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Lietuvoje Nužudytas 
Pralotas Olšauskas.

NUŠAUTAS VAŽIUO
JANT IŠ SAVO DVARO 

į PALANGĄ.

Šūvis paleistas iš krūmų la
bai taikliai. Kas šovė, 

nežinia.
Garsaus praloto K. Olšau

sko jau nebėra. Birželio 18 
dieną jis važiavo iš savo 
dvaro į Palangą pažiūrėti, 
kaip yra tenai statomas jo

Carnera Sumušė 
Šarkį.

Šarkio muštynės su italu 
pereitą sąvaitę New Yorke 
pasibaigė labai liūdnai. Ita-

22 d. Burbanių km., Plun-'JV Carnera, sutvėrimas dau
gės valse., Telšių apskr. ūki- ^au Panašus } genią negu i 
ninku šeimoj. j “musų Uutietj

Olšauskas buvo mokytas S1S be za-
kunigas, akademikas, dide-,^?' J. sest3 roundą mušty- 
lis veikėjas, laviravęs tarpjnes «!aH Pabaigė ir Came- 
tautininkų ir krikščionių, ira nusinešę cempųono vai- 
Olšauskas buvo ilgalaikis n1^^- Paikio žvaigžde, gali- 
“Saulės” dr-jos pirminiu- ™a Jau nusileido. Jis
kas.

Olšauskas buvo pasiekęs 
aukšto dvasiško rango—bu- 

vasarnamis, ir bevažiuojant į vo pralotu—savo laiku sta- 
jis buvo iš krūmų nušautas, tomas kandidatu į Žemaičių 

Apie šitą įvykį “Lietuvos vyskupus.
Žinios” paduoda šitokių! Kurį laiką buvo Katalikų

dabar yra tuo, kuo būna nu 
verstas nuo sosto karalius. 
Jis veikiausia dabar pasi
trauks iš kumščios sporto ir 
gyvens sau ramiai, nes pi
nigų jam jau užteks.

smulkmenų:
K. Olšauskas Palangoje 

statėsi vilą, tai dažnai va
žiuodavo pažiūrėti statybos 
darbų. Vakar iš savo Lauk- 
žemės dvaro Olšauskas ar
kliais buvo nuvažiavęs į Pa
langą. Vežėju pasiėmė sa
vo tarnautoją berniuką ke
liolikos metu. Nei važnyčio
jęs berniukas, nei arkliai 
nesužeisti.

Ties Būtinge kelias apau
gęs krūmokšliais. Į Olšaus
ką šovė iš krūmų, nes vežė
jas nematė šovusio žmo
gaus. Nežinia nei iš ko nu
šovė—kariško šautuvo ar 
revolverio, nes kulkos tūte
lės nerasta.

Šūvis į Olšauską buvo ne
paprastai taiklus: Olšaus
kas, šuviui suskambėjus, pa
šoko iš vežimo ir krito ant 
žemės be sąmonės. Ten pat 
jis ir mirė.

Olšausko kūnas tebeguli 
nužudymo, vietoje, pastaty
ta sargyba. Šiandie po pietų 
bus skrodžiamas. ~

Gavus žinią apie nužudy
mą, tuoj į Būtingę išvyko 
Šiaulių, Kretingos, Plungės 
policija. Nužudymo aplin
kybes didžiausiu stropumu 
tiria ir kriminalinė policija. 
Kol kas dar niekas nesulai
kytas.

Kas pralotą Olšauską 
nužudė.

Apie Olšausko nužudymą 
vyrauja dvi versijos:

1. Jį galėjo užmušti jo 
giminės, su kuriais jis jau 
keletą metų bylinėjosi dėl 
turtų.

2. Jį galėjo nudėti jo nu
skriausti darbininkai arba 
tarnautojai, su kuriais pra
lota^ Olšauskas žiauriai 
neteisingai elgdavosi.

Pirma versija jau baigia 
atkristi: giminės bylą su Ol
šausku vyr. tribunole jau y- 
ra laimėję; Olšausko turtas 
—70 ha žemės ir miško 
Laukžemės dvare, o taip pat 
malūnas ir lentpiuvė jau pri
teista giminėms ir dabar tik 
buvo aiškinamas palaikų 
mokestis; tuojau giminės jo 
turtus turėjo perimti. Taigi, 
giminėms, atrodo, nebuvo 
pagrindo Olšauskui keršyti.

Daug stipresnis įtarimas 
krinta ant velionies nu
skriaustų žmonių, darbiniu 
kų ir tarnautojų. Manoma, 
koks nors buvęs jo tarnas 
pasiryžo žiaurų savo poną 
nužudyti.

Olšausko gyvenimas buvo 
labai audringas.

Gimė 1867 m. balandžio

Veikimo Centro pirminin
ku. Jo audringos meilės ro
mano galas su Ustjanaus- 
kiene Birštono kurorte iš
garsino jo vardą visame pa
sauly. Jis turėjo žiaurų cha
rakterį ir nevaldomus jaus
mus.

Ispanijoje Muša 
Klerikalus.

Ispanijos parlamentas y- 
ra išleidęs įstatymą, kuriuo 
konfiskuojami kunigų dva
rai ir kitokie lobiai iš bied- 
nų žmonių surinkti. Be to, į- 
statytas uždaro visas kleri- 
kališkas organizacijas. Su
prantama, kunigams tas į- 
statymas nepatiko, nes jis 
užgauna opiausią jų vietą— 
kišenių. Dėl to jie pradėjo 
kelti triukšmą ir ėmė kurs- 
tyt tamsias minias prie de
monstracijų. Vieną tokių de
monstracijų kunigai norėjo 
surengti užpereitą nedėl
dienį. Respublikos šalinin
kai tuomet paskelbė, kad jie 
rengs priešingą demonstra
ciją. Bijodamosi riaušių, 
valdžia visas demonstraci
jas uždraudė. Tada kunigai 
paagitavo savuosius, kad tą 
dieną iškabintų iš savo lan
gų popiežiaus vėliavas, ką 
tie ir padarė. Tas labai su
erzino publiką ir tuojaus 
prasidėjo klerikališkų vė
liavų naikinimas. Tūkstanti
nės minios žmonių pradėjo 
rinktis apie namus, kur to
kios vėliavos buvo iškabin
tos, pradėjo jas plėšti žemėn 
irmindžiot kojomis. Vienas 
karčemninkas klerikalas su
šuko: “Lai gyvuoja Kristus 
karalius!” Minia tuojau su
naikino visą jo karčemą ir 

ir jį patį aplamdė. Kitas kleri
kalas už tokį Šukį buvo pa
šautas. Iš viso buvo sužeista 
keliolika žmonių, o mušti 
gavo labai daug.

Ispanjos valdžia nesisku
bina klerikalus sutvarkyt, 
tai patys žmonės juos muša.

I MAINERIO NAMUS ME
TE BOMBĄ.

Springfield, III.—Pereitą 
sąvaitę nakties laiku neži
nia kas čia įmetė į mainerio 
Kocho kiemą bombą, kuri 
sprogdama labai sukrėtė 
Kocho namą ir neapsako
mai išgąsdino visą jo šei
myną, kuri buvo jau atsigu
lus ir miegojo. Koch pri
klauso prie Lewiso unijos, 
todėl lewisiniai sako, kad tą 
bombą bus įmetę priešingos 
unijos žmonės, būtent pro- 
cresistai

Už Meilę Gavo Kulką 
Į Kaktą.

Naktiniame kliube New 
Yorke tarnavo prie garde- 
robos Marąuita Lopez, 19 
metų amžiaus mergina. Į ją 
įsimylėjo to kliubo lekajus 
Pearson ir nuolatos prašė 
jos rankos. Aną rytą jisai 
susitiko ją ant West 48-tos 
gatvės ir norėjo ją apkabin
ti. Mergina išsitraukė mažu
tį revolverį ir šovė jam tie
siai į kaktą. Policija ją suė
mė. Teisme ji kreipėsi į su
žeistąjį “donžuaną” ir tarė 
“Pasakyk teismui, Už ką aš 
tave šoviau.” Bet Pearson 
negalėjo nieko daugiau pa
sakyt, tik “aš ją myliu, aš ją 
myliu.”Gi mergina teisinosi, 
kad ji niekur neturėjusi ra
mybės dėl to “asilo”, ir to
dėl jį šovusi. Policija kaltina 
ją už nešiojimą revolverio 
be leidimo ir šovimą žmo
gaus.

Kitas Milionierius 
Nemokėjo Mokesčių.

Senato komisija iškėlė 
aikštėn da vieną aukso bulių 
iš Wall Streeto, kuris nuo 
1929 metų jau nemokėjo 
valdžiai jokių mokesčių. 
Tai milionierius Otto Kahn, 
bankinės firmos Kahn, Loeb 
& Co. narys. Išrodo, kad 
prie Hooverio administraci
jos visi Wall Streeto 'pini
guočiai buvo paliuosuoti 
nuo taksų, tik paprastiems 
piliečiams buvo atimami na
mai ir farmos už taksų nesu- 
mokėjimą.

Sovietai Paleido 
Anglų Inžinierius.
Pereitą subatą Londone 

gauta žinią, kad Sovietų val
džia nutarusi paleisti anglų 
inžinierius, kurie nesenai 
Maskvoje buvo nuteisti ir 
uždaryti kalėjiman už sabo- 
ažą ir šnipinėjimą. Ryšium 
su tuo busianti atnaujinta ir 
irekyba tarp Anglijos ir 
Rusijos, kuri dėl tos inžinie
rių bylos buvo nutraukta.

Toj garsioj inžinierių by
loj Maskvoje 18 balandžio 
juvo atrasti kaltais 5 anglai 
inžinieriai. Trįs jų buvo tuoj 
iš Rusijos ištremti, o du pa
sodinti kalėjiman. Keršyda
ma dėl tos bylos, Anglijos 
valdžia uždraudė Rusijos 
prekių įvežimą, o Rusija, 
nenorėdama pasilikti sko
linga, uždarė savo duris An
glijos prekėms. Sovietų už
sienio reikalų korr^aras Li
tvinovas dabar būdamas e- 
konominėje konferencijoje 
Londone, matyt, su anglais 
susitaikė.

Kaip Juodveidis Pa
virto Baltveidziu.
Northwestem Universite

to medicinos skyrius Chica
goje dabar tyrinėja Ysme- 
ondą Dauphiną, 57 metų 
amžiaus haitietį, kuris iš 
juodveidžio staiga pasidarė 
baltveidis. Jis sako, kad šita 
permaina jame pasidarė pa
valgius jam kokusinių riešu
tų. Mokslininkai atvežė ji 
3,000 mylių iš Haiti salos į 
Chicagą kad tikrai nusta
čius, ar ištikrųjų galima ra
sės spalvą pakeisti. Bet pats 
haitietis nesupranta nei ką 
su juo daro, nei kokiems tik
slams. Jis yra nedidelio u- 
gio. vos 90 svarų žmogus, 
dirbęs visą laiką kavos plan
tacijose kaipo vergas ir jo
kio supratimo apie mokslą 
neturi. Pirma jis buvo juo
das kaip anglis, o dabar vi
siškai baltas. Jeigu tai išti
krųjų pasidarė nuo riešutų, 
tai tuos riešutus suradus bu
tų galima padaryti didelius 
pinigus—kožnas juodveidis 
norėtų pasidaryti baltas.

VAITKEVIČIUS PADARE
BAISIĄ KATASTROFĄ.
Pereitą nedėldienį ties 

Southbridge, Mass., Juozas 
Vaitkevičius iš Worcesterio 
buvo priežastis 3 automobi
lių katastrofos, kurioj tapo 
sužeista 13 žmonių. Jis grei
tai važiuodamas staiga iš
suko iš linijos ir susimušė su 
kitu automobilium taip 
smarkiai, kad abidvi maši
nos sutyžo. Negana to, į tas 
dvi mašinas atsimušė da ir 
trečias automobilius, kuris 
greitai važiuodamas paskui 
Vaitkevičių nespėjo sustoti. 
Iš 13 sužeistų penki vargiai 
pasveiks. Tai neatsargumo 
pasekmės.

PAKĖLĖ VIEŠBUČIŲ
TARNAMS ALGĄ.

New Yorko viešbučiai pa
kėlė savo tarnams algą nuo 
10 iki 25 nuošimčių. Tas 
paliečia 1,700 tarnų.

Mažos Sumos Ir Di
delės Špygos.

štai kaip vienas juokda
rys išreiškė Amerikos žmo
nių mokamus mokesčius 
Dėdei Šamui:

Paprasti piliečiai
Farmerys užmokėjo
Smulkus biznierius
Darbo žmogus
Profesionalas 

Milionieriai:
Morganas
Lamontas
Mitchellis
Kahnas
Visi kiti po
Dėl to Dėdė Šamas ir ne

galuoja, kad šimtaprocenti
niai patriotai maitina jį to
kiomis didelėmis špygomis.

$50
75 
24 
60

špygą
špygą
špygą
špygą
špygą

Chicagos Universite
to Profesorius Areš

tuotas.
Chicagos policija arešta

vo literatūros profesorių Lo- 
vettą, kuris kartu su strei
kuojančiais žiurstų darbi
ninkais pikietavo Sopkinso 
dirbtuvę po numeriu 3900 
So. Michigan avė. Suimtas 
profesorius yra socialistinių 
pažiūrų žmogus, todėl jis rū
pinasi darbininkų reikalais 
ir padeda jiems kovoti už 
žmoniškesnį atlyginimą. 
Sopkinso dirbtuvėj darbi
ninkai buvo baisiai išnaudo
jami. Policija gina išnaudo
tojų interesus.

Argentinoj Žudosi 
Bedarbiai.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad paskutinėmis die
nomis bedarbių skaičius žy
miai padidėjo, o kadangi 
Argentinoj dabar žiema, tai 
padėtis jų labai sunki ir dėl 
to kas diena būna po kelia
te savžudysčių. Žudosi dau
giausia ateiviai bedarbiai: 
lenkai, bulgarai, čekoslova- 
kai, italai ir lietuviai. Lietu
vių bedarbių skaičius pa
skutiniu laiku žymiai padi
dėjo.

Audimo Pramonei Nustatyta 
Valdžios Kontrolė.

DIRBS 40 VALANDŲ | 
SĄVAITĘ.

Darbininkam* algos mini-* 
mum bus $12 į sąvaitę pie

tuose ir $13 šiaurėj.
Pagal naują įstatymą, ku

rį Kongresas išleido kovai 
su depresija, Washingtono 
valdžia imasi kontroliuoti 

mi. Trinidado sala guli ties j pramonės reikalus, kad su
trumpinus darbo valandas,

URAGANAS NUŠLAVĖ 
TRINIDADO SALĄ.

, Per Trinidado salą perei
tą pėtnyčią praūžė baisus u- 
raganas, nušluodamas nuo 
žemės veido daug triobų, 
medžių ir telefono stulpy. 
Keli laivai taipgi buvo ap
versti. Nuostoliai da nežino-

Venezuala, Atlanto vande
nyne. Ji pagarsėjusi asfalto 
gamyba, nes turi didelį as
cito ežerą.

DAKTARAS PERPIOVĖ 
LIGONIUI VIDURIUS IR 

PATS MIRĖ.
New Yorke pereitą są

vaitę buvo nepaprastas atsi
tikimas. D-ras M. Mislig da
rė ligoniui operaciją ir per
plovęs jam vidurius staiga 
susmuko žemėn ir mirė. O- 
peraciją turėjo pabaigti kiti 
daktarai.

NEW YORKE AREŠTUO
TAS BOSTONO GENGS- 

TERIŲ LYDERIS.
Pereitą sąvaitę, per Šar- 

kio-Carneros kumštynes, 
detektivai suėmė New Yor- 
ce Stepą Wallace’ą, Bosto
no gustonmių gengsterių ly
dėtą. Bostono policija darys 
žygių parsivežti jį Bostonan, 
urbut kad vėl jį paleidus.

URUGVAJUJE UŽMUŠ
TAS LIETUVIS.

Montevideo mieste, Uru
gvajaus respublikoje, pietų 
Amerikoj, šiomis dienomis 
automobiliaus buvo užmuš
tas lietuvis Kastantas Sa
vickas. Velionis buvo kilęs 
nuo Šiaulių; Montevideo 
mieste gyveno jau keliatą 
metų.

ARGENTINOJ NUBAUS
TAS UETUVIS KOMUNI 

STAS.
“Argentinos Žinios” pra

neša, kad šiomis dienomis 
Buenos Aires mieste buvusi 
komunistų byla dėl buvusios 
komunistų demonstracijos 1 
gegužės dieną. Per tą de
monstraciją įvykęs susirė
mimas su policija ir buvę iš
daužyta daug langų. Kelio
lika komunistų dėl tų riau
šių dabar buvo nuteista ka
lėjiman ir prie to da kož- 
nam jų uždėta 1000 pezų pi
niginė pabauda. Tarp nutei
stųjų esąs vienas lietuvis, 
Romaldas Monkevičius.

BIJO, KAD POLITIKIE
RIAI NEIŠVOGTŲ 

$3,300,000,000.
Vidaus departamento se

kretorius Ickes pareiškė 
Washingtone, jog valdžia 
gerai žiūrėsianti, kad politi 
kieriai neišvogtų tų $3,300, 
000,000, kuriuos Kongresas 
vra paskyręs viešiems dar
bams. Esą, valdininkai gali 
klaidingai suprasti, kad juo 
daugiau bus tų pinigų išeik
vota, tuo gerau kraštui, nes 
išeikvojimui jie paskirti. Bet 
tai butų klaidingas suprati
mas, sako Ickes. Juo dau 
giau pinigų grafteriai nu
suks, tuo mažiau jų teks 
darbininkų algoms.

JAU TREČDALIS VALS
TIJŲ ATMETĖ PROHIBI*

OJĄ.
Pereitą sąvaitę da dvi 

valstijos nubalsavo atšaukti 
prohibicijos įstatymą, bū
tent, West Virginiją ir Cali- 
fornija. Tai jau bus lygiai 
vienas trečdalis iš 48 valsti- 
ių pasisakęs prieš Volsteado 
įstatymą. Už jo palaikymą 
da nepasisakė nei viena val
stija. Sausieji fanatikai jau 
neteko vilties prohibiciją iš
gelbėt

NUSIŠOVĖ STUDEBAKE-
R1O AUTOMOBILIŲ 

PREZIDENTAS.
South Bend, Ind. —Perei

tą subatą čia buvo rastas 
savo karališkuose rūmuose 
nusišovęs milionierius A. R. 
Erskine, Studebakerio auto
mobilių korporacijos prezi 
dentas. šį pavasarį jo kor
poracija buvo paskelbus 
bankrotą.

POTVINIS MISSOURI 
VALSTIJOJ.

Po didelių kaitrų pereitos 
sąvaitės pabaigoje kai ku
riose valstijose buvo smar
kios perkūnijos ir liūtys. 
Missouri valstijoj kilo tikras 
potvinis. Į trumpą laiką te 
nai iškrito 8 coliai vandens 
Vietomis tapo išplauti gele
žinkelių bėgiai ir apsemti < 
miesteliai: Hurdland, Bra 
shear ir Edina. .

VIENAS ITALŲ ORLAI 
VIS SUDUŽO.

Iš 25 orlaivių, kurie perei
tą sąvaitę išlėkė iš Italijos 
Amerikon, vienas sudužo 
nusileidžiant Olandijoj. Ka
tastrofoj vienas žmogus bu
vo užmuštas ir 4 sužeisti. 
Liko tik 24 orlaiviai. Rašant 
šią žinią jie da nėra perlėkę 
Atlantiką.

pakėlus darbininkams algas 
ir sugrąžinus “gerus laikus”. 
Tuo tikslu valdžia pasiūlė 
fabrikantams, kad jie patys 
išdirbtų planus, kaip butų 

geriau jų atstovaujamą pra
monės šaką sutvarkius, ir 
tuos planus patiektų val
džiai peržiūrėt 

Pereitą sąvaitę Washing- 
tone buvo svarstomi med
vilnės verpimo ir audimo 
pramonės fabrikantų pa
tiekti planai. Svarbiausi jų 
punktai buvo šie :įvesti viso
se medvilnės fabrikuose 40 
valandų darbo sąvaitei ir 
nustatyti darbininkams $10 
algos į sąvaitę pietinėse val
stijose ir $11 šiaurinėse val
stijose. ,

Tai išrodo labai metiką 
alga, bet svarstant tuos pla
nus paaiškėjo,.kad daugelis 
audėjų ir verpėjų šiandien 
nei to negauna; daugelis jų 
gauna vos tiktai $4.54 cen
tus už 64 valandas darbo. 
Taigi, įvedimas 40 valandų 
darbo ir pakėlimas algų iki- 
$10 ir $11 į sąvaitę esąs jau 
žymus pagerinimas, sakė 
fabrikantai.

Tačiau Darbo Federaci
jos pirmininkas Green ir ki
ti unijų viršininkai šitam 
planui pasipriešino. Jie pa
reikalavo, kad algos mini- 
mum butų $14 pietinėse val
stijose, o $16—šiaurinėse. 
Gi darbo laikas turėtų būt 
sutrumpintas iki 30 valandų 
sąvaitei.

Pramonės kontrolės ad
ministratorius Johnsonas 
tuomet sugrąžino fabrikan
tų patiektąjį “kodeksą” 
jiem atgal ir patarė jį pakei
sti taip, kad jis butų darbi
ninkams priimtinesnis.

Pakeistas fabrikantų “ko
deksas” algos minimum nu
stato taip: $12 pietuose ir 
$13 šiaurėje. Darbo valandų 
paliekama 40.

Valdžios ekspertas su tuo 
sutiko ir išrodo, kad toks 
planas bus prezidento už
tvirtintas. Taigi vienai pra
monei valdžios kontrolė jau 
kaip ir nustatyta. Dabar se
ka kitos pramonės šakos.

SUSPROGDĖ KASYKLOS 
BOSO NAMUS.

Scranton, Pa.— Pereitą 
sąvaitę čia tapo susprogdin
tas anglių kasyklos boso L. 
Sannerio namas. Sprogimas 
buvo toks smarkus, kad nuo 
jo nukentėjo ir 3 kaimynų 
namai, tačiau iš žmonių nie
kas nenukentėjo.

LINDBERGAS ATIDAVĖ
SAVO NAMĄ VAIKŲ 

PRIEGLAUDAI.
Butlegeriai norėjo nupir

kti iš Lindbergho namą, iš 
kurio buvo pavogtas ir nu
žudytas jo vaikas, ir įtaisyti 
tenai pasilinksminimo vie
tą. Bet Lindbergas tokiems 
tikslams savo namo nepar
davė. Jis atidavė jį nemo
kamai vaikų prieglaudai. 
Gyventi jame jis jau nebe
norėjo. Namas randasi New 
Jersey valstijoj, netoli Ho- 
pewell miestelio.



“LAVONAS”, KURIS BU- “VIENYBĖ” 
VO LABAI GYVAS. “DIRVAI’

UŽVAŽIAVO 
PER NOSĮ.

