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Audinyčios Pradeda 
Dirbti Nauja Tvarka.

PREZIDENTO PASIRA 
SYTAS KODEKSAS PA
LIEČIA 700,000 DARBI

NINKŲ.

Numatoma daugiau darbų, 
aukštesnės algos ir trumpes

nės darbo valandos.

Prezidento Roosevelto jau 
pasirašytas kodeksas audi- 
nyčų industrijai įėjo galion 
šį panedėlį, paliečiant visas 
šios industrijos šakas. Nu
statyta 40 darbo valandų 
sąvaitę su minimum alga 
nuo $12 iki $13. Apskaitliuo- 
jama, kad šis patvarkymas 
paliesiąs apie milioną dar
bininkų.

Apie 25,000 Naujosios 
Anglijos audinyčiose darbi
ninkų, kurių 15,000 randasi 
vien Massachusetts valstijoj, 
sakoma, busią sugrąžinti • į 
darbą naujai pertvarkyto
mis sąlygomis. Kodekso pa
sekmėmis tikimasi gauti di
desnę produkciją ir suteikti 
daugiau darbų žmonėms.

Tūkstančiai darbininkų šį 
panedėlį; pradėjo trumpes
nes darbo sąvaites, 40 va
landų, palyginus su 48 va 
landomis Mass. valstijoj, 56 
valandom Vermont valsti
joj, 55 vai. Connecticute ir 
54 vai. New Hampshire, 
Maine ir Rhode Islande. Nu
statymas $13 minimum al
gos ir panaikinimas vaikų 
darbo neabejojamai turės 
prisidėti prie geresnių pa
sekmių audinyčių industri
joj-

Vaikų darbas panaikin
tas. Niekas be 16 metų am
žiaus negalės gauti darbo.

Massachusetts valstijoje 
darbininkų padėtis audiny
čiose žymiai priklausys nuo 
valdžios patvarkymo darbo 
valandų moterims. Norima 
panaikinti aprubežiavimas, 
kad po 6 vai. vakare mote
rys negalinčios dirbti. Gu 
bernatorius Ely įteikė legis- 
laturai rekomendaciją pa
naikinti šią taisyklę, kad 
tuomi fabrikantai turėtų ge
resnę kompeticiją su kito
mis valstijomis. Senatas gu
bernatoriaus pasiūlymą jau 
užgyrė. Nėra abejonės, kad 
ir legislatūra gub. pasiūly
mą patvirtins.

Massachusetts audinyčios 
galės dirbti po dvi pakaitas 
(šiftus), nuo 7 ryte iki 3 po 
piet ir nuo 3 po piet iki 11 
naktį naudojant prie darbo 
ir moteris, jeigu aprubežia
vimas bus panaikintas. Ki
taip, audinyčios nors ir dirb 
tų ant dviejų pakaitų, bet 
nebūtų galimybės “visiems 
bedarbiams” gauti užsiėmi
---JImo .

Tai tokia gubernatoriaus 
nuomonė, bet kapitalistai 
žinoma, turi savus išrokavi 
mus. Jie trokšta moterų dar 
bo todėl, kad jos paprastai 
būna mažiau apmokamos.

Žymiausi audinyčių cent
rai Naujoj Anglijoj randa 
si Fall River, New Bedford 
Fitchburg, Methuen, Law- 
rence, Lowell, Springfield 
Providence, R. I., Manches 
ter, N. H., Burlington, Vt 
ir Biddeford, M e Iš New

įBedfordo ir Rhode Islando 
anglų laikraščių pranešimai 
skelbia, buk ten jau pasirei
škusi stoka patyrusių darbi- 

■ ninku. Kiek tame yra tiesos, 
į sunku pasakyt, kadangi ka
pitalistinė spauda gana daž
nai moka gražiai pameluoti 
valdančiosios klasės naudai.

Woonsocket, R. I., sako
ma, trys audimo įstaigos 
naujai priimsiančios 1,000 
darbininkų. Virš 3,000 dar
bininkų busią naujai priimti 

‘ audinyyčiose Merrimack ap
skrityje. Tūkstantis darbi
ninkų busią priimti dirbtu
vėse Nashua, N. H., ir apie 
500 darbininkų gausia dar- 
>o audinyčiose Saco, Me.

Kai kurie fabrikai yra ap
sisprendę padidinti produk
ciją ir dirbančių skaitlių 
apie 35 nuošimčiais.

$2,679JMO Uostų Sta
tybos Darbams.

Washingtono valdžia per 
caro ministerį paskyrė $2,- 
679,800 įvairiems upių ir 
pajūrio uostų statybos bei 
aisymų darbams šiaurinėje 
Atlantiko daly. Didžiausia 
šios sumos dalis, $1,154,300 
paskirta Delaware upės ka
nalui, kuris eis per tris val
stijas : Pennsylvania, New 
Jersey ir Delaware, nuo Phi- 
įadelphijos iki jūrių.

Tarpe kitų sumų paskirta 
$20,000 dėl Cape Cod kana
lo, taipgi įvairiems Bostono 
distrikto uosto reikalams 
duodama $500.

Apvogė Kauno Mies- Kanada Nori Sustab-
to Kasą. dyt Sovietų Medžius.

