“bedievių šlamštas”, “protojšiokias-tokias bakūžes ir tur 
bankrotas” ar “kvailiška užlaikyt miestą, kompanijos 
proto filosofija”, tai ne ar- žino, kad jie niekur neiš- 
gumentai. Tai yra piktžo- bėgs. Bet atvažiavus iš kitur 
džiai, kuriais gali svaidytis be pakvietimo, taipgi į dar- 
tiktai piemenys, bet ne in- bą nepriima. Matomai yra 
teligentiški žmonės. ir tame koks nors kompani-

Mes, laisvamaniai, keiks- jų kabliukas.
mažodžių neyartojam. Jeigu Tode]> kurie nemoka gero 
mes kunigus kntikuojam, tai |dark0 prje robo’išdirbysčių 
vartojam tiktai grynus fak- Lr ne(Urj g kompanijų pa
tus ir rimtus argumentus. . kvietimo, čionai važiuot ne- 

As savo korespondencijoj Ir.-.__x-_
nurodžiau, kad kunigas >tai-1
sė bažnyčios kieme“Liur-.yk arieni M Yagardienė* 
dą pasipinigavimo tikslais; . . *
visos tenai dekoracijos pa
darytos taip, kad tamsiems M. Yagardienė, našlė su 5 
žmonėms išrodytų tikrai vaikučiais, gyvena labai 
stebuklinga vieta. Ir kunigas vargingai, čia susidarė bu- 
pats prie to prisipažįsta, nes relis moterų, kurios surengė 
jis “Drauge” rašo: gegužės 28 d. vakarienę su

“Toji vieta yra pašventin- šelpimui minėtos našlės. Ko-

Georgetown, III. Pas mus
taipgi didelė bedarbė. Kai 
kurie gauname dirbti vieną 
dieną į sąvaitę. Tai galit su
prasti kokia čia darbininkų 
padėtis. Bet ir už tą darbą 
bosai moka kiek jiems pa
tinka.

Šiame laiške prisiunčiu 
$2.00 Maikei, kad ir toliau 
galėtų aplankyti mano grin- 
telę. Su draugiškais linkėji
mais. A. Gudauskas.

Leechburg, Pa. Musų a- 
pielinkėje mainose dirbo po 
2 dienas į savaitę ir darbi
ninkai gaudavo $4-5 kas dvi 
sąvaites. Su tokia alga pra
gyvent neįmanoma, o tačiau 
turime gyvent Bet ir pas ra
mius žmones pritruko kant 
lybės ir visose šioje apielin 
kėje mainose darbininkai 
sustreikavo. Kol kas streikas 
pasekmingas ir tikimasi kat 
darbininkai streiką laimės. 
Tada gal bus galima uždirbt 
nors ant pragyvenimo. “Ke
leivio” prašau nesulaikyt.

Fr. G—lios.

>os Butas su pagelba visų 
’ittsburgho ir apylinkės 
draugijų, nedėlioję, 11 d. 
lirželio, Lietuvių Ukėsų 
Kliubo Sodne, Route 51,
Willock, Pa. Kalbės Lietu
vos ministeris B. K. Balutis 
ir kiti žymus kalbėtojai. Bus 
ristynės, kumštynės. Bus 
įvairių ‘praizų’, laimėjimų 
ir daugybė visokių pamargi- 
nimų. Viskas už kvoterį”.

Tai taip buvo skelbiamas 
as vaizbininkų piknikas.
Bet suvažiavusi publika ne
matė nei žadėtų ristynių, 
nei kumštynių, kaip nematė
ir negirdėjo Lietuvos atsto- numerjui jau pervėlai ir ta
vo Balučio,kalbant. O is ki- dg] negalėjome jį prieš pik- 
tų “žymių kalbėtojų kai- nika paskeibti.
bėjo tik kunigas Misius ir,
d-rė Baltrušaitienė. Juos J. Pranauskui. — Taip, y- 
peretatydamas Vaizbos Bu-ra vafefjrKi' kurios duoda 
to pirmininkas p. Pivariunas leidimus kortomis lošti iš 
neužsiminė nei apie “kumš- pinigų. Mažutė Monaco val- 
tynes su ristynėmis”, nei a- stybėlė iki šiol vien tik iš 
pie Lietuvos ministeri. lošimų ir gyveno. Į jos mie-

Reiškia, daug buvo paža- ^onte ę^rlo lošikai su- 
dėta, bet mažai ištesėta. Pa- važiuodavo is viso pasaulio; 
siteiravus pas rengėjus, ko- tena! daugiausia lo
dei nėra žadėtu dalyku, te
ko sužinoti, kad p. Balutis 
visai nebuvo kviestas kal
bėtis ir nebuvo rengiamos 
nei ristynės, nei kumštynės; 
tas buvo garsinama tik taip

Olego, N. Y. Jieva Kara 
levičienė, žmona Piušo, lie 
pos 12 d. išvažiuoja į Fran- 
ciją aplankyt kareivių ka
pus, kur ir lietuvių buvo 
daug palaidota karo metu.

daug, tai patartume apvesti 
kožną augalą stora popiera. 
Gaukit kur nors popierinių 
baksų, sukarpykit juos dir
žais apie 3 colių pločio, 24 
colių ilgio, ir apveskit jais 
tomeites, kad butų lyg ir 
sieto lankas aplinkui. Kad 
popiera laikytųsi, ją reikia 
įkasti iki pusės. Aplink au
galą padaromas griovelis, į- 
statoma popiera ir apkau- 
piama žemėm. Kirminai per 
popiera nepereina.

S. Bakanui. — Jūsų pra
nešimas apie LMD. rengia
mą pikniką atėjo pereitam

Gasiuno ir J. Miliausko, su- ką, paduoda buvusių “Lie- 
spendavo 2 kuopą ir iš kele- tuvių Laisvės Kliubo” narių 
to savo sekėjų suorganizavo surašą ir klausia p. Mari- 
naują “2 kuopą” ir norėjo zauską, ar yra surašė nors 
visą kuopos turtą paimti ir vienas iš tų narių, kurie su- 
perduoti tai naujai “2 kuo- daro tą naują 2-rą kuopą 
pai”, visus senosios 2 kp. (perorganizuotą) ir preten- 
narius paliekant už organi- duoja prie kuopos turto? 
zacijos ribų. Gi senos kuo- Adv. Eckartas protestuoja 
pos turtas, įskaitant namą ir prieš tokių dalykų klausinė- 
pinigus banke, yra turbut jimą, bet teisėjas protestą 
didesnis už-visos APLA. atmeta ir Marizauskas pa- 
turtą. i reiškia, kad nėra nei vieno,

Tai tokiu budu visas da- kad. Perorganizuotos kuopos
lykas atsidūrė teisme, kad n?nai >Ta nauJ> zn^~ 
teisėjas išrištų, kam 2 kp. aes’ }tune P11? to turto me- 
turtas tur priklausyti: cent-j ° nera Pnd®ję- 
ro perorganizuotai naujai Priešpietinė teismo sesija 
“2 kp.,” kuri susideda tik uždaroma.
iš keleto ščyrųjų Bimbos se- J Popietinėje sesijoje vėl 
kėjų, ar senajai 2 kp., kuri pašaukiamas liudyti p. Ma- 
turi arti trijų šimtų narių? irizauskas, bet d-rė Baltru- 
Taigi 9 birželio d. ir prasi- šaitienė paprašo teisėjo, kad 
dėjo šitos bylos nagrinėji- • leistų jai liudyti, kuri buvo 
mas. Teisme matėsi netik 2 pakviesta kaipo lietuvių ir 
kp. valdyba, bet daug narių anglų kalbos žinovė dėl do- 
ir iš antrosios pusės, centro kumentų vertimų iš lietuvių

iama ant tam tikrų stalų, 
ruletėmis (roulette) vadina
mų. bet lošiama ir kortomis 
Meksikoje taipgi yra lei
džiamos lošimo įstaigos, y- 
pač Jungtinių Valstijų pa

» v v, * k. a a a*.* a a a v a a a v a. a J ’ e _ •« • —

sau, kad sutraukus daugiau s,en.v» kur amerikiečiai meg-
publikos ir padarius dau- va?1.V°a.1„ dolerius
giau biznio. Reiškia, publi- ”P’’avėdinti - Kur prostotu- 
ka buvo apgaudinėjama, o cGa >’ra legalizuotas biznis,

komiteto sekretorius J. Ga- 
siunas ir J. Miliauskas su vi
sais savo sekėjais.

Bylą pradedant, kuopos

kalbos į anglų kalbą. Teisė
jas pakviečia d-rę Baltrušai
tienę. Pradėjus jai liudyti 
dėl dokumentų vertimo tei-

advokatas Stonar pasakė vi-1 Įmgumo, centro advokatai 
są tos kuopos istoriją ir nu-į bando ją sumaišyti ir jrody- 
rodė, kad visas jos turtas, r1: kad vertimai nėra teisin- 
namas ir pinigai banke yra' ’ bet jiems tai nepavyko,
neginčijama kuopos nuosa-j^P321^3’kad vertimai tel_ 
vybė, o ne centro, ir to įro- ,
dymui esą pakankamai do
kumentų. e

Pabaigus adv. Stonarui

Po jos vėl liudijo p. Mari
zauskas ir tuo pasibaigė 
popietinė teismo sesija. Pir
madienį, 12 birželio, turėjo

kalbėti, kalba centro advo-, būt byla tęsiama toliau, bet 
katas Wm. Eckart. Jis pir-icentro advokatams prašant 
miausia pasisako, kad jam teisėjas ją atidėjo iki po 
pirmą kartą tenka girdėti, APLA. Seimo, kuris įvyks 
kad turtas galėtų būti kitaip [25-26 birželio dd., Pitts-

tenai yra duodami leidimai 
ir tokiems namams laikyti. 
Taip buvo caro Rusijoj. 
Kaip šitas klausimas yra su 

...... ,. ... tvarkytas Sovietuose, mes
tų žinoti kad apgaudinėji- žinių neturime. Kata
mas puhlikos yra blogas da- ūkiškoj Lietuvoj prostituci 
lykas, nors ir geriausiais tik ja
slais butų daromas, ne sykį -j pj|naj Kaune žydėjo ir 
apgauta ir suvilta, publika kunigėKams valdžioje sė- 
antrą kartą nesilankys į pa- djnt
rengimus. Ypač negražu,
kad toks apgaudinėjimas r Kraptavičiui.— Tams- 
daromas Lietuvių Kamba- tos prisiųsto atsišaukimo į 
rio Pittsburgho Universitete Detroito lietuvius “Kelei- 
vardan. vjn” nedėjome, nes tas atsi-

Šis piknikas dėl Lietuvių šaukimas kvepia komunistų 
Kambario įrengimo buvo politika, o komunistams mes 
ne paskutinis: reikės dau- netikim. Jie kalba apie 
giau pramogų rengti, kad “bendrą frontą“ ir tuo pačiu 
sukėlus reikalingą sumą pi- laiku varo ardomąjį dar- 
nibų. Gi praradus publikos bą. Ir kaip jie gali kitus su- 
pasitikėjimą, nelengva bus vienyti, kad jie savo parti- 
tikslą pasiekti. joj negali vieningai sugy-

Pittsburgho Jonas, venti?

toks apgaudinėjimas, be a- 
bejonės, publiką demorali
zuoja.

Ponai vaizbininkai turė-

tvarkomas negu parodo tos 
Draugijos konstitucija. Pra
dėjus aiškint konstituciją, į- 
simaišo teisėjas McNaugher 
ir paklausia, gal priešingos 
pusės norėtų taikytis? Eck
artas atsako, kad centras 
sutinka taikytis ir priimti 
visus suspenduotus narius 
be jokios diskriminacijos. 
Bet kuopos adv. Stonaris 
pareiškia, kad 2 kuopa ne
galinti taikytis ir priimti da
bartinę APLA. konstituciją. 
Šita konstitucija buvo pri

imta 1929 m. seime, New- 
kensingtone, Pa., vartojant 
“stym-rolerį” ir neleidžiant 
visuotinam narių balsavi
mui, kaip kad reikalavo se 
noji konstitucija.

Konstitucijos autoriai, ją 
rašydami ir pervarydami 

, - . seime, turėjo tikslo pasi-
glemžti visą APLA. kuopų 

’* turtą ir turėti jį komunistų 
politikierių globoje. Dėlto 
2-roji kuopa pasipriešino ir 
ginčas atsidūrė teisme.

Advokatams pabaigus 
konstituciją aiškinti, pašau
kiamas liudyti 2 kp. prezi
dentas J. Marizauskas. Pir 
miausia jį klausinėja 2 kp. 
adv. Stonaris. Iš Marizaus
ko liudijimų pasirodo, kad

burghe. Centras mano, kad 
laike seimo gal galės susi
taikyti be teismo; sako, gal 
Seimas galės patenkinti 2 
kp. reikalavimus, ko Centro 
Komitetas negalįs padaryti.

Adv. Stonaris, pasitaręs 
su kuopos valdyba, sutiko su 
pasiulymu ir teisėjas atidėjo 
bylą iki po Seimui, pareikš
damas, kad jei Seimas nega
lės nesusipratimą išrišti, tai 
bylos nagrinėjimas prasidė
siąs tik 18 rugsėjo.

Pasiūlymas atidėti bylą 
iki po Seimui rodo, kad bim- 
biniai “strategai” pabūgo 
teismo nuosprendžio. Jie 
pradeda suprasti, kad neši
mas į pašalpines draugijas 
politikos ir vartojimas jų 
“steam rollerio” taktikos 
neišeina į gerą net patiems 
politikieriams.

Reporteris.

Iivengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikia tik
ri vyrai ir moterys—nėra reikalo 
kankintis nuo įtemptų nervų ir nusil
pusios sveikatos Didis Gydytojas 
Specialistas išrado preskripciją, ku
rią dabar vartoja tūkstančiai. Ji par
duodama vaistinyčiose ir vadinasi

Nuga-Tone

ji___ . • - . r»T * __ Kiekvienas butelis yra (garantuotas—
dabartine APLA. nuo savo vienas Doleris užmokės už mėnesio

per eilę metų treatmentą. Nusipirk butelį šiandien 
, , • .iv • i • •—nepraleisk vėl nemiegotas naktis.DUVO Žinoma kaip Lietuvių Jeigu po priėmimui tų tabletkų per 

dvidešimts dienų busite neužganė-

susitvėrimo

Laisvės Kliubas” arba 
Draugija, kuri buvo dintas, jūsų pinigai bus sugrąžinti- 

jųs nieko nerizikuojate
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Maike, aš vėl ateinu j jum išlėks savo raplenu

' Žmogžudysčių Ban- Kanada Turi Duonos
ga Kanadoj. Visam Pasauliui.

Saskachewano provincijos Dabartiniu laiku Kanada 
i šiaurėje (Kanadoj) vienos turi savo sandėliuose 240.-, 
jsąvaitės laikotarpv Įvyko 4 000.000 bušelių kviečių, li- 
žmogžudvstės. Redberry kusių da nuo pereitų trijų 
miestely buvo užmuštas pa- metų. šių metų derlius žada 
što vedėjas Tommerul. duoti apie 500,000,000 bu- 
Yorktowno apylinkėj buvo sėliu. Normaliais laikais pa- 
užmušti du farmeriai, Gus- Saulis perkasi per metus a- 
tave Stoeberl ir Henry Ma- P*® 700.000,000 bušelių
yer. Netoli Dayvillės buvo kviečių. Taigi šįmet viena 
rastas su sudaužyta galva Kanada beveik 'galėtų apru- 
farmervs Gus Axelson. pinti visą pasaulį reikalin- 

Dėl farmerio Maverio už- P* duona. O yra juk ir dau- 
mušimo raitoji policija kai- giau kraštų, kurie gamina 
tina lenką M. Ostrowskį, o daug kviečių, pavyzdžiui, 
paštininką užmušęs rusinąs Rusija, Australija, Argenti- 
Stepan Bohun. Farmerį Sto- na, Jungtinės Valstijos, Bal- 
eberli nudėjęs buvusis jo kanai, Egiptas ir Indija, 
darbininkas Suppes. Kas Taigi neišrodo, kad žmoni- 
nužudė farm<yį Axelsoną, jai galėtų kada nors pritru

Beda, Kad Duonos 
Perdaug.