Indi jonų Karo Šokis Chicagos Parodoje.

Klerikalų “Draugas” 149- 
tame numery padėjo pirmoj 
vietoj žinią šitokiu antgal- 
viu: “Vokietijos Socialistų 
Partija buvo lavonas, tad 
jis ir palaidotas”.

Toliau kunigų laikraštis 
cituoja nacių juodašimčio 
Rosenbergo šitokį pareiški
mą:

“Socialistų partija buvo tik 
vienas lavonas, be mažiausios 
gyvybės. Prieš 70 metų ši par- 
tija pakito su Marxo vėliava, 
daug ką pažadėdama. Paskiau 
ji apleido minias, panaikino 
privačios savasties pagarbą, ė- 
mė skleisti, pacifizmą ir virto 
lavonu. Kad apsisaugojus dvo
kimo, šį socialistų partijos la
voną reikėjo palaidoti.”

Ir tą durną juodašimčių 
vado pareiškimą, kad Vo
kietijos Socialdemokratų 
Partija buvo “lavonas”, mu
sų kunigų laikraštis kartoja 
net keliose vietose su dide
liu pamėgimu.

Mes manome, kad šitam 
pareiškimui netiki nei pats 
Rosenbergas, nei “Draugo” 
redaktoriai, nes Vokietijos 
socialdemokratų atlikti dar
bai yra žinomi visam pasau
ly. Jei kas to nežino, tai jis 
turi būt didelis tamsunas.

Net tokia milžiniška spau
dos organizacija, kaip As
sociated Press, kuri sociali
stams simpatijų niekad ne
turi, pripažįsta, kad Vokie
tijos Socialdemokratų Par
tija buvo rimčiausia, di
džiausia ir veikliausia orga
nizacija vokiečių tautos kū
ne. Jos pastangomis atlikti 
darbai yra didelės istorinės 
reikšmės ir joks Hitleris ne
galės jų ištrint? nei jų reikš
mę sumažinti. Juk socialde
mokratai pravedė Vokieti
jos revoliuciją; jie sušaukė 
steigiamąjį seimą, pakeitė 
valstybės formą, Įkūrė res
publiką, davė pirmutini jai 
prezidentą (Ebertą) ir iš
gelbėjo valstybę nuo pražū
ties, prie kurios buvo prive
dę ją tokie bepročiai nacio
nalistai kaip Hitleris.

Be to, socialdemokratai 
vadovavo visoms didžiau
sioms darbininkų unijoms, 
turėjo išvystę didžiausią ir 
geriausią spaudą, turėjo visą 
eilę kultūrinių organizacijų. 
Viso pasaulio darbininkai 
sekė Vokietijos socialdemo
kratus ir mokinosi iš jų.

Vadinti šitokį gyvą ir dar
bingą kūną “lavonu” gali 
tiktai visiškas ignorantas, 
arba begėdis hipokritas.

Jeigu jau galima ką nors 
lavonu pavadinti, tai ne so
cialdemokratus, bet “Drau
go” atstovaujamą dvasiški- 
ją, kuri per du tūkstančiu 
metu kalba apie “dangaus 
karalystę” ir d a nežino kur 
tokia vieta yra.

UŽDARĖ VIENĄ SENIAU
SIŲ LAIKRAŠČIŲ.

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad—

“Kauno miesto ir apskrities 
viršininkas uždarė ‘Aušrinę’. 
‘Aušrinė’ yra vienas seniausių 
Lietuvos laikraščių. Pradėjusi 
eiti 1909 metais ėjo priedu 
prie ‘Liet. Žinių’. Vėliau ėjo at
skiru leidiniu. Prieš karą ‘Auš
rinės’ redaktoriais ir artimiau
siais bendradarbiais buvo Pet
ras Klimas, Stasys šilingas, J. 
Papečkis, Bytautas, Steponai
tis, poetas Zigmas Gėlė-Gai- 
damavičius. Vienuolis ir dau
gelis kitų.”

“Aušrinė” buvo pažangus 
žurnalas, liaudininkų-socia- 
lisfcų dvasios. Ir dėl to ją už
gniaužė. Tai vadinasi, “cen- 
fcura panaikinta.”___

Nuo to laiko, kaip “Vie
nybės” redakcijoj Įvyko per
mainos, tas laikraštis pasi
darė rimtesnis ir pažanges
nis. Jis pasisakė už demo
kratinę idėją ir fašistiško 
smurto jau negarbina.

Tas nepatiko “Dirvos” 
Karpavičiui, ir 25-tame sa
ve gazietukės numery jis iš
stenėjo šitokią pranašystę:

“Nesinori būt pranašu, ta
čiau galima pasakyti kad ‘Vie
nybės' dienos yra suskaitytos. 
‘Demokratizmu’ ji užsprings ir 
nesulauks nei progos švęsti 50 
metų sukaktuves... Tą musų 
tautinį laikraštį ‘demokratiz
mas' pasmaugs.“

z
• “Vienybė” 72-rame nu
mery atsakė taip:

“Karpavičius, užuot išpylęs 
visos sąvaitės pamązgas į Erie 
ežerą, bando jas išpilti žmo
nėms ant galvų. ‘Dinos’ re
daktorius bando rašyti su to
kiu užsimojimu, tarytum jo 
nuomonė iš tikrųjų čia turėtų 
ką nors reikšti. Jis ir jo sėbrai 
smerkia demokratijos idėją su 
tokiu įniršimu, tarytum nuo 
jų piktų norų pareitų šitos idė
jos likimas. Jie taip baisiai su
sirūpinę ‘Vienybės’ bendrove, 
jos laikraščiu ir jo bėdomis, ta
rytum visa tai būt jų nuosavy
bė. Jie taip smarkiai puola 
‘Vienybės’ redaktorių, tary
tum jis. turėdamas savo nuo
monę. būtinai turėtų skaitytis 
su ji^ nuomonėmis.

“Į jokius ginčus su jumis, 
ponai iš Clevelando, mes toliau 
nemanome eiti. Bet šventos 
teisybės vardu, mes norime ir 
turime jums pareikšti: jus rū
pinkitės savo reikalais, mes 
savo reikalais kaip nors apsi
rūpinsime. Taip pat prašome 
negadinti savo nervų dėl to, ką 
tas ar kitas laikraštis parašė. 
Kiekvienas laikraštis tori tei
sės rašyti apie viską, kas tik 
aktualu tautos ar žmonijos gy
venime. Mes negalėsime jus 
priversti gerbti tą ar kitą idė
ją. bet jus mums taip pat ne
galite nurodyti, apie ką mes 
turime rašyti. Jus neturite nė 
mažiausios teisės kištis į musų 
reikalus. Ne musų reikalas, 
jeigu jus, gyvendami demo
kratiškoje Amerikoje, spiauja- 
te į demokratiją, vadinas, 
spiaujate Į tą šulinį, iš kurio 
patiems reikia gerti, bet taipgi 
ne jūsų reikalas, jeigu mes pa
sisakome, kad demokratijos i- 
dėją, kaip ir kiekvieną kultūros 
ir žmoniškumo idėją, reikia 
gerbti.”

Vadinasi, “Dirvos” piso
rius gavo per savo nosį. Te
gul jos nekiša kur nereikia.

DAR APIE PASAULINĘ 
KONFERENCIJĄ.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta, kad Kaune gyvuojanti 
“Lietuviams Užsieniuose 
Remti Draugija” yra su
maniusi šaukti pasaulinę lie
tuvių konferenciją. “Die
nos Naujienos” dabar pa
duoda* daugiau apie tai ži
nių. Girdi:

“Patirta, kad draugija nu
mato tokią konferenciją su
kviesti 1935 metais. Konferen
cija bus kviečiama Francuzi
joj ar Anglijoj, kad butų pa
togesnis ir artesnis susisieki
mas iš visų pasaulio kraštų.

“Draugija aktyviai susiraši
nėja su lietuviais užsieniuos, 
tiria kur, kiek ir kaip lietuviai 
gyvena. Jau dabar turimomis 
žiniomis visam pasauly (be 
Lietuvos) gyvena 1,200,000 lie
tuvių”.

Kas turės apmokėti to
kios konferencijos lėšas, ne
pasakyta.

Chicagos parodoj yra įtaisytas ir Amerikos indi jon u kaimelis»kur Įvairių padermių indijonai 
rodo savo “tautines” apeigas, šiame vaizdely jie šoka savo tipingą “karo šokį”.
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AMERIKIEČIAI GĖRISI
DRAUGO ŠILEIKIO 

PAVEIKSLAIS.

“Naujienos” praneša, kad 
Hardingo galerijose, Chica
goje, esąs išstatytas dr-go 
Mikolo Šileikio paveikslas 
“The Housewife” (“Šeimi
ninkė”), kuris amerikie
čiams geriausia patinka.

Kritikas Edan Wright 
viename Chicagos dienraš
čių pareiškęs:

“ ‘The Housewife’, virtuvėje 
prie krosnie, kuria nesidrovė
tų būti ir švariausia, ir labiau
siai patyrusi namų prižiūrėto
ja, yra labai geras M. J. Šilei
kos kūrinys.”

“Naujienos” nuo savęs 
priduria, kad—

“Paveikslas buvo nupieštas 
1931 m. Jis jau buvo išstaty
tas Michigan Universitete, 
Ann Arbor, Mich., ir Chicagos 
Dailės Institute.

“M. J. Šileikis laimėjo Wil- 
liam O. Goodman pirmą dovaną 
už geriausią paveikslų grupę 
išstatytą Chicagos Art Institu
te, 1925 metais.”

Piešimo drg. M. Šileikis 
pradėjo mokintis dar Bos
tone, dirbdamas prie “Ke
leivio”. Dienomis dirbo 
spaustuvėj, o vakarais vaik
ščiojo mokyklon.

Dabar drg. Šileikis dirba 
prie “Naujienų”, bet Bosto
no vis da neužmiršta ir daž
nai mums parašo iš Chica
gos žinių.

Smagu girdėti, kad musų 
idėjos draugui taip gerai 
sekasi jo pamėgtoj meno 
srity.

KAIP AUGA DANIJOS
SOCIALDEMOKRATAI.

“Naujienos” rašo:
“Danijos valdžios priešakyje 

jau kelinti metai stovi social
demokratai. Nors tame krašte, 
kaip ir visame pasaulyje, siau
čia depresija, kuri duoda pro
gos įvairių kraštutinių srovių 
demagogams dtfmti minioms 
akis, bet Danijos socialdemok
ratų partija ir dabar eina stip
ryn. Per vienus tik 1932 metus 
buvo įsteigta Danijoj 100 nau
jų partijos skyrių su 6.000 na
rių; padidėjo taip pat 2.000 
narių socialdemokratinė jau
nuomenės organizacija.

“Danijos socialdemokratų 
partija turi 1,153 skyrius su 
180.000 narių. Reikia atsimin
ti, kad Danija maža šalis, tu
rinti tik 3,500.000 gyventojų.

“Danijos pavyzdys rodo, kad 
yra klaida manyti, jogei socia
listų dalyvavimas valdžioje vi
suomet kenkia partijai. Antra 
vertus, kaip galėtų atsisakyti 
nuo dalyvavimo valdžioje stip
riausioji krašte partija, nors 
ji da ir neturi absoliučios dau
gumos? Jeigu ji pasitrauktų, 
tai valdžią paimtų į savo ran
kas atžagareiviai.”

Ačiū socialdemokratų po
litikai, Danija yra pirmuti
nė šalis pasauly, panaikinu

si savo armiją ir karo laivy- i
ną. Ir tie pinigai, kurie pir
ma buvo eikv ojami karinin
kų algoms ir ginklams, da
bar pasilieka piliečių kiše- 
niuose, nes jiems nereikia 
mokėti tokių didelių mokes
čių valstybei.

RAČKAUSKAS AREŠ
TUOTAS.

“Lietuvos Žiniose” ran
dam šitokį pranešimą:

“Teismo organų VI. K. Rač
kauskas iš Londono buvo iš
kviestas Kaunan, kuris ir at
vyko. Vakar ypatingai svarb. 
bylų teismo tardytojo p. No- 
vicko įsakymu p. Račkauskas 
areštuotas ir pasodintas į Kau
no sunk. darbų kalėjimą.

“Račkauskui prikišama, kad 
jis būdamas konsulu Pietų Af
rikoj pasisavinęs vieną sveti
mą palikimą, o būdamas Lon
done išaikvojes valstybės pini
gų”-

V. K. Račkauskas yra ge
rai žinomas Amerikos lietu
viams žmogus. Jis čia buvo 
ilgą laiką “Tėvynės” redak
torium ir sandariečių lyde
riu. Be to. jis su kitais “tau
tiečiais” nunešė nemaža 
“Atstatymo Bendrovės” pi
nigų.

Apie jo malversacijas Af
rikoje “Keleivy” buvo jau 
rašyta jam d a iš tenai neiš
važiavus.

NETIKUSI KALBA.
Rašydamas apie davatkų 

iškilmes Chicagoje, “Drau
gas” sako:

“Baigęs išdalinimą diplomų 
kun. A. Briška pasakė kalbą.”

Ar tą žinią rašė pats kun. 
Briška, ar jo zakristijonas, 
mes nežinome; bet vistiek 
kas jos autorius nebūtų, lie
tuvių kalbos jis gerai neži
no.

“Baigęs išdalinimą diplo
mų”, tai ne lietuviška kal
bos forma. Tą sakini mes 
pataisytume šitaip: “Baigęs 
dalinti diplomas, kun. Briš
ka pasakė kalbą”.

Arba da paprasčiau: “Iš
dalinęs diplomas, kun. Bri
ška pasakė kalbą”.

Kažin kodėl kunigams 
taip sunku ką nors išmok
ti!

ČEREPOKAS LIETUVOJ 
DIDELIS DYVAS.

Gruzdžiai. Gegužės mėn. 
18 d. Žiogų kaimo pieme
nys ganydami gyvulius, stai
ga išgirdo krūmuose bau
biant karves. Nubėgę Į tą 
vietą, pamatė labai keistą 
sutvėrimą—milžiną varlę, 
prisidengusią akmens šar
vais, didumu sulyg kepure. 
Parvežus namo, pasirodė 
butą vėžlio (čerapoko). Da
bar šitas gyvūnas yra Kar
velių kaime pas p, Raudį. 
Žmones apie tokį svečią su
žinoję, eina iš apylinkės pa
žiūrėti ir stebisi. Gyvūnas 
pririštas ant virvutės.

Šiomis dienomis Hambur
go miesto gyventojus vėl nu
stebino keistas apsireiški- 

! mas su žinomomis nuo
dingomis dujomis. Ne be 
pamato kai kurie persigan
do, tame reiškiny matyda
mi busiančio baisaus dujų 
karo prognozą. Nebegelbsti 
ir oficialus tikinimai, kad 
esą tik dujos iš kanalų ar iš 
kanalizacijos dūdų paplitę 
ore. Kaip tik tame pačiame 
Hamburge prieš keletą me
tų atsitiko panaši nuodingu 
gazų misterija, kur, kaip ir 
dabar tebespėjama, buvo 
bandomi kažkokie nuodai 
ant gyventojų kailio.

Hamburgo uoste tuomet pa
plito fosgeno nuodų dujos,

išsiskleisdamcs nepaprastai 
greit ir tai tirščiausiai dar
bininkų rajonuose. Pirmo
mis valandomis į ligonines 
buvo nuvežta 90 užnuody
tų žmonių. Vėliau užnuody
tųjų skaičius padaugėjo iki 
231. Sąryšy su tuo masiniu 
žmonių užnuodijimu • iškilo 
aikštėn slaptingi vokiečių 
nuodų gaminimai.

Vokiečių valdžios įstai
gos tuomet aiškino, kad tai 
buvę “atsarginiai nuodai, 
dar iš pasaulinio karo lai
kų”, paskui vėl, kad tai bu
vusi eksportui skirta nuo
dingų dujų atsarga.

Visos tos aferos kaltinin
ke buvo Stolzenbergo fir
ma, kurią subsidijavo “Ge- 
fu” arba tam tikras reichs- 
wehro lizdas. Toji “Gefu” 
pagyvavusi nuo 1923 metų, 
1926 m. persikrikštijo į“Wi- 
ko” ir visą laiką gamino 
chloro, fosgeno ir lošto du
jas.

Vokiečiai bandė išaiškin
ti, kad tuos nuodus gabena
ma Amerikon, bet Washing- 
tono Chemijos institutas pa
reiškė, kad Amerika nieko 
panašaus nėra Vokietijoje 
užsakiusi. Aiškinimąsi, kad 
nuodingos dujos gamina
mos dažyklų fabrikams, ne
išlaikė kritikos, nes jokia 
dažyklų fabriką nepalaikė 
su Stolzenbergu jokių inte
resų, nė dažų fabrikams 
reikalingos nuodingos du
jos.

Hamburgo vienintelė lai
mė buvo, kad sekamą die
ną prasidėjo nepaprastai 
smarkus lietus, kurs gyven
tojus išgelbėjo nuo didesnės 
katastrofos. Sukeltas pasau
linis skandalas dėl Hambur
go nuodų eksperimentų ne
užilgo nurimo tuomet paci
fizmo bangose, kadangi Eu
ropoje dar tikėta į vokiečių 
pasakas apie jų taikingumą 
ir demokratizmą. Vokiečiai 
apsiraminę ir pasinaudoję 
ta taikia link Vokietijos 

nuotaika, palengva ir toliau 
paliko Stolzenbergo firmai 
dirbti.
Nuodingos dujos didžiojo 

karo metu.
Data balandžio mėn. 22 

d. 1915 metų turi būti užra
šyta žmonijos istorijoj di
džiosiomis juodomis raidė
mis, nes tuomet vokiečiai 
pirma kartą paleido į darbą 
nuodingas chloro ir fosgeno 
dujas. Pats pirmasis ban
dymas išradėjams parodė, 
kokias nepaprastas pasek
mes duoda tas baisus išradi
mas, ir skubiausiai buvo 
pradėta ši žudymo priemonė 
tobulinti. Bematant pirma
sis bandymas su nuodingo
mis dujomis nušlavė 15,000 
francuzų ir anglų kareivių

MARGUMYNAI.
MUZIKA NAUDINGA.

Vienos profesoriai tyrė 
vaikų ligų gydymą. Prof. 
Moli viešai paskelbė muzi
kos reikšmę vaikų gydyme.

Jo sėkmingai darytais a- 
naližais bei išvadomis, esą 
kiekviena ritminė daina, 
meliodija ar muzika išga
ningai veikia vaikučio ner
vus.

Pastaruoju laiku lopšinės 
dainos, meliodijos, muzika 
visoje Europoje iš miestelių 
ir kaimų visai išnyksta. Del 
to, jo manymu, vaikai, visai 
nepripratinti iš pat mažens 
prie ramybės ir švelniai vin
klios veiksmo muzikos, iš
auga klaidingi: vaikai, ant 
kurių lopšelių niekas nėra 
dainavęs, liūliavęs, ar šiaip 
kūdikėlis muzikalės melio
dijos iš mažens nėra visai 
girdėjęs, išaugąs dažnai nėr- 
vingas, puskvaišis, be pu
siausvyros. Prof. Moli krei
pia visų motinų dėmesį, kad 
jos kiek galėdamos daugiau 
ant kūdikėlių lopšelio dai
nuotų ir niuniuotų savo vai
kų sveikatai.

ŽYMESNI MOKSLININKŲ 
NUOTYKIAI.

Didieji mokslo žmonės 
dažnai taip įsigalvoja, kad 
užmiršta save ir ką darą. 
Štai keletas pavyzdžių. 
N e wt o nas kartą norėjo iš
virti kiaušinį. Kad kiaušinis 
nepervirtų, paėmė į ranką 
laikrodį. Tuo tarpu įeina 
tarnas ir žiuri, kad ponas 
laikrodį puode bevirinąs, o 
kiaušinį dar tebelaikąs ran
koje.

Kitas mokslininkas suma
nė suskaityti kiek kartų per 
minutę suplaka širdis. Suga
vo varlę, išėmė laikrodėlį, 
suskaitė varlės širdies pla
kimą, įmetė laikrodį į balą. 
o varlę įsikišęs į kišenėlę nu- 
drožė į miestą.

Arba vėl garsus moksli
ninkas Pasteuras, kuris mus 
išmokė nuo ligų skiepytis ir 
užlaikyti maistą, kad neges
tų, buvo pamiršęs valandą, 
kada jis sutarė į jungtuves 
važiuoti.

KEISTA BAUSMĖ.
Belgijoje mirties bausmė 

jau nevykdoma, nors jos 
formos dar išlaikomos. Taip, 
pavyzdžiui, nesenai forma
liai vienas žmogžudys, kuris 
buvo mirtį nuteistas, Briuse
ly buvo “nužudytas”. Ras
tas, kuriame surašytas mir
ties sprendimas, buvo kalė
jimo kieme prikabintas prie 
stulpo. Iš kiekvienos stulpo 
pusės stovėjo po policinin
ką su pakeltu kardu. Polici
ninkams valandą išstovėjus 
raštas buvo nuo stulpo nu
imtas ir buvo laikoma, kad 
mirties bausmė įvykdyta. 
Tuo tarpu pats nusikaltėlis 
ramiai sėdėjo kalėjime ir 
negalvojo apie mirtį.
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Muštardos Kvapas 
Europos Ore.

Hamburge vėl buvo bando- vos 10 kilometi*ų fronto plo- 
mos nuodingos dujos ant 

gyvų žmonių.
to.

Fosgeną išrado dar prieš 
karą anglų mokslininkas 
Deavy su tikslu pagerinti 
žemės ūkį. Fosgeno chemi
nės sudėties ženklas yra 
COCL2. Fosgenas yra be
spalvės dujos, priklausan
čios prie troškinančių dujų. 
veikiančios tiesioginiai į 
kvėpavimo organus. Šiam 
nuodui priklauso taip pat 
chloras ir dufosgenas, abu
du pasibaigią mirtimi (nu- 
roškimu).

Fosgenas įsigijo labai di
delio populiarumo vardu 
“gazas su geltonu kryžių”, 
kadangi fosgeno bonkos bu
vo taip paženklinamos.

Visas mokslo ir išradimų 
naujenybes vokiečiai karo 
metu variojo išradimui kuo 
tobuliausių žmonėms nuo
dyti priemonių. Kas kart 
daugiau ir skaitlingiau bu
vo išrandama visokių “pa
gerintų” dujų, nuo kurių, a- 
not išradėjų, mirti tai tik 
vienas malonumas... Šalę to 
pradėta vartoti ir kitokias 
dujas, ašarines, sukeliančias 
baisius vėmimus ir tąsymus, 
plaučių ištinimus ir kt. Bet 
tai da nebuvo visa, ko vo
kiečių genijus troško išrast

1917 metų 27 liepos dieną 
ties Ypru vokiečiai paleido 
tokius gazus, kurie sumušė 
visus ligi tol vartotų gazų 
rekordus. Tą gazą vokiečiai 
pavadino “yperitu”. Tas 
baisusis nuodas skyrėsi nuo 
visų kitų tuo, kad jo stačiai 
negalima nė pastebėti ore. 
Tik galima justi lengvutis 
muštardos kvapas, nuo ku
rio pradeda stačiai sprogi
nėti oda ir išsiversti baisiais 
sutinimais. Niekas, drabu
žiai, nė gumos apdarai nuo 
tų nuodų negali apsaugoti.

Nors dujų vartojimas ka
re buvo dar tik “kudykis 
vystykluose”, tačiau ir tai 
jis surijo nepaprastai daug 
žmonių gyvybių. Pavyz
džiui, Amerikos karinė sta
tistika rodo, kad iš kiekvie
nų 100 kare žuvusių, 27 žu
vo nuo nuodingų dujų....

Tad ar galima abejoti, 
kad per 18 metų nieko nau
jesnio vokiečiai nėra išgal
voję? Kalbama apie kažko
kį ten naują nuodingą gazą 
‘ T uis i t”, iš aršeniko ir ace
tileno, kurio veikimas esąs 
du syk smarkesnis už “ype- 
rito”.

Ir vokiečių militaristai, 
kaip išrodo, bando tų dujų 
veikimą ant savo žmonių 
tuose miestų kvartaluose, 
kur gyvena darbininkai. 
Hamburge padaryta jau an
tra “praktika.”

BAUDŽIA LAIKRAŠČIUS 
UŽ PAPRASTAS ŽINIAS.

Kauno komendantas žy
dų “Musų pasaulio” redak
torių Liticą už straipsnį 
“Plyšys sienoje”, kuriame į- 
žiurėta tendencija ir netikri 
daviniai, nubaudė 300 lit. 
arba 7 paromis arešto; 
“Liet Žinių” kronikininką 
J. Kaunecką ir “Žydų Bal
so” M. Rabinavičių už žinu
tę apie naujuosius savival
dybės rumus po 200 lit. arba 
7 par. arešto, o “D. Nauj.” 
redaktorių už nevykdymą 
komendanto įsakymo—100 
lit. arba 5 paras.

VILKAVIŠKY STATO
MAS NAUJAS TILTAS.

Senas medinis Vilkaviš
kio tiltas, kuris yra Gedimi
no gatvėj, jau pabaigtas 
griauti. Dabar pradedami 
pasiruošiamieji darbai nau- 
įam gelžbetoniniui tiltui sta
tyti.
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TUVIŲ AMERIKOJ SEIMAS.
Suvažiavimas buvo neskait

lingas ir be ūpo.
APLA. 25-tas seimas 

Pittsburghe įvyko 25 birže
lio ir 26 birželio pasibaigė.

Seimą atidarė Pittsburgho 
apskrities -pirmininkas Geo. 
Urbonas. Su mandatais da
lyvavo 21 atstovas nuo 8 
kuopų, ir Centro Komitetas 
iš 7 narių. Viso susidarė 28 
sprendžiami balsai.

Seimo vedėjais išrinkta: 
J. K. Alvinas iš Detroito 
pirm., D. Lekavičius vice- 
pirm., J. Gasiunas sekr. Iš 
raportų paaiškėjo, kad A. P. 
L. A. turi 53 kuopas ir 1,175 
narius gerame stovyje; su
spenduotų esą apie 185 na
riai. Turtas pinigais ir mor- 
gičiais — $23,292.44. -

Ekonomijos dėlei šiame 
seime buvo apkarpytas pa
šalpų mokėjimas, įvedant 
aštresnį ligonių prižiūrėji
mą ir sutrumpinant pašal
pos mokėjimo laikotarpį.

Tai tokios maždaug ži
nios iš pirmosios seimo die
nos. Antrą seimo dieną atsi
lankęs į seimą apie 11 va
landą radau Roką Mizarą 
skaitant rezoliucijas viso
kiais klausimais. Beveik vi
sos rezoliucijos priimamos 
be diskusijų. O tų rezoliuci
jų buvo galybė. “Laisvės” ir 
“Vilnies” reikalais, Bendro 
Fronto, Apsigynimo Fcndjo, 
“vienybės” reikalais, ir ki
tais klausimais buvo priimta 
vis po rezoliuciją.

Eidamas į seimą abejojau 
ar mane įleis, nes aš atsto
vauju tokius laikraščius, ku
rių šito seimo šeimininkai 
labai nekenčia. Bet įleido, ir 
net patariamąjį balsą sutei
kė, nors aš ta privilegija ir 
nesinaudojau. Patariamas 
balsas buvo pripažintas vi
siems svečiams.

Seimo nutarimai ėjo gana 
sklandžiai, nes opozicija bu-

sme, ir jei 2-ra kuopa išpil
dysianti kokias ten sutartis 
ir Centro Komitetas galė
siąs su ja susitaikyti, tai pa
likti Centro Komitetui. Taip 
ir buvo palikta.

O kaslink 9 kp. narių su
spendavimo, tai Gasiunas 
Centro Komiteto vardu re
komenduoja seimui suspen
davimą nuimti, tik su ta, ži
noma, sąlyga, kad virš mi
nėti nariai užsimokės savo 
duokles ir pasižadės ateity
je APLA. su Darbininkų Su- 
sivienjiimu “vienybei” nesi
priešinti. Taip ir nutarta. 
Žinoma, magaryčioms da \ 
buvo pasakyta keliatas. 
griaudingų spy čių visiems 
“vienybės” priešams.

Mizara savo spyčiuje pa
reiškė, kad APLA. einanti 
su komunistų partija, o tie 
“vienybės” priešai kaip tik 
ir buvo iš Komunistų Parti
jos išmesti; taigi keršydami 
Komunistų Partijai jie pra
dėję griauti APLA. ir demo
ralizuoti Darbininkų Susi
vienijimą. Tuo budu visi iš
girdo senai jau žinomą pa
slaptį, kad APLA. ir Darbi
ninkų Susivienijimas yra 
Komunistų Partijos įran
kiai.

Sekantis« dvimetinis sei
mas nutarta laikyti Wilkes 
Barre, Pa. Apie Centro Ko
miteto algų numažinimą bu
vo daug visokių pasiūlymų, 
bet algos paliktos tos pačios.

Tuomi APLA. 25 seimas 
ir užsibaigė. Iš jo buvo aiš
kiai matyt, kad musų bolše
vikų revoliucinis raudonu
mas jau visai nublukęs.

S. Bakanas.

SCRANTON, PA.
Mirė Ona Poškuvienė.

Šiomis dienomis po ilgos 
ir sunkios ligos mirė sena 
Scrantono gyventoja, Ona 
Poškuvienė, po tėvais Griš- 
koniutė. Buvo kilus iš Su-

. . , vaiki jos, Seinų apskr., Van-vo visai menka, vos pora kiškjį g.
tautininkų ir pora Prūsei- ________2_______ ... -n,_____ir pora 
kos šalininkų; visi kiti, tai 
100 procentų Bimbos šali
ninkai. Opozicijos delega
tai, neturėdami progos ką 
nors laimėti, į diskusijas be
veik nėjo ir laike balsavimo 
dažnai susilaikydavo nuo 
balsavimo.

Beje, vienoj sesijoj buvo 
nukirstos kelių konstitucijos 
skyrių “uodegos”. Taip re
komendavo Gasiunas: "rei
kia tik to ir to skyriaus uo
degą nukirsti—ir viskas bu
sią gerai.”

, Nekurie delegatai man 
pasakojo, kad tos “uodegos” 
buvo kapojamos tuo tikslu, 
kad APLA. konstituciją su
lyginus su komunistinio 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo konstitucija, kad 
galėjus kaip nors įgyven
dinti tą senai planuojamą 
“vienybę”.

Bet man rodos, kad tikro
ji tų “uodegų” kapojimo 
priežastis yra Centro byla 
su APLA. 2-ra kuopa. Tos 
“uodegos” apkarpomos, kad 
butų lengviau bylinėtis, nes 
kiek teko patirti 9 birželio, 
kuomet buvo pradėta bylą 
nagrinėti, konstitucijos “uo
degos” statė Centrui daug 
keblumų ir todėl Centro Ko
miteto advokatai prašė tei
sėjo, kad bylą atidėtų iki po 
seimo. Taigi seime ir buvo 
atlikta konstitucijos opera
cija pagal advokatų patari
mą.

2-ros kuopos klausimas 
buvo labai sklandžiai už
baigtas pagal Gasiuno paai 
škinimą, kad kuopa esanti 
suspenduota, byla esanti tei

gyveno apie 50 metų ir turė- 
įo jau apie 80 metų am
žiaus. Našle išbuvo apie 27 
metus. Paliko dvi dukteris 
ir tris sūnūs. Vaikai visi jau 
vedę. Velionė buvo gera ir 
taupi šeimininkė. Gyveno 
pas savo jauniausį sūnų 
Vincą lig paskutinės dienos, 
tad sunui ir pasiliko visas 
jos užgyventas turtas su gra
žiais nameliais ant mažo u- 
pelio kranto. Ji su savo sū
num ir marčia labai gražiai 
sugyveno, jie gražiai ją pri
žiūrėjo iki jos mirties. Lai 
bus jai lengva Amerikos že
melė ! Senas Juozas.

GREAT NECK, L. I. N. Y.

Mirė Motiejus Ališauskas.

Neturėdamas darbo nei 
pinigų ir negalėdamas ant 
savo senų dienų lemtai gy
venti, Ališauskas užbaigė 
savo dienas pirm laiko. Ge
gužės 30 d. jis buvo atsisu
kęs gazą ir norėjo nusitroš- 
kint, bet policija laiku pa
juto ir su daktaro pagelba 
atgaivino. Ant rytojaus jis 
apleido namus ir nežinia 
kur dingo. K. Kazlauskas 
pajieškojo per policiją savo 
dėdės ir birželio 5 d. poli
cija atrado jį jūrėse prigėru
sį.

Velionis buvo apie 60 
metų amžiaus, Amerikoj iš
gyveno apie 40 metų, buvo 
nevedęs. Paėjo nuo Kalva
rijos iš Suvalkijos. Palaido
tas tapo birželio 7 d. Flush- 
ing laisvose kapinėse. Lai
dotuvėmis rūpinosi sesers 
sūnūs K. Kazlauskas.

Cha*. Kashlore.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai ir Vietos. TRIUŠKINA JUODAŠIMČIŲ GALYBĘ.

čia parodyti 3 atskiri dalykai, būtent: (1) Cartwrighto miestelis labradoro pusiasaly, 
kuris buvo parinktas kaip atsikvėpimo vieta italų oro laivynuilekiant i Chicagos parodą. (2) 
McPherson miestelio griuvesiai.šis miestelis Kunsas valstijoje visas išdegė, nes ugnagesiai bu
vo išvažiavę konferencijon į Wichitos miestą. (3) Skuneris “Amberjack II”, kuriuo Roosevel
tas važinėjasi Naujosios Anglijos pakraščiais.

TUŠČIAS PASIPUTIMAS SAVŲJŲ 
PRIEŠ SAVUOSIUS,

Pittsburgho South Sidė 
lietuviai biznieriai.

Musų South Sidės biznie
rių vaikai irgi neatsilieka

Pittsburgho koresponden. ?u° /ie. raan?>!
tai parašo į laikraščius apie būdami bonienų vai-t 
viską, tik niekados nieko Jie yra daug geresni ne-, 
neparašo apie “South Sidės P* darbininkų vaikai. Ir ne- 
biznierius" O šitie biznie- susirinkimuose tas
riai tikrai užima -“žymią” Girtumas tarpe biznierių ir 
vietą surukusio Pittsburgho “biznierių vaikų jau ais- 
lietuviškoj padangėj, ir jei- klai matomas'

gu musų korespondentai 
apie juos neparašo, tai man, 
paprastam Jurgiui, prisieina 
tas darbas atlikti.

Nežinau, ar aš pataikysiu 
taip parašyti, kaip South 
Sidės biznieriai norėtų, ar 
ne. Jei nepataikysiu, tai ma
lonės man ponai biznie'riai 
atleisti.

Šis mano rašinys, žinoma 
nelies visų South Sidės biz
nierių ; jis taikomas tik 
tiems, katrie laiko save di
deliais žmonėmis, ir geres
niais negu paprasti žmonės, 
nežiūrint to, kad jie patys 
yra kilę iš paprastų jurgių ir 
biznije nėra toliau pažengę 
kaip paprasta “bučemė” ar 
šiaip koks kromelis.

South Sidės lietuviški bi
znieriai turi suorganizavę' 
taip vadinamą Vaizbos Bu
tą, arba, kaip jie patys vadi
na, “Chamber čff Com-

kad taip ištikrųjų yra. Tas 
!jų tuščias pasiputimas yra 
; labai negeistinas.

Jurgis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.
B. Warrishui.—Knygų tuo

suose susirinkimuose tas;klausimu anglų kalba
galybė; vienos jų skiriamos 
specialiai moterims, kitos 
vien tik vyrams, o da kitos 

Man rodos, kad toks tuš- i šeimynoms. Tamsta nepasa-
čias South Sidės biznierių kai, kurios kategorijos kny- 
pasiputimas nieko gero ne- ga tamstai pageidaujama, 
lemia jų bizniams, jau ne- Jeigu norėtum bendro tun- 
kalbant apie tai, kad iš ša- nio knygos, kuri paliečia 
lies žiūrint ir žinant jų eko- maždaug visas šio klausimo 
nominę padėtį toks pasipu- pusęs, tai patartume įsigyti 
timas išrodo tikrai juokin- ‘‘Safe Counsel”. Nors tenai 
gas. Musų liaudis, matyda- yra daug nereikalingo bala- 
ma savo biznierių pasiputi- sto, bet yra ir labai gerų da
mą, pradeda nekaip į juos lykų. Knyga turi daugiau 
žiūrėti, ir laikui bėgant jie kaip 500 puslapių, apdaryta 
pradės tai jausti ant savo bi- stipriais odos apdarais, kai- 
znio. nuoja apie $2.00. Da gėrės-

Kultūriniame veikime ne- ?ėI{ra. tu,° klausimu lietuvių
tik South Sidės biznieriai, įaIboĮe ^8?“ 
bet ir visi Pittsbui^ho lie- Patai ėjas , taip pat $2. Abi. 
tuviai biznieriai negali nie- galit gauti Keleivio 
ku pasigirt. Kaipo tam tik-
ras luomas, jie jokiais dar- K. Batakiui.—“Keleivis” 
bais nepasirodė, ir nieko nė- negali skelbt darbo biurų 
ra atlikę be draugijų pagal- adresų dėl daugelio prieža- 
bos. j sčių. Visų pirma, tokių biu-

Jei pasitaikė koks nepa- rų yra labai daug, viename 
prastas parengimas, ar ko- tik Bostone apie 130, taigi
kia tautiška šventė, tai mu- jų skelbimas užimtų laikraš- 

merce”. Tas jų Butas skaito i sų gerbiami biznieriai, žino- ty labai daug vietos. Antras 
save viena “žymiausių” or- ma, užima pačias pirmąsias dalykas, beveik visi tie biu- 
ganizacijų ir pretenduoja vietas, nes jie, mat, yra biz- rai yra valdomi privatinių 
net vadovauti visam Pitts- nieriai; bet kaip reikia kur žmonių, kurie iš bedarbių 
burgho lietuviškam judėji- prisidėti aukomis, tai tie darosi biznį, o skelbti tokių 
mui. Ištikrųjų gi tas Vaizbos gerbiami biznieriai dažnai biznierų reikalus nemoka- 
Butas vargiai gali lygintis, būna pačioje paskutinėje mai laikraštis irgi negali, 
paprastai jurginei susaidei į vietoje. j Pagaliau, juos skelbt nėra
netik nuveiktais darbais, bet Gal būt kiek daugiau mu- nei reikalo, nes jų adresus’ 
ir vidujine tvarka. 'sų biznieriai prisideda prie galima rasti telefono kny-

South Sidės biznieriai nu-bažnyčių palaikymo: jie goj. Paimk draugas 1933 
pirko farmą ir dabar vafli- skaito sau už pareigą nueiti metų telefono knygą, “The 
na ją “Lithuanian Country į kunigėlio parengtą jomar- Boston Classified Tele- 
Club”. i ką ir praspendinti kvoterį- phone Directory”, o tenai

Tai yra aklas sekimas a- kitą.Bet jei svietiška draugi- rasi skyrių pavadintą “Em- 
merikonų biznierių. Matai, ja parengia kokią pramogą, nlovment Agencies”, kur 
dabar galima amerikonams tai musų South Sidės biznie- yra surašyti visi darbo biu- 
pasigirti, kad štai ir lietu- riai dažnai ir nosies neparo- rai bei samdymo agentūros.
viai biznieriai turi “Cham- do. Dažnai pasitaiko ir taip. ---------------
ber of Commerce”ir“Count- kad parengus draugijoms
ry Club’ą”.* kokią pramogą, South Sidės

Na, o jei jau turima bizneriai savo “Country ATIDARYMAS GEDIMI-
“Country Club’ą”, tai reikia Clube’e” surengia koki at- NO KLIUBO NAUJAI PA- 
ir kitais dalykais pameg- skitą jomarkėli arba “sur- STATYTOS KEMPĖS IR 
džioti amerikonus. Ir štai, prise parę”, nes jiems mat DVIT1IIITAC 
prasideda visokie išvažiavi- perprapsta maišytis su pa- rlKNlKAiJ 
mai į tą “Country Club’ą”, prastais Jurgiais. Bet jei bu- k • : k Nedėlioie 
kad palošus kortomis; pra- na kada įmami draugijų pa- LIEPOS—JULY 1933 
sideda visokių “surprize pa-rengimams orderiai, tai y Z/ ,
rių” rengimai vienų kitiems, South Sidės biznieriai nori. Pėdžia nuo 10 vai. ryte ir 
netik suaugusiems, bet ir 6 kad tie orderiai tektų jiems. traukai* iki vėlai vakare, 
metų vaikams. O jeigu jiems netenka, tai šiame piknike dalyvaus

Žinoma, nebūtų nieko ne- jie nusiskundžia, kad lietu- Naujos Anglijos didžiausi 
paprasta, jei musų biznie- viai neremia savų biznierių. ■ kliubai: Peabody, Lynn, 
riai, kurie sekioja stambių- O kad lietuviai biznieriai Lowellio ir Lawrenco. 
jų amerikonų biznierių ma- neremia savų draugijų, tai Tarp kliubų bus virvės 
das, butų jiems lygus; bet jie to nemato. įtraukimas, laimėtojai gaus
mūsiškiams toli šaukia nuo Tai tiek šiuomi kartu apie dovanas — sidabrinę taurę, 
amerikonų, katrie važinėja South Sidės biznierius. Aš Taipgi ;vra užkviečiami visi 
po savo “Country Club’us”( parašiau tai nedelto, kad'lietuviai.
ir “surprise parties”. i pažeminus biznierius, bet

WINDING GULF CREEK,
, W. VA.

Šioj apielinkėj yra kelia
tas anglių kasyklų. Pasta
ruoju laiku dirba 4-5 dienas 
į sąvaitę. Reiškia, dirba ne
blogai, bet bėda tame, kad 
darbo sąlygos prastos ir 
maža mokestis. Todėl ang
liakasiai gyvena skurde,nie
kad dolerio nemato, neku- 
riems nė kompanijos krau
tuvės nenori duoti kredito, 
nes angliakasis negalėjo 
užtektinai uždirbti. Kiek 
angliakasis uždirba, tai 
kompanija pirmiausia iš
skaito už rendą, šviesą, dak
tarui, ligonbučiui, bažny
čiai ir visiems kitiems šven
tiems, taip kad angliakasiui 
iš savo uždarbio nelieka 
nieko ir jokio kredito nega
li gauti. Tokiu budu anglia
kasiai badauja, daugumas 
angliakasių eina į kasyklas 
ir nesineša jokio valgio, nes 
netur už ką nusipirkti. Tai 
toks angliakasių gyvenimas 
dabartiniu laiku West Vir
ginijoj. Bet po ilgų vergijos 
metų gal ir mums teks su
triuškint vergijos pančius ir 
gauti biskį laisvės. Kuomet 
perėjo industrialis bilius, 
tuojau prasidėjo ir masinis 

. angliakasių organizavimas 
yra į UMW of A uniją. Anglia

kasiai rašosi į uniją visi, nes 
šiuom tarpu gavo laisvės, 
niekas jų netrukdo, kompa
nijų pastatyti geltoni “šu- 
nes” irgi neturi tiesos dau
žyt angliakasiam galvų už 
prigulėjimą prie unijos. Bo
sai taipgi negali pravaryti iš 
darbo už priklausymą prie 
unijos; žodžiu sakant, jau 
biskį turim laisvės. Neku
riu kompanijų superiai ir 
bosai bandė draskyti Rose- 
velto* išleistą proklamaciją 
angliakasiams. Bet tie ponai 
pakliuvo į belangę už savo 
didvyrišką darbą, gal neku 
riem bosam prisieis ir ilgoką 
laiką pabūti ant pakutos.
Kuomet organizavimo dar

bas bus užbaigtas pietų W. 
Virginijoj, tuomet unija pa
reikalaus mokesties pakėli
mo. Jeigu kasyklų operuoto- 
jai geruoju nenorės tartis 
su angliakasiais, prisieis pa 
skelbti streiką, nes nekurto
se vietose angliakasiai jau 
pilnai susirašė į uniją.

Šimonietis

HAVERHILL, MASS.

Gedimino Kliubas.

i

Leavenworth High Schoolę. 
Pinevičiai yra geri žmonės 
ir reikale visuomet saviems 
patarnauja.

P—lė Alvira Nainytė už
baigė 4 metų Wilby High 
Schoolę (buhalterijos kur
są) ir da ketino lankyti 
Post College. Ji yra gera pia
nistė ir taipgi dainininkė.

Toliau nuėjau pas Moc- 
kaičius. Jų podukra, Jennie 
Daugeliutė, užbaigė pradinę 
mokyklą ir pradės lankyti 
Leavenworth High Schoolę, 
mokysis stenografijos. High 
Schoolę užbaigė šie lietuvių 
vaikai: Helena Galgauda, 
su pasižymėjimu: Nelė Bal
čiūnas, Eva Galgauda, El- 
mira Nainis, Rose Versec
kas, Olga E. Baltrukonis, 
John P. Grebliunas, Mary 
Griškauskas, Albert F. Mu- 
raška, Mary Pinevich, An- 
na Aid. Pocius, Francis Ant. 
Šimkus, Adelė Jokimavich, 
Anna Stella Medalinskas.

Crosby High Schoolę bai
gė: Walter S. Cibulskis, su 
pasižymėjimu; Kenneth A- 
lyta, Edmund W. Jonušai- 
tis, Regina L. Kriugelis, Ed
mund Liaudinskas, John J. 
Liutkevičius, John J. Me- 
čiulis, Boleslovas J. Samuo
lis, Antanas Stasiūnas, Geo. 
J. Vilčauskas, Alfred Math. 
Vaičiulionis, George Ant 
Jurgaitis, Bernard J. Žu
kauskas.