Londono konferencija nori 
apriboti sėjamąjį plotą.
Suvažiavę eknnominėn 

nasaulio kcnferencijon Lon
done kapitalistiniu valstybių 
atstovai atrado, jog pasau
ks kenčia krizį dėl to. kad 
duonos užauga perdaug. 
Todėl nutarta sumažinti sė
damąjį plotą visame pasau- 
’v bent 15 nuošimčių. Už 
numažinimą daugiausia sto-

Sveikatos Skyrius
Šį skyrių veda

. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

VASAROS METU.

Rašo Dr. S. Biežis, gydys tjas, 
ir chirurgas, Chicago, III.
Vasaros laikotarpis yra ge

riausias sezonas sveikatos at- 
. - ... ...... . „ žvilgiu. Mat, šiuo metu oras šil-
>a Jungtinių Valstijų ir^ Ka- (^t žmogus dieną ir naktį 
Tados delegatai, o priešina- iaiko atdarus langus. Taipgi prie 
l tam sumanymui daugiau- kiekvienos progos būna lauke, 

'ia RUSIJOS ir Australijos kas duoda veik neišsemiamu ga- 
atstcvai. Bet peieitą sąvaitę jįmybiy kvėpuoti tyru bei svei

ku oru. Gi musų geroji saulutė

da neišaiškinta. kti duonos. Reikia tik gere
snės tvarkos.

AMERIKOS MIL1ON1ER-----------------------
KA NUSIPIRKO KUNI- BANDITAI APIPLĖŠĖ 

GAIKŠTĮ. PROHIBICININKUS.

Amerikos milionierka Bar- Newark, N. J.—Prohibi- 
bara Hutton ištekėjo Pary- cijos agentai čia užklupo 
žiuje už nusususio kunigaik- slaptą, alkoholio dirbtuvę ir 
štpalaikio Midvanio ir pasi- konfiskavo troką spirito, 
rašė kontraktą, kad ji duos Bet čia pat juos užpuolė gin- 
jam kas metai po $250,000 kluoti gengsteriai, visus nu- 
jo asmeniškiems reikalams ginklavo ir pasiėmę troką su 
(latrauti). Tuos pinigus tu- alkoholium nuvažiavo, 
rėjo uždirbti Amerikos dar- ---------------
bininkai. : Duona Pabrangs.

iau sutiko su tuo ir Litvino- 
vas, Rusijos atstovas, ir 
Thomas Le Breton, Argenti
nos delegatas. Australijos 
itstovas Stanley Bruce lau
kia tuo klausimu atsakymo 
įuo savo valdžios.

10.503.386 ŽMONĖS TU- 
^1 NUOSAVUS NAMUS.

40 metų atgal Chicagoje 
vyko pirmutinė konferenci- 
a pašvęsta namų finansavi- 
no reikalams. Tuomet nuo- 
avų namų miestuose turė- 
b 2,923,671 šeimyna. Šian- 
lien gi yra jau 10,503,386

savo gaivinančiais spinduliais 
maloniai nudažo musų odą ypa
tinga, visiems gerai žinoma 
spalva, tarsi atžymėdama tuos, 
kurie suprato ir malonėjo pasi
naudoti jos sveikatą nešančiais 
ultravioletiniais spinduliais, žo
džiu sakant, vasara, rodos, ir 
yra skirta tam, kad žmonėms 
suteikti daugiau sveikatos, su
stiprinti bendrą atsparumą. Už
tat nereikia skupauti pasinau
doti visomis progomis.

Saulė yra musų neįkainuoja
ma draugė. Vasara ji yra nau
dingiausia. nors kartais priseina

pas tave su klausimais.
—O kas dabar tau neaiš

ku, tėve?
—Visų pirma aš noriu, 

kad tu man išvirozytum, ką 
znočija kavalierius?

—Kavalieriaus sąvokų y- 
ra daug, tėve. Pas lietuvius 
kavalierium yra vadinamas 
kiekvienas vyras, kuris mei
linasi prie merginos ar naš
lės. Tarptautinėj kalboj ka
valierius reiškia ginkluotą 
raitelį; dėl to ir raitelių ka
riuomenė yra vadinama ka
valerija. Bet kodėl tu. tėve, 
tokių dalykų klausinė ji?

—Matai. Maike, musų 
Lietuvos atstovas ponas Ba
lutis buvo nuvažiavęs Čika
gon ir padarė kavalierium 
šv. Kazimiero makademijos 
gaspadinę. Mano .durna gal
va negalėjo išfigeriuot, kaip 
boba gali būt kavalierium, 
ba aš visada buvau tokios 
mislies. kad kavalierium ga
li būt tiktai tas, kas kelines 
nešioja. Vedluk to aš ir pa- 
stanavijau tavęs paklausti, 
ar nėra kartais ir tokių ka
valierių, ką su andarokais 
vaikščioja.

—Aš žinau, tėve, tu kalbi 
apie tą medali, ka p. Balu
tis užkabino šv. Kazimiero 
davatkų viršininkei.

—Ju rait, Maike.
—Bet tai juk nereiškia, 

tėve, kad toji davatka, ga
vusi Gedimino medalį, pa
virto i vyrą. Ji kaip buvo 
davatka, taip ir tebėra.

—Tu turi misteiką, Mai
ke. Zakristijonas man skai
tė iš gazietų, kad dabar ji 
šiur kavalierius. Tik mudu 
negalėjom išfigeriuoti, kaip 
gediminskas kavalierius ga
li gyventi vienas pats su da
vatkomis. Juk gali kokių de- 
mičių pasidaryt.

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad visi tie medaliai ir “ka
valierių” titulai yra gryna 
kvailystė ir dėl to visas tas 
reikalas taip kvailai išrodo.

—Gal tau išrodo kvailys
tė, Maike, o man ne. Man 
širdį skauda ir piktumas i- 
ma, kad aš jau pasenau be
dirbdamas dėl savo tautos 
garbės, bet man Gedimino 
medaliaus. neduoda; o tokia 
davatka, kuri tik rąžančių 
kalba, padaryta kavalie
rium ir da su Gedimino or
dinu. Tai pasakyk man, 
Maike, kur čia teisybė?

—Teisybės, tėve, nėra pa
sauly.

—Olrait, Maike, dabar 
kitas klausimas: pasakyk 
man, kada Girėnas su Dari-

naudotis kiek tik aplinkybės lei
džia. Kitais žodžiais sakant, bu- 
tinai reikia saulės spinduliuose 
buvoti, kiek tik galima daugiau. 
Žinoma, staigus įdegimas yra 
ne tik nemalonus, bet kartais 
net pavojingas, ypač silpnes
niems. Tai reikia palengva pri
prast iki oda gerokai paruduoja, 
kuomet jau pavojaus nebebūna. 
Kada vidurdieny saulė būna la
bai karšta, tai perilgai nepatar
tina būti, ypač senesniems ir 
šiaip jau silpniems. Kad ir sti
prus, turi pridengti galvą skry- . 
bele.

Drabužius reikia dėvėti plo
nus ir kad jie nevaržytų kūno. 
Patogumas turi viršyti madas. 
Vaikai, ypatingai kurie turi ma
žai kraujo arba kurie dažnai 
šalčiu serga, turėtų visą vasarą 
saulės spinduliuose gyventi dė
vėdami kuomažiausia drabužių. 
Tas labai žymiai sustiprina jų 
kraują ir bendrai sutvirtina visą 
kūną. kas gerokai gelbsti jiems 
išaugti į stiprus vyrus ir mote
ris. Tėvai kurie neleidžia savo 
vaikučiams žaisti saulėje, var
giai gali net ir įsivaizduoti, 
kiek daug žalos savo mylimiems 
vaikučiams teikia.

Kartais girdime, kad nuo per
kaitimo saulės spinduliais tai 
šen. tai ten žmogus miršta. Tai 
iš dalies yra tiesa. Vienok, dau
giausia miršta tokiu budu tie, 
kurie turi silpną širdį arba šiaip 
jau kokį rimtą nesveikumą, ši
tokie žmonės turėtų būti labai 
atsargus didelėse kaitrose ir 
niekuomet neturėtų perdaug iš
vargti. Dideliuose vasaros karš
čiuose visi turėtų prisilaikyti tū
lų atsargumų. Reikia vengti vi
sokių svaiginamųjų gėrimų, 
persivalgyme, didelio išvargimo 
ar šiaip jau nepaprasto susijau
dinimo. Taipgi visados būtinai 
pilnai pasilsėti, išsimiegot. Pa
našiai elgiantis visai mažai pa
vojaus rasis iš perkaitimo. Gi 
priepuolio atsitikime, nusilpusį 
žmogų reikia tuojau paguldyti 
į pavėsį, šaltu vandeniu trinti, 
ledų prie galvos dėti; jei karštis 
aukštai pakįla. tai visą ledais 
apdėti. Jei širdis susilpsta, rei
kia duoti kavos gerti arba kito
kių atitinkamų širdį stimuliuo
jančių vaistų. Perėjus priepu- 
liui, tokis žmegus turi būti labai 
atsargus visais atžvilgiais.

Maudytis ežere, ar juroj, pa
tartina taip dažnai, kaip gali
ma. Tai naudinga net keliais at
žvilgiais: proga būti tyrame ore. 
saulės spinduliuose, pasimankš
tinti beplaukiojant ir atsivėdin
ti gaivinančiame vandenyje, šie 
malonumai būna sujungti su tū
lais pavojais. Kas nemoka plau
kti, gali prigerti. Kad ir eks
pertas plaukikas, kartais, sutin
ka nelaimę mėšlungiai sutrau
kus koją ar ranką. Viešose mau
dynėse, kur susikimšimas būna 
didelis, net tūlomis odos ligomis 
apskirečiama. Mat visokių žmo
nių maudosi. Panašiose vietose, 
ypač reikia vengti, kad nejgėrus 
suteršto vandens arba neįtrau
kus per nosį. nes tuomi galima 
kartais net pavojinga liga apsi- 
krėsti. Esant gerokai įkaitus, 
reikia pusėtinai atvėsti pirm ei
nant į .šaltą vandenį.

Valgis vasaros metu turi būti 
ganėtinai lengvas. Mėsos ir rie
balų reikia visai mažai valgyti, 
o daržovių bei vaisių neskupėti, 
kad bereikalo neapsunkinus kū
no. Taipgi reikalinga daug van
dens gerti, tačiau šalto, nuo le
do, ypač gerokai įšilus, reikia 
vengti.

Vasarą kiekvienas turi pil
niausia išnaudoti sustiprini
mui savo sveikatos, ypatingai 
naudojantis saulės spinduliais 
bei tyru oru. Tai galima padary
ti namie, neišvažiavus į tam ti
krus rezortus, nes saulė ir oras 
nekainuoja. Tik reikia pasiryži
mo bei šiek tiek išmanymo.

eimynos, kurios turi nuo-gerokai paprakituoti ir net pik- 
telėti ant jos. Vienok nežiūrint 
į tai. musų pareiga turi būti jąja

Naujosios Anglijos duon 
kėpiu trusto galva Frank J.JAPONAI JIEŠKO

MATTERNO. „ . . , , ..
teve- Japonai pradėjo rinkti ži- Gentlef sako> kad liepos me-

Tai kodėl jie taip ilgai nias apie Amerikos lakūną nesj duona pabrangsianti 
riktuojasi? Ar laukia, pakol Mattemą. kas ir kur yrama- Duse c enl<> kepalui. Pa- 
marios užšals“

—Lėkimas

Lietuvą?
—Nežinau,

per jūres, tė
ve, yra pavojingas žygis, škoti. Išrodo, kad jis bus jau 
Jeigu išlėksi nepatogiu lai- žuvęs. Jis lėkė vienas pats 
ku, galėsi žūti. šiomis die- aplink žemės kamuolį ir tarp 
nomis žuvo jau keli drąsuo- Chabarovsko ir Alaskos 
liai.

—Reikia

tęs jį skrendant paskutinį brangs puse cento, bet žmo- 
kartį, kad žinotų kur jo jie- nes tures moketl vlsi» cent?

daugiau, nes Amerikoje nė
ra tokių pinigų kaip “pusė 
cento.”

40,000 ŠEIMYNŲ NETE
KO PAŠALPOS.

Nuo 1 balandžio iki šio 
laiko West Virginijoj buvo 

čia nieko ’ Nebraskos valstijoj yra a- sustabdyta pašalpa 40-čiai 
nereiškia, tėve. Italų laku-; pie 12.000 akrų žemės, kur tu s ncių šeimynų, aidžia 
nas Nobile lėkė anais me- niekas daugiau negyvena,

atsiduoti ant
prapuolė.

Dievo valios, Maike, tai jo- NAIKINS 250.000 TYR- 
kia nelaimė neatsitiks. į LAUKIŲ ŠUNŲ.

—Dievo valia
aiškinasi, kad darbai page
rėję, todėl šelpti nesą rei
kalo. Dar 118,000 šeimynų 
esą šelpiama.

tais į šiaurinį polių norėda- tik taip vadinamieji prerijų 
mas tenai pastatyti kryžių šunys, kuriu tenai esą apie
Dievo garbei, bet audra su-, 250,000. Ištikrųjų gi tai nėra _________
naikino netik patį jo orlaivį, jokie šunys, bet zuikio didu-' ArvvFNiMA« iau
bet ir kryžių. Jeigu rusai ne- mo žiurkės, kurios gyvena PABRANGO
butų į pagalbą pribuvę, tai urvuose ir tuo budu gadina Demokratu vaMži‘ nni;
ir pats lakūnas butu tekęs žemę. kur gerai galėtų augti ., . \ ■
šiaurės meškoms. j aifalfa. Todėl dabar nutarta į ‘ ka >au ’ ±°jtVa?

-Kaip tai. Maike: Die- pristatyti miško armiją'sl«- D?rbal ,r b,znk da. ne‘ 
vas negalėjo katalika ap- tiems gyvūnams naikinti.

kurisaugot, o bedieviai jį išrata
vo jo?

—Taip, tėve, rusai jį iš
gelbėjo, ir todėl tas dievo
baimingas italas pasiliko tNew Yorkan Amerikos di- '>

avus namus Amerikos mie 
tuose.

DĖL PATARIMŲ FARMERIAMS.
Sykį perskaičiau “Kelei- 

y” straipsni “Patarimai 
•'ai meriams”, kur tūli dalv- 
ai nupasakoti netaip, kaip 
eikia. Aš nežinau, kas tą 
traipsnį rašė ar vertė, bet 
išku. kad jis ar ji mažai su

sipažinę su ukininkyste.

nio didumo, o mažiems viš
čiukams duoda smulkesnių, 
kviečio didumo.

Vištos, kaip žinome, ne
turi dantų, tai žvyrius pade
da joms maistą sumalti skil
vy. Be to da vištų auginto
jai duoda joms austerių luk-

Tas straipsnys buvo rašy-;štų, kurie yra tiek sumalti, 
kad vištos galėtų praryt. 
Tuos dalykus parduoda gy
vulių Šero pardavėjai. Aus
terių lukštai duoda vištoms 
tos medžiagos, iš kurios pa
sidaro kiaušinio lukštas.

as vieno Lietuvos agrono
mų ir perspausdintas iš 
Liet. Ūkininko”.—Red.)
Pavyzdžiui, apie sodini

mą vaisinių medžių to strai
psnio autorius sako: “Jeigu 
'•ėmė kur prasta, tai reikia 
škasti didelę duobę ir iš
neštos žemės atgal neversti, 
iet atvežti geresnės”.