Leavenworth High Schoo
lę baigė: John Alenskas, 
Anna M. Bukauskas, Jo- 
seph J. Arminas, Ignotas J. 
Bardzevičius, Charles J. 
Jurgonis, Ant. Joseph Ka- 
teiva, Charles W. Rūtenis, 
Benedikt C. Pranulis, Alb. 
Ant. Stodalius, Kasimir 
Strazdauskas. P. M.

WATERBURY, CONN.
Baigę mokslus lietuvių 

vaikai.

Dabar jau pasibaigė mok
slo sezonas, tai galiu prane
šti, kurių lietuvių vaikai bei 
mergaitės užbaigė mokslus. 
Užėjau pas savo senus pažį
stamus pp. Mažulevičius ir 
sužinojau, kad jų jauniausia 
duktė Lilijana užbaigė pra
dinę mokyklą. Bet ant ne
laimės neradau jos namie. 
Radau tik vieną Pranutę, 
kuri pasakė, kad pas juos y- 
ra atvažiavę svečių: Mažu 
laitienės brolis Vincas Pe
čiulis su savo žmona iš Bal- 
timorės; visi buvo išvažiavę 
ant farmų. Pranutė dabar 
lanko High Schoolę ir ren 
giasi ant mokytojos. Bet ji 
dabar susirupinus, kad čia 
uždarys mokytojų seminari
ją (Normai School), nes per 
daug yra norinčių eiti į mo
kytojas. Normai School vie
toje įsteigs Teachers’ Col
lege ir bus aprubežiuotas 
studentų skaičius.

Toliaus užėjau pas p 
Vincą PineviČių, kuris už
laiko vaisių krautuvę. Jų 
duktė Mariutė užbaigė Wil- 
by High Schoolėj stenogra
fijos mokslą, o sūnūs Povi- 
lukas užbaigė pradinę mo
kyklą ir dar pradės lankyti

ŠĮMET NIEKAS ATOSTO
GŲ J UŽSIENIUS NEVA

ŽIUOJA.
Lietuvos valstiečiai, kurie 

sunkiai dirba, jokių atosto
gų niekad neturi ir jų svei
kata niekad dėl to nenuken
čia. Tačiau miestų “ponai” 
pripratę atostogauti. Jiems 
vasaros atostogos, tai taip 
kaip davatkai velykinė 
“spaviednis”. Kitais metais 
visokios “efcselencijos” net 
į užsienį važiuodavo atosto
gas praleisti. Bet šįmet jau 
kitaip. Valdininkai ir pasi
turį miestiečiai vienas po ki
to persikelia į vasarojimo 
vietas, šiemet jas visas ku
rortais pavadinus. Pabrėžti
na tai, kad šiemet nevažiuo
ja į užsienio kurortus ir tie, 
kurie, būdavo, kasmet iš
važiuoja užsienin. Tai stam
besnieji pirkliai. Užsienin 
nevažiuoja ekonominio kri
zio dėliai, o žydai — Vo
kietijon nevažiuoja dėl hit
lerininkų režimo. Kol kas 
dėmesys kreipiamas į Birš
toną, Kulautuvą, Kačerginę 
ir A. Panemunę. Del to bu
tai tose vasarojimo vietose 
neatpigo, o Kulautuvoj dar 
pabrangę. Dabar Kačergi
nėj (visam sezonui) butas 
2—3 kambarių 125 lt. už 
vieną kambarį (vidutiniš
kai). Į paminėtus kurortus 
važiuoja žemesnieji .valdi
ninkai ir smulkesnieji pirk
liai, o pasiturintieji jau žiu
ri Klaipėdon. Įdomu kokios 
įtakos daro atostogos į butų 
kainas. Patyrinėjus šį daly
ką paaiškėjo, kad daugelis 
kauniečių, taupumo sumeti
mais, atsako butą, baldus 
sukrauna į pasamdytą san
dėlį ir važiuoja vasaroti. 
Del to dabar ir tuščių butų 
Kaune labai pagausėja. Na
mų savininkai butus nau
jiems nuomininkams išnuo- 
muoja 15—20*7 pigiau.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KĄ REIŠKIA JAPONŲ ĮSIGALĖJIMAS
KINIJOJ?

—Sveikas gyvas, tėve! lietuviu liaudis nuo to ne- 
Kodel taip nosį nuleidęs? pražūtų, kaip bijai, nes liau-

—Kad markatna, vaike, dis gyvena ne iš Smetonos, 
—O ką tai reiškia? j bet Smetona iš liaudies.
—Musų tautą nelemti no-

pasčiai užpuolė. Kas tik kur 
pasisuka, tai vis nesiseka. 
Ve, nupirkom Darijušiui 
naują rapleną, itaisėm gerą 
inžiną ir pripylėm pilną ge
so, kad nulėktų per marias i 
Lietuvą, bet nelekia ir ga- 
na.

—Da gali nulėkt, tėve.
—Bet aš galiu tuo tarpu 

ir numirti belaukdamas. Tai 
kas man iš to lėkimo, Maike, 
jeigu aš jo nematysiu!

—Žmonės turi mirti, tė
ve; kitaip jie nesutilptų že
mės paviršiuje.

—Tavo kalba, Maike, nei 
kiek manęs netiešija.

—Ko tu taip rūpiniesi, 
tėve, apie tą skridimą? Juk 
ne tu vienas aukavai tam 
reikalui kvoteri!

—Kad tai butų tik vienas 
tas skridimas, tai aš tiek 
daug nekėrvčiau; ale yra ir 
kitokų smutkų. Ve, italijo
nas sumušė musų Šarkį. Tik 
vieną didvyrį turėjom, ir 
tas atsigulė...

—O ką tau Šarkis, tėve? 
Juk jis tau nei draugas, nei 
kaimynas. Jeigu nueitum 
pas jį pinigų pasiskolyt, jis 
nenorėtų su tavim nei kal
bėti.

—Bet mano dūšią, vaike, 
spaudžia da ir trečias smut- 
kas. Lietuvoj buvo nušautas 
pralotas Olšauskas. Dabar 
nei vieno garsaus vyro musų 
tauta neturės! Ar tai ne- 
markatna, Maike? Į trumpą 
laiką trįs sopulingi smut- 
kai!

—Ar jis buvo tavo gimi
nė, tėve? , <

—Ne.
—Tai kam tu jo taip gai

liesi?
—Buvo geras žmogus.
—Ar tu manai, tėve, kad 

jį nušovė už jo gerumą?
—Taip nekalbėk, Maike, 

ba juokų čia nėra. Nuo to 
laiko, kaip Lietuvos valdžia 
pradėjo davatkas daryti 
Gedimino ordino kavalie
riais, ant musų tautos pra
dėjo kristi visokios nelai 
mės. Neduok Dieve, jeigu 
koks pripotkas dabar atsiti
ktų Smetonai, tai visas musų 
narodas galėtų pražūt.

—Bet juk pats Smetona 
tuos ordinus davatkoms ir 
dalija, tėve.

—Jes, Maike, vedluk to 
aš ir bijau, kad Gedimino 
dvasia gali jam užtai atker
šyt.

—Kad ir atkeršytų, tėve,

-Vedluk tavo rokundos,
Maike, tai išeina, kad boba 
iš ratų, tai ratams lengviau, 
ar ne?

—Kam čia, tėve, ‘‘bobą” 
kaltinti! Juk tą patį galima 
pasakyti ir apie vyrą.

—Na, tiek to, Maike! Dėl 
bebos mes faito nekelsime. 
Bet kaip tu rokuoji, vaike, 
kas galėjo padaryt tokią no- 
glą smertį pralotui Olšaus
kui?

—Aš, tėve, ne buitinin
kas.

—Kažin, Maike, ar tai 
nebus bedievių darbas?

—Aš taip nemanau, tė
ve. Bedieviai yra apšviesti 
žmonės ir jie tokio žiauraus 
keršto niekad nevartoja. 
Antras dalykas, jie kunigų 
bizniams netiki, todėl pra
lotas Olšauskas neturėjo 
progos jų nuskriausti. Bet 
jis yra nuskriaudęs daug ti
kinčiųjų žmonių, kurie buvo 
su viskui jam atsidavę. Tai
gi veikiausia iš tų kas nors 
ir paleido jam kulką.

—Kaip ten nebūtų, Mai
ke, vistiek iškada kunigo. 
Eikim, vaike, pasimelsti už 
jo dūšią.

—Jeigu tu tiki, tėve, kad 
jis toks šventas, tai Hhm da 
už jį melstis? Juk jis turėtų^ 
dabar jau pietus valgyt pas 
Dievą už stalo.

—Tfu, Maike! Tu vis sa
votiškai!...

Kritus 4,000 metų senumo 
Kinų sostinei.

Šiomis dienomis Kinija 
pasirašė karo paliaubas su 
Japonija. Tai reiškia Kini
jos pasidavimą Japonijai.

Japonai jau turi savo ran
kose senąją Kinijos sostinę 
Pekiną. Tiesa, jie Pekino ne
užėmė. pro vartus neįėjo, bet 
turi užėmę Pekino geležin
kelio stotį ir to gana. Prie 
miesto vartų patys kiniečiai 
savo tarpe mušasi — už sau
gų pasitraukimą.

šiandien japonai, laiky
dami apsiaustą 4000 metų 
senumo Kinijos sostinę, ki
niečiams galvų nebekapoja, 
bet dalina į gabalus visą 
Kinijos kraštą.

Kinijos jau nėra. Yra tik 
likusi kokia tai beforminė 
masė, kuri tik vos-vos dar 
išlaiko senos valstybės or
ganizmo pavidalą, ištverusį 
per keturiasdešimts šimtų 
metų.

Jau pradžioj šio šimtme
čio buvo aišku, kad toks 
persenęs organizmas ilgai 
laikytis nebegalės.

Baltosios rasės įtaka at
rodė lyg toksinas sename 
geltonos imperijos organiz
me. Tai, kas daugeliui Va
karų pasaulio buvo atjaunė- 
jimo ir atgimimo ženklu,— 
nuvertimas monarchijos ir 
respublikų įsteigimas —Ki
nijai tai pasidarė puvimo 
priežastim. Reikia atminti, 
kad jau dvidešimts metų Ki
nijoj tęsiasi naminiai karai. 
Kinijoj nėra vienalytės val
stybės, nėra bendros val
džios. Gyventojai amžinai 
kenčia nuo besikaujančių 
dėl valdžios generolų.

Galbūt iš tų konvulsijų 
kuomet nors butų išaugusi 
nauja tvarka, bet japonų 
kardas pasiskubino dalykų 
eigą dirbtinai pagreitinti.

Klaidinga butų sakyti, 
kad japonų akcija Kinijoje 
reiškia “šviesą iš rytų”. Ji 
reiškia greičiausia gaisrą, 
karo siaubą iš rytų. Kol kas 
dega tik Kinijos stogas, bet 
kaip toli gaisras gali nueiti, 
tai niekas negali da pasaky
ti.

Lietuvių Kolonija
Pietų Amerikoj Ne- 

„ . , Zizri Pritarimo,tos žemes sudaro apie 3,- .
000,000 keturkampių kilo- Pietų Amerikoje, ypatin- 
metrų plotą. gai Argentinoje, jau keliatą

Mandžurijos žemės gilu- kartų buvo bandoma įkurti 
mose guli didžiausi turtai, lietuvių kolonija. Iš pradžių 
Tiems turtams pasigrobti tam sumanymui buvo nema- 
Japonija panaudojo visas ža pritarimo. Bet kolonijos 
savo jėgas. -organizatoriams rūpėjo tik

Visa Japonijos armija su pasininigauti. Jie gavo už 
17 divizijų, iš kurių 9 yra pusdykį nemaža dykos že-

Sveikatos Skyrius
šj skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

APIE ADENOIDUS

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

| Kadangi adenoidai randasi 
kvėpavimo take, žinoma, pačioj

Valdžia Paleido Tūk
stančius Tarnautojų.

Birželio 30 dieną pasibai
dė Jungtinių Valstijų val
džios apyvartos metai. Bai
giant tuos metus, jos knygos 
parodė $1,760,000,000 defi
cito. Kad šita “skylė” val
džios kišeniuje neitų didyn, 
ateinančiais metais norima 
-umažinti išlaidas visu bi- 
lionu dolerių. Tuo tikslu vi 
dems valdžios tarnautojams 
buvo numušta 15% algos ir 
prie to d a daug tarnautojų 
visai tapo paleista. Viename 
tik Washingtone daugiau 
kaip 3,000 žmonių neteko 
valdžios “džiabų”. Neteko 
“džiabo” ir Volsteadas, pro
hibicijos įstatymo autorius, 
kuris iki šiol buvo prohibici 
jos administratorium 8-tam 
distrikte. Naujoj Anglijoj 
išdrėbtas iš prohibicijos tar
nybos Henry Goonough ir 
13 jo agentų,

Midi

viršutinėje daly, tai jiems už
tektinai peraugus visai užpildo,

tą dalį kvėpavi-
moderniaškiąusiai paruoš- ; mės ir pradėjo pardavinėti atsitikimas, ypač pas vaikus, mo kanalo, kad oras nebegali 
tos, stovi tarnyboje ir kai-Į ją žmenėms, žadėdami te- Jie randasi užpakaly nosies pri- liuosai vaikščioti. Kitais žo- 
nuoja Japonijai po 250 mi- nai įkurti rojų. Žmonės SU-1 augę prie priešakinės sienes vir- džiais sakant, užpakalinė nosies 
lijonų dolerių metams; kita kišo savo pinigus, O pirktoji, šutinės dalies nosinės koserės. ■ atvara adenoidais taip užsikem- 
tiek kainuoja laivynas. Yi-jiu žemė kaip buvo tyriau-' Taigi mes juos užtinkame kaip ša, kad nesti jokios galimybės

Adenoidai yra labai paprastas tarsi kamščiu 
mo

sos tos pajėgos yra mestos kiais, taip ir pasiliko. Žmo-! tik toje vietoje, kame užpakali- 
į užimtųjų ir užimamųjų te- nes turėjo jos išsižadėti. Sy- nė nosies atvara atsidaro j ko- 
ritorijų sritis. Vadinas, Ja-;kį šitaip apgauti, daugiau į serę kuri žemyn eidama susi j un- 
ponija jau išmetė virš mili- (kolonijas jie netiki. Be to, jgia galų gale su plaučiais. Ade- 
jardo jenų karui, kurio for- • nuo žemės ūkio visus atbai- (noidai susideda iš labai minkštų, 

dė pulkai skėrių, kurie su- taip vadinamų lymfoidiškų au- 
naikino ūkininkų pasėlius,1 dinių, kurie prie tam tūlų aplin- 
palikdami tik juodus lau-, kybių turi ypatybę, tai susitrau
kus. i kti, tai išsiskėsti. •

“nėra”

“Ugnagesiai”, kurie platina 
gaisrą.

Prieš trisdešimts metų ru
sų caro generolai vaikiška
me naivume girdavosi, kad 
japonus jie “kepurėmis ap- 
mesią”. Japonai nieko nesi
gyrė, nieko nesakė, o tik su 
mušė ir generolus ir karei
vius ir visą caro Rusiją.

Vėliau raudonosios armi 
jos generolai taip pat kal
bėjo ir gyrėsi, subolševikin- 
šią Kiniją ir revoliucijos 
gaisrą išplėšia į pačią Indi
ją. Japonai taip pat riieko 
nesigyrė, o ruošėsi.

Pagaliau taip pat nesi- 
girdami užėmė visą Man- 
džiuriją ir pasiaiškino, gir
di, mes norime tik tvarką 
palaikyti; užėmė ir Džeho- 
lą, ir taip pat, girdi, mes 
tik taikos palaikymo dėliai. 
Kai japonų armotos ir bom
bos baigė griauti Šanchajų, 
ir tuomet, girdi, norime tik 
užkirsti kelią japonų prekių 
boikotui, kurs kenkia Kini
jos ir Japonijos draugin
giems santykiams.

Šiandien jau metai aršaus 
karo Japonijos su Kinija ir 
japonai užėmė jau ketvirta
dalį didžosios Kinijos impe
rijos, nors karas nepaskelb
tas. Tolim. Rytai skęsta karo 
gaisre, bet japonai tik “gai 
srą gesiną”.

Japonija jau lygi Europos 
ketvirtadaliui.

maliai
'Kas gali Japonijai pasi

priešinti.
Ar Japonija po visa to 

gali klausyti Tautų Sąjun
gos arba kitų baltųjų tautų 
perspėjimų?

Japonijos tikslai siekia 
kur kas toliau. Visa, ką ligi 
šiol ji padarė, yra tik Įžan
ga į ką ji mano daryti: už
valdyti visą Azijos rytų pa
kraštį nuo Geltonosios juros 
ligi Kamčatkcs ir Beringo 
pertakos, nuo kurios tik už 
40 kilometrų jau ir Amerika 
ir Alaska.

Įžanga jau prasidėjo kon
fliktu su SSSR dėl Rytų 
Kinijos geležinkelio.

Sovietus japonai nurami
no žadėdami iš Mandžuri
jos iždo sumokėti 300 mili
jonų rublių. Sovietai, žino
ma, sutinka, nes perskau- 
džiai tebeatsimena 1905 
metus.

Dabar užėmę Kiniją, ja
ponai galės atsisakyti mo
kėti sovietams ir tą sumą, 
aiškindamiesi “giną Rusi
jos interesus.”

Paėmę Rytų Kinijos ge
ležinkelį japonai jau galės 
tvarkytis visame Rusijos pa
maryje, net ligi Baikalo eže
ro.

Ar Sovietai šiandien gali 
eiti karan su Japonija, kuri 
turi “tik” 70,000,000 gy
ventojų namie ir 20,000,000 
Korėjoj, o ryt turės šimtus 
milijonų kiniečių, mandžu- 
rų, buriatų, ir turi stipriau
sią armiją ir laivyną visoj 
Azijoj ir Pacifike?

Atstumus Rusiją nuo Ra
miojo okeano, to okeano 
užvaldymas bebus tik tech
niškas žaislas. Gal .tai bus 
p.o 5, gal jo 10 metų, bet Ja
ponijai yra laiko.

Kinija buvo per porą 
šimtmečių gera medžiaga 
mandžurams, taip pat ji ga
lės būti gera medžiaga japo
nams. Japonija senai žiuri Į 
Pacifiką. Su kuo jai teks 
imtis dėl šio vandenyno? 
Belieka viena Amerika, ku
ri neramiai seka gaisrą Ry
tuose, bet nesijaučia pakan
kamai galinga tą gaisrą tuo
jau imtis gesinti. Ar ji jau
sis galingesnė vėliau?

JAUNIALSIS TEISĖJAS.

ŠOKIAI ir MOTERIS
“Jei mažus šuniukus įme

sti į vandenį, tai jie jau mo
ka plaukti; jei maža mer
gytė išgirsta muziką,—ji 
jau moka šokti”. Taip išsi
reiškė nepersenai vienas vo
kiečių profesorius, kalbėda
mas apie moterį ir šokius. Ir 
iš tiesų moteris su šokių kul
tu yra susijusi jau iš seno
vės. Dar senovės Graikuose 
dievo Dionizo garbei pus

kalbėt,ko nemaskuota mote
ris visgi nesiryžtų.
• Tačiau šie išvedžiojimai 
musų jaunuomenės anaiptol 
nepaisomi. Laiko dvasia ir 
jaunystė ima savo. Moder
niški šokiai pasiekė kurčiau- 
sius provincijos užkampius 
irr šokama iki įniršimo.

—Šokiai — ^ako prof. 
Murray, — kaip ir kitokios 
pramogos, negali būti blogi

nuogės merginos reiškė gra- ar dorovingi. Jie yra links- 
----- --  - - * mi, arba lėtesni ir niekur šo

kių vadovėliuose nepasaky
ta spaust prie savęs damą ar 
žargytis. Šokiuose randa kas 
ko nori: sportininkas mank
štos, ištvirkėlis jaudinimosi, 
o estetas grožio, gracijos ir 
džiaugsmo. Piktas ir paniu
ręs žmogus šokti ir džiaug
tis negali. Tik nuoširdi, at
vira ir linksma natūra savo 
judesiais moka linksmintis 
ir linksminti kitus.

Nešvarus ir gašlus žmo
gus ir į bažnyčią eina ne 
melstis, bet “bobų pašaudy
ti”. Tokiam ar tokiai savo 
gašlumui patenkinti tinka 
ne tik šokių salė, bet viso
kia vieta.

Šokių tikslas yra pramo
ga ir linksmumas. Jaunuo
menė šokius lanko ir dėl to, 
kad ten galėtų susipažinti, 
susitikti su savo išsvajotu. 
Ten jai yra proga parodyti 
tas savo ypatybes, tą savo 
grhkštumą, kūno linijas, ku
riomis didžiuojasi, ir savo 
apdarus. Bešokdama ji 
stengiasi tobulėti, rodytis 
graži. Šokiai žmogų suvi- 
suomina, įpratina jį indivi- 
duališkai įsileisti į visuome
nę. Pagaliau, šokiuose mo
teris ištiria vyrą, jo palinki
mus, džentelmaniškumą ir 
nuomonę apie moteris.

Tik šokiai neturi išeiti iš 
savo ribų. Labai negražų į- 
spudį daro pašaliečių krai- 
pymasi, pernelyg didelis 
grakštumas ir noras išsiskir
ti nuo kitų. Musų liaudiškie
ji šokiai šiuo atžvilgiu yra 
gana geri, tik jie gal kiek 
kolektyviški, grupiniai ir ne
visai tikę asmenybei jude
siuose pasireikšti. Miestuose 
jie neturi pasisekimo todėl, 
kad judesiuose vaizduoja 
lėtą sodžiaus tempą, kuklu
mą ir romantizmą bei idili 
ją-

—Jauna moteris — sako 
m-me Morande—per šokius 
įeina į visuomenę, išmok
sta pažinti gyvenimą ir tą 
lytį, su kuria jai teks ženg
ti. Bet ji visada turi atmin
ti, kad kaip kiekvienoje vie 
toje, taip ir šokiuose ji ne

kščiais judesiais tautos pa
dėką ir džiaugsmą už vin- 
uogių derlių. Rytuose ir In
dijos maharadžų rūmuose, 
šokėjos šoka irgi dievų gar
bei, o musų didmiesčiuose 
šokiai, baletas veikia į žiū
rovų sąmonę raminančiai. 
Garsioji Isadora Dunkan sa
vo judesiais sugebėdavo iš
reikšti įvairių tautų himnų 
siekimus, tautinius, sociali
nius jausmus. Šokiuose ir 
plastikoj ji numatė net nau
ją Europos renesansą, kūni
šką ir dvasinį atgimimą. O 
kaip sujaudino Europos 
“mąstančiąją visuomenę” 
negrės Žozefinos Beker eg
zotiški šokiai ir raumenų 
krutinimas!

Kada filosofijoj ir politi
koj įsigalėjo individualizmo 
vietoje kclektivizmas, tai ir 
scenoje pavienes šokėjas 
pradeda pakeisti kolekty
vas.

Šokiai taikomi ir epochai. 
Senais gerais ir ramiais lai 
kais didikų skonį ir nuotai
ką labai atatiko lėtas ir siū
buojantis menuetas, polone
zas, o 1912 m. vokiečių kai
zerio reskriptu “kaizeriškos 
armijos ir laivyno” karinin 
kams buvo griežtai užginta 
šokti tango. Musų “džiaz- 
bandiškaiš” laikais jau čarl
stonai, fokstrotai labiau ata- 
tinka laiko dvasią, negu 
valcai ir kiti kameriniai šo
kiai.

Daug kas modemiškuose 
šokiuose mato nusižengimą 

j dorovei ir jaudinimą eroti- 
inių jausmų. Padori ir save 
: gerbianti moteris neturinti 
-teisės trainiotis dancinguo- 
'se. Yra net aiškiai nustatyta,
; kad stipriai susiglaudę 
priešingos lyties kūnai, pri- 

isilytėdami koreliacijos or
ganais, sukelia erotinius 
jausmus, kuriuos dar ugdo 
šokių muzikos garsai. Tan
go, rumbo ir kitų moderniš
kų šokių žingsniai, figūros 
yra taip nustatytos, kad 
glaudus prisilytėjimai, kojų 
išmetimas, kaip tik ir duoda 
progos sukelti moralistų ur
zgimą. Iš kitos pusės karna- turi nustot savo moterišku- 

Fort Myers, Fla., apskričio ir valai ir maskaradai duoda j mo, to svarbiausio ginklo 
vaikų teismo magistratas yra progos užsimaskavusioms jos gyvenime, kuris atstoja 

Mandžuriją, Vidurinę Mon- jauniausis teisėjas visame pa- merginoms ar žmonoms krė- į jėgą, kardą ir rinkiko kor- 
goliją, čili provinciją su Pe- šauly. Jis turi. tik 22 metų am-, sti visokius šposus, nepado-. telę.
kinu ir Sinmi provinciją. Ši-__  ’i iai elgtis, dviprasmiškai J Kamilė Vingelaitė.

Japonija turi užėmusi jau 
nas teritorijas:

1

kvėpuoti per nosį. Tokie asme
nys yra priversti kvėpuoti per 
burną, nes kitaip oro negalėtų 
įtraukti į plaučius. Kvėpuojant 
išimtinai per burną, aiškus da
lykas, reikia veik visados būti 
išsižiojus. Užtat tokius žmones 
ir vadina išsižiojaliais.

Kvėpavimas per burną yra ne 
tik nepatogus, bet ir sveikatai 
žymiai kenkia. Nosis yra taip 
subudavota. kad kvėpuojant per 
ją, dulkės, bakterijos ir visokie 
kiti nešvarumai sulaikomi ir to
kiu budu neleidžiami patekti į 
plaučius, kur tai visa daug ža
los pridarytų. Taigi, eidamas 
per nosį oras, esti sušildomas, 
jei jis peršaltas; sudrėkinamas, 
jei jis persausas. žodžiu sakant, 
nosis prirengia orą taip, kad pa
starasis patekęs į plaučius jų 
nepažeistų. Gi burna šių visų 
taip svarbių pareigų negali at
likti. nes ji ne tam tikslui skir
ta. Per bumą kvėpuojant visos 
dulkės, bakterijos ir šiaip įvai
rus nešvarumai tiesiog pasiekia 
plaučius, kame sukelia erzinimą 
arba įdegimą, kas vėliau ar ank
sčiau veda net prie rimtos plau
čių ligos, štai, dėl ko kyėpavi- 
mas per bumą yra pavojingas ir 
štai dėl ko tokio kvėpavimo rei
kia vengti. Tas yra pavojinga 
kaip suaugusiems, taip ir vai
kams. Pastariesiems, reikia pri
dėti, esti iš to dar daūgiau pa
vojaus. Mat, vaikams augant ir 
negalint kvėpuoti per nosį. pasi
reiškia įvairių malformacijų, iš- 
sikreipimų burnos ir nosies kau
luose. kas sugadina išvaizdą ir 
taipgi kramtymo aparatus, kas 
ir su didžiausiomis pastango
mis retai tegalima atitaisyti.

Pas suaugusį žmogų adenoi- 
dus pažinti nesant gydytoju, 
yra gana sunku. Negalėjimas 
kvėpuoti per nosį gali pareiti 
nuo daugel kitokių priežasčių, 
kaip tai: peraugusi arba gero
kai iškrypusi nosies pertvara, 
gleiviniai polypiai (polypiai yra 
labai minkšti gleiviniai audiniai 
maišelio pavydale augą iš glei
vinės nosies plėvės), peraugę 
turbinkauliukai arba jų audi
niai ir t.t. Tiktai tinkamai išeg- 
zaminavus galima nustatyti 
priežastį negalėjimo kvėpuoti 
per nosį. Pačiam nustatyti diag- 
nozą ir gydytis yra netik nega
lima, bet tuo pačiu sykiu labai 
nesaugu.

Adenoidus galima gana len
gvu budu išgydyti. Kadangi ade
noidai yra tam tikri audiniai 
(mėsos), kurių kartais esti ytin 
apsčiai ir iš priežasties gana ke
blaus priėjimo prie jų, tai vais
tais jų panaikinti nėra galimy
bės. Tačiau operacijos keliu juos 
galima labai lengvu budu paša
linti. Pati operacija yra priskai- 
toma prie mažųjų, nepavojinga, 
ima tik visai trumpą laiką tai 
atlikti ir sėkmės, bendrai kal
bant,- pilnai patenkinančios.

Adenoidai yra nepaveldėjama 
liga, t. y. jei vienas ar abudu tė
vai turi adenoidus. tai nereiškia, 
kad jų vaikai apsigims su jais. 
Ir šiaip jau vedusių gyvenime 
adenoidai nedaro jokios įtakos 
kasdieniniame gyvenime, neigi 
Į sekamą kartą. Iš kitos pusės, 
pačiam asmeniui turinčiam ade
noidus gali reikšti rimtų ir ne
pagydomų nesveikumų, jei pasi
lieka ilgą laigą. Savaimi jie re
tai kada pranyksta. Tokiu budu, 
juo greičiau adenoidai prašali
nami operacija, tuo mažiau pa
vojaus dvi kmilplikut Ųll.
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Įvairenybes
Didelis Kolumbijos Upės Išsiliejimus.

Japonija Naudojasi Vokietijoj Žada Ro- 
Politine Pasaulio Į myt Visus Žydus.

Suirute. Tautiniai juodašimčiai tuo
m . . i • « ' budu nori apsaugot savoTuo metu, kai Europos

valstybių dėmesį koncent- „ ‘*uto’ cy*tum* • 
ruoja keturių didžiųjų vals- Medicinos^ patarėjas dr. 
tybių paktas ir pasaulinė e- Vellgoth, rašydamas Vokie- 
konominė konferencija, Ja- tijos Medikų Asociacijos 
ponija tęsia nevaržomai sa- žurnale, reikalauja vyriau- 
vo politiką Azijos žemyne. s>’bės kleisti įstatymą ste- 
Kinija buvo priversta pasi- rimuoti tas gyventojų kate- 
rašyti karo paliaubų sutar- gorijas, kurias jis išvardina 
tį, kuria patvirtinama Ja- esant žemesnėmis. I
ponijos sudaryta Mandžuri- Jis išvardina 7 grupes: 
joj faktiška padėtis. Tuo pa- silpnapročius, bepročius, e-
čiu metu Japonijos santy- pileptikus, antisocialus,(kri- m . fD.*:.. v f kiai su Sovietų Rusija pri- minalistus ir kt). nebylius, Tautų Lyga Nori bu- PopieZlUS PlJUS XI

• » . • ♦ v v Ir *■» v I vvMiir. f m ■ ■ " * V ■ S

štai kaip išrodo šiomis dienomis patvinusi Kolumbijos upe Oregono ir valstijose. Kur bu
vo upės sala ir miškas, dabar tik medžių viršūnės kyšo iš vandens.

ima tokias formas, .kurios fiziškai silpnus (džiovinin- tvarkyti ČiaOMlS. 
aiškiai rodo, kad Japonija kus irkt-) ir svetimrasius. a ~
jaučiasi gana stipri Rytų Ki- Paaiškindamas, kodėl jis Kiekviena valstybė turi

Esąs Žydas!
Hitlerininkų

SUIMTAS TAURAGĖS 
PAŠTO VIRŠININKAS.

PAJIESKOJŪKALAPIPLĖŠĖ PHILADEL- 
PH1JOS CIRKĄ.

X”-0U įanditai Pajieškau mano mylimos žmonos ir 
Phll&dčlpniJOJ pereitą SŽį- dukters Julytės. Prašau šiuomi labai
vaite užpuolė sustojusio Čia gražlai kad greitai sugrjžtumėt. Jei-. J* _ gu nenorėsit su manim kartu gyvent.Cirko kompaniją ir atėmė tai pasiimkit fornišius negu palikt 
$6,000 pinigų, kurie buvo
paskirti darbininkų algoms.

JIEŠKOMI
Lietuvos konsulatas New Yorke 

prašo mus paskelbti, kad iš Lietuvos 
yra pajieškomi šie Amerikoje gyve
nantį lietuviai:

KULIAŠIUS, Ignas, kilęs iš Ots- 
kavičių km., Kamajų v., Švenčionių 
apskr., okup. Lietuvos dalies, seniau 
gyvenęs Bostone.

ant niekų. Prašau sugrįžt. (28) 
J KLIMAS

22 Scholes St, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių ir pusbrolių Jono 
Jasincko, Alberto Musteiko, Kazimie
ro ir Antano Bikelių; paeina iš Ute
nos apskr , Vajesiškio parap. Prašau 
juos pačius atsišaukti arfoš kas apie 
juos žino, malonėkit pranešti už ką 
busiu labai dėkingas. Turiu svarbių 
reikalų. (27)

P. YAUNESKIS
351 Magnus Avė. Winnipeg, Man.

CanadaKLIMAVIČIŪTĖ Ona, kilusi iš 
Gustaičių km., Veiverių v., Marijam
polės apskr. BRONĖ DAMAšEVIČIENĖ pajie-

KUNAV1ČIUS Šimas,' ir KRISIU- škau savo vyro Jono Damaševiėiaus, 
NAITĖS Anelė, Marė ir Mikalina,' jis paeina iš Kauno gub., Baisiogalos 
seniau gyvenę Brooklyn, N. Y. . parapijos, 50 metų senumo. Jis ma-

JOVARAUSKAS, Jurgis, kilęs iš ne paliko 1916 m. ir nuo to laiko aš 
Naukaimio, Raudonės v., Raseinių negaunu nuo jo jokios žinios, ar jis
apskr., dirbęs anglies kasyklose.

JOKUBICKAI—JONUŠKOS, Mi
kas ir Stasys, Amerikon atvykę prieš 
karą, turi seserį Julijoną Norkaitie- 
nę.

JOKUBAUSKAS Vincas, vedęs 0- 
ną Snapauskaitę, kilę iš Varnių apy
linkės.

JACKEVIČIUS Jeronimas, gyve-
Prieš kuri laiką Tauragės Ferry St > Newark’ n. j. ir

u_____ o______ _ pašto viršininkas pranešė,j jeselskis, Dzidoriaus s., vac-
nijos geležinkelio klausimu. »t«1uk«.ir svetimrasius, dr.'čigonų ir jįj klausimą. Kai-; Vokieii nacionalsociali- kad jo vedamas paštas išplė-
kad galėtų ir čia sudaryti Vellgoth sako: no- ^omijfra ^ siek^ tiek stų 53^^15 “Voelkisches ?tas; Darant kvot3 paaiskė-J^monKEvičiAi.^ys ir Vincas,

sensactja

įvykusio fakto padėtį nii- kiek galima užkirsti ke- - pripratinti ramiau g^enti jd«kij,‘kad pašto viršininkas p. ££•
bijodama per didelių komp-svetimam kraujui išimai-.kitur tebera tikn klajokliai. .. * Macevskis jau iš seniau bu- *•
likacijų. Jau dabar ši gele-šyti i musų tautinį organiz- Austrija, Vengrija, Jugo-( t'p iežius pįjus XI buda. vo padaręs iki 12,600 litų iš-
žinkelio linija praktiškai y- mą. Todėl žydai, negrai, Įslayija, Čekoslovakija ir mag k^rdinolu turėjo Achilo aikvojimą ir norėdamas są
rą Japonijos kontrolėj. Lig mongolai ir panašios tauty 
šiol nebuvo galima priversti kės turi būti sterilizuotos, 
Japonijos prie reguliarių de- neatsižvelgiant į jų sveikatą 
rybų tos geležinkelio linijos ar nesveikatą.” 
klausimu. Kaip matyti, ir Mums gi rodosi, kad šito- 
Jungtinės Valstybės nerodo kia operacija geriausia tik- 
noro dėl Mandžurijos kelti tų pačiam Hitleriui ir io sė
jau sena konfliktą su Japo- kėjams, nes didesnių idijotų 
nija. Jungtinių Valstybių, už juos juk nėra.
Baltieji- Rūmai ne kartą yra1 ---------------
pareiškę pageidavimo, kad LENKAI SUDRASKĖ VO-

KIEČIŲ VĖLIAVĄ SU 
SVASTIKA.

Į lenkų uostą Gdynę atė-

Rytų Azijoj butų pasiekta 
santykių atsipalaidavimo ir 
bendradarbiavimo. Esą,
Jungtinės Valstijos, cha- . ,. ......
rakterizubdamos Mandžu- Jį an5 d,ien. vokleclV laivas 
riją, kaip dominiją, nori tuo ' ■ į»Į lenką mimą pa-
budu vikriai išvengti ofi- į į!ko >?bal. -nedraugingai.
cialaus Mandžurijos, pripa-Kaip tik laivas buvo pritvir-
zinimo. tintas prie krantinės, į jį bu

vo paleista plytgaliu ir laivo 
įgula buvo išplūsta. Padėtis 
pasidarė tokia pavojinga 
kad laivas turėjo perplaukti 
i kitą uosto dalį. Tačiau ke-

LIETUVIŲ KOLONIZA
CIJA PIETŲ AMERIKOJ.

Draugija užsienio lietu
viams remti jau seniai svar- Hasdešimts lenkų nusekė pa 
sto klausimą kaip orgam- ?kui ir laivą vėl ėmė bom- 
zuoti lietuvių kolonizacija Parduoti. Vėliau vienas len- 
Pietų Amerikoje. Tačiau dėl, kag pįp0 į iajVą jr pagrobė 
lesų stokos ir kitų pnezascių j vokiečių vėliavą su svastika, 
sis klausimas ilgai negalėjo kurį anį kranto buvo susi 
Įgyti konkretaus sprendimo.
Bet pastaruoju laiku kai 
kurie Pietų Amerikos lietu
viai patys pasišovė tuo klau
simu draugijai padėti. Šis 
klausimas pradedama svar
styti Pietų Amerikos lietu
vių spaudoje, o draugija 
“Lietuva” ruošiasi išdirbti 
kolonizacijos planą. Tuo 
reikalu manoma greitu lai
ku pradėti atitinkamas stu
dijas. Savo didelį darbą ma
no varyti kontakte su drau
gija užsienio lietuviams 
remti. Todėl draugijoje užs.

rinkusių lenkų suplėšyta j 
skutelius. Daug laivo langų 
buvo iškulta. Policija, kuri 
per vėlai atvyko į ekscesu 
vietą, pažadėjo atlyginti už 
padarytus nuostolius ir nu
pirkti naują vėliavą su sva- 

! stika.

ESTIJOJ NEDUODA FA
ŠISTAMS GALIOT.

Talino estų laikraštis “Ka- 
ja” praneša, kad artimiau
siomis dienomis Estijoj lau

Lenkija turi kuodaugiausia R .. , ,, < Q
čifronn Tostai šalvs ir atsi- Kaui vara^- Jis \ienos U- 

į 'Tautų pX Jandy žydės neteisėtas su-
nadėti iu čirenus su-'nUS' Tos Z-vdeS Pavarde — 

variai ” iLitman. Mes galim apsaugo-
Yra pasiūlytas planas Vokietiją nuo suirimo tik

tada, jei musų socialistine? Pgy . . j, revoliucija nutrauks visus
nors negyvenamoj saloj Ra- u
miaiame ar Atlanto vande-'rysius’ Jungiančius mus su mmeTemsbu«futeikra4-,Vakar« valstybėmis. Mes

įranki.; tain turim nutraukti retežius, ku- 
n. bu™m prikaustvtiGintis k |Prie Romcs * Pria ž>'dij°’s ”

Tam planui pritaria taip1
pat Rusiia. Rumunija. Ispa- UŽMIGO SVEIKAS, PA- 
nija ir Italija, kur čigonai BUDO AUTOMOBILIAUS 
nuolat negyvena, bet kas-J PERVAŽIUOTAS, 
met ištisomis ordomis atsi-
crausto.

venamosios vietos čigonų y- «»egojo. Į tą vietą atyazia- 
ra apie 500,000, neskaitant taksi automobilis ir no 
klajoklių čigonų šiaurės Af- apsisukti. Šoferis ma 
rikoj. Austrija pirmoji pa- s,n? Padave atbulą ir. ne 
siūlė čigonu koloniAcijos matydamas miegančiojo, 
planą, nors tas darbas, at- atbulas pervažiavo Giedrai-
rodo bus labai sunkus. Ci- ,nub“d,F
gonai labai įprato sukčiauti ®auto bet automobilis eme 
ir daugelis jų turi nasiga- važiuoti pmnyn ir gulinti 
minę kelių, net ir keliolikos P1'^ P<«-vaziavo
valstybių pilietinius doku-
mentus ir beveik nei vienas , Giedraitis sužalotas la- 
nenori į nežinoma šąli vyk- bai S1^klą1- Taksi nuveze jį 
ti. Klausimą, kaip čigofms P«s artimiausią gydytoją, o 
iškelti, turfe svaratyt tam P8?!1“! greitoji pagalba nu- 
ikra Tautų Lygos komisija. «abeno mlesto ligoninėn

A. Panemunės miške An
drius Giedraitis gulėjo ir

antra-

KURŠO PAJŪRY RADO 
NUSKENDUSI POVAN

DENINI LAIVĄ.
Netoli Šiaurės Kuršo Tikrasis TONIKAS—tonikas, kuris

Nusa-Tone

kiama naujų griežtų prie- 
liet. remti kilo sumanymas-Į monių prieš vadinamuosius
surinktus Pietų Amerikos laisvės kovotojus. Priemo-
lietuviams pinigus apversti j nės bus labiausiai nukreip- 
lietuvių kolonizacijai, nes tos prieš tos organizacijos

smogiamas dalis ir unifor
mos dėvėjimą. Laisvės ko
votojų sąjungos vadovybė 
pranešė visiems organizaci- 

LATVIJOJ SUSEKTA Įjos nariams, kad, ją užda- 
ŠN1PŲ ORGANIZACIJA. rius. kiekvienas veiktų savo 
Rygos latvių laikraščiai atsakomybe, kol nebus į-

butų tai tiksliausia pagalba 
vargstantiems Pietų Ameri
kos lietuviams.

praneša, kad Daugavpily 
(buvusiame Dvinske) suse
kta šnipų organizacija. Pa
sak laikraščių, suimtas 10-to 
pėstininkų pulko kapitonas 
Friedricbsohn, atsargos ka
rininkas, matininkas Mathi- 
son ir Rygos savivaldybės 
narys, architektorius Caule. 
Tarp suimtųjų yr& ir kapito
no Friedrichsohno žmona. 
Valstybės prezidento įsa
kymu, Friedrichsohnas iš 
kariuomenės pašalintas. 
Laikraščių žiniomis, suim
tieji bus teisiami karo teis
mo.

steigta panaši nauja organi
zacija

Estijoj “laisvės kovoto
jais” vadinasi fašistai.

o darbą paslėpti paskelbė, 
kad paštas išplėštas. P. Ma- 
evskis penktadienį vakare 

sulaikytas.Padirbti įsilaužy- 
mui raktą ir kiek pinigų ra
sta pas jį bute paslėpti.

LIETUVIŠKŲJŲ HITLE 
RININKŲ DARBAS.

Biržų mieste iš nakties 
rasti numesti antisemitinio 
urinio atsišaukimai, rašyti 

ranka, (vienas spausdin- 
tom raidėm) ir pasirašyti 
antisemito.
Atsišaukimų turinys: “Boi

kotuokime žydus, žydai tro
kšta Lietuvai nelaimių, ra
binai juos moko kaip ap
gaudinėti lietuvius.”

PETRAIČIAI, Petras ir Kazys; 
ŠEPUTIENĖ Kotryna, SABECK1E- 
NĖ Magdė, visi kilę iš Sungailiškių 
km., Tauragės apskr.

PSEVORSKAITĖS, Elena (Šiaulie-' 
nė), Zosė ir Stasė, kilę iš Seirijų vai.

PERMINAI, Antanas ir Marijona, 
Antanas kilęs iš Mažeikių apskr., 
Marijona iš Raseinių apskr., atvy
kusi Amerikon iš Glasgow, Škotijos.

LUKOŠIUS, Albinas, Jono s., kilęs 
iš Drukčių km., Telšių apskr., dirbęs 
Kensington, III. cukraus fabrike. .

LABANAUSKAS, Kazys, kilęs is 
Kėdainių apskr., gyvenęs Somersville 
ir Waterbnry, Conn.

LECHNERIS Karolis, Fridriko s., 
kilęs iš Kybartų, seniau gyvenęs Cle- 
ve’and, Ohio, ir Brooklyn, N. Y,

LEIKA Liudvikas, kilęs iš Kušlių 
£m., Užpalių v., Utenos apskr., se
niau gyvenęs Brooklyn, N. Y.

MERFELDAS Jonas, gyvenęs New 
Yorke, turįs seserį Karoliną.

MALCEVIČIUS Antanas, Jono s., 
kuiio paskutinis žinomas adresas bu
vo Box 60, Glencore, L. I. N. Y.

MAIJSAUSKAS Boleslovas, gyve
nęs Bostone.

Jieškomieji arba apie juos ką ži
nantieji teikitės atsiliepti į

Consulate General of Lithuania,
11 Waverly Place East,

New York, N. Y.

Buvusio Ispanijos kara
liaus sūnūs išsižadėjo savo 
“karališkų teisių” ir vedė 
kubietę Edelmirą Samped 
ro, “paprasto kraujo” mer
giną. Vestuvės įvyko Švei 
carijoj.

PARSIDUODA—Dr. Spalding far- 
ma, Woodstock Hill, Conn.; viena 
puikiausių vietų visoj Connecticut 
valstijoj. Yra 100 akerių geriausios 
žemės, obuolių sodas virš 600 medžių 
ir visi pilni vaisių. 14 ruimų stuba su 
’-’sais įrengimais, barnė dėl 30 raguo
čių pririšt ir 5 arklių. Vištininkai dėl 
2000 vištukų, grinauzė ir kiaulinin
kas. Kurie norit tikrai gerą farmą 
atvažiuokit ir pamatykit mane. arba 
rašykit. Yra tikras bargenas. Karine 
Farm Aeency, Danielson, Conn. Te
lefonas 52-3.