Šitaip galima butų pada- 
yt tik sodinant vieną ar ke- 
iatą medelių, bet užvedant 
lideli sodą butų nepraktiš
ka. (To straipsnio autorius 
r kalbėjo tiktai apie nedi- 
lelius sodus, kuriems geres- 
įių žemių nesunku privežti. 
-Red.)

Kitoj vietoj pasakyta: 
‘Aukštaliemenės obelaitės 
r grušaitės sodinama 20-25 
Tedas viena nuo kitos.”

Aš manau, kad užvedant 
sodą, didelį ar mažą , obe- 

(perma

Vištų augintojai Ameri
koje nešeria vištų bulvėmis, 
kaip pataria tas rašytojas. 
Bulvės ir pelai nėra geras 
vištoms maistas. Kad vištos 
gerai dėtų, jos turi būt šeria
mos tam tikra misa (mash), 
kuri susideda iš maltų avi
žų, maltų komų, maltų kau 
lų, kvietinių selenų, džio
vintos mėsos, džiovinto pie
no, džiovintos žuvies ir dru
skos, kurios turi būt nedau
giau kaip 1 nuošimtis.

Iš ryto ir vakaro vištos 
šeriamos grūdais, maišytais 
iš kviečių, komų, miežių ir 
avižų; tų grudų duodama 
nuo 12 iki 15 svarų į dieną

mynai, Kun pirma galėio
pragyventi sąvaitę už $15,

.A .. .šiandien jau reikia apie $20 Sugrįžęs pereitą sąvaitę (nž ?ačjas reikmenb.
Žmonių pajamos da nepaki
lo, o išlaidos jau didesnės.

KARO SKOLŲ DAUGIAU 
NIEKAS NEMOKĖSIĄS.

Rusijoj ir iš savo dėkingu- plomatas Gibson pareiškė, 
mo dabar jiems tarnauja. Į kari Europa daugiau skolų 
katalikišką savo tėvynę jis Amerikai nebemokės ir A- 
daugiau nebegrįžo ir kryžių merika turėtų prie tos min- 
i šiaurės polių daugiau ne- ties jau priprasti 
veža.

—Na. Maike, aš kibą ei
siu namo, ba tu jau pradedi 
bedieviškai.

—Gerai, tėve, pasimaty
sim kitą sykį.

ISPANIJA NEPIRKS 
AMERIKOS AUTOMOBI

LIŲ.
Ligi šiol daugiau kaip 80 

nuošimčių Ispanijoj varto
jamų automobilių buvo per
iama Amerikoj. Dabar gi 
Ispanija susitarė su Francu
zija pirkti tik franeuzų iš- 
dirbvstės automobilius. A- 
merika žada protestuot.

PINIGAI IŠEIKVOTI —
KULKA GALVON.

Peoria, III.—Pereitą są
vaitę čia persišovė buvusis 
valstijos finansų vedėjas 
Kinnev. Jis buvo pašauktas 
pasiaiškinti, kur dingo jam 
šeimininkaujant $174,190 
valstijos pinigų, ir todėl pa
leido sau kulką į kaktą. Bet 
gyvybei pavojaus nesą.

GEL2KELIEČIAI SUSI
TARĖ DEL ALGŲ.

Gelžkeliečių unijos ir 
kompanijos priėjo prie su
tarties, kad dabartinės dar
bininkų algos pasiliktų da 
iki 1934 metų 30 birželio.

SOVIETAI NORI $5,000,- 
000 KREDITO AMERIKOJ

Sovietų “Amtorgas” A- 
merikoje stengiasi gauti iš 
Finansų Rekonstrukcijos 
Korporacijos $5,000,000 pa
skolos medvilnei pirkti.

NEPAVYKĘS BĖGIMAS 
IŠ KALĖJIMO.

North Carolincs valstijoj 
kėsinosi bėgti nuo darbo 
Caledonijos kalėjimo kali
niai. Sargai bėgimą paste
bėjo ir tuoj pradėjo bėgan
čius šaudyt. Tris kaliniai bu
vo pašauti ir bėgimas su
stabdytas.

100 ITALŲ LEKIA 
AMERIKON.

Šią sąvaitę Amerikoj lau
kiama 100 italų, kurie 25- 
kiais orlaiviais pasiryžę lėk
ti Chicagos parodon. Jie ke
tino išlėkti jau pereitą są
vaitę, bet oras buvo nepa
lankus. šią sąvaitę tikisi ti
krai išlėkti.

ADATA JNĖJO PER GER 
KLĘ, IŠĖJO PER KOJĄ.

Wenatchee, Wash.—Tre 
ji metai atgal A. J. Albright 
čia prarijo adatą. Pereitą 
sąvaitę daktaras išėmė ją 
iš jo šlaunies.

ŠARKIS ŽADA UŽBAIGT 
KUMŠČIAVIMĄSI.

Šarkis laikraščių reporte
riams pareiškė, kad greitu
laiku .jau pasitrauksiąs iš aites jigalaikines 
kumseiavimosi biznio. Jei
gu aš dabar sumušiu Carne- 
rą”, sako, "tai ateinantį ru 
denį turėsiu faitą su Max’u 
Bearu. ir daugiau nesikum- 
ščiuosiu."

$33.900,000 JUSTICIJOS 
DEPARTAMENTUI.

Šiais metais Justicijos De
partamento išlaikymui yra 
paskirta $33,900,000. Tai 
esanti “gera ekonomija”, 
nes pernai tas departamen
tas suėdė $7,650,000 dau
giau.

MIŠKŲ DARBININKAMS 
LAIKRAŠTIS.

Iš Washingtono praneša
ma. kad pradėjo eiti miškų 
darbininkams skiriamas są- 
vaitraštis “Happy Days” 
(“Linksmos Dienos”), kur 
telpa daugiausia žinios iš 
kempių gy venimo. Jį leidžia 
turbut valdžia.

nent) reįkia sodinti kas 40,ant k°žn° jvištų. Gi 
-lėdų vieną nuo kitos, o į jų'n«0J‘ misa tun stovėti pnes 
tarpus, kas 20 pėdų, reikia testasvisados, kad jos galė- 
orisodinti liglaikinių obelai- tą Įesti kada tik nori. Tik 

tada jos gerai dės.
J. Stevensonas. 

P. S. Jeigu “Keleivio”

ių arba pvčių, kurios greit 
ižauga ir duoda sodo savi
ninkui naudos pakol jis susi
jaukia įlgalaikinių. Kada skaitytojai farmeriai turi 
užauga įlgalaikmės, tada kokįų klausimų apie vištų 
trumpalaikmės iškasamos auginimą ar kitokius ūkio 
arba išplaunamos, ir lieka. reikalus. tai aš galėčiau duo
bk įlgalaikmės kas 40 pėdų. ti per -Keleivį” paaiškini- 

Sodinant obelaites arki-Jmų. J. S
tokius medelius, juos reikia
sodinti 2 coliu giliau negu 
iie buvo įsodinti medelyne 
(auginyčioj).

O kas link patarimo, “ko 
reikia vištoms duoti, kad jos 
žiemą dėtų”, tai negaliu su
prasti, kodėl autorius liepia 
duot žvyriaus arba skaldytų 
plytų. Davimas žvyriaus da 
kaip ten nebūtų; žmogus tu
rėdamas keliatą vištų gali 
paberti joms žvyriaus, iš ku
rio jos gal pasirinkti sau tin
kamų akmenukų, kurie pa
deda joms suvirškint lesalą.

YOUNGSTOWNE DAR
BAI PAGERĖJO.

Youngstown, Ohio.—Ge-'Bet apie šėrimą vištų skal- 
ležies ir plieno dirbtuvėse dytom plytom, tai aš da ne- 
■^amyba čia pakilo 53 nuo-' su girdėjęs.
šimčių. Kompanijos neturė-' Vištų augintojai duoda 
jo tiek užsakymų jau per 26 vištoms žvyrių, kurie yra 
mėnesius. sumalti iš kieto akmens, žir-

“PASAULIO ĮDUOTŲ 
KONFERENCIJA”

Ekonominė konferencija 
Londone pavadinta ne tik
ruoju vardu. Jos vardas tu
rėtų būt ne “Ekonominė pa 
šaulio konferencija”, bet 
“Pasaulio idijotų konferen
cija”. Taip sako anglų ra
šytojas ir kritikas G. Ber- 
nard Shaw. Valstybių at
stovai, kurie nemoka sutvar
kyt reikalų savo namie, su
važiavo gelbėti pasaulį nuo 
krizės. Jie patys nežino ką 
jie toj konferencijoj plepa, 
tačiau mano, kad nuo tų 
plepalų - reikalai pagerės, 
Tai esąs tikras idijotų susi
rinkimas.

/
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Paryžiečiai Mokinasi Gintis Nuo Dujų.

Nuteisė Žmogžu
džius Kalėti Iki 

Mirs.
Panevėžy apygardos teis-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Francuzai tvirtai tiki, kad turės kilti karas ir kad priešo orlaiviai mėtys į mestus bombas 
su nuodingomis dujomis. Šis vaizdelis parodo, kaip paryžiečiai mokinasi nuo tokių pavojų gin
tis—visi tur užsimovę priešdujines maskas ant galvų.

Hitterio Planai Apie 
Super-Reichą.

Mano apžioti Skandinaviją 
ir Pakaitės valstybes.

Anglų publicistas Steed mas nagrinėjo triių žmogžu- 
rašo Londono dienrašty džių, D. Rimkevičienės, Ad.
“Times” apie Hitlerio pla- Markevičienės ir Stepo Seš- 
nus įsteigti “super-reichą”. kano bylą.
t. v. “aukščiausią valstybe”. Bylos aplinkybės tokios:

J tą aukščiausią valstybę 1932 met. gegužės 21 d. Ber- 
arba super-reichą Hitleris čiunų miške rastas nušautas 
mano įtraukti beveik visas Panevėžio miesto gyvento- 
aplink Vokietiją esančias jas Rimkevičius. Kvotą ve- 
šalis: Olandiją, Daniją, Šve- dant paaiškėjo, kad D. Rim- 
diją, Norvegiją, Suomiją, kevičienė, mėgstanti laisvą 
Latvija, Lietuvą, Austriją, gyvenimą moteris,, susidrau- 
Čekoslovakiją, Šveicariją, gavo su A. Markevičiene ir 
Luxemburgą. Tuo tikslu ji- skolindamosi pinigus links- 
sai komunistų pavyzdžiu mai gyveno. D. Rimkevičie- . r»- im n
kuria tose valstybėse savo nės vyras buvo sąžiningas,! LictUVIS Europos Rl~ Į§ Plfl|tai|y PBSBUilO.

NORWOOD, MASS.

Bendras piknikais nukeltas į 
I 2 liepos.

Užpereitame “Keleivio” 
numery buvo rašyta, kad 
Norvvoodo pažangiosios 

Naujosios draugijos bei kuopos rengė 
Anglijos lietuviams kaipo bendrą pikniką 18 birželio, 
graži pasilinksminimų vie-1 Bet dėl lietingos dienos 
ta, šįmet dar gražiau atro- tas piknikas negalėjo įvykti 
do, nes aptvertas gražia ak- ir todėl buvo nukeltas į lie
menų tvora ir puošniai at- ?os 2 dieną.
naujinta šokių salė. Liet.' Liepos 2 dieną bendras 
Tautiškas Parkas plačiai ži- viso Norvvoodo lietuvių pik- 
nomas ir labai mėgiamas nikas įvyks toj pačioj viltoj, 
pačių amerikonų ir kitų sve- Oak Grove, pne ežero, Bul- 
timtaučių, kurie kasmet lai- lard st, Walpole, Mass. 
ko jame savo piknikus. «L Pėža.

Lietuvių organizacijos 
taipgi palaiko glaudžius ry
šius su Tautišku parku, dėl
to. kad apart jo gražumo, J Pajieškau mano mylimos žmonos ir 
iv* x • • 7 • • a dukters Julytės. Prašau šiuodu labailabai patogi vieta Visais at-, gražiai kad greitai sugrįžtumėt. Jei.
žvilgiais ir lietuviai jaučiasi *». “«««»“ manim kartu gyvent. 

° - - * tai pasiimkit formatus negu palikt
cnt niekų. Prašau sugrįžt.

J KLIMAS

LAVVRENCE, MASS.

Liet. Tautiška Parapija 
išsijudino.

Atsidarius vasaros sezo
nui su gamtos grožybėmis, 
Liet Tautiškas Parkas, ži
nomas visiems

FAJ1ESK.OJ1MAL

fašistines “iačeikas”(“bran- turėjo namus ir nemaža pi- 
duolius”), kurios varo agi- nigų. Tada Markevičienė 
taciją už fašizmą ir vieniji- pradėjo kalbinti Rimkevi- 
mąsi visų “germaniškų” čienę, kad ši atsikratytų sa- 
tautų po Hitlerio vėliava, vo vyro. Pasiūlymas geras.

Bet nekurios tų valstybių Rimkevičienė sutiko ir pra- 
Hitlerio agitacijai jau užkir- dėjo tartis su St Seškanu 
to kelią. Austrijoj visiškai dėl nužudymo plano. St 
uždrausta “nacių” organiza- Seškanui už darbą pažadė- 
cija, o Čekoslovakija už- jo du šimtus litų, kuris ir 
draudė įvežimą visų Vokie- sutiko. Vieną dieną jis išvi- 

liojo Rimkevičių į mišką, 
juos pasekė Markevičienė,

tijos laikraščių.

Vokiečiai Gamina
Baisias Nuodingas 

Dujas.

kuri ir nušovė savo vyrą, nes 
Seškanas pabūgęs. Policija 
žmogžudžius greit išaiški
no.

Dešiniųjų franeuzų laik- Teisiamieji teisme prisi- 
raštis “Rempart” paskelbė mažino atlikę tą žiaurų dar 
sensacingą žinią, kuri esanti ką. Teismas nusprendė visus 
kilusi iš anglu kariškų šal- ^ns nubausti iki gyvos gal- 
tinių. Tos informacijos ži- vos sunkiųjų darbų kalėji 
niomis anglų krašto apsau- mu-
gos komitetas ėmėsi tartis 
dėl dujų ir bakterijų pavo
jaus, gręsiančio karo su Vo
kietija atvejy.

Vienas žymus vokiečių

Atlantidos Žemyno 
Niekad Nebuvo.
Šiomis dienomis Lizbo- 

chemikas išsitaręs, kad vo- nan sugiįžo mokslininkų 
kiečiai dabar gamina dvi ekspedicija, kuri tyrinėje 
nuodijančių dujų rūšis, ne- Žaliojo Rago archipelagą, 
apsakomo ardomojo smar- norėdama nustatyti, ar išti- 
kumo. Su tu dujų pagalba, krųjų tenai yra nuskendęs 
kaip tas vokiečių inžinierius žemynas, legendose žino- 
tvirtina. visa Lenkija butų mas Atlantidos vardu, 
išnaikinta per 2 savaites ir Įdomiausias ekspedicijos 
tuo pačiu laiku Francuzija patyrimas buvo, kad niekur 
pajustų vokiečių ataką prieš nerasta jokių Atlantidos žy- 
savo žemes. mių.