J1ESKAU DARBO ANT FARMOS 
Visokius darbus farmų moku gerai.

Mokesties nereikalauju, dirbsiu už 
pragyvenimą. Kuriems reikalingas 
geras žmogus, pareikalaukite. Adre
sas:

PETER TRIBULAS 
General Delivery, Post Office, 

Cleveland, Ohio

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., Noreood, Mass.

gyvas ar miręs. Kas žino kur jis ran
dasi ir kas su juo atsitiko malonėkite 
pranešti, busiu labai dėkinga, arba 
pats lai atsišaukia. Vincas Žukas ne
senai atvažiavo iš Lietuvos, norėtų 
pasimatyt su savo krikšto tėvu. Ad
resas: (29)

MRS BERTA DOMASEVIč 
222 McClellon St.. Philadelphia, Pa.

S. ŽIDEIKIUTĖ—Stuikienė, pajie
škau JUOZO JANKAUS, Pavandenių 
miestelio, Varnių valse., Telšių aps
kričio; jis dabar gyvena Philadelphia, 
Pa., bet aš pamečiau jo adresą ir ne
galiu susirašyt. Girdėjau buvo parva
žiavęs į Lietuvą, bet vėl sugrįžo. Kas 
žino kur jis randas, prašau pranešti, 
busiu dideliai dėkinga. (29)

MRS. STASĖ STUIKIENĖ 
4903 Greenhill avė., Baltimoęe, Md.

JULIA BAKUTIS po vyru Vitkus 
pajieškau brolio Frano čaksus, po 
patąyiu Bakutis; iš Lietuvos paeina 
Mikališkių kaimo, Pašušva parapijos, 
girdėjau kad gyveno kada tai Buf- 
falo, N. Y. ir paskui išvažiavo į Chi- 
cagą ar kur kitur. Prašau broli atsi
liepti jei esi gyvas, norėčiau labai pa
simatyt. Kas žino kur jis randasi ma
lonėkit pranešti už ką labai busiu 
dėkinga. (29)

MRS JULIA VITKUS 
739 Coster St., Bronx, New York

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

MRS JULĖ PETRAUSKIENĖ 
1449 Ferdinant Avė. Detroit, Mich.

ANTANAS RUŽINSKAS (Rush), 
kilęs iš Akmenės miestelio, Mažeikių 
apskr , ir 1926 metais gyvenęs 6126 
Second Blvd., Detroit, Michigan.

ANTANAS SALYKLIS, kilęs iš 
I Vartų kaimo, Krosnos valsčiaus, Ma- 

riampolės apskr. ir pastaruoju žino
mu adresu gyvenęs 194 Charles St., 
Scranton, Pa.

Jieškomieji ar žiną apie juos as
mens yra prašomi susižinoti su Lie
tuvos Pasiuntinybe:

LITHUANIAN LEGATION 
2622 16th St. N.W. Waskiagtoit, D. C.

APS1VEDIMAI.

kranto, tarp Oviši ir Miche- eS™k pu^au^og^a/b/mote-
io ŠVVturio, 20 metni gilu- ris’ .pamėginkite NUGA-TONE. .Jei- 

. *, , gu jus ne busite užganėdinti gauto-mOje bUVO surastas povan- mis pasekmėmis, dolerį, kurį jus už-
deninis laivas. Manoma, mok.9®te sa\?ITZaAis™Jįui ■bus -u
<aCl JIS Čia bUVO paskendęs atsakomybę. Ne laukite nei dienos '
karo metu. Laivą surado a.^a nes?15annnfL ,vįcnns nak 1 . - . -ir a *,es’ gaukite buteų DABAR—jus ge-vienas latvių naras iš Vent- riaus valgysite, — geriaus miegosi-
špilio, kuris buvo pasinėręs te— ,r bBS,te pilna* sveikas ir norma 
įieško jo priežasties, dėl ku-( 
rios daug žvejų tinklų toje' 
vietoje kažkur giliai užkliū
davo. Kadangi surastas pa-i 
skendęs povandeninis lai
vas yra gerokai apneštas j 
smėliu, tai dar nežinoma, ar ;

1 iškas.

Vyram ir Moterim
Reikia perskaityti naują 

D-re Margerio Knygą 
GONORĖJA

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

DR. MARGER1S 
2421 Sa. flalated Street,

CHICAGO, ILL.

PAGELBA” KNYGELĖ
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.
198 W. Broadnay, So. Boston, Mass.

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

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

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėjimui laikrodukų. Dide

lis nuošimtis. Rašykite: (28)
RAMOVA JEWELRY CO.

3514 So. Halsted st. Chicago, III.

tai bus vokiečių, ar rusų lai- {
Ivas.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

Frank Ricickio 
M0ST1S

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. Ricicke im 
tį. Su jos pagelba išsigydysit į trum
pą laiką už mažą kainą, 22.00 puo
dukas. Vartojimo patarimus prisiun- 
čiam su gyduolėm. Siųskite pinigus 
registruotame laiške šiuo adresu: (-).

FRANK RICICKAS
1008 Capitol Avė. Hartford, Conn.

MITCHELLIS IŠTEISIN 
TAS.

New Yorko bankininkas 
ir Wall streeto mekleris 
Charles E. Mitchellis buvo 
patrauktas teisman užtai 
kad nusuko valdžiai $850, 
000. Bet prisaikintųjų šuo 
las jį išteisino. Bankieriams 
ir gengsteriams įstatymai 
nerašyti.

VOKIETIJOJ ĮSTEIGTA 
“MADŲ MINISTERIJA”. į

Hitlerininkai įsteigė Vo- « 
kietijej naują valdžios sky- » 
rių—“madų ministeriją”, į
kurios “ministerium” yra ♦ 

propagandoę m i n i s t e rio • 
Goebbelso žmona. Tos mi- J 
nisterijos tikslas esąs nusta 
tyti Vokietijos žmonėms ti 
krą germanišką madą.

SIELOS
BALSAI

.U
14 VALSTIJŲ PRIEŠ 

PROHIBICIJĄ.
Ligi šiol jau 14 valstijų

ŽAIBAS UŽDEGĖ 
ALKOHOLI.

Westwego miestely, Loui- 
sianos valstijoj, pereitą su
batą žaibas kirto į alkoho
lio tanką ir uždegė jį. Akies 
mirksny apie 1,000,000 ga-

NUŠOVĖ PROHIBICIJOS 
AGENTĄ.

Iowos valstijoj tūlas Ri- nubalsavo atšaukti prohibi-' 
dout nušovė prohibicininką cijos įstatymą. Reikia da 22 lionų alkoholio išlėkė į pa- 
Elliottą. Kada policija Ri- pritarimo, ir prohibicija bus dangės mėlynos liepsnos pa- 
doutą apsupo, jis nusišovė, panaikinta. vydale. i

Papuošta daugeliu spalvuotu paiki; paveikslų,
223 pusi. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS. &E1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS.

Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas nusipirkęs ta knvgą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimą* Česnulevičius
13 Whitney St, Worcester, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pa jieško 
įimus apsivedimų, įvairi*
Šimus, pardaviums, ptrkii 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpiat 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2e 
už žodį, išskiriant paješkojimas 
apsivedimų. kurie skaitomi po 3e. 
Mažiausio apgarsinimo, minimu* 
kaina 56c.

Už pujieškojimus giminių arto 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už paj ieškoji mus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c ož žodį.

Paj ieškojimai su paveikslu kai
nuoja daug brangiau, nes kainuoja 
padarymas klišės. Todėl norint 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją Ir 
klausti kainos.

Jeigu norit, kad apgarsinimas 
arba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS 
253 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jutų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
ra>it

1

Bankas 
priima indėlius, 

atidaro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

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

tie



Beita* Puslapis

Kas Darosi Hitleri
ninku Kalėjime.

Nesenai Londonan sugrį
žo anglų laikraštininkas G. 
Fraser, kuri hitlerininkai 
buvo areštavę Vokietijoj už 
rašinėjimą teisingų žinių a- 
pie nacių terorą. Ir štai ką 
jis dabar rašo apie savo į- 
spudžius:

“Mane suareštavo kovo 4 
d. anksti rytą, grižus man 
apie 3 v. nakties. Lipant 
‘Romanišer Haus’ viešbu
čio laiptais išgirdau savo 
bute nepažįstamų žmonių 
balsus. Netrukus pamačiau 
kelis policijos agentus. Aš 
jokiu budu nepamaniau, kad 
jie čia susirinko 'pasiimti* 
manęs. Užlipęs į sava jį au
kštą radau vieną politinės 
policijos valdininką, vieną 
nacių komisarą, keturius u- 
niformuotus policininkus ir 
keturius šturmovikus.

“ ‘Mes įtariame jus sle
piant priešvalsytbiškų raštų 
—tarė komisaras—ir mes 
atvykom padaryti tamstos 
bute kratą.’

“Krėtė dvi valandas. Iš
kniso visus kampus, kam
pelius.

“Apie penktą valandą jie 
mane išsivedė i Joachim 
Strasse policijos komisaria
tą. Dvi valandas mane tam
pė ir daužė du uniformuoti 
Hitlerio agentai.

“ ‘Anglų kiaulė! Jis teikia 
šlykščias žinias visai špioni- 
škai užsienio spaudai. Tokį 
reiktų sukapoti į gabalus. 
Svetimšalis šuo!’

“Vėliau mane išvedė į A- 
leksanderplatz kalėjimą.Tai 
ne kalėjimas, o srutų ir 
smarvės duobė, kurioje bu
vo sugrusti keturiasdešimts 
septyni kaliniai, nors tiesą 
sakant, ten jokiu budu dau
giau netilptų kaip dvide
šimts žmonių.Hitlerininkam 
tatai nesvarbu, gali vienas 
kitam sėdėt ant galvos! Di 
džiuma kalinių ‘politiniai’. 
Buvo čia jaunų ir senų žmo
nių, visų visuomeninių gru
pių ir klasių. Visų rųšių dar
bininkai, komunistai, so
cialdemokratai ir daugelis 
žmonių nepriklausančių jo
kiai politinei partijai. Jų ra 
bai buvo suplėšyti, veidai į- 
kritę, išblyškę, su mušimų ir 
kankinimų žymėmis arba 
žaizdomis.

“Buvo čia vienas lenkas 
kurio ‘kaltė’ tikrai labai di
delė. Jis parašė savo gimi
nėms į Lenkiją laišką, ku
riame trumpai pranešė apie 
žydų kankinimą. Jis buvo 
nežmoniškai sumuštas ir iki 
šiol buvo matyti trys neuž
gijusios žaizdos pakaušy.
/‘Vienam vietos miesto 

tarybos nariui buvo perplau
tas žandas ir apatinė veido 
dalis. Jis naktimis labai gar
galiavo ir šaukė. Paskum iš 
žaizdos pradėjo veržtis gy 
voji neužgydoma mėsa. Gi 
vienam jaunam darbininkui 
buvo atplėšta ausis, kitam 
išsukta ranka, kurią jis ne
galėjo pajudinti ir laikė pa
sidėjęs kaip kūdikį ant ke
lių. Jis dejavo, kad bus nu
laužtas kaulas ir niekas čia 
nesirūpina jokia mediciniš
ka pagalba. Jis bijojosi, kad 
gali gangrenuoti.

“Keliolika kalinių sekantį 
vakarą nusivilko ir man pa 
rodė kūne padarytas žaiz
das. Beveik visi buvo pliekti 
švino botagais, daužyti šau
tuvo kulbėmis, spardyti ba
tais, piaustyti peiliais. Vie- 

■nas senas didžiojo karo da
lyvis man parodė ant savo 
pasturgalio išdegintą nacių 
svastikos kryžių...

“Štai, koki nacionalinės 
‘kultūros* padariniai metėsi 
akysna.

“Po poros dienų mane nu
gabeno į Horsto Wesselio

(pirma buvusio Liebknech- 
to) namus, kur vėl ištardė, 
lie negalėjo pasielgti su 
svetimos valstybės žurnalis- 
.u taip, kaip su savo pilie
čiais, nors jiems nagai niež
tėjo... Jie mane uždarė Į 
varią ir saulėtą kamerą, kur 
adau švarią patalinę ir pa- 
iorias sienas.

“Belaukiant man prie ma
gistrato, pusvalandį teko 
kalbėti su vienu jaunu vyru. 
kuris man papasakojo se
kančiai:

“ ‘Naciai sužinojo, kad 
vienas senas 1914 metų ka- 
ys viename ginklų gamy
bos depo ikurė Raudonoje 
Fronto kovotojų sąjungos 
slaptą skyrių. Jį sugavo ii 
nutempė į nacių kazermes, 
prie Hedemann strasse kam
po. Ten jį apkūlė, apdaužė 
neišgavę nei vieno žodžio.

Londono “Kosernas” Laikrodis.

šitas laikrodis su žydiškomis skaidinėmis yra pritaisytas prie
"košemo” žydų restorano Londone." Kažin kaip ilgai jis kabo

tų, jeigu žydai iškabintų jį Berlyne.“ ‘Pagaliau naciai pririšo 
tą vargšą ir išvilkę nuogą 
pradėjo degtukais deginti 
kūną. Nusilpęs kalinys pa
kėlė galvą ir silpnai tarė: 
“Gerai, aš pasakysiu viską, 
bet dėl Dievo leiskit man 
pailsėti truputį ir pakvėpuo
ti grynu oru”.

“ ‘Naciai jį pusgyvį nu
tempė prie lango, kuris bu
vo atviras. Žmogus prislinko 
arčiau prie palangės ir iššo
ko pro langą iš penktoje 
aukšto, riktelėjęs: “Jus nie
ke nesužinosite!” Žinoma, 
jis ištiško ant trotuaro.’”

Ar Žemės Sukimosi 
Kursas Mažėja?

-Faktas, kad musų žemė 
apsisuka per 24 valandas 
aplink savo “ašį*’ ir kad nuo 
to sukimosi pareina visas 
musų gyvenimo ritmas, kaip 
diena, liaktis, budėjimas ir 
miegas, yra lik netikėtinu
mas.

Nuo senai žmonės Įdo
maujasi, ar 24 valandų kur
sas yra pastovus reiškinys. 
Pirmas tą problemą nuo- 
dugnai studijavo Darvino 
sūnūs, Gecrge Darvinas. Jis 
oatyrė, kad būdama pirmy
kštėj stadijoj žemė daug 
greičiau sukosi. Diena ir 
naktis tuomet truko tik po 4 
valandas. Vėliau tempas 
pradėjo lėtėti. Kame prie
žastis? Sukimosi tempą 
pradėjo trukdyti visų pirma 
vandens masių rezidencija 
ir jo pakilimai ir atslūgi
mai. Mėnuo, anot jaunojo 
Darvino, bus priežastis že
mės katastrofos, kuomet že
mė visiškai nebesisuks.

Berlyno mokslų akademi
ja nuo 19 amžiaus pradėjo 
sekti žerflės sukimąsi ir ra
do, kad diena ir naktis nuo
lat ilgėja. Patirta, kad kas 
1,000 metų para pailgėja 3 
ar 4 sekundėmis. Nors tai at
rodo menkniekis, bet astro
nomiškai skaitant, po kelių 
milijonų metų toks ilgėjimas 
gali atsiliepti katastrofin- 
gai.

Vienai žemės pusei amži
nai pasiliekant saulės pusėj, 
o kitai amžinai naktyje, vie
noj pusėj butų neapsako
mas karštis, kitoj amžina 
žiema ir naktis.

Ar gręsia žmonijai ir ben
drai žemės gyvybei tokia 
katastrofa kad ir po daug 
milijonų metų? Naujausiai 
švedų astronomai ištyrė, 
kad tokios katastrofos ne
galės būti, nes žemė kas 
250 metai vėl pagreitina sa
vo sukimąsi ir tokiu budu 
nuolat išlygina prasidėjusį 
greitumo nuostolį.

‘Keleivis” darbo žmonių drau
gas, patarkit skaityt jį kiek
vienam liet aviui darbininkai.

-—

LIETUVIŲ LIAUDIES PRIETARAI.
šventos

Humoristika

f

*

*

i

KAD MELUOT, TAI ATSARGUS BARZDA-
MELUOT. SKUTYS.

Pas vieną merginą nuvažiavo Barzdaskutys išmuilavo kos- 
piritis kavalierius. Tuo tarpu tumeriui barzdą ir pašaukė vai-
atvažiavo ir antras. Norėdamas ką. kad nuskustu, 
merginą savo pusėn patraukti, —Aš bijau, tas vaikas
vienas jų pradėjo girtis. Sako: mane

gali
paplauti — užprotestavo

—Kaip aš miegu, tai paduška pacientas, 
man visai nereikalinga. Vietoj Į —Nebijok, tamsta, alš jam 
paduškos, aš pasidedu po galva duosiu atšipusią britvą—atsakė
savo piniginę.

Bet antras atrėžia:
—Bepiga tau taip daryti,

kaip tavo piniginė plona. Aš gi
Seniau Lietuvoje žmonės kryžiai ir įdedama 

be prietaru žingsnio nežen- grabnyčios.
?ė. Daba," tie prietarai jau! Eina rri lauka
įsema is mados, tačiau dar B -
daug jų įmenama ir kai ra’ka nHo va,..
'mr įau- dar tebetikima, _ pog rejkja nubraukti žiedai.

Štai sauja pi įetarų. kune Tada to žmogaus riemuo ne- 
buvo žinomi ar yra žinomi 
Suvalkijos (Sudavijos) kra
šte. i Jeigu vaikui ištraukia

Jei kur nors važiuojant dantį, tai jį reik mesti į tro- 
kiškis kelią perbėga, tai tą bos kampą ir sakyti “te tau,
.dieną ištiks nelaimė arba pele, kaulinį, o man duok 
bent pasisekimo nebus. geležinį”.

Turėdamas kas geresnį Jeigu iš ryto užeina geras 
gyvulį, nesives kaimyno į ir pageidaujamas svečias, 
tvartą jo žiūrėti, kad nege- tai ta diena bus su pasiseki- 
omis akimis nepakenktų ma Jei užeis nepageidauja- 

gyvulio gražumui. Esą, nu- mas svečias, tai bus daug ne
žiūrėtas gyvulvs nustoja ė- gerumų.
dęs ir,pasirgęs koki laiką Jeig? per naktis kau- 
’Kad žvirbliai neles!, kvie-
-iu ar miežiu, tai iuos akė- Pirma^mis kūdikis.
-ių ai miežių, lai juos axe moniia ale Agnieškajaut, prie akėčių pririša Jei nakčia vistos kurkia, [moniia- ale Agnieška, 
šniurgalį, kad jis vilktųsi že- tai sakoma, kad jos mato
me, kol užakės visą dirvą, velnią.

Jeigu vištos minkštpau- , Kuriuose namuose pradė
tais deda. tai šeimininkė vista giedoti, tai sako-
paima piemens botagą, pa- ma’ .^ . Ra>P^onus tais 

metais mirs.
Kunigui bažnyčioje gra

bą rakinant, žiūrima, ar du
rnai rūksta į vyrų pusę ar į 
moterų. Jeigu durnai rūksta 
į vyrų pusę, vyras mirs, jei
gu į moterų—moteris mirs.

Surinko J. Almonaitis.

daro iš jo ratą, to rato vidu
ry papila grudų ir palesina 
vištą. Vištos esą pasitaiso.

Pavasarį, kai parskrenda 
gegutė, tai visi stengiasi tu
rėti su savim nors kiek pini
gų. Jei gegutei pirmą kartą 
užkukavus pinigų turėsi, tai 
turėsi jų visus metus. Jeigu 
užkukavo pinigų neturint, 
tai jų visus metus neturėsi.

Jeigu apuokas dejuoja so
dyboje, tai sakoma, kad jis 
Ką nors iš tų namų išdejuos, 
vadinas, kas nors iš tų namų 
ar iš tos giminės mirs.

Jeigu ranka ar pirštu pa
rodysi Į saulę ar į kitą dan
gaus kūną, tai liksi stabo iš
tiktas.

Užsidegus trobai, gyvuliai 
niekaip jš jos neina. Tada 
rankomis iš degančio tvarto 
reikia išmesti mėšlo, ir gy
vuliai patys išeis.

Kiaulę skerdžiant, reikia 
ją tęsti už uodegos, tai store
snį lašiniai bus.

Statant trobą, į pamati
nius medžius dedama pini
gu. Sakoma, tada troboje 
varlių nebus.

Kad perkūnas netrenktų į 
trobą, tai palėpėse prikamšo 
švęstų kadugių arba statant 
trobą, medžiuose iškertami

DR. MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgą*

Valandos: 19—2; 
Sekmadieniais: 1*—11.

barzdaskutys.

JAM REIKIA SKUBĖTI. '
Vienas vaikas labai skubėjo 

negaliu ant savos atsigulti, nes skaityti knygą. Kitas vaikas jį 
ii perdaug stora. Sprandą nu- paklausė:
laužtų!, » I —Kodėl tu skubi taip skaity-

----------------- ti?,
NEKALTYBĖS {RODYMAS.
Farmerys I: Tai tu, Laurynai, 

pili vandenį į pieną?

—Rytoj mano gimimo diena. 
—Tai kas iš to?
—Kaip tu nesupranti: Juk

Farmerys II: O tu ar nepili? P°nas mokytojas sakė, kad šita 
Farmerys I: Ne, aš pirma į- kn^a tinka tik septynių metų 

pilu vandeni, o paskui pieną. vaikams, o lytoj man bus jau 
Farmerys II: Tai koks čia astuoni metai.

skirtumas? " Į •
t

Farmerys I: Skirtumas dide-. 
lis. Aš galiu teisme prisiekti,'
kad i pieną vandens nepilu.

APSIRŪPINO PIRM ŠLIUBO.
i

Davęs šliubą, kunigas jauna-
vedžiams sako: * 1

—Dabar tarp judviejų turi
būt harmonija.

Jaunoji: Tai kad jau bėgioja,
kunigėli... Tik vardas ne Har-

PAVOJINGA ORGANIZACI
JA.

—Jonai, aš girdėjau, kad mu
sų apylinkėj moterys organi
zuoja paslapčių kliubą.

—Kaip jos gali tokį kliubą 
ęrganizuoti, kad, išskyrus savo 
amžių, jos negali išlaikyti jokių 
paslapčių ?

—Bet tas kliubas. Jonai; tve-

J 3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

a

___ _ „ _ ___ ._

LIETUVIŲ LAISVES MY GYj
LCTOJV DRAUGYSTE

WA,UKEGAN, ILL.
Valdyba 1933 

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

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

B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas,
SIS—lOth i’L, U’aukegiui, 111.

B. Sirvidas, turtų raštininkas,
ltl tOih St., No. Chicago, III.

K. Vaitekūnas, kasierius,
72C — S-th st., U'aukegan, IU.

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

SM>7 So. Jackson st., VVaukegan, IU.
Bertha Dikšienė

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

K. Dambrauskas,
118—10-th st, No. Chicago, IU.

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

R.
Maršalkos: 

Geniotis, J. Stočkus.