Kaip “Rempart” praneša, Atlantidos šalininkų teo- 
anglai labai susirūpino tuo rija einant, toji didžiulė že- 
vokiečio inžinierio praneši- mė turėjo būti kokio nors 
mu, kadangi tai yra autori- baisaus kataklizmo nuskan- 
tetingo žmogaus, ilgesnį lai- dinta ir jos žymės yra Ža
ką dirbusio reichsverui, pa- liojo Rago, Maderos, Porto 
reiškimas. Santa ir Tolimųjų Azorų ar-

------------ chipelagų salos. Tarp di-
Svarsto 40 Valandų džiųjų salų ir Azorų tęsiasi 

" eilė mažyčių salelių. Kalba- UarOO nąVttlię , ma, ka<j buvusios Atlan- 
Zenevoj. ,tidos kalnų viršūnės, išlikų-

_. . . . sios pačiam kontinentui nu-
Siomis dienomis Ženevos pyįmzdus

mierte Šveicarijoj,' susinn- s Ekspedicija ištyrė tą neva 
ko Septynioliktoji Tarpiau- AtIantidos kalny viršunių

stikų Čempijonas.
Karolio Požėlos pasižymė

jimas Londone.

Karolis Požėla Amerikos 
ietuviams yra gerai žino

mas, ypač apie Pittsburghą 
ir Chicagą, kur jis ilgą laiką 
gyveno ir ritosi. Dabartiniu 
’aiku jisai yra išvykęs Eu- 
opon. Šiomis dienomis 

Pittsburghe buvo gautas 
nuo jo laiškas iš Londono.
Nors laiške apie savo pasi
sekimus jisai nieko nerašo, 
bet prisiuntė iškarpą iš va
karinio Londono dienraš
čio, “The Evening News 
kur yra plačiai aprašytos jo 
ristynės 31 gegužės dieną su 
škotų milžinu John Bell’u.
Šitas škotas yra tikras gali
jotas: jis sveria 336 svarus, 
turi 6 pėdas ir 2 coliu ūgio 
Ir 5 pėdų storumo per kruti
nę.

Anglų laikrašty ristynės 
yra aprašomos kitaip, negu 
pas mus, Amerikoje. Tenai 
yra tokių dąjykų, kuriuos 
mums sunku ir suprasti. Pa 
vyzdžiui, ristiko storumas 
matuojamas pėdomis, o svo
ris “akmenimis”. Tiesa, pė
dą suprasti nesunku, nes 
beveik visi žino, kad tai rei
škia 12 colių. Bet ką reiškia 
“akmuo” (stone)? Tik pa
studijavę sužinom, kad vie
nas “akmuo” yra lygus 14 
svarų.

Štai ką apie Poželos-Bel-
l’o ristynės rašo 1 birželio
laidoje minėtasai Londono ________
dienraštis: . ., ~ ,, t-. Amerikos žydų komitetasAtidavė 10 akmenų. Pch New Yorke įįIcido „Balt
zela nugalėjo nstiką su 5 Knygą”, kur surašyti visi 
pėdų krutinę. Požėla yra faKtai apie žydu persekioji 
puikus Lietuvos nstikas. Vokietijoj.
Pirma jis nešiojo vidutinio

Rusijos Karelijoj, kuri 
tęsiasi Suomijos pasieniu, 
siaučia dideli miškų gaisrai. 
Pačioj Suomijoj irgi pradė
jo degti girios.

Hitlerio sekėjai pradėjo 
galvoti apie įsteigimą dikta
tūros Jungtinėse Valstijose. 
Čia esą apie 7,000.000 jo ša-

taip kaip savo name.
Ketvirtą dieną liepos

Fourth of July”, Liet Tau
tiška Parapija rengia dide- 
lias apeigas,

(28) 

Brooklyn, N. Y.MIŠKŲ DARBININKAI
ESĄ “BOMAI IR LOFE- ______________ ,, , „................ Po. _

RIAl. tiška Parapija rengia d 1(1 G- Jasincko, Alberto Musteiko, Kazimie-
Taip bedarbius, pristaty-ilias apeigą, minint Amen-įr.*"kt*.nov.Bjįgį'Įi “X“ 

tus prie miškų darbo, pava- kos nepriklausomybę ir 593 juos pačius atsišaukti arbž kas apie 
lino Georgijos valstijos gu- metų Did. Liet. Gedimino
bernatorius Talmadge. Esą, Į mirties sukaktuvių. 1 reikalų. __________  (27)
ie “bomai ir loferiai ima ai

22 Scholes St.,

4 d. liepos 11-tą vai. ryte,’ 351 
gą ir nieko nedirba, tik val-hnt Taut. Kapinių, bus lai- 
kiojasi po miškus.” Na, o | komos mišios su tai dienaiO| \omos misios
kažin gi, ar tas ponas gu- pritaikintu pamokslu. Pa- 
bematorius daug darbo pa- maldas laikys kleb. M. Va

, ..................... daro už savo algą? O jis juk ladka. (Tikimasi ir svečių
'įninku, nasiruosiusių zv- jma truputį daugiau, negu kunigų)

mišku darbininkai.giuot i Washingtoną. Jų 
oriešakv stovįs tūlas Art 
Smith iš Philadelphijos.

Danų mokslininkas Au- 
gust Krogh, kuris šiomis 

1 ienomis atvyko mokslinin
kų konerresan Chicagoje, sa
ko, kad Atlanto vandenyne 
°są 20 kartų daugiau mais
to, ištirpusioj formoj, negu 
io užauga per metus visam 
-ausžemy.

Jeruzalėj žydai rengė 
roncertą badaujančių Rusi
os žydų naudai. Prieš pat 
oncertą krito negyvas gar- 
iausis žydų dainininkas 
Tosenblat. Būnant jam A- 
merikoje, Chicagos opera 
siūlė jam $3,000 už vieną 
vakarą, bet jis atsisakė.

Hitlerio Įsakymu Vokieti
joj įvestas privalomas dar- 

'bas studentams. Kiekvienas 
studentas turės praleisti vie
nus metus prie fizinio dar
bo, kad išmoktų dirbti ran- 

į komis.

svorio pasaulinio čempiiono T. . . . ,
titulą, o dabar yra sunkiojo LlctuTOJ« atsirado z
svorio Europos čempijonas. 
Žymiausioje ristynių poroje 

tinė''Darbo ‘KonferencTia auanu.aos aal"’i ¥.‘rs?",3 lehief bout) pereitą naktį 
kuri turi nusėlinai nlaėia £?°loK,lne struktūrą irjmį'Lanes Kliube jisai pasirodėkuri turi pusėtinai plačią kad ?rp?i —
dienotvarkę.

Svarbiausis
konferencijos dienotvarkėj 
yra 40 valandų darbo są
vaitę,
su pasaulio

P. YAUNESKIS 
Magnus Avė. Winnipeg, Man. 

Canada

Haffenreffer ir Co. gavo 
teisino įsakymą, prieš

Waltham pirklius.

Nuo 1-mos vai. Parke 
prasidės gegužinė su šokiais 
ir muzikaliu programų.

Programą pildys P. Mari- 
įos ir Birutės chorai vad.

Suffolk Superior teismo |mokyt j. C. Navadausko ir 
teisėjas Oua davė įsakymą gabiausi vietiniai daininin 
Frank J. Reinharat ir John
F. O’Brien, olselio alaus
oardavėjams, kad jie neturi I 
teisės naudoti bačkas ir ki
tus indus priklausančius 
Haffenreffer and Co., Inc.,1 
bravorams, kurie išdirba 
Pickwick alų.

kai ir muzikai.
Šiame piknike bus gali

ma sutikti svečius net iš 
Pennsylvanijos ir kitų toly- 
mesnių valstijų.

žmo
nių, kurie norėtų steigti di-
delj vyno fabriką. Bet vynui 
reikalingos vynuogės, o Lie
tuvoje tiktai bulvės gerai 
auga. Vynuogės nenunoks- 
ta, nes vasara pertrumpa.klausimas di,>žiW nėra j°kioaa-|human).

nalogijos. Tos mažos sale- j “Sverdamas 14 akmenų, 
lės yra vulkanines kilmes is- požcla susitiko pl iešą 10 ak. Lietuva buvo 

, . . - , . augusios is lavos, išmestos is m„nil cnnifP<;ni „7 -<ad savo skolos
a'" kriX Atlanto okeano dugno Dar Joh!n ku.(šįmet negalinti užmokėt.Bet

Tuo reikalu atatinkama 1Fi sian^1®n gahnra nustatyto gveria 24 akmenis, ir/Jabar vėl pranešama, kad
.u.ti._ «« okeano dugno plyšimo zy- Įaįp jj trenkė ant materaco, |^a i reikalingos sumos Kau-

. !kad šis net žaktelėjo. Per.nas visgi įmokėsiąs. 
Vadinas, svarbiausias ar- 23 minutes ir 10 sekundų

mėnesio konferencijos nu- *uriuo Atlanti- 24 akmenų svorio high-
SnS. kOnferenC'JOS "" dos mitas buvo paremtas, ,anderis sąmonė’ir

Šių metų konferencijai neteko Pamato- Į turėjo būt nuneštas į jo kam-
Internacionalinis D a r -
bo Biuras išdirbo praneši
mą, kuriame painformuoja 
ma

pranesusi.
Amerikai

technikos komisija yra pa
dariusi tam tikrų pasiūlymų, 
pasiremdama savo sausio

KRETINGOJ BANKRU- PĄ.kit.^ Pa^alba- Daugiau 
TAYO TEATRAS ristis jis jau nebegale jo ir

Kretingos vienintelio ki- Požela bav0 tose
apie paruošiamuosius no savininkas p. Vaitkus pa- nepaprastose ir nelygiose 

konferencijos sausio mėnesį skelbė, kad uždaromas kino pynėse laimėtoju 
padarytus tarimus ir atskirų teatras. Atsisveikinimui pa-
vyriausybių tuo reikalu išsi- rodė “Patą ir Patasoną”. . . ........................ D „
reiškimus. Kino salėje busiąs įrengtas “'"k’81.lr ,naI?lal’ lrf?zc-

Tarptautinis Darbo Biu-žydų sporto kl„b^. la leidosi pulti, kad pailsinus
ras, kuris yra sušaukęs šitą ---------- savo priešą. Bell jokiu budu
konferenciją, yra Tautų Ly- BUS NAUJAS VIEŠKELIS negalėjo prilygti Požėlos vi
gus priedas. Jis buvo suda-. IR TELEFONO LINIJA. krumui”. S. Bakanas.
rytas po karo ir prikergtas Rokiškis. Gegužės 27 d. ——;..........................
prie Tautų Lygos, kad ru- buvo atmatuotas vieškelis, Francuzijoje kaimiečiai 
pintųsi darbininkų reikalais, kuris jungs Rokiškį ir Ka- pradėjo kelti riaušes prieš 
Jo tarimai turi tik pataria- majus su Ragelių vieškeliu, valdžią, kuri pardavinėja jų 
mają vertę ir nėra valstybė- Be to, bus įvesta telefono ukius už nesumokėtus nio
bėms privalomi. linija. kesčius.

‘Pirmame susikirtime 
Bell puolė Požėlą labai

Pajieškau brolio Povilo Dapkiavi- 
čio, ir pusbrolių Dominiko Pališaičio 
ir Juozo Bručio visi gyvena Chieagoj. 
Malonėkit patys atsišaukti ar kas 
žino, kur jie randasi praneškit jų ad
resų. (26)

ANTANAS DAPKIAVIČIA 
11 Thomas Pk So. Boston, Man.

Pajieškau MYKOLO PETRAUS
KO; girdėjau gyvena Blue Island, III., 
turiu labai svarbų reikalų, meldžiu 
atsišaukti jo paties; kurie žinot kur 
jis randas, malonėkit pranešti, busiu 
dėkinga. (28)

MRS JULĖ PETRAUSKIENĖ 
1449 Ferdinant Avė. Detroit, Mich.

APSIVED1MAI.

Norintiems tą dieną link-Į parod^ 
smai praleisti ir sueiti savo 
draugus, gimines bei pažįs-

Haffenreffer & Co. savo tarnus iš tolimesnių koloni-
skunde įrodė kad minėti 
pirkliai paima tuščias jų 
bačkas nuo kostumerių, iš- 
<kuta firmos vardą ir ne 
grąžina savininkams, ka
dangi alaus bačkų dabar da 
trūksta, ir jų pagamint taip 
greit negalima, tas supran
tama trukdo Pickwick 
alaus išdirbėjam reikalą.

Smagiausi Pikniką
Rengia Lietuvių Tautiško Namo 

Draugovė
LIEPOS-JULY 3 ir 4, 1933

Liet Taut. Namo Parke
Keswi<k Road off Winter Street 

MONTELLO, MASS.
Smagus naktiniai šokiai prasidės 

lirmadienio vakar. 9 vai. Liepos 3-čią
r tęsis iki 3 vai. ryto.
LIEPOS 4-TA PIKNIKAS; prasidės

"0 vai. ryto. Bus įvairus sporto gei- 
niai ir suprize Contest dėl Loving 
’up, kurį paaukavo Graborius Adam 
>wirka. 4-tą liepos šokiai prasidės 5 
ai. ir tęsis iki 11 vakaro. Šokiams 

rriežš pagarsėjusi Bert Oris Orche-

jų, patartina atsilankyt.
Reporteris.

erų nėra kaip Montello. Atvažiuosi
te, persitikrinsit, kad mes teisybę sa
kėme Prašome visus atsilankyti.

RENGĖJAI

VASAROS V AKACIJA
PAS LIETUVIUS ANT 
NANTASKET BYČIV.

Išrandavojam Kambarius visam šė
tonui. ant mėnesio ir ant sąvaitės.

Visi parankumai dcl maudymosi, 
fra kambariai nusirengimui ir šiltas 
anduo nusiplovimui. (25)

QUINCY VIEW
10 Quincy St. Nantasket, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa

si garsini mus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimą, įratrias prane
šimos, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c až žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį nž sykį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir nž pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimą, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 56c.

Už pajieškojimus giminią arba 
drangų skaitome po 2c až žodį. 
“Keleivio“ prenumeratoriams, ku

rie tari užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminią ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą sa paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsini 
arba pajieškojimas greitai tilptą, 
reikia pasiąsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
S3 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

MILŽINIŠKAS APVAIKŠCIOJIMAS
SU PAMALDOMIS ANT LIET. TAUTIŠKŲ KAPINIŲ.

4 D. LIEPOS—FOURTH OF JULY, 1933
Minint ka:pn Su v. Valst. paskelbimą Nepriklausomybės ir Liet. 

Did. Kunig Gedimino 593 metų mirties sukaktuvių; 
RENGIA LIET. TAUT. KATAL. PA RAPIJA, LAWRENCE, MASS.

LIETUVIŲ TAUTIŠKAME PARKE
PRIE NO. LOWELL ROAD METHUEN, MASS.

PROGRAMA (Dalis pirma): 9:30 vai. ryte. Specialiai Bušai eis 
no© Taut. Bažnyčios tiesiai ant Taut.. Kapinių. (Nesivėluokit, nes 
tik minėtame laike Spee. Bušai išeis). 11 vai- ant Taut. Kapinių bus 
laikoma pamaldos su tai dienai tinkamu pamokslu.

PROGR. (Dalis antra): 1-mą vai. dienos, Taut. Parke prasidės

PIKNIKAS—GEGUŽINE
2-RA VAL. Parap. Jaunuolių Orkestrą pradės šokių muziką, ku

rią tęs iki vėlumai. 3-TA VAI,, po pietų, šokių salėje bus programas 
susidedąs iš muzikos, dainų ir kalbų.

Muzikalę programo dalį išpildys P. Marijos choras vadov. J. C. 
Navadausko ir solistai; K. Volungevičius, seserys Černiauskaitės, 
Broliai P:eslikai ir smuikininkas A. Raišis. Kalbės vietinis kleb g. 
M. Valadka ir daugelis kaip vietos taip ir iš kitų miestų kalbėtojų.

7-TĄ VAL. VAK. bus traukimai: leidžiamas išlaimėjimui puikus 
naujas Radio. Pasinaudokite proga, širdingai kviečia Rengėjai.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SU M'orcester, Mass.

Noriu susipažinti su rimtu 
ne jaunesniu kaip 45 iki 60 metų, bė 
skirtumo tikybos, bet kad butų fer
meris arba iš mažo miestelio. Dabar 
gera proga aplankyti Chicagą,

MRS. PLATT
3113 S. Halsted St. Chicago, I1L

Pajieškau gyvenimui draugės, ne 
senesnės 30 metų; aš esu 35, turiu ge
rą užsiėmimą, turto neturiu ir neie
škau, uždirbu apie 50 dolerių per są
vaitę. (26)

J. S—TAS
55 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau sau draugės merginos ar 
našlės nesenesnes 35 metų ir nedi- 
vorsuotos; aš esu vaikinas 33 
neturtingas, bet gerai moterai 
imu padaryti pragyvenimą. Pustrečių 
metų gyvenu Amerikoje legaliai ir 
gabus kalboje. Turiu gana patyrimo 
prižiūrėt bile namą bei ūkę, dabarti
nis darbas doorman. Kurios norėti) 
daugiau žinių, paaiškinsiu per laišką.

V. D. DOORMAN
229 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugės, kuri 
mylėtų švarų šeimynišką gyvenimą 
be skirtumo — mergina ar našlė, nuo 
25 iki 36 metų. Malonėkit parašyti ir 
su pirmu laišku prisiųskite savo pa
veikslą kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. Aš esu 36 metų, gerai at
rodau. P. A.

16 Plymouth avė. Norvralk, Conn.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

Liel

KEPYKLA PARSIDUODA
Biznis išdirbtas per 14 metų ir eina 
labai gerai Bet parsiduoda dėl savi
ninko senatvės, kuris susidėjęs skati
ko jau nori pasilsėt. Kepykla įrengta 
moderniškai, su visomis mašinomis ir 
reikalingais pečiais. Vieta gera. Krei
pkitės: (27)

PETER BECHUNAS
1226 Washington St., Norvrood,

“PAGELBA” KNYGELE
Kaip naikinti iš namų visokį bra

dą: bambadierius, muses, utėles, ban- 
daveškes, blusas, niežus, uodus, 
arkes, kandis, peles, žiurkes.

Prisiųsk 25c laiške pinigais; adre
suok:

“PAGELBA“ PUB. CO.
108 W. Broadway, s©. Boston, Mass.

Frank Ricictdo 
ĮUOSTI S

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

FRANK R1CICKAS
1008 Capitol Avė. Hartford,

BOS1#’
Bankas

' atidaro papr. einamas
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

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

i
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Pasaulinėj Parodoj Chicagoje.
Seitas Puslapis

Pasaulinė.; parodos susisiekimo skyriuje 
du lokomotivai: dešinėj pusėj senoviškas, 
nis. Įsidėmėkit skirtumą jų didume.

yra išstatyti šitie 
o kairėj—dabarti-

SUNKI LIETUVIŲ SIUVĖJŲ BŪKLE.
(lirbtuvėn. Darbdavis ir vėl 
prie jo: už krutinės ir stu- 

nijas. kaip lietuviu kriaučių mia laukan Darbininkas ne
sėtas skvrius, gaunasi labai PasKluot. tat ponas
liūdnas ispudiŽ Darbinin- š- •!uakle-J0 “
kuose nėra jokio solidaru- ^urlraske marškinius, 
mo. Ėda vieni kitus kaip į- Pasakykit, gerbiamieji, ar 
manydami. O kuomet taip kultūringas žmogus drįstų 
elgiasi patys darbininkai, taip elgtis su darbininku, 
tai ko galima tikėtis iš kaip pasielgė kontraktorius 
darbdavių. Jie išnaudoja š.? Padauža.
mus kaip tik nori ir da juo- ----------------
kiasi iš musų nesusipratimo.1

.BROOKLYN, N. Y.
Pažvelgus i darbininku u-

BALTIMORE, MD.
Didžiausia darbininkų ne- į.

Uline yra girtuokliavimas i intri
Pasigėręs darbininkas neat
lieka savo darbo ir darbda-S Birželio 11 d. Deck Grove 
vis ji išmeta, o jo vieton pa-;darže buvo Salės Bendrovės 
stato kitą. Išsipagiriojęs a-i parengtas piknikas. Žmo
nas ateina ir prašosi, kad ji ma, piknikas tai nėra kokia 
vėl priimtų. Bet dabar jau naujiena, bet aš noriu para- 
reikia daryti nusileidimų syti, kokias intrigas kunigas 
darbdaviui: jeigu pabučiuo-• varinėjo del to pikniko, 
si rankon ir prižadėsi išleis

taiti $5 iš sąvaitinės algos, 
priims.

Taip ir eina darbininkų 
algos žemyn.

Yra da viena “partija” 
žalinga darbininkų reika
lams—tai besu pakalikai. 
Tie berniokai gauna kelis 
centus daugiau už darbą, to
dėl dirbtuvės mitinguose jie 
rėkia, kad daugiau algos ne
galima reikalauti. Sako, 
“matot, kad bosai negali 
Išsimokėti.”

Be to, šitie vaikėzai dirba 
dar ir šnipinėjimo darbą.Jie 
slampinėja tarp darbininkų 
r klau '
darbdavį 
portnoja

} Pagaliau būna ir taip, 
kad darbdavis moka* riebes
nę algą dirbtuvės čermontn 
ir komisijai, todėl ir šie 
džentelmonai stoja ne už 
darbininkus, bet už darbda
vį. Darbininkui tuomet nie
kas nelieka, kaip tik dirbti 
ir tylėt. Didesnės algos ne
gali reikalauti, nes busi iš
mestas ir nerasi niekur užta
rimo. Taip yra K. dirbtuvėj: 
jeigu darbininkas pareika
lauja geresnio atlyginimo, 
tai dirbtuvės čėrmonas su 
komisija tuoj šoka ir žirklė
mis bei prosais nori jį sumu
šti.

Yra darbdavių, ką su 
darbininkais elgiasi kaip su 
gyvuliais; jie perkunuoja, 
žalčiuoja, rup... ir t.t. Ypač 
tuo pasižymi musu tautietis 
Š.

Vieną rytą ponas Š. pri
kibo prie darbininko N. ir 
ėmė varyt jį laukan. Šis ne
kreipdamas į tai dėmesio 
dirbo savo darbą toliau. 
Tuomet ponas š. priėjo prie 
N. ir suriko: “Tu, rup..., ar 
aš tau nesakiau, kad eitum 
laukan iš dirbtuvės?...” Po 
tų žodžių pagriebė darbi
ninką už gerklės ir smaug
damas pradėjo vilkti per 
dirbtuvę prie durų. Tenai 
jam spyrė kelis kartus ir iš
stūmė už durų.

Neužilgo N. vėl sugrįžo

—

į KANADOS IR AMERIKOS LIETUVIUS
U*Gerbiamieji draugai 

draugės!
Netenka šiandien daug 

kalbėti apie Lietuvą ir jos 
gyventojų būklę. Siaučiant 
tenai diktatūrai, karo sto
viui, cenzūrai, komendątt 
tų ir šaipu sauvalei, ji 
galo sunki.

iai, atestuodami juos esant 
Komunistais ir kitkuo, nesi
gėdydami savo provokaci
joms naudoti net valstybinę 
antspaudą ir diplomatini at
stovybės vardą.

Taip dalykams esant, rei- 
be kia įsivaizduoti, kad toks 

sunkus darbas reikalauja iš
1926 m. giuodži© 17 d. musų paramos. Kad išlaikyt 

ue; versmas buvo padarytas jaunutį socialistini ir antifa- 
tam, kad atitaisvti dvarinin- šįstinį kovos laikraštėli, 
kams "skriaudą”, kurią bu- “Naująją Bangą**, Urugya- 
vo ©ad.^es Steigiamasis jaus Socialistų Partijos Lie- 
Seimas, išleisdamas žemės tuvių Skyriaus Komitetus 
reformos įstatymą. Iš darbo kreipėsi Į mane, prasyda- 
žmoniu atimtos ne tik pilie- mas paremti jų sunkų kovos 
tinės teisės, bet žodžio, darbą pinigais, paaukuojant 
spaudos. susirinkimu ht po nikelį, kitą (sulig išga- 
streikų laisvė. Lietuvoj šian- lės). Jei mes surandame po 
dien miela gvventi tik ne- centą-kita arba dolerį paau 
skaitlingai nelnaprobių sau- kuoti Vilniaus vadavimui, 
ialei. Visokios rūšies parazi- tai Kauno ir visos Lietuvos 
tai yra privilegijuotas luo- vadavimas yra daug svar- 
mas, kuriems grąžinami besnis uždavinys.
Įvarai, miškai ir iš valstie- Taigi, gerb. Kanados «ir 
iu licitaeiįom išplėšti pini- Amerikos draugai lietuviai.

Humoristika

PELNAS Iš DAINŲ. 
Girdėjau, kad tavo žmona

pradėjo imti dainavimo lėkei- i 
jas.

—Taip.
—O argi tai ne perbrangiai

TEISME.
—Ar prisipažįsti kaltu savo 

žmoną mušęs?
—Tai ką čia tekių glupstvų 

ponas teisėjas klausinėji! Nei 
mušiau, nei ką... Porą kartų su
daviau, tai koks čia mušimas...

KEBLUS KLAUSIMAS. 
Tėvas atėmė iš 5 metų vaiko 

cigaretą ir tėviškai jį bara:
—Sarmata tokiam mažam rū

kyt! Ar tu matei kada nors ma- 
i ne rūkant, kaip aš buvau toks 
į kaip tu ?

Paaiškino.
Konduktorius: Kiek jam me

tų?
Mctina: Da penki nesuėjo. 
Vaikas: Tai melas; man jau

aštuoni suėjo, ale ant streetka
rio mes nesakom, kad fėro ne
reiktų mokėt.

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite (raut sekančiu 
(teinu su (raidomis iš OPERE
TĖS - LIETUVAITĖ”. Muzika 
J Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. šokim, šokim—mišrus chor.
3. Tata lira* a—Duetas.
•t. Meilus Nameliai—Solo 75c

atsieina?
gai. Su beteisiais* žmonėmis paremkime kiek kas išgalim —Visai ne. Ve, aš senai jau Ot, kaip mano Susiedas Dzido- 
elgiamasi kaip fašistams P. Amerikos draugų varomą norėjau nupirkti savo kaimyno Į rius savo bobą muša, tai gali sa- 
oatinka. Lietuvos liaudis antifašistini darbą. Kiek- namą. bet jis brangiai norėjo, t bt. kad mušimas.
šiandien turi vesti sunkią vienas paaukuotas centas O dabar, kaip mano žmona pra-į —Du mėnesiai kalėjimo! — 
kova už savo teises ir lais- bus priimtas ir Įvertintas.Už dėjo mokintis dainuot,, jis ati- į pareiškia teisėjas, 
vę. Ji išsivaduos tik per re- kiekvieną atsiųstą auką iŠ davė man tą namą už pusę kai
veliuciją. Todėl mes, ameri- anksto tariu jums, draugai, nos.
kiečiai, kanadiečiai ir kiti, 
Lietuvos liaudies kovą turim 
emti visais galimais budais.

socialistinį ačiū. , {
J. Novogrodskas. 

P. S. Aukas siųskite šiuo

—Tai ką čia ponas, juokus 
proviji, ar ką?... Baig šitą pro
tą greičiau, ba aš čėso neturiu 
čia marudyt.

5. Gauja Burdingieriu—Solo.
C. Eičiau Rūtų Pasiskinti—

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
Bukime socialistai, antifaši- antrašu: Jonas Novogrods- 
<tai ne vien tik žodžiais, bet kas, 44 Halsted st. Winni- 
larbais. Meskime žvilgsnį į Peg> Man.. Canada.

‘S ‘“FIUY1V LĄBVK MY-
ikoje. P. Amerikos draugų 

oasiryžimas kovoti už laisvą 
Lietuvos respubliką auga ne 
metais, bet dienomis. Jie tu- 
•i netik socialistines organi- 
Racijas, kultūrines d-jas, bet °££k,g,„. t
’T spaudą. Urugvajaus SO-iB. J. Mnsiliunas, užrašų raštininkas, 
eialistų Partijos, Lietuvių
kynaus d visą valtims laik- mu—įoth st. No. chicago, m.

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
W AUK EGA N, ILL.

Valdyba 193.3 metams 
Jos. Mačiulis—pirmininkas,

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

Bendrovės šėrininkai lai
ko susirinkimus tik du sy
kiu per metus. Metiniame 
susirinkime (sausio mėnesi) 
šėrininkai nutarė rengti šią 
vasarą išvažiavimą ir tam 
surengimui buvo išrinkta 
komisija. Komisija pasisam
dė daržą 11 birželio dienai 
ir paskleidė apie tai skelbi
mus. Gi kunigas per radio 
paskelbė, kad 11 birželio 
Darapija rengia nepaprastą 
pikniką Orons darže: ten 
busiąs fotografas, kuris nu- 
imsiąs paveikslus ir potam 
rodysiąs juos Lietuvoj, taip 
kad ir “jūsų mamos matys 
jūsų veidus.”
s-į Tai taip dūšių ganytojas 
■eklamąvo savo bizni. Ben

drovės nariąi -rimpatizuo- 
jojąi'pasjryžo šitai nešvariai 
Iconkureneufai - nepasiduoti 
ir varė rengimo darbą pir
myn. Pasekmės buvo tokios 
kad į Bendrovės pikniką su
važiavo net ir kun. Mande 
lio parapijonys, o Mande- 
’io piknike buvo tik jo išti
kimos davatkos. Kurie buvo 
nuvažiavę tyčia pažiūrėti i 
kunigo pikniką, tai pasako- 
kojo, kad kunigas buvęs la
bai piktas.

Bendrovės piknikas pa
vyko gerai — privažiavo 
daug biznierių ir visi sma 
giai laiką praleido. Nors be 
larbės laikas, bet mačiau da 
gražiais automobiliais atva
žiavusių ir gražiai pasirė
džiusių lietuvių. Žmonės da
bar kalba: jeigu kunigai jau 
pradeda tokias intrigas va
rinėti, tai reikėtų ir lais
viems nepasiduoti “jegama-
K-iams.

Dabar, kada pažangesni 
žmonės pakrikę, tai kunigai 
dirba—organizuoja, daro 
visokius parengimus ir vis 
sako, kad tai Dievui ant 
garbės. Dabar jų čia yra 3 ir 
šiomis dienomis da vieną į- 
šventino. Taigi dabar reikės 
la daugiau parengimų, nes 
da vienas dykūnas reikės 
maitinti.

Kriaučių*.

K. Vaitekūnas, kaperius,
726 — 8-th st., Waukegan, IU. 

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So. Jackson st., Waukegan, IU.

rastis “Naujoji Banga*7 šau
kia visą P. Amerikos išeivi
ją į kovą už išlaisvinimą 
Lietuvos.' Uregvajaus sosti- g.rtto 
nė Montevideo, tai antifaši- į 630 8th st., waukegan, m. 
stinis kovos centras. Bet P. Knygiai:
Amerikos draugų kovos ke-, „„ „L
bas UZ socialistinę Lietuvą F. Marcinkus,

IRGI SPORTAS.

III

tuosPolicmanas: 
daiktus gavai?