Draugijos susirinkimai būna lcaa 
W»«A- ulinį ketvervą k<>zno mėnesio, 
7:30 vakare, Liuosyhės Svetainėje,

DAINININKŲ ir 
CHORŲ ŽINIAI
Pas mus galite gaut sekančių 
dainų su gaidomis iš OPERE
TĖS “LIETUVAITĖ". Muzika 
J. Žilevičiaus, žodžiai J. Stepo
naičio.
1. Sveiki, Drūti—vyrų choras.
2. šokim, šokim—mišrus chor.
3. Tata Drata—Duetas.
4. Meilus Nameliai—Solo 75c
5. Gauja Burdingierių—Solo.
6. 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
PERSIMAINĖ LAIKAI.

O7Š

—O kam tu tą gromatą siun
ti, Džianai?

—Rašau į Lietuvą, kad pinigų 
prisiųstų.

Paklausykit jus žydelio.
Solo.

18. Paleisiu Dainužę.
Solo arba Duetas.

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

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

17.

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

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

dainas turime atskirais la
pais po vienų. Chorams ypatin
gai didelis parankumas. Imant 
didesnį skaičių, po 10, 20, 30 
egzempliorių, duodame didelę 
nuolaidų.

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

TEISME.
Teisėjas: Tamsta sakai, kad 

nematant šitas žmogus pramu
šė tamstai galvą. Kokiu gi bu

riamas ne paslapčių užlaikymui, du jis galėjo tai padaryti tam- 
o jų išpasakojimui... štai nematant?

' Skundėjas: Prašau poną tei
sėją atsisukti į sieną, o aš pa
rodysiu, kaip jis man tai pada
rė.

CHORŲ ATYDAI!
KUR VEIKIA GERI CHORAI 
ir tari 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.

Muzikų Lietuvaitei parašė 
komp. J. ŽILEVIČIUS.

KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena is didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir Iriausiais įtaisymias.

SPAUZDINA:

KNYGAS, 
KONSTITUCIJAS. 
PROGRAMOS, 
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

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

Darbų atliekame
GRAŽIAI. PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiu ir gražiai padarom 
gystėmg Konstitucijas ir šiaip visokiai jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO" 
spaustuvę, o visados gausit teisingą ir garų 
patarnavimą.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mm*.

Duktė: — Tėvel, aš nemanau 
tekėt už Adolfo, nes jis yra be
dievis !

Tėvas:—Kodėl ?
Duktė:—Jis netiki Į pragarą!
Tėvas:— Kaip apsives, vaike

li, tai įtikės.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

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

“ALENUTĘ” perstatant or
chestros -nereikia.

Del muzikos ir orchestraci- 
jos reikia susitarti su autorium.

Galit pamatyt visą 
Lietuvą

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 puslapius ir daug paveikslą. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—daę daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

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

Adresuokite:

DR. MARGERIS,

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

r. _
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KAS GIRDĖTI UETOVOJE
(Nuo sausų korespondentų ir ii Lietuvos Laikrattių.)

IŠDEGĖ VISAS KLIMŲ KAIMAS.

Gyventojai pasiliko nuogi,

Kur Gyvena Miškų Darbininkai.

be jokio turto.

Birželio 8 d. Klibių kai
me, Kretingos vals., seniūno 
namuose kilo gaisras, kuris 
tuoj išsiplėtė ir apėmė kitus 
trobesius. Po keliasdešimts

KĖSINOSI APIPLĖŠTI 
MEDE1KIŲ PIENINĖS

KASININKĄ.
Birželio 12 vidurnakti į; 

Medeikių pieninės kasininko 
J. Patkausko, gyv. Braškių

minučių liepsnoje penkių u- j k. butą, išplėšęs langą įlin-
kininkų trobos.

Klibių kaimas yra nuo, 
miesto keturių kilometių at
stume. Gavę žinią miesto 
gaisrininkai su motoriniu 

siurbliu automobiliu nuvy
ko į gaisro vietą, bet jiems 
beliko gesinti baigianti den
gti sienojai ir trobesių pa
matai: penkių ūkininkų try
lika trobesių virto krūvomis 
nuodėgulių.

Tuo metu kai kaime kilo 
gaisras, namuose buvo likę 
mažai žmonių, dauguma 
turgun išvykę, dėlto inven
torius ir kitas turtas dau
gumoje liko liepsnose. Iš 
sudegusių tik keletas trobe
sių buvo apdrausta. Nuosto
liai labai dideli.

Gaisro priežastis neaiški. 
Vietos gyventojai kaltę me
ta čigonams, nes tą dieną 
čia jų butą; jie turėję su 
ūkininkais dėl arklių ginčą 
ir buk grąsinamai šnekėję. 
Dėlto tą pačią dieną Įtarti 
čigonai buvo sulaikyti poli 
cijoje, bet jų kaltė neįrodyta 
ir jie paleisti. Tikriausia 
gaisras bus kilęs dėl neat 
sargumo su ugnim.

Jei ugniagesiai greitai 
butų pribuvę, vienuolika 
triobėsių galėta išgelbėti. 
Ugniagesiai gavę žinią ne
galėjo greitai išvykti, nes 
savo automobilio bei arklių 
neturi, o iki paskolino auto
mobilį, kaimas sudegė,

do piktadaris. Kambary gu
lėjo šeimininkai. Piktadaris 
priėjo prie Patkauskienės 
lovos, prižadino ją ir klausė 
vyro. Vienoje rankoje laikė 
brauningą, o kitoje lempe
lę. Patkauskienė smogė plė
šikui per ranką, kurioje bu
vo ginklas. Plėšikas iššovė, 
sunkiai sužalodamas Pat- 
<auskienei ranką. Šeiminin- 
<as pabudo ir griebėsi gin
klo, tačiau piktadaris susku
bo pabėgti. Policija nustatė, 
tad tai yra butą ne vieno 
asmens. Plėšikas bėgda
mas pasiėmė nuo lango pa
telį tabako ir ant kiemo 
pametė juodą kaukę.

Nukentėjusi p. Patkaus
kienė Marija guli Biržų li
goninėje.

Patkauskas buvo Biržuo
se, paėmė 5,000 lt. pieninės 
pinigų iš banko, kuriuos pas 
save ir laikė.

štai kaip išrodo, žiūrint iš orlaivio, bedarbių kempė Fort Knox’e, Kentucky valstijoj. Vai
zdelio apačioje ir kairėje pusėje parodytos baltos eilės, tai vis kareiviškos budos, kuriose gyve
na bedarbiai prie miškų darbų.

> ..C.*- i nn a - -ir/zi n iiTjATrrivn* Bučeraičiui pradėti darbus bet žmonės, pamatę gaisrą,
KAUNE NUSIŠOVĖ AUK- NEPAPRASTA I LĖŠIKO SAVIŽUDYBR jr pastatyti prie lobio polici- nubėgo ir pradėjo gesinti.

\Sunus Nužudė Tėvą Ir Slėpdamas
Pėdsakus Padegė Namus.

Ramoniškių kaime, Vil-
KLAIPĖDOS KRAŠTE Ikaviškio apskrity, ūkininkas 

ESĄS UŽKASTAS DIDE- į Petras Ilgūnas savo ūkį už- 
LIS LOBIS. įrašė sunui Jonui, tačiau ir

Tilžės gyventojas, Fri-; tėXas, kišdaY0,si i
drichas Krolcigas, kreipėsi į ^^mko reikalui ir dėl to 
Klaipėdos krašto guberna- £« sunum labai nesugyyeno. 
turą su pareiškimu, kuria- Sūnūs rengės tėvu nusikra- 
me jis rašo, kad jam yra ži- *-vtl laukė tinkamos pro- 
nomas labai brangus lobis, 8°s- Sekminių pirmą dieną 
kuris randasi Klaipėdos kra- sunus nutarė, kad dabar lai
stė, netoli Bitėnų kaimo. Jis 
prašo garantijos iš vyriau
sybės, kad jam iš visų iška
stų turtų bus duotas 50 nuoš. 
Nesant tokios garantijos, jis

kas labai tinkamas; vienu- 
du su tėvu namie, arti žmo
nių nesimato. Sunus paleido 
į tėvą du revolverio šuvius ir 
senukas krito be sąmonės

atsisakysiąs nuo šio dalyko, kraujuose paplusdamas. Bet 
Lobis, užkastas netoli Bitė- kad meka:s' nerastų nusikal- 
nų, susideda iš aukso ir Lmo žymių, sunus padegė 
brangiųjų akmenų. Loby gyvenamąjį namą, kuriame 
labai daug senų aukso ir si- krĮto Pasąutas tėvas. Tei- 
dabro pinigų. Krolcigas pra- sybė, ugnis greit apėmė na- 
šo leisti jam ir specialistui liepsnose skendo stogas,

PERLAISVĖS ALĖJOJ 
ŠOVĖ ŽYDĄ.

Birželio 12 naktį Kaune, 
Mickevičiaus ir Laisvės ai. 
gatvių kampe, pasigirdo 
triukšmas ir netrukus šūvis. 
Žmonės pradėjo rėkti ir šau
kti policijos. Ant Mickevi
čiaus gatvės šaligatvio kiek 
paėjęs parkrito pilietis. Iš jo 
krutinės veržėsi kraujas, 
mat. piktadariai pataikė tie
siog į kratinę.

Sužeistasis vadinasi Ber 
ka Bem, žydų tautybės žmo
gus. Suimti du kaltininkai 
S. Lesevičius ir V. Mejeris. 
Iš pradžių jie gynėsi esą vi 
sai nekalti, o paskui ėmė 
teisintis, kad buvę girti ir 
nieko nežiną, žmonės pasa
koja, kad jie susitiko sužei
stąjį ir pradėjo užkabinėti, 
o tas jiems šiek tiek pasi
priešino, ir vienas iš pikta
darių paleido į jį šūvį. Žudi
kai revolveri buvo pametę 
Mickevičiaus gatvėj, kur jį 
policija ir rado.

PADVARKO MIŠKE PLĖ
ŠIKAI PASTOJO KELIĄ.

Kybartų valse., Padvarko 
miške, maskuotas balta kau
ke vyras užpuolė grįžtančius 
iš Bartininkų mėsininkus V. 
Reinikerį ir J. Vabulevičių. 
Plėšikui pareikalavus pakel
ti rankas ir jiems nesutikus 
paleido į juos keletą šūvių 
bet nepataikė. J. Vabulevi- 
čius tuoj spruko į mišką, o 
V. Reinikeris pamatęs, kad 
plėšiko revolveris nebevei
kia, puolė ji, bet plėšikui į 
pagalbą iš miško atbėgo an
tras kaukėtas vyras. Tada 
V. Reinikeris sėdo į ratus ir 
paspruko.

DĖL MERGOS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Ženytės kaime, Skuodo 
valsčiuje, pas ūkininką če- 
pauską įvyko muštynės dė 
mergos. Mikas Beniušis su 
kuolu į galvą sudavė Bružui, 
kuris atvežtas Kretingos li
goninėj mirė. Mušeika suim
tas ir perduotas teismo tar
dytojui. Jis prisipažįsta kal
tas ir gailisi užmušęs savo 
konkurentą.

ŠTAS VALDININKAS.

Nusižudėlis buvo caro armi
jos karininkas.

Šiomis dienomis Kaune 
nusišovė aukštas valdinin
kas, žymus asmuo, prie caro 
buvęs rusų armijos karinin- 
cas. Kalbėdamas su pažįsta
mais reikšdavo nusistebėji
mą, kaip gali žmonės žudy
tis dėl meilės. “Kas kita”, jis 
sakydavęs,—“nusižudyt kai 
nusibosta gyventi, sunki e- 
ęonominė būklė. Tokiais at
vejais ir aš lengvai galėčiau 
nusižudyti.

Ir štai tas žmogus jau bir
želio 1 d. parašęs savo pažį 
stamiems ir giminėms laiš
kus, kuriuose rašąs, kad žu 
dosi nusibodus gyventi ir 
prašo dėl to nieko nekaltin 
ti ir neįtarti. Tie laiškai bu
vo ant stalo iki įvykdė jis sa 
vo pasiryžimą.

Beje, prieš nusižudymą 
sutvarkė visus reikalus tar
nyboje, kad mirus nebūtų 
blogos valios žmonėms pro
gos kalbėti, jog nusižudė dė? 
tarnybos nusižengimų.

Kai jau viskas buvo su
tvarkyta, paėmęs telefono 
trobelę, paprašęs greitąją 
pagalbą ir iš ten atsiliepu
siam tarnautojui pasakęs: 
“Tuojau atvykite pasiimti 
nusišovusio N. N. lavono...”

Kai atvyko greitosios pa
galbos automobilis, sakyta
me per telefoną bute rado 
lavoną. Trimis brauningo 
šūviais jis atėmė sau gyvy
bę.

MERGINA NUŽUDĖ 
MAŽIUKĄ.

Budvytės kaime, Mosė
džio valsčiuje, Petrė Sele- 
naitė pagimdžiusi kūdikį 
nužudė ir paslėpė. Policijai 
aiškinosi, kad kūdikis gi
męs negyvas, tačiau gydyto
jas nustatė, kad kūdikis nu
žudytas.

NORI AUGINT LIETU- 
. VOJ CIKORIJĄ
“Verslas” rašo:
“Viena pas mus užmiršta 

ūkio šaka, tai cikorijos au
ginimas. Plačiai vartojamas 
produktas cikorija gamina
mas vietoje net penkių fab
rikų, bet žaliava gabenama 
iš užsienių, kurios įvežama 
apie už 1 milijonų litų per 
metus. Gi tokią sumą užuot 
išmetus į užsienius, galima 
palikti savo krašte, augi 
nant cikoriją Lietuvoje.”

Lietuvos klimatas cikori
jai esąs geras. Cikoriją Lie
tuvoje žmonės vartoja vie
toj kavos. O jeigu ir deda 
kavos, tai būtinai primaišo 
cikorijos. Dėl to Lietuvoje į 
niekur negalima gauti geros 
kavos restoranuose. Barščių 
ir kruopų tėvynėj kavos ne
moka išvirt.

APVOGĖ PAVANDENIO 
KLEBONĄ

Varnių valse. Pavandenio 
bažnytkaimy apvogtas vie
tos klebonas F. Bublys.

BASANAVIČIAUS MIŠKE
SUPIAUSTYTAS KO

PŪSTAS.
A. Panemunėj, Basanavi

čiaus miške, vienas nepažį
stamas sunkiai sužalojo K. 
Kopūstą. Kopūstui peiliu 
supiaustyta nugara.

I LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelionė, 
žemos Kainos

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 Washington Street 

Boston, Mass.

! jos sargybą.Apiplėšęs paštą ir varomas 
ŽUDĖSI TĖVO NUŽU- Dolicijos kalėj iman, Rimas į Axii7iirviA nikiui 

DYTOJAS. nušoko nuo tilto j Nemuną.; OR aGEfJtURĄ^’^
kiu^ka^m Dei-^^kmire' r- ..Auk®^i Panemunėj poli-j ^inių agentūra “Elta” 
kių kaime pei Sekmme> nu- Cija anądien sugavo Juozą' . S. dauriausia
’Cvęs savo tėvą norėjo su- Rimą, kuius apiplėšė Margi- . J.. adeginti draug su gyvena- ninkų pašto agentūrą. g iUZSiemo Zlnias- Gl zimos 18 
muoju namu, vietos arešto
namuose prieš kelias dienas 
bandė pasipiauti, susižeidė 
peiliu į krutinę ir persipiovė 
gerklę.

VIS GAUDO KOMUNIS
TUS.

Ukmergėj žvalgybininkai 
suėmė žydų gimnazijos 7 
kl. mokinį Vainbergą su ko
munistine literatūra. Ryšy 
su tuo suėmimu suimta dar:

i musų provincijos į spaudą 
Iš Aukštosios Panemunės į patenka kur kas vėliau. Su- 

policija jį varė į Kauno ka-j sidarė spaudos darbininkų 
Įėjimą. Bevarant jį per Ne- grupė, kuri steigia agentūrą 
muno tiltą, plėšikas greit žinioms iš provincijos teikti.
metėsi į šoną ir peršokęs til- į ---------------
to užtvarą įšoko į Nemuną. SĖMENŲ IŠVEŽIMAS VIS
Policija greit bėgo jį trau- MAŽĖJA.
kti, bet jau nesuspėjo. Plė- 1931 mt. per pirmuosius 4 
šikas negalėdamas plaukti ■ mėnesius sėmenų išvežta 
(rankos buvo surakintos) '5,110 tonų už 2,404,000 lt, 
prigėrė. Netrukus, buvo iš-į 1932 m. — 4,190 tonų už 
trauktas jo lavonas, bet ne- 1,438,000 lt., o šiemet 1,581

Kiti pamatė ugny sukniubu
si žmogų ir su busokais iš
traukė laukan. Namas veik 
visai sudegė. Tyrinėjant gai
sro priežastis, krito įtarimas, 
kad bus tyčia padegta. Y- 
pačiai įtarimas padidėjo, 
kad gydytojas skrosdamas 

senio lavoną, konstatavo, 
kad velionis pirma buvo 
dviem šūviais nušautas, o 
tik paskui apdegęs. Kvočia
mas sunus ir pats prisipaži
no tėvą nušovęs ir namą pa
degęs. Tėvažudys padėtas 
kalėjimam

bepavyko atgaivinti. toną už 598,000 lt. Vadinasi,
Šeraitė, Dauberblatas ir ki- jjs buvo pavogęs iš pašto sėmenų eksportas palaips-
ti. vos tik 70 litų. niui mazta ir mazta.

NUOMARININKĖ
PRIGĖRĖ.

Obelių valse., Kairelių 
kaime, įkrito į kūdrą ir pri
gėrė E. Vaškevičiutė. Ji sir
go nuomario liga.

VIRŠAIČIUI BYLA UŽ 
SAMAGLIORKĄ.

Panemunėlis, Rokiškio
LIETUVOS SVIESTAS EI

NA PALESTINON.

aps. Valsčiaus viršaičiui Lietuviškas sviestas nese-t 
Jurgelioniui yra iškelta by- nai pradėtas gabenti Pales- 
la už varymą “samagono”. tinon, rado rinką ir tolimoj, 
Viršaitis teisinosi, kad jam Sirijoj. Dabar lietuviško' 
du pusbonkius ir triubelę jo sviesto perkasi Damasko ir, 
robose įkišę keršto sumeti- istoriškos Antijochijos gy-' 

mais kažkokie žmonės. iventojai.

PER HAMBURGĄ ,
Mus nesupanti laivai suteikia progų pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSL NEW YORKAS-9.50
KAUNAS, TREČIA KLASE f IIV---
Savaitiniai iSplaukimai. Patogus gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

į vietinius agentus arba

HAMBDRG-AMERICAN LINE
80 BOYLSTON ST., BOSTON

E T U V O

7 DIENOMIS Į LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene nžtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ. 
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

, Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

KULTŪRA
TIKRA TO ŽODŽIO PRASME.

SVETIMŠALIAI LIETU
VOJE UŽDIRBA 20 

MILIJONŲ LITŲ.
Lietuvoje svetimšalių ge

gužės m. 1 d. buvo 12 tukst. 
458. Iš to skaičiaus svetim
šalių pirklių yra 555 asm., 
1,688 amatininkai, 2,962 
juodadarbiai, 247 mokyto 
jai, 67 menininkai ir net 73 
valstybės tarnautojai, 65 in 
žinieriai, 35 gydytojai ir tt.

Išskaičiuojama, kad visi 
svetimšaliai per metus už
dirba apie 20 mil. litų, iš jų 
tik vieni vokiečiai apie 12 
mil. litų.

LIETUVA
įvadų Amerikos Linija 
NEW YORfc—KLAIPĖDA

Per Gothenbntgų 
PIGIOS LAIVAKORTĖS

Į Greita kelionė j Lietuvą per Švedi
ja. Nuolatiniai išplaukimai iš New 
Yorko Pier 97. gale W. 57th St.. 
S. S. “Drottningholni” Liepos 13 
M. L. “Gripsholm” Liepos 28 
M. L. “Kun&sholm” Rugpiučio 19 

f S. S. “Drottningholm” Ragp. 24 
Keliaujantiems “BALTUOJU SVE- i 
DŲ LAIVYNU” kelionė būna per-Į 
trumpa. Gauk brošiūrėlę “BEND
ROS INFORMACIJOS KELIONĖ
JE I KLAIPĖDĄ”. Kreipkis j vie- 

1 tini laivakorčių agentą, asmeniš- 
| kai ar laiško, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE
IlS State St. Boston, Mam.
121 State St. New York, N. Y.
Chicago. III. 181 N. Michigan avė.

1 Detroit, Mich. 73 Monroe St 
I Montreal,Que.,Can. 1410 Stanley st

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00
šitomis knygomis interesuojasi ir jas skaito 

viso pasaulio žmonės.
Čia yra knygų rinklus, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

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

1. BIBLIJA. Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento. 
Pust 1127. Sykiu prie Biblijos duodam ir Biblijos rodyklę, kun. 
Mockaus prirengtą, kad palengvinus Biblijoje susfrasti jieškomo 
klausimo. Kaina $4.00.

2. RAGANIŠKOS KAZYRĖS 153 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. 2OO. Kaina .. $1.50
7. Iš GYVENIMO LIETI VISK V 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. Kair.a ................................................................................. $.75
1*. MĮSLIŲ KNYGA. Virš 1000 mįslių. Pusi. 162. Kaina $1.00
11. LAIMĖ IR PLANETOS Pus,. 44. Kaina ............................$.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.

Nereikia daug įrodinėti, kad 
kiekvienas kultūringas žmogus 
tik tuo atveju turės pilnos tei
sės nešioti tą vardą, jei jis seks 
kultūros ir mokslo pažangą, do
mėsis žmogaus mokslinės ir kū
rybinės minties pastangomis bei 
laimėjimais.

Sekti tą tokį įvairų ir tokį 
gausų šių dienų mokslinį bei kuL 

i turinį progresą pilnai galima tik

riai V. Čepinskis, Myk. Biržiška, 
Vac. Biržiška, VI. Lašas, Vaba- 
las-Girdaitis, Bagdonas ir dau
gelis kitų.

“Kultūra” nuo 1931 metų 
tampa pažangiosios lietuvių mo
derniškosios literatūros organu, 
kurį remia tokie talentingi ra
šytojai, kaip: K. Boruta, Ant. 
Venclova, P. Cvirka, K. Korsa
kas—J. Radžvilas, J. Šimkus—

turint atatinkamą vadovą, ku- j Pr. Daugnora, Ant. Tulys ir kit
ris greitai ir aiškiai apie viską 
mus informuotų, kuris ne tik in
formuotų, bet ir pats kartu eitų

Taigi, “Kultūra” talpina ne tik 
moksliškus straipsnius, bet ir 

j apysakas, eilėraščius, kritikas.
su tuo progresu, už jį kovoda- j Amerikietis, norįs pažinti nau

jąją lietuvių literatūrą, neras 
geresnio tuo reikalu žinių teikė
jo, kaip “Kultūra.”