Vagis: Ugi golfų lošdamas 
laimėjau... Argi nežinai?...

GALIMA IR PALAUKTI.
—Tamsta nori vesti musų 

dukterį. Bet argi tamsta nema
nai, kad ji tamstai perjauna? 
Tamstai jau penkiasdešimts 
metų, o jai tik septyniolika— 
paaiškino tėvas senam savo bur- 
dingieriui.

—Na, gerai,—sako senbernis. 
—Aš galiu da porą metų palau
kti.

Paklausykit jos žydelio.
Solo.

18. Paleisiu Dainužę.
Solo arba Duetas.

19. Gaila, gaila. Duetas .. 75c
20. Ramiai miegok. Choras.
21. Kam Užbėrėt Žemėn.

Solo .................................. 75c

17.

22. Meile Pasipuošę. Duetas.
23. Užtraukim, Jaunime.

Choras .............................. 75c

NAUJAS Bl RDINGIERIS. 
šeimininkė: *Tavo kambary

™ o , visa pereita naktį buvo žiburys.<32 So. Jackson St, YVaukegan, 1111 , ’ , •„ (As savo burdmgieriams nelei-Marsalkoa: Į , . , , _ , . ,
R. Geniotis, J. stočkna. j džiu to daryt. Perdaug kastuo-
Draugijos susirinkimai būna kas ja.

ni darbą apspito iš KaunoNaujas burdingieris: Nesi- 
-------------------------  bark. misiuke. Tai nebuvo tavo

—ne rožėmis nuklotas, y-
oač šiais ekonominio krizio

ČIA NE JUOKAI.
Vaikas verkia:
—Mbaaaa... 1
—Ko žliumbi?—klausia atė

jusi į svečius teta.
—Kad teta ant krėslo atsisė- 

oai... Mbaaa...
—O kodėl tu nenori, kad aš 

ant krėslo sėdėčiau?
—Kad mano duona su malesu 

tenai padėta.

Be to, čia suminėtas choro 
dainas turime atskirais la
pais po vieną. Chorams ypatin
gai didelis parankurnas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidą.

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

laikais. Aktingą antifašisti-

miškų gatvės 13-to urvo; 
iai, atestuodami juos esant1 
žvalgybos agentai, dedami 
visas pastangas pasmaugti 
čia lietuvių pasirižįmą ko
voti už laisvą Lietuvą. Tam 
iie leidžia už Lietuvos liau
dies pinigus fašistinius 
iuodlapius, klaidindami P. 
Amerikos išeiviją. Negana 
to, jie Įdavinėja aktinges- 
nius kovos draugus polici-1

F#ram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re Margerio Knygą 
GONORĖJA

Labiausia paplitusi lyties liga.
Kaštuoja tik 50 centų. Reikalaukit 
“KELEIVIO” knygyne, arba pas 
autorių:

DR. MARGERIS
8421 So. Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

YRA VISOKIŲ KVAILYBIŲ.
Ant tilto sėdėjo žmogus meš-

žiburys, ale mano deimantinis ( kerę Į vandenį įmetęs. Kitas at- 
* sistojęs prie jo žiurėjo, žiurėjo, 
ir paskui sako:

—Turbut nėra didesnės kvai-

žiedas taip blizgėjo.

IRGI GAMTININKAS.
Mokytojas klausia: ; lybės, kaip sėdėti su meškere
-Na, vaikai, katras man pa- visą valandą ir nieko nepagau- 

sakys, koks paukštis turi spar- t*.
nūs. bet negali lėkti? i Jes’ '-ra daug didesnė

—Papiauta višta !<— drąsiai . kvailybė!— atsakė žuvininkas.
atsakė Petrukas.

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

Muzika nesunki, meliodija
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.

ARKLIU EKSPORTAS 
AUGA.

1931 m. per pirmuosius 4 
mėnesius išvežta 6,337 ark
liai už 3,243,700 litų, 1932 
m. tik 1,984 arkliai už 582,- 
200 lt., o 1933 m. net 6,921 
akrlys už 1,683,300 lt. Ark
lių daugiausia pareikalauja 
mažojo tipo ir vidutiniškai 
moka po 250 lt. už arklį.

uKELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena ii didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymias.

SPtUZDINA:

—Pavyzdžiui, stovėti visą va- 
i landą ir žiūrėti, kaip kitas meš- 
’ kerioja.

KUR VEIKIA 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 para
šė A. Vanagaitis.

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO

NUSIŠOVĖ BUVĘS KA
LĖJIMO ŠOFERIS.

Dėl sunkių gyvenimo są
lygų nusišovė buv. Kauno 
sunk. darbų kalėjimo šofe
ris St. Kudla.

150 LIETUVOS ŽYDŲ 
VAŽIUOJA PALESTI

NON.
Palestinos vyriausybė da

vė 150 leidimų IJetuvos žy
dams Įvažiuoti Palestinon. 
Važiuoja daugiausia papra
sti darbininkai.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgą*

i
Valandos: 1*—2; 
Sekmadieniais: 11 -11

3325 So. Hakted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

KNYGAS. 
KONSTITUCIJAS. 
PROGRAMUS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tikiato. 

Darbą atliekame
GRAMAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau
gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius ją 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
apmatavę, o visados gausit teisingą ir gerą 
patarnavimą.

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė* 
garbintoji) iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietsvią Žinyčia

Y patingai dabartinės kriUHsnybės gadynėje kiekvienas tarėtą
perskaityt, nes

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Ma**.

...__— i -nihmiO

nės krikėOenybės gadynėje 
tik tada galės aiškiai suprasti Dieve barinę.

Knyga didelio formato, tari 271 pnslapj. Kaina popieros apdarais 
—1.00; audimo apd.—81.26. Pinigus galima siųsti popierini doleri 
arba “Money Orderi”. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
BS

■----



No. 26, Birželio 28 A, 1933 [VIS, gą BOSTON

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

Jimmy Matiem, Kuriu Lėkdamas Aplink Žemę Dingo.

Puslapi*

DIDELIS GAISRAS BIRŽUOSE.

KAIP DZŪKAI TAUPO PINIGUS.
Ugnį skelia skiltuvais, žibi

na balanomis, audeklus
audžia namie.

Ta pati krizė ne visur vie
nodai siaučia, kad ir ūkinin
kų tarpe. Sakysim, apie Ma
rijampolę, Vilkaviškį ir ki
tas šios apylinkės vietas ūki
ninkai, nors kenčia sunku
mus, tačiau pinigą visgi šio
kiu ar tokiu budu nusitveria 
ir dar neretai išsigeria ar 
nusiperka ką ners prašma
tnesnio....

Kas kita yra dzūkų tarpe, 
apie Lazdijus, Seirijus, Lei-

Š1AULIUOSE SUDEGĖ
“LITLIN” FABRIKAS.
Vieną rytą Šiaulių linų ir ' 

pakulų fabrike “Litlin” kilo 
gaisras. Per 10 minučių į 
liepsna apėmė visą fabriką 
ir sunaikino kontorą, ver- , 
pyklą, špagato ir virvių dir
btuvę ir presavimo skyrius. 
Gaisras taip urnai išsiplėtė,! 
kad atvykę gaisrininkai ga
lėjo tik ginti artimus trobe
sius nuo ugnies ir gesinti fa- į 
briko liekanas, net kai ku- i 
rie darbininkai nespėjo išsi

palingį. čia ūkiška kultūra n.ešti savo drabužius. Fab
žymiau atsilikusi, čia neįma
noma sodinti cukriniai run
keliai, nėra patogaus susi
siekimo — gelžkelių, čia u- 
kio gaminiai žymiai piges
ni, o prekės brangesnės.

Užtat ir tenka dzukui su
siaurinti išlaidas ir imtis Į- 
vairių priemonių kovai su 
krize.

Jau dauguma ūkininkų, 
ypač neturtingesnieji,nevar
to ja degtukų ir ugnį gami
nasi skiltuvais. Titnagu į- 
žiebia išdžiovintą pintį 
(kempę) ir tokiu budu iš
plečia ugnį. Kiti ugnį gami
na benzino mašinėlėmis, ta
čiau pastarosios skaitomos 
prabanga. Degtukai vartoja
mi svarbiais atsitikimais.

Taip pat dauguma netur
tingų gyventojų nebevarto- 
ja žibalo ir šviesą gaminasi 
balanomis ar aliejinėmis 
lemputėmis. Žibalo literis 
čia apie 50 centų, taip kad 
ir stambesniam ūkininkui, 
šiuo laiku, tokia suma yra 
ne pro šalį sutaupyti.

Vietoje cukraus, kuris čia 
kainuoja 1.30—1.40 lt. klgr. 
vartoja sachariną. Sachari
no dėžutė kaštuoja 10 centų 
ir skalsesnė už kilogramą 
cukraus. Cukrus perkamas 
tik didelėms šventėms, ves
tuvėms ir kit. atsitikimais. 
Kiti nė cukraus nė sachari 
nos nevartoja. Be to, vietoje 
arbatžolių vartoja liepų žie
dus, ramunius; o vietoj ka
vos—ąžuolų sėklas (giles).

Prieš 2-3 metus jau prade 
jo nykti ir dzūkų tarpe stak 
lės, verptuvai, naminė dro
bė... Krautuvėse pirkdavosi 
drabužius ir net skalbiniams 
■medžiagą—audeklą. Užėjus 
krizei, vėl atgijo staklės, 
verptuvai ir kitos audimo 
priemonės. Dabar jau gami 
naši ir šventadienius drabu
žius ir juos mielai nešioja.

Bendrai, dzūkai kantrus 
žmonės ir kiekvieną nelai
mę ir laimę sutinkta šaltai, 
nesijaudindami. Todėl ir ši 
ekonominė krizė dzūką ne
taip jau baugina, kaip kitus.

rikas nebuvo apdraustas. 
Nuostoliai siekia 100,000 
litų. Fabrike dirbo apie 100 
moterų, kurios dabar nete
ko darbo, kol fabrikas atsi- 
statys.

“SPAUDOS LAISVĖ” JAU 
VEIKIA.

Šiomis dienomis Lietuvoj 
buvo “panaikinta cenzūra” 
ir laikraščiams “grąžinta 
laisvė”. Ir štai, kaip šita 
“laisvė” veikia:

Kauno karo komendantas 
“Lietuvos Žinių” kronikie- 
rių J. Kauneckį už žinutę 
Didesnioji šių metų staty

ba” nubaudė 200 lt. arba 
7 paromis arešto. “Idiše Šti- 
me” koresp. M. Rabinavičių 
už tą pačią žinutę nubaudė
irgi tokia pat bauda.

Be to, “Dienos Naujienų” 
atsakomasis redk. Petrėnas 
už “D. N.” įdėtą “4 metų 
mergaitės tragediją” nu
baudė 100 lt. arba 5 paras 
arešte. Hebrajiško žydų lai
kraščio “Eela Muilo” ats. 
red. Lipecą už str. “kokią 
žydams gimnaziją reikia
steigti” — 300 lt. 
paras arešto.

arba 7

IŠVARĖ ČIGONUS Iš 
MIŠKO.

Šiomis dienomis , Kauno 
girininkijos girininkas su 
savo eiguliais pareikalavo, 
kad čigonai, kurių buvo su
sispietę 14 šeimynų prie 
Kleboniškių miško, tuč tuo
jau išsikeltų, nes daro dide
lę žalą miškui. Čigonai iš 
karto nenorėjo išsikraustyti 
ir vienas manė net jėga pa
sipriešinti girininkui, bet 
buvo apgalėti ir iškraustyti. 
Išvaryti iš miško čigonai 
vieni išvyko Kaunan, kiti 
•Jonavos pusėn, matyt, ra
mesnio kampo jieškodami.

PANEVĖŽY AREŠTUOTI 
5 KOMUNISTAI.

Panevėžio kriminalinė 
policija suėmė penkis ko
munistus: Joną Vosylių, 
Povilą Veckų, Igną Tomke- 
vičių, Joną Šukį ir Bronę 
Gaurilkaitę. Visi iš Pasvalio 
m., jauni, vos perlipę 20 
metų.

Gautomis žiniomis jie pri
klausė komunistų partijai, 
prikalbinėję kitus prisirašy
ti, rinkdavę pinigus komu
nistų partijos veiklai plėsti. 
Sulaikytieji perduoti proku
ratūrai.

IŠTRĖMĖ 3 PRIVAČIUS 
ADVOKATUS.

Kauno karo komendantas 
visam karo būvio laikui iš
trėmė 3 asmenis vertusis 
advokatūra: Abraomą Rez- 
nickį—į Seinų apskritį, Jan
kelį Kravecą į Rokiškio ap
skritį, Augustiną Zablaus- 
ką į Raseinių apskr.

Čia parodytas amerikietis Jimmy Mattern. pirmutinis lakūnas, kuris vienas pats leidosi 
kelionėn aplink žemės kamuolį. Jis laimingai perlėkė Atlanto vandenyną, Europą ir Aziją, bet 
lėkdamas per Pacifiką i Alaską prapuolė. Manoma, kad jis bus nukritęs kur nors jau Alaskos 
dykumose. .

Nepaprasta Savižu-
SĄ “CUKRAUS FABRI- ja - n • i 

KĄ”. i dybe rajesly.

Ūkininkas D. už cukrinius Nusižudė du vyrai vienu re- 
runkelius iš fabriko admini- volveriu vienoje lovoje, 
stracijos atsiėmė 500 lt.
Seniai matęs tiek pinigų 
žmogus labai džiaugėsi ir 
nuėjo “pasilinksminti” su 
kitais runkelių augintojais. 
Lašas po lašo — pasidarė 
smagu, miela... Ūkininkas 
D. gerokai įsidrožęs sako 
draugams: “Kad ir visą cu
kraus fabriką pragersiu... 
bet jums turiu gerokai už- 
fundyti”. Ir prasidėjo “fun- 
das”.

Lėbavo visą naktį, žino
ma jau nebevieni... atsirado 
ir dailiosios lyties keletas 
egzempliorių...

Ryto metą ūkininkas pa
budo nežinomoj vietoj.

Nebebuvo draugų ir drau
gių, o taip pat ir 500 1.

Niekam nė žodžio nesa
kęs nudūlino pėsčias apie 
20 klm. namo.

JURBARKO MIESTAS 
GYVENA JAU ANTRĄ 

TUKSTANTJ METŲ.
Jurbarke prasidėjo tvar

kymo darbai: tiesiamas 
naujas elektros tiklas, taiso
ma telefono linija, statomi 
<ai kur trotuarai, grindžia
mos gatvės. Tatai labai ma- 
onu konstatuoti: iuk Jur
barkas — vienas iš seniau- 
ių Lietuvos miestų, spėja-

Sudegė didelė garinė pieni
nė ir žemės ūkio d-jos 

kontora.

Biržų miesto ribose esanti 
garinė pieno perdirbimo 
bendrovė birželio 2 d. užsi
degė ir visai sudegė.

Pieninė buvo įsteigta As
travo dvare 1924 m. ir buvo 
viena seniausių ir didžiausių 
garinių pieninių visoje Lie
tuvoje.

Nuostoliai siekia kebų
na, kad. jis maždaug tokio šimtų tūkstančių btų. Ta- 
3at amžiaus, kaip ir Kau- čiau nežiūrint gaisro, pieni
nas, tai yra gyvena jau nes valdyba tą pačią dieną 
intrą tūkstantį metų. Deja, posėdžiavo ir nutarė ekstra 
zisą tą laiką jame nebuvo remontą ir manoma, kad po 
matyti patogumų, tik pasta-. savaitės kitos pieninė vėl 
uoiu laiku jis pradėjo tvar-; galės veikti.

kytis, todėl tam jo darbui Po tuo pačiu stogu buvo ir
reikia palinkėti 
tempo.

greitesnio

VALSTIEČIAI IŠMETĖ IŠ 
PARTIJOS K. KVIESKĄ.

Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos Centro 
Komiteto nutarimu p. V. 
Kvieska iš Sąjungos paša
lintas.

Kvieska perdaug linko 
prie tautininkų. Sakoma, 
kad dabar jis tversiąs naują 
partiją. Kodėl jis nenori pri
sirašyti tiesiai prie fašistų? 
Turbut tik dėl to, kad tenai 
negautų vado vietos.

RASEINIUOSE SUIMTI 5 
KOMUNISTAI.

Šiomis dienomis Rasei
niuose policija suėmė 5 ko
munistus. Pas brolius Ad le
nus rasta apie 8 kg. komu
nistų literatūros. Vienam iš 
suimtųjų pavyko pabėgti.

MOKESTIS UŽ VYTAU
TO KALNĄ.

Kaip žinoma, Kauno bur
mistras Vytauto kalną Kau
no šauliams išnuomavo 10- 
čiai metų. Šauliai tą kalną 
dabar jau eksploatuoja.

Šauliai jau nustatė moke
stį už įėjimą į kalną: dienos 
metu 20 et. vienam suaugu
siam žmogui ar vaikui, o va
karę nūo J vąl. 50 et

Tuo budu mažiems vai
kams ir biednuomenei yra 
užkirstas kelias įneiti į kal
ną pakvėpuoti tyru oru. Tai 
yra tikras begėdžių darbas.

ŽYDAI STEIGIA LIETU
VIŠKĄ GIMNAZIJĄ.

Žydų d-ja lietuvių kalbai 
remti žydų tarpe gavo iš 
švietimo ministerijos leidi
mą Steigti Kaune žydų gim
naziją su dėstomąja lietu
vių kalba. Tos gimnazijos 
direktorium paskirtas italų 
kalbos lektorius musų uni
versitete p. Michelis

I LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai. 
Smagi Kelionė, 
žemos Kainon

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCAND1NAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Washrn)ftoR Street 

Boston, Maus.

LIETUVA
vedų Amerikos Linija 

NEW YORK—KLAIPĖDA
Per (ėothenbutgą 

PIGIOS LAIVAKORTES 
Greita kelionė j Lietuvą per Švedi
ją. Nuolatiniai išplaukimai iš New 
Yorko Pier 97. Kale W. 37th St., 
S. S. “Drottningholm” Liepus 13 
M. L. “Gripsholm’' Liepos 28
M. L. “Kungsbolm" Rugpiučio 19 
S. S. “Drottsisgholm” Rugp. 24 
Keliaujantiems “BALTUOJU ŠVE
DU LAIVYNU” kelionė būna per
trumpa. Gauk brošiūrėlę “BEND
ROS INFORMACIJOS KELIONĖ
JE | KLAIPĖDA”. Kreipkis į vie
tinį laivakorčių agentų, asmeniš
kai «r laiška. arba:

SB'EDISH AMERICAN LINE
10 SUte St. Boston, Masė.
21 State SU. Ne» York. N. Y. 
Chicago. IR. 181 N. Miekigan avė. 
Detroit, Mich. 73 Monroe St. 
Mostreal.Que.,Can. 1410 Stanley st

Pajeslio (Kėdainių ap.) 
kooperatyvo vedėjas Kive- 
ras ir pieninės buhalteris 
Vaupša buvo neperskiriami 
draugai: kartu džiaugėsi 
šviesesnėmis valandomis, 
kartu budėdavo blaškomi 
gyvenimo audrų.

Gegužės 31 d. prieš šiur
pulingą valandą abu gero
kai smaginosi valstybine; 
paskui nuėjo į Kivero kam
barį, užsirakino, parašė at
sisveikinimus ir, atsigulę į 
lovą, paleido kiekvienas sau 
į galvą po kulką.

Kaimynai, išgirdę šuvius, 
pro langą pamatė baisų vai
zdą. Draugai paplūdę krau
juose blaškėsi priešmirtinė
je agonijoje. Atvykusi poli
cija ir Krakių gydytojas 
konstatavo Kivero mirtį; 
Vaupša dar rodė gyvybės 
žymių. Jį tuojau nugabeno 
į Kėdainių ligoninę. Mano
ma, kad jis dar pasveiks ir 
pasakys tikrą žudymosi 
priežastį.

TRAUKINIAI SUVAŽI
NĖJO DU ŽMONES IR

ARKLf.
Ties Kretinga, 123 kilo

metre, 24 traukinys suvaži 
nėjo palaidą pasipainiojusį 
arklį. Tą pat dieną tarp 
Kauno—Palemono rasta su
važinėta moteris, kurios as
menybė nenustatyta. Birž 
6 d. Panevėžy prie jiešmo 4 
nr. rastas suvažinėtas žmo
gus.

E T U V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
J ABI PUSI. NEW YORKAS- • 179.58
K AU N AS. TREČIA K LASE VI I «--
Savaitiniai išplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

į vietinius agentus arba

PRIVISO “BOGAMAZ- 
NINKŲ.”

Jurbarke kas pirmadienį 
ir ketvirtadienį būna dideli 
rurgai. Virtinių virtinės ve
žimų iš Žemaitijos ir Zana- 
vikijos vyksta čia per Ne
muną į turgų, čia tikra pasi
matymų vieta: vyrai ir mer
ginos užmezga turguje pa
žintį ir vėliau susipiršliauja.

Bet ypatingai pastaruoju 
metu čia lankosi daug viso 
kių “škaplierininkų” ir 
“handelių” net iš Kauno, jie 
čia patogiai parduoda viso
kį Kauno “talkučkės” fran
tą. Be to, begalės visokių či
gonių, muilo fabrikų agen 
tų, “šmeisvekių”, portretų 
padidintojų ir kitokių ver
telgų net iš Vokietijos ir 
Klaipėdos krašto.

Stambioji prekyba sustin

ENKAI LAIMĖJO BYLĄ.
Kaip žinoma, provincijoj 

laug lenkų nesiunčiu į pra
džios mokyklas savo vaikų 
mokytis ir pastaruosius mo
kina privatus mokytojai. 
Policija traukdavo juos tei
sman už privalomojo moks- 
o įstatymo nesilaikymą. 
Taikos teisėjai nubausdavo 
Diniginėmis baudomis. Nu
baustieji padavė apeliaciją 
i Kauno apygardos teismą. 
Kadangi privalomo mokslo 
Įstatyme nenurodyta, jog 
vaikai turi būtinai lankyti 
pradžios mokslą, tai jie gali 
mokytis namie pas privačius 
mokytojus. Apygardos teis
mas teisėjų sprendimą anu
liavo.

ž. u. kooperatyvo kontora. 
Kontora taip pat visa sude
gė. Nuostolių padaryta 
daug, nes kontoroje buvo 
keli šimtai maišų lietuviško 
cukraus. Nukentėjo smar
kiai archyvas, o su tuo įgyja 
kitą fazę ir Janonio byla, 
kurią jam d-ja buvo užvedu- 
si.

Buvo bepradedąs degti ir 
didžiulis Biržų Žemės ūkio 
d-jos sandėlys, kuriame yra 
daug mašinų ir kitokio tur
to, tačiau buvo išgelbėtas.

gusi.

REIK GYVENTI BE 
ŠLIUBO.

Sudarge turėjo būti evan
gelistų kunigas ir sutuokti 
jungtuves. Jaunasis ir nuo
taka net iš Liausiu (apie 
14-17 klm.) su visa vestuvių 
procesija atvyko pas kunigą, 
bet jo jau nerado. Nabagai 
vestuvininkai išlaukė iki 11 
vai. vakarrt, gerokai įsigėrę 
ir grįžo namo nesutuokti....

Vieni buvo nubudę, kiti 
supykę, kad dėl kunigo ap
sileidimo jaunavedžiai .ne
gavo šliubo. Betpats jauna
sis nenusiminė. Jis mostelė
jo ranka ir sako:.

— O ką darysi, Maryte 
gyvensime be šliubo... Tegu 
kunigas atsako prieš poną 
Dievą...

VANAGŲ MEDŽIOKLĖ.
Gegužės 21 d. Kauno gi

rininkas su vietos eiguliais 
buvo Pilėnų (Pelanių) miš
ke ir kituose miškuose su
rengęs vanagų medžioklę. 
Medžioklės metu sunaikinta 
4 vanagų lizdai ir nušautas 
vienas senis vanagas. Vana
gai naikinami šiame rajone 
su didesniu įtempimu, nes 
šiuose miškuose užveisti ir 
globojami fazanai, kurių 
daugiausia ir žūva nuo va
nagų.

PLĖŠIKAS PERSIREN
GĘS f UBAGĄ.

Kupiškio valse. Sadubų 
vienk. pas Tindžiulienę pa
siprašė nakvynės raišas el
geta. Naktį jis atsikėlė, už
sižiebė šviesą ir iš tarbos 
išsiėmė ginklą, šeimininkei 
prigrąsė tylėti- Tarnaitę 
apklausė apie šeimininkės 
turtą, bet sužinojęs, kad ji 
be skolų ir žemės nieko 
neturi, apsirengė elgetos rū
bais ir išėjo.

ŠOKO J ŠULINI, KAD
MERGINA NEMYLI.

Likuonių kaime, Kupiš
kio apskrity, VI. B-šis paty
rė, kad mylimoji jo nemyli; 
šoko šubnin nusižudyti, bet 
šubny buvo maža vandens, 
todėl susižeidęs galvą žmo
nių iš ten ištrauktas.

7 DIENOMISR LIETUVĄ
* GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią kelionę j LIETUVĄ. 
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

HAMBURG-AMERICAN LINE
80 BOYLSTON ST, BOSTON

SVEIKATA
TAI DIDELĖS SVARBOS VEIKALAS 

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

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina $2.50

KELEIVIS
2S3 Broadway So. Boston, Mass.

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO

VISO PASAULIO ŽMONĖS.
Čia yra knygų rinkius, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

įdomaujasi. “Aušros” Knygyne, šitas knygas galima gauti už nu 
mažintą kainą—esate kviečiami pasinaudoti proga

1. BIBLIJA. Pilnas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pusi. 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susivasti jieškomo 
klausimo. Kaina 54.00.

2. RAGANIŠKOS KAZY RĖŠ (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 Paveiksluota, pusi.

262. Kaina ............................................................................................... $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $150
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. Pust 162. Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS. Pual. 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 vieną ma
lonėkite mokėti tiek kiek kurios knygos kaina — nuolaidos nėra 
Kviečiam pasinaudoti proga užsisakyti jas visas, tai yra 13-ką 
knygų už $9.00. lauksime. Pinigus siųskite šituo adresu:

“AUŠRA”
3653 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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VISI I SOCIALISTŲ 
PIKNIKĄ.

Išvažiavimas įvyks ateinan
tį nedėldieni prie Norwoodc 

ežero.
Kai Roma valdė pasauli 

tai žmonės sakydavo: “Vi
si keliai veda į Romą.”

O šiandien Bostono ir a- 
pylinkės socialistai sako. 
kad visi keliai veda į Nor- 
woodą, kur ateinanti nedėl 
dienį bus šaunus piknikas 
prie ežero.

Lietuviai eis ir važiuos i 
tą pikniką iš visų pusių ir vi
sais keliais.

Vieta visiems gerai žino
ma, pri^ Wilson streeto. Tai 
buvusi Aleko farma, dabar 
žinoma kaip MacKenzie 
daržas. Gražus beržinėlis. 
gražus ežeras, puiki vieta 
maudytis arba medžių pa
vėsy laiką praleisti.

Bus muzika, lietuviški šo
kiai ir kitokie pasilinksmi
nimai.

Socialistų piknikai visuo
met buvo malonus ir atmin
tini, o šis norima padaryti 
da malonesnis.

Taigi visi, draugai ir 
draugės, seni ir jauni, buki
te ateinanti nedėldienį so
cialistų piknike prie Nor- 
woodo ežero.

Gengsteriai reikalauja pini
gų iš Šarkio.

Šiomis dienomis Šarkis y- 
~a išvažiavęs New Yorkan, 
iur jis ruošiasi kumštvnėms 
;u italų “beždžione“ Carne- 
•a. Kartu su juo tenai būna 
r jo žmona airišė. Namie 
)rie Šarkio vaikų yra palike 
os tėvai ir da viena airė 

mergina. Pereitą savaite 
barkis netikėtai atvvko iš 
New Yorko ir kažin ką ta
rėsi su policija. Tą pačią 
lieną jis vėl išvažiavo New 
Yorkan. Laikraščių reporte
riai tuoj pradėjo teirautis 
ko jis taip urnai čia buvo at
važiavęs. Pasirodo, kad jis 
zavo iš gengterių laišką su 
•eikalavimu padėti nurodv- 
oj vietoj $5,000, kitaip jo 

vaikai busią pavogti ir visos 
io kumštynės sugadintos. ‘ 
>arkio vaikus dabar nakti- Į 
mis saugoja policija.

TAI MANO SUPRATIMAS APIE TIKRĄ 
PIKNIKĄ. NĖ DULKIŲ. NĖ PURVO, 

NĖ SUSIKIMŠIMO."

"ŽIŪRĖK. SĖS! ŽllKĖK. MOTIN’ MATOT 
DIDELES ARNOTAS ANT 

TOS SALOS!"

"KOKIA naktis: 
KOKIA MUZIKA*. 

AŠ GALĖČIAU 
TAIP ŠOKTI 
VISADOS".

Diena ar naktis—senas ar jaunas—jus turėsi
te smagiausi laiką ant Nantasket Iteach Lai
vo. Vis kas nors matosi ir veikiama visu ke
lionės laiku per 2 valandas nuo Rovės Wharf 
iki byrių ir atgal. Nantaskete laivynas visas 
pertaisytas, sustiprintas ir inspektuotas. Alus
ant visų laivų. Išplaukimas paprastu laiku 
darbo dienoms, o nedėldieniais pagal vasaros 
tvarkų nuo KOMES WHARF. Del platesnių 
žinių šaukit NANTASKET BE ACH STEAM- 
BOAT CO. Hubbard 1004).

SPECIALUS PASIULYJI- 
MAS: nemokamas įėjimas į 
Paragon Parką su kožnu 
"round trip" tikirtu. Arba 
"strip" tikietas visiems pa
silinksminimams -$1.50 ver

tės už 50 centų.

VAIKAI! Klausykite
Klauno Nutaško ir 
Betty ir B*1U> kas pa- 
nedėlis. sereda, pėtay- 
čia 5:45 F- ■. WNAC.

Su Carl Moores MEKRYMAKERS 
Orkestrą. Šokiai ir užkandžiaL 

Kas Sereda, Pėtnyėia, ir Subata, 8:30 p. m.

50c.
Round Tripas

75‘
Y patai

MAYFL0WER
Speciali-

Vaikams iki 
12 metų 25c 
Vaikai iki 5 
metų dykai.

Pasivažinėji
mas pajūriu

išvažiavimas Panedėlį, 3 Liepos 
8:30 p. m.

Vietos laiškams įvedama 2 
centų stampa.

Nuo 1 liepos dienos Bos
tono gyventojai galės siun
tinėti laiškus Bostono ribo
se už 2 centu. Prie Bostono 
ribų priklauso šie priemies-

Allstcn, Arlington, Au- 
bumdale, Belmont. Brain- 
tree, Brighton, Brookline, 
Cambridge. Charlestown, 
Chestnut Hill, Dorchester, 
East Boston, Milton, Wev- 
mouth, Everett, Hyde Park, 
Jamaica Plain, Lexington, 
Malden, Mattapan, Med- 
ford. Melrose, Needham, 
Newton, Quincy, Readville, 
Revere, Roslindale, Roxbu- 
ry, Somerville, South Bos
ton, Stoneham, Waban, 
Waltham, Watertown, Wel- 
leslev, Weston, Winthrop, 
Wollaston.