“Kultūra” savo išvaizda ir su
tvarkymu yra visai moderniška 
ir prilygsta geriausiems tos rų
šies užsienio žurnalams. “Kul
tūra” yra pažangus žurnalas, ji 
skleidžia laisvą mintį ir kovoja 
su reakcija. “Kultūra” yra tikra 
to žodžio prasme kultūra.

Amerikiečiai daugiausia skai
to angliškus žurnalus, bet jie 
turėtų, pagaliau, sužinoti, kad 
“Kultūra” plačiai rašo ir apie 
Amerikos gyvenimą. Tikrai kul
tūringas lietuvis negali jokiu 
budu apsieiti be “Kultūros.”

“Kultūra,” tas toks vertingas 
žurnalas, visiems metams Ame
rikoje tekainuoja tik 3 doleriai, 
o Lietuvoj — tik 2 doleriai. Pi
giau negalima nė norėti. Užsa
kymus reikia siųsti šitokiu ad
resu: “Kultūros” žurnalas,

x iik tokius varaus Kaip: proieso- Aušros nL 15, Šiauliai. Lithuania

mas ir jį ugdydamas.
|t Nieks neginčys, kad lietuviai 
g teturi tik vieną tokį tobulą in- 
| formatorių apie visus mokslo ir

( literatūros naujuosius laimėji
mus, apie visas žmonijos pro- 

x greso pastangas ir užkariavi- 
i mus, — tai jau devinti metai ei
ti 1 nantis Lietuvių žurnalas “KUL

TŪRA.

M
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‘Kultūra.” yra popu-
liarus mokslo, visuomenės ir li
teratūros žurnalas. Be to, ji yra 
gausiai ir puikiai iliustruotas 
žurnalas, išeinantis kas mėnesį 
dideliais 64 puslapių storumo 
sąsiuviniais. Metinis “Kultūros” 
komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą Įmy
gą. Nežiūrint savo populiariš- 
kumo, t. y. suprantamumo “Kul
tūra” vis dėlto yra tikrai rimtas 
moksliškas ir literatūriškas žur
nalas.

“Kultūroj” rašo patys žy
miausieji Lietuvos mokslininkai 
ir rašytojai. Užtenka paminėt 
tik tokius vardus kaip: profeso-
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Ką Mums Pasakė Sugrįžęs 
Iš Rusijos Lietuvis.

SĖSKITE Į LAIVA IR PLAUKITE
Į NANTASKET 

BYČIUS
GATVĖSE BEDARBIAI

MIRŠTA NUO BADO.

Miestuose nėra maisto, nėra 
drapanų, kainos tiesiog 

pasakiškos.

Pereitą penktadieni “Ke
leivio” redakcijon atėjo la
bai suvargusios išvaizdos 
žmogus ir pradėjo prašyti 
pagalbos. Pasirodė, kad jis 
tik ką atvykęs iš Leningra
do ir neturi nei cento prie 
dūšios. Išlipęs iš laivo Neu 
Yorke jisai pardavė savo 
auksines marškinių sagute* 
ir $15 vertės fontaninę plun
ksną, kurią turėjo seniau A- 
merikoje nusipirkęs, ir už 
gautus pinigus atvyko Bos
tonan. Iš čia norėtų važiuot 
Worcesterin, bet neturįs 
daugiau pinigų, jau visą die
ną nevalgęs ir pereitą naktį 
neturėjęs kur nakvoti—pra- 
snaudęs telegrafo kompani
jos ofise.

špaciruoja lazdukėmis pasi
remdami ii' gražiai nupenė
tus šuniukus ant pavadžių 
besivedžiodami.

O tūkstančiai darbo žmo
nių Sovietų didmiesčiuose 

(tuo pačiu tarpu guli gatvėse
as gi tą mėsą paskui par- nuo bado ištinę, 
luoda kitiems. Sovietų vai-j Tai kaipgi galima sakyti, 
Ižia į šitą biznį nesikiša ir kad Rusijoj dabar visi lygus 
prekyba eina atvirai; vien
ik juoda duona draudžia

ma spekuliuot.
Vieša tvarka miestuose 

neblogiausia; gal geresnė 
negu buvo prie caro. Prosti- 
ucija aštriai draudžiama.

Bet tai tik viešai. Slaptai ji 
vaisiai išsiplatinus. Tai eko
nominio skurdo rezultatas.
Alkanos moterys parsiduo
da bile kam, kas duoda ga
balą duonos. Apsivest leng
va ir lengva persiskirti, bet 
jeigu yra vaikų, vyras turi 
duot moteriškei užlaikymą 
—taip kaip ir Amerikoj.
°rieš bažnyčias valdžia jo
kios propagandos neveda ir 
visai jų negriauja, kaip už
sieniuose kunigai pasakoja, 
bet patys žmonės bažnyčios 
nebenori. Jaunimas visai 
nuo bažnyčios pasitraukęs.

Rusijoj
ir nėra jokių klasių? 

(Bus daugiau)

BATŲ FABRIKANTAI 
SIŪLO 10% DAUGIAU 

ALGOS.
Haverhill. Mass.— čeve

rykų pramonėj čia vėl kilo 
ginčas. Darbininkų unija pa- 
tatė savo reikalavimus, ku- 
ių darbdaviai nenori priim

ti. Pereita sąvaitę kompani
jos pareiškė, kad jos sutinka 
jakelti 10 nuošimčių ir te- 
*ul darbininkai dirba už to
kią algą nuo 1 rugpiučio iki 

lapkričio, o tuo tarpu algų 
klausimą pavesti valstijos 
arbitracijos tarvbai išspręs
ti.

Jis parodė mums savo do- Žmonės dažnai susirenka ir 
kumentus. paliko vardą ir padaro nutarimą* kad vietos 
pavardę, bet spaudoje prašė bažnyčia butų paversta į 
pavardės neskelbti. mokyklą ar teatrą: tada val-
“Keleivio” redakcijoj jam džia žmonių reikalavimą iš

buvo sumesta ant bilieto ir pildo. Tiesa, varpais skam- 
paprašyta. kad jis papasa- pint uždrausta, nes tai ardo 
kotų, ką jis Rusijoj veikė ir reikalingą žmonių pasilsiui 
kaip tenai ištikrųjų išrodo Į tylą.
gyvenimas, žmogus nemie-l Kitais gi žvilgsniais Rusi-
gojęs, nevalgęs, nusilpęs, joj šiandien daug blogiau
žodžius tarė labai sunkiai ir I negu buvo prie caro. Darbi-
retai. Suglaudus, jo pareiš- pinkų gyvenimas tiesiog
kimai tokie: nepakeliamas. Aš, kaip

Aš esu liejikas. Seniau svetimšalis amatninkas,gau-
dirbau Worcestery, paskui davau 250 rublių mėnesiui,
Detroite. 1931 metų rudenį ir tai reikėjo badauti; gi ru-
Detroite padariau su Sovie-Įsai darbininkai gauna tik
tų agentūra (Amtorgu) su- nuo 90 iki 120 rublių. Iš tos
tartį važiuoti Rusijon dirbti algos da kas mėnesį reikia
liejyklose. Algos susiderė- J mokėti valdžiai už paskolos
jom 250 rublių į mėnesį. Al- bonus, kaip Amerikoj buvo
ga išrodė gera. Išvažiavo I karo metu: nori ar nenori,
musų visas būrys iš Detroi- J išskaito tau iš algos tam tik
to. Lapkričio 1 dieną (1931) rą nuošimtį, ir viskas.
pasiekėm Leningradą. Pra- Fabriknose viešnatauia7°a± H1"" I karinėdrausmė. Prie Wek

diena be jokios pertraukos vienos dirbtuvės vartų stovi dieną be jokios pertraukos. raudonarmietis su šautuvu.
Pasirodė, kad už gauna- Eidami į darbą visi turi pa

mą algą negalima pragy-Jrodyt jam savo“propuskus”
vent, nes brangumas stačiai I Išeinant laukan vėl reikia
neapsakomas. Štai kai kurių huos parodyt. Be “m opus-

Įko” nei ineisi, nei išeisi. Jei

Dvi malonios valandos ant vandenio... Visa 
diena ant byčių. Reguliarus išplaukimai nuo 
Rowes Wharf ant puikių, pagerintų, rūsčiai 
peržiūrėtų Nantasket Beach laivų.

ROUND
TRIPAS

50‘
VAIKAMS 

IKI 5 METŲ 
DYKAI

VAIKAMS 
IKI 12 METŲ

25‘

/špentykit
Namus

MOORE’S PENTU

SPECIALUS PASIŪLYMAS: Dykai įėjimas į 
Paragon Parkų sn kiek' ienų “Round Trip” ti
kiesi jeigu pa reikalausi t. Arba “strip” tiksė
tasį visus pasilinksminimus parke $1.50 ver 
tės už 50 centų.

MA Y F L0W E R
PAJUKIU PASIVAŽINĖJIMAS.

Su Carl Moore’s MERRYMAKERS orkestrą. 
Šokiai, užkandžiai ir alus. Kas Seredų, Pėtny- 
čių ir Subatų 8:30 p. m.

Del informacijų šaukit Y patai

Vienintelė Krautuvė So. Bostone, 
Kuri Parduoda Geriausios

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

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

užeikite pas mus.

Flood Souare
HardwareCo.

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

TeL Porter 3788

Dr. John Repshis
(BEP8YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Šventadieniais 
ano 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L. KILLORY
*0 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.

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
1*7 SUMMER STREET, 

LAWBENCE. MASS.

HUBBAKO IOOO

▼
Vietinės Žinios

SKANDALAS BOSTONO 
POLICIJOJ.

Gengsteriai ir kitokie krimi
nalistai globojami po val

džios sparnais.
Šiomis dienomis išėjo ai

kštėn baisus policijos skan- - -dalas. Grand jury, kuris ty- pykęs gald! nasOTe-

daiktų kainos:
Rūkyta žuvelė 24 rubliai I <ni j darbą pavėluosi, tai di

kilogramui (į kilogramą ei- džiausią bėdą užsitrauksi. O 
na arti 2 svarai). I jeigu kuria dieną nenueisi

Juoda duona 55 kapeikos busi visai išmestas iš darbo 
kilo. J ir tada eik kur nori. Valdžia

Sviestas 8 rub. 80 kap. I bedarbiais nesirūpina. Turi 
Saulėžiedžių aliejus (pod-Į bastytis iš dirbtuvės į dirb- 

solnečnoje maslo) 25 rub-Įtuve ir klausinėti, ar nėra 
liai litrui. Į darbo. Jeigu darbo negauni

Bet tokios kainos tik ko-1 tai negauni ir kortos mais 
operatyvų krautuvėse. Vie-Įtui, o be kortos krautuvės 
šoj rinkoj daiktai kur kas j nieko neparduoda. Negana 
brangesni.Pavyzdžiui, kiau-jto, jej negauni darbo į porą 
liena mėsa ko-operaL krau- Į sąvaičių. tai būni išmestas iš 
tuvėj 4 rubliai kilogramui, Į kambario. Todėl bedarbio 
o viešoj rinkoj—18 rublių. J nadėtis Rusijoj yra stačiai 
Jautiena ko operatyvuose J baisi. Tokių nelaimingų
3’* rublio, o rinkoj—15 rub- miestuose labai daug. Nuo 
lių. Juoda duona rinkoj 5 bado jie ištinę, net baugu 
rubliai kilogramui. žiūrėt. Jie neturi ko valgy ;

Toks kainų skirtumas ei- ir neturi pastogės; gatvėse 
na iš to, kad ko-operatyvuo- gyvena ir miršta, 
se žmogus gali nusipirkti tik Į Ameriko^komunistai pa 
tiek, kiek jo kortelėj yra pa- sakoja, kr-d Rusijoj šiandien 
skirta, o to žmogui neužten- nėra klasių. Ištikrųių Rusi 
ka; taigi daugelis eina į vie- joj dabar yra keturios kla 
ša rinką, kur galima pirkti sės:
be kortelės, bet užtai tenai! 1. Komisarai, 
baisios kainos. O baisios dėl j 2. Raudonarmiečiai 
to, kad Rusijoj visko truks-1 3. Inžinieriai ir raštve-
ta; ūkininkai nepagamina I džiai.
kiek reikia nei duonos, nei Į 4. Paprasti darbininkai, 
gyvulių. Gyvuliai kažin ko-1 Be to da yra taip vadina- 
dėl nyksta. O be gyvulių vi-1 mo ji “sovietskaja buržuazi- 
sas žemės ūkis eina velniop, ja”. Tai žydai, kuriuos rusai 

Rinkoje prekes parduoda dabar vadina “Ivan Ivano- 
privatųs spekuliantai. Jielvičiais”. Man. kaip svetim- 
superka jas iš visokių šmu-1 saliui amatninkui, pereitą 
gelninkų, vagių ir paprastų I vasarą davė atostogų ir iš 
piliečių. Pavyzdžiui, žmo- siuntė valdžios lėšomis į Ki- 
gus gavo ko-operatyvo slovodsko kurortą Kaukaze, 
krautuvėj kilogramą mėsos Tai tos “sovietu buržuazi 
ant kortelės: ažuot ją suval- jos” Florida.

Socialistų piknikas pavyko 
gerai.

Pereitą nedėldienį Nor- 
Įwoode įvyko bendras Cam- 
■ bridge’aus ir South Bostono 
į lietuvių socialistų piknikas. 
[Nors diena buvo apsiniau
kusi ir oras šaltas, tačiau

OPTOMETRISTAS

Gaidys primušė vaiką.
South Braintree miestely 

netoli Bostono, šį panedėlį Į suvažiavo gražus būrys sve- 
gaidys primušė Lucasų 4 čių. Visi Jnksminosi iki tam- 
metų vaiką, kuris žaidė kie- s(?s V" skirstėsi viskuo paten- 
me. Vaikui buvo sukapotas kinti.
veidas ir rankos. Tėvas per-

rinėjo gengsterių įsigalėji
mą Bostone, patiekė proku
rorui raportą, kad už geng- 
sterizmą yra kalta policija. 
Gengsteriams ir raketie- 
riams policija duoda leidi
mus biznį daryt, gerai žino
dama, kad jie kriminalistai.

Kada visuomenė ir spau
da pradėjo kelti triukšmą 
dėl gengsterių siautimo, tai 
detektivų biuro viršininkas 
Andersonas paskelbė laik
raščiuose 400 žmonių var
dų ir pasakė: ve, visi Bosto
no gengsteriai. Aš visus juos 
žinau ir neslepiu. Darykit su 
jais ką norit.

Bet grand jury dalyką iš
tyręs atrado, kad iš tų 400 
paskelbtų žmonių nėra nei 
vieno tikro gengsterio. Tai 
vis paprasti piliečiai, smul
kus biznieriai, kurie laiko 
savo automobilius per dieną 
prie savo krautuvių bei ofi
sų ir tuo budu “laužo įstaty
mus”. Bet tikrųjų krimina
listų, kurie kovoja revolve
riais ir bombomis, detektivų 
viršininkas nepaskelbė nei 
vieno. Apie Solomono ir 
Gustino gengių siautimą — 
nei žodžio.

Negana to, grand jury su
rado, kad mažesni policijos 
valdininkai buvo net bau
džiami, jeigu jie per neap
sižiūrėjimą užkabindavo 

gengsterių lizdą. Pavyz
džiui, vienas saržentas buvo 
prašalintas iš vietos, kad 
gavęs varantą iškrėtė tūlą 
gengsterių “spykyzę”.

Kada visa tai išėjo į aik
štę, detektivų biuro viršinin
kas Andersonas ir leitenan
tas Gillis šį panedėlį tapo 
prašalinti iš aukštų savo pa 
reigų. Tačiau jiedu neareš
tuoti, tik nukelti į žemesnes 
vietas už “pakutą”.

Dabar Bostonan atvažia
vo iš Washingtono valdžios 
agentai susipažinti su vietos 
situacija. Išrodo, kad į Bo
stono policijos skandalą ga
li įsikišti federalinė vyriau
sybė.

Lietuvių Balso Dr-ja rengia 
didelį pikniką.

16 liepos DLK. Keistučio 
darže bus labai gražus pik
nikas. Šį pikniką L. Balso 
draugija stengiasi padalyti 
kuo gražiausiu todėl, kad jis 
yra dar pirmutinis šios 
draugijos piknikas nuo pra
džios jos gyvavimo ir visi • 
nariai rengiasi prie jo kiek 
drūti ir kviečia visus

PARSIDUODA dėl bučernės “scales’’ 
(svarstyklės! labai pigiai. Naujau
sios mados ir geriausiam stovy. Klau
skit telefonu: Columbia 3240. (27)

UORNIŠIUOTI KAMBARIAI.
Pavieniams ar ženotiems ant Cod- 

man Sq. Gražus kambariai, parankioj 
vietoj, už visai žemų kainų. Galite 
gaut su valgiu ar be valgio. Yra vie
ta automobiliui. (-)

44 Aspinwall Kd. Dorchester, Mass.

Bus socialistų mitingu.
Ateinantį penktadienį, 7 

liepos, 8 valandą vakare, 
“Keleivio” ofise įvyks Cam- 
bridge’aus ir South Bostono 
socialistų susirinkimas. Vi
si draugai prašomi būtinai 
susirinkti, nes reikia pasi
tarti dėl dalyvavimo LSS. 
konferencijoj, kuri įvyksta 
sekančią sąvaitę. Be to, rei
kia užbaigt pikniko reika
lus.

etu-
vius jame clalyvauti, faigi, 
neatsisakykit nuo jų pakvie
timo.

Taipgi bus geriausia pro-. •
ga prisirašyti prie draugi-1 »

* * • • i • Į T

Pasinaudotinas

Išpardavimas
! SKRYBĖLĖ Su Siutu 
j DOVANAI ir Tapkotu» 
: SIUTAI TAPKOTAIJ

A. J. NAMAKSY t
Real Estate dh Insurance *

366 W. BROADM AY, Room 1 J 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Telephone Res. Telephone
So. Boston 3357 Jamaica 2031-M 
Residenee: 251 Chestnut A'

Jamaica Plain, M

I Verti $22.50 
parsid. už

$7.95
jos, nes rengiasi priimti* SIUTAI 

i» TAPKOTAI naujus narius uz nupigintą;} verti $25.00 
įstojimo mokestį. Ši draugi- } Parsid uz 
ja yra viena iš geriausių ir, { $9«75
drūčiausių. Nors nariais ji I! siutai 
nėra labai skaitlinga, betikimi! 
draugijos turto išpuola daug ' parsid. už 

11 $12*75daugiau ant kiekvieno nario 
negu bile vienoj Bostono lie
tuvių draugijoj. $

Reporteris.

NEPAPRASTA PROGA
1. 60 AKRV KARMA, dvieji namai 

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

2. VASARNAMIS. 5-kių kambarių 
su dviem šuliniais; didelė bamė 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 vieta praleisti vasarų arba ir 
gyventi visados. Kaina $2800

3. CITY POINT, South Bostone, 
arti prie byčių; 3-jų šeimynų, 15 
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 ReaKy Trust 
317 “E” Street, prie Broadway 

SOUTH BOSTON, MASS.

• SIUTAI
j TAPKOTAI
t Verti $40.00 
J parsid. už
: $14.75
• SIUTAI
J TAPKOTAI
i Verti $45.00
• parsid. už
; $16.50

LIETUVIAI!
Važiuokite į Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausiais 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadway Travel Bureau

K. J. VIESULĄ,
366 W. Broadvay,

Tel. 0620

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

Kili Geri Tapkotai ir Siutai 
i $17-50, $19.50, $21.50
J HOLLYWOOD 
»SWAGGER SIUTAI 
{Padaryti su dvieiliu bruslotu. Ga- 
{lai kelnių 23 col. Visokių spalvų 
• ir medžiagų vėliausiais vaizdais. 
{KELINĖS 98c $1.69 $1.98 $2.39 
J šiaudinės Skrybėlės 69c, 98c, $1.39 
{$2 vertės Vilnoniai sveteriai 98c i 
I $5 vertės Tranšėjų Kotai .. $1.98 |
{$1 vertės Marškiniai ...............39c
{$1 vertės šilko kaklaraiščiai 19c 

Trys už 50c.

$12.75

Atidarytas Vakarais iki 9. 
Su ba tomis iki 11 vai. vak.

UETUVYS

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

J. L. PASAK ARNIS. O. D. 
447 Breadaray, So. Boston. Mass.

TeL Uaiveraity >466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIST* 
VALANDOS: >-6 4r 7-8.

678 Massachusetts Are.,
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

TsL So. 266S.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS JIENT1STAS

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

NEDĖLIOMIS: 
Ori 1 ▼. po pietų 

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

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

Vidudienį apiplėšė žmogų 
automobiliuje.

Brightone šį panedėlį du 
ginkluoti plėšikai sulaikė 

Darbininku automobili ir atėmė iš jo sa- 
gius, jis nuneša ią rinkon ir I tenai visai nėra, bet vieni vininko Wedge’o $800 pini- 
parduoda spekuliantui, nes tik “Ivan Ivanovičiai”. Vv- gą. Užpuolimas įvyko ant 
jam reikalingi pinigai kito- rai pilvoti, spranduoti, šilki- Brook gatvės, pačiame vidų-1 
kienis daiktams; spekulian- niais kostiumais apsitaisę, dieny.

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 adresų.

D. CABIT, (Beg. Aptiekortaa) 
ISO DORCHESTER STREET 

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL So. Boston 262*. 2173 ir 27»

Joseph Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

Te!. S. B. 1437J 
Res. 158 West 7th Street 

So. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda visokias

UHITED (lOTHIfRV-
IOYWasmimgton £t 103

S 103 Washington St. Boston {
t-r-rv--------r a r

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTĖS {STAIGA

FUNERAL HOME
NAUJOJ VIETOJ

564 E. BR0ADWAY SO. BOSTON. MASS.
Tel. So. Boston 0815

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

D. A. ZALETSKAS, F. E. ZALETSKIENĖ,
Grahoriua. Balsamuotoja

SO. BOSTON 

1S58

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE , 
Automobilių ir Trakų Agentūra.

į Taisome visokių išdirbysčių sute- 
į mobilius. Taisymo ir demoratrsvi-
I mo vieta:

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

[ Peter Trečiokas ir Jss
i

317 E STREET, 
(Kampas Broadmay)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrabus paruošia pagal reikala
vimų. Laidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nubudimo valan
doj, duosime geriausių patarnavi
mų.

253 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS.
Tel. Broekton 411S

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Gydo aitrias ir kroniikas ligas vyrų, meterujr vaikų. Vartoja 1

ma. ir ipiAua&itis tavo iADOT*wnjBf. wwuaa pamrun^ laiBuas 
gyvenantiems. 1S metų jisitliiss 
Ofise vaUados: 2—4 p. P-} 7—8 j> vnfc. TeL S. B. 2712.

534 EAST BROADEAT SOUTH BOSTON, MAS8.
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