Užbaigimas mokyklos.
Pereitą penktadienį užsi

baigė mokslo metas South 
Bostono High Schoolėj. Tar- 
oe baigusiųjų šią mokvkla 
ra gražus būrelis lietuvių 

’aunuoliu. Garbingai užbai
gė mokyklą Bronis P. Ay- 
mondas, kurį mokykla ap
dovanojo Washingtono me
daliu. Be to. trys lietuvaitės 
gavo stipendijas(Bird Scho- 
^rship): p-lės Amelia Ta- 
mulionvtė, Ona Cvirkaitė ir 
Irena Paltanavičiutė. Sti- 
oendijos duoda jam progos 
mokintis aukštesnėse moky
klose : Radclife College, 
Simmons College ir Boston 
Universitv.

Išlėkė aukso jieškoti.
Pereitą sąvaitę grupė bo

stoniečių išlėkė hydroplanu 
i Labradorą aukso jie
škoti. Labradoras yra mažai 
apgy ventas Kanados pusia
salis ir daug kas tiki, kad 
tenai yra daug aukso. Bos
toniečių ekspedicijai vado
vauja leitenantas Parker, A- 
merikos karo laivyno avia
torius. Ekspedicija pasiėmė 
keliatą šimtų svarų maisto, 
drapanų ir kitokių reikme
nų.

Šaudo iš kanuolės su Pagrobė $100 iš kasieriaus

Mokinių koncertas.
Pereitą sekmadienį Lie

tuvių Svetainėje įvyko gra
žus koncertas, kurio progra
ma išpildė piano mokytojos 
p-lės Valentinos Paltanavi- 
čiutės mokiniai. Koncertas 
dailės atžvilgiu pilnai pa
vyko. Programe dalyvavo 
šios mokinės: p-lė Joana 
Pašakarnytė, Aldona Narvi- 
laitė, Liliana Burbaitė, Ele
na Andriunaitė, Nelies Kir- 
klauskaitė, Irena Jurėnaitė, 
Eleonora Petrulytė ir jau
nuolis Kazimieras Stukas. 
Visos mergaitės pildomus 
savo veikalus, kaip solo. taip 
ir duetus, išpildė atydžiai ir 
gabiai, už ką patenkinta pu
blika apdovanojo juos gau
siai delnų plojimais. Rei
kia atiduot kreditą p-lei 
Paltanavičiutei, kad ji netik 
gabi pianistė, bet ir mokyto
ja, nes jaunuolius išmokino 
taip, kad gali pasigėrėt pati 
mokytoja ir visi, kurie jų 
muzikos klausėsi. Prie kon
certo programo prisidėjo 
vietinė p-lė Helena Žilins
kaitė ir p. Stasys Paura, ku
rių gražus dainavimas paį
vairino programą. Apart 
šių žinomu artistų p-lė Irena 
Paltanavičiutė gražiai išpil
dė porą kurinių ant smuiko. 
Musų kolonija So. Bostone 
gali pasidžiaugti, kad čia 
padaugėjo talentuoto jauni
mo. kurie nepaisant nepato
gių laikų stengiasi pamokin
ti savo vaikučius muzikos ir 
tuomi daug prisideda plati
nime kultūros lietuvių tarpe.

------ - J***

Žavėtinas Pasivažinėjimas
Nantasket Beach Laivai 

šiame sezone yra geriausi, 
negu bent kada nors, kurie 
plaukioja gražiausiu Nau
jos Anglijos pajūriu ir su
stoja Pembertone ir ant 
Nantasket byčių. Kelionė 
laivais taipgi žymiai nupi
ginta, taip kad tikrenybėje 
nėra gražesnio ir. pigesnio 
pasilinksminimo kaip nuva
žiuoti į Nantasketa ir pasi
važinėti gražiu pajūriu. 
Tūkstančiai žmonių tuomi 
naudojasi. Seredom, Pėtny- 
čiom ir Subatom 8:30 vaka
re išplaukia Mayflower su 
pagarsėjusia Carl Mooreso 
šokiams orkestrą.

. Į

Išnešė pinigus su visu seifu.
East Bostone vagys įsi

laužė nakties laiku į Stan
dard Oil Co. ofisą ir išvežė 

i visą seifą, kuriame buvo 
S500. Seifas svėrė 300 sva-
ių.

žmogum.
Pradedant su birželio 24 

I. Paragon Parke prasidėjo 
netikėtini dalykai. Iš kanuo
lės iššauna žmogų į orą. 
Žmogus lyginai kaip kokia 
granata. Tokius šaudymus 
laro Paragon Parke du kar
tu į dieną su Hugo Zachini, 
kuris pirmiau buvo su Ring- 
Hng Bros cirkum. Be to 
kiekvieną subatos ir nedė
lios vakarą būna ypatingai 
įspūdingi vodeviliai, risty- 
nės ir fajerverkai. Gero a 
*aus gaunama visose vietose. 
Paragon parkas tai gražiau
sia pajūrio vieta. Ji labai į- 
spudinga vaikams. Įžanga Į 
parką per visą vasaros sezo
ną nupiginta dviem trečda
liais, todėl čia yra pigiausia 
pasilinksminimų vieta..

Pereitos subatos vakarą, 
; prieš uždarant biznį, į de- 
šimt-štorį ant Blue Hill avė. 
įnėjo du banditai ir pagrobę 
iš kasieriaus langelio apie
•S 100 pabėgo.

———————
Nahanto maudynėse pe

reitą nedėldienį šuo išvilko 
i krantą žmogų, kuris buvo 
nuplaukęs pertoli ir pavar
gęs pradėjo skęsti.

• Pasinaudotinas

Išpardavimas

Nusižudė bedarbis.
South Bostone anądien 

nusižudė žibinamuoju gazu 
bedarbis Rock Tadesco. Jis 
buvo baigęs ligonių slaugy
tojo mokslą, bet niekur ne
galėjo gauti darbo. 

nepaprasta”proga
L 60 AKKV FARMA, dvieji namai 

r kiti budir.kai su įtaisais ir elektros 
šviesoms; 40 akrų lygios be akme
nų dirbamos žemės, 200 medžių sod
nas; prie gero kelio ir tik 13 mylių į 
didmiestį; tinkama dėl dviejų šei
mynų. Pfersiduoda su visais pada
rais, gyvuliais ir paukščiais tik už 
$5000

2. VASARNAMIS, 5-kių kambarių 
su dviem šuliniais; didelė barnė su 
skiepu; 2 akrai geros žemės, 100 
vaisinių medžių; 17 mylių nuo Bos
tono prie gero vieškelio; budinkai at
stume nuo kelio todėl yra tikrai ide
ališka vieti praleisti vasarą arba ir 
gyventi visados. Kaina $2800.

3. CITY POINT. South Bostone, 
arti prie byčių; 3-jų šeimynų, 151 
kambarių patogus namas su visais 
įtaisais ir piazais; didelis daržas. 
Parsiduoda už $6700 su lengvoms iš
lygoms. Del platesnių paaiškinimų 
kreipkitės prie

JOSEPH BALUSZAITIS 
Boston Realty Trust 

317 “E” Street, prie Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au

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

STEVE’S REPAIR SHOP 
565 Eighth st. So.Boston, Masu. 

Tel. So. Boston 2351-R
Steve Janeliunas. savininkas,

I
tjj 
f 
I
I
♦
J
į I

Tol. Porter $789

Dr. Jobu Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.M
DR. G. L. KILLORY
M Seollay Sųuare, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWKENCE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
447 Broadiray, So. Bostoa.

Jskrybelė
DOVANAI

Newtone buvo areštuotas 
į tūlas Raymond D. Jordan 
, už apgaudinėjimą žmonių 
: netikusiais Šerais.

Žaidimas automobiliuje 
pasibaigė mergaitės

mirtimi.
Reservoir gatvėj anądien 

stovėjo O’Neilo automobi
lius ir jame pora O’Neilo 
vaikų. Bežaisdami jie pa- 
liuosavo stabdžius ir mašina 
pradėjo ristis pakalnėn. Ant 
galo ji apsivertė ir 6 metų 
mergaitė buvo užmušta.

Namų savininkams.
Namų savininkai, kuriems 

gręsia pavojus atimti jūsų 
namus iš priežasties neat- 
mokėjimo skolų ir taksų, 
kreipkitės prie Min. B. F. 
Kubiliaus, 2 Atlantic St., 

į So. Boston, Mass., rytais 
į nuo 9 iki 10 vai., ir vakarais 
nuo 6:30 iki 8:00 vai. Kas 
iteiks aplikaciją pirmiaus, 
■ai greičiaus ir išgaus pasko- 
’a iš valdžios.
Parduodu Forničius Pigiau

Savininką galite matyt ant 1-mų 
lobi.
286—Ith Street. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA dėl bučemės “scales" 
1 i svarstyklės! labai pigiai. Naujau- 
I sios mados ir geriausiam stovy. Klau- 
skit telefonu: Columbia 3240. (27)

PARSIDUODA geras kampinis lia
nas «u didele Bučerne. Gali pirkti ir 
-įmokantis, pilnai išmokysiu. Klaust 
‘Keleivio” Ofise U. S (25)

2 LIEPOS
Nedalioje, JULY 2, 1933

BUS TIKRAI PUIKUS

PIKNIKAS
MacKenzie Darže

Prie W ii son Street, seniau buvusiam Aleko.

Norwoode, prie Ežero
Bus įvairaus sporto, jauniems ir suaugusiems su 

dovanom. Gero alaus. Smarki muzika.
Rengia 60 ir 71 LSS. kuopos Nesivėluokit atvažiuoti.

.Visus kviečia dalyvaut KOMITETAS.

A. J. N AM AUSY
Reni Estate & Insurance

366 W. BROADWAY. Room 1 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Telephone Res. Telcphono 
So. Boston 3357 Jamaica 2031-M 

Residence: 251 Chestnut Avenue 
Jamaica Plain, Mass.

Trobas įvažiavo restoranan.
Washington streeto ir 

Walter avė. kertėj, Brokline 
Village, pereitą penktadienį 
į restoraną įdardėjo per 
langą su visais stiklais dide
lis trokas, sulaužydamas ke
liatą stalų ir radio setą. Ve
žikas buvo priverstas staiga 
pasukti troką iš kelio, kad 
išvengus susikulimo su auto- 
mobilium, kuris užbėgo jam 
už akių.

ĮSIŪTAI
! su 1 ir 2 kelinėmis

' i Verti $22 50 
j J narsid. už

i
I
I

$7.95

$9.75

SIUTAI
TAPKOTAI

J Verti $23.00 
t parsid. už
t t
J SIUTAI 
I TAPKOTAI
{Verti $33.00 
t parsid. už
I $12.75
• SIUTAI 

TAPKOTAI
Verti $40.00 
parsid. už
$14.75

Piknikas
RENGIA

SANDAROS PIRMAS 
APSKRITYS

Liepos-Jaly 4
Vose’s PaviUion
MAYNARD, MASS.

šokiams gra jis J. Dirvelio ORCHES
TRA. Kalbės "Tėvyuės" Red. S. E. 
Vitaitis. Dainuos Z. Vitaitienė. Risis 
P. Vasil su F. Dixon. Bus sporto 
programas, valgių ir šalto gero alaus.

Bosai eis nuo 327 E. St- So. Boston 
10 valandą ryte. •

•
J SIUTAI 
{ TAPKOTAI
t Verti $45.00
l

Kiti

Su Siutu 
ir Tapkotu { 

TAPKOTAI

parsid
$16.50

UZ

Geri Tapkotai ir Siutai
$17-56. $1950, $21.50 

IIOLLYWOOD <19 7i; 
iSWAGGER SIUTAI ***•<*’ 
{Padaryti su dvieiliu bruslotu. Ga- J 
{lai kelnių 23 col. Visokių spalvų] 
• ir medžiagų vėliausiais vaizdais. 
{KELINĖS 98c $1.69 $1.98 $2.39! 
{šiaudinės Skrybėlės 69c. 98c. $1.39 J 
}?2 vertės Vilnoniai sveteriai 98c J 
l$5 vertės Tranšėjų Kotai .. $1.98
}?1 vertės Marškiniai .............. 39c
{$1 vertės šilko kaklaraiščiai 19c 
t Trys už 50c.I

United Gothierp-
I0VWashiwgtow S-t 103

i

Atidarytas Vakarais iki 9. t 
Subatomis iki 11 vai. vak.

103 Washington St. Boston {

SUSITARKIT ŠIANDIEN DEL TOS PASILINKSMINIMO DIENOS

PARAGON PARK
ANT NANTASKET BEACH 

PRADEDANT NUO SUBATOS, BIRŽELIO 24-TOS

Pamatykit “Iššaunama iš Kan
Pirmiau Dalyvavo su Ringlin? Bros. Cirkum

HUGO ZACCHIN1
IŠŠAUNAMAS NET ŠIMTĄ PĖDŲ 
I ORĄ DU SYKIUS I DIENĄ...
TAI DIDŽIAUSIA SENSACIJA 
KOKIĄ JUS BILE KADA MATĖT 

KITOS DYKAI ĮDOMYBĖS 
VODEVILIAI, RISTYNĖS

IR FIREWORKAI KAS SUBATĄ IR NEDĖLDIENĮ

I l X žmogą”

Važiuokite aut naujo “JIG SAW THRILLER 
"LINDY LOOP" ir kitų didelių pasivažinėjimų

kombinuotu Tikieto—reguliariai $1.50. DABAR 50c
Kas Nors Veikiama Kiekvieną Minu'ą ant Paragoa — Daugiausia 
lš Lauko DYKAI ĮDOMYBĖS Negu Bile Kuriame Kitame Parke 
Amerikoj. Atvažiuokit I Paragon šiandien. Užeikit j .Musų Naajų 
Alsas Daržų; DMžiasaiss Naujoj Anglijoj.

i DR. J. HARCUS
IŠ MASKVOS IR KAUNO

’ Specialistas slaptų ir_____
moterų ir vyrų, kraujo ir 

Elektriką ir 666 gy 
jei reikalas.

261 Hanover St, Boston
Tel. Capitol 2257 HigUanda 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
. Nedėliomis: iki 5 vaL po pietų.

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom t&isykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadway Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, aav.
366 W. Broadiray,

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 paštų. Atminkite 
musų adresą.

D. CABIT, (Reg. Aptiekoriua) 
1M DORCHESTER STREET

Kampas Broadiray 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Bostoa 2829, 2173 ir 2799

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trekų Agentūra.

Taisome visokių išdirbysčių aato- 
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

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

Peter Trečiokas ir Joe
J .

TeL Uatvorsity 94M

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENT1STR 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetto Avė.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. So.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

291 BROADWAY, tarp C ir D sL 
SO. BOSTON, MASS.

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį.
494 BROADM’AY SO. BOSTON 

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

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda

Bara visas legalias
317 E STREET, 
(Kampas Broadiray)

SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: South Boston 2732 

Nsmų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABOR1US-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikala
vimą. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi- 
m^o

258 W. Broadiray 
SO. BOSTON, MASS.

Brecktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS.
TeL Brocktoa 4110

DR. J. LANDŽIUS^EYMOUR
UETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gyds aitrias ir kroniikaa ligas vyrų, uiotsvųir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatų ištyrimui vidurių jr pjpuft
gyveiMttitšsinn*^* eavo
Ofiao valandos: 2—4^ p. p.; 7-6M9 vgfc. TeL S. B. 27J2.

SOUTH BOSTON, MASS.534 EAST BROADMA1