Iš Londono praneša, kad 
Kanados atstovai reikalau į 
ja tuojaus sustabdyt medžiu 
įvežimą iš Sovietų Rusijos i 
Angliją.

Kadangi Anglija senai 
buvo nutariusi imt visokią 
reikalingą medžiaga iš savo 
kclonijų, todėl remiantis to 
nutarimo Kanados valdžia 

me
džio medžiaga reikalinga 

... Anglijai įgabent iš Rusijos 
butų uždrausta, ir butų ima-

Išnešta apie 100,000 litų
* savy valdybės pinigų

Kaunas. Birželio 30 d. 
ryte Kauno miesto savival
dybės kasininkas Granas at- 
ėięs tarnybon ir atidaręs 
nedegamą (seifą (spintą) 
nerado pinigų. Kilo panika, 
tuojaus pranešta kriminali-
nei policijai Nors negaluti- '^“‘Skia
nais anskaitliavimais, bet 
sprendžiama, kad iš kasos 
išnešta apie 100,000
miesto savivaldybės pinigų. ma g Kanados.

Geriausi kriminalines po-

Vėl Sabotažas; 5 Pa
smerkti Mirti.

Iš Maskvos pranešama 
kad 5 rusai nuteisti mirti už 
sabotažavimą, o kiti 6 žmo
nės nubausti nuo 18 mene 
šių iki 8 metų kalėjimu. Jie 
buk dėdavę restoranuose į 
sriubą d ratus, vinis, stiklus 
ir plaukus, kad sukėlus dar
bininkuose nepasitikėjimą

Tardymas tęsėsi 5 dienas, 
užbaigus tardymą advoka
tas kuris gynė kaltinamuo
sius pareiškė, kad jis neiš
gali pasiūlyt jokių faktų jų 
išteisinimui. Vadovas to vi 
so sabotažo buvo Oškin Mi- 
chail, pirmiau buvęs caro 
armijos oficierius.

licijos valdininkai specialis
tai stropiai tikrina kasos a- 
piDlėšimo aplinkybes. Pir
miausia stengiamasi nusta
tyti, ar galėjo kas pritaikin
ti rakta ir SDintą atrakint, 
nes kriminalinei praktikoj 
veik nesą atsitikimų, kad 
seifą butų galima parinktu 
raktu atrakinti. Taigi tenka 
koncentruoti dėmesys į tuos 
žmones, kurie labai gerai ži
no io visas aplinkybes, suki
nėjos arti. Be to, kol kas ne- 
oastebėta jokių įsilaužimo 
žymių. Durys sveikos, lan
gas su grotomis ir niekas ne
paliestas.

Bendrai, šis apiplėšimas 
yra labai charakteringas ir 
sukelia visokių versijų ir įta
rimų.

Kaip spėja Lietuvos laik
raščiai, pašaliniams vagims, 
apvogt seifą nėra lengva, 
teisingiau pasakius veik ne
galima. Norint prieit prie 
tos vietos kur buvo seifas, 
reikia pereit astuonias du
ris. Kas įdomiausia, kad vi
sos durys, per kurias reikia 
prieit prie seifo, buvo užra
kintos ir nebuvo jokių žy
mių. Pats seifas taipgi nesu- 
gad^tas.

Iki šiol gautos žinios pil
nesnių informacijų nepa 
duoda. Kriminalinė policija 
kvotė burmistrą, nekuriuos 
tarnautojus, sekretorių ir 
sargą. Sargą kvotė net 4 va
landas, bet nieko aiškaus 
da nesurado.

Suvienytom Jėgom 
Naikins Kidnaperius

Federalės, valstijos ir 
miesto vyriausybės sudarė 
bendrą frontą kovai su kid- 
naperiais Chicagos mieste ir 
abelnai vidurvakariniame 
Jungt. Valstijų pakrašty. Y 
pač bus dedamos pastangos 
sugauti žmogvagius, kurie 
nesenai kidnapino speku
liantą John Factor’ą. Kele
tas įtariamų asmenų jau su
imta.

ITALIJOS ORLAIVIAI
PASIEKĖ CHICAGĄ.
Į pasaulinę parodą Chica- 

gon atskrido 24 Italijos or
laiviai, vadovaujant genero
lui Italo Balbo. Ten jiems 
iškeltos didelės ovacijos.

Lietuviai Lakūnai St. Darius ir 
S. Girėnas Užsimušė Vokietijoj.

JŲ EROPLANĄ LITHUA- .
NICA RADO SUDUŽUSI Per*krid° Atlantiką, padare

“LIETUVIŲ DIENOJ” 
CHICAGOJ DALYVAVO 

20,000 ŽMONIŲ.
Pereitą nedėldienį, 16 lie

pos, pasaulinėj Chicagos pa
rodoj. Mokslo Rūmų kieme, 
lietuviai turėjo savo dieną. 
Tai buvo. turbut, pirmutinė, 
ir paskutinė tokia grandio
ziška musų žmonių šventė 
Amerikoj. Žmonių privažia
vo net iš už tūkstančio my-' 
lių. Sprendžiama, kad da
lyvavo nemažiau 20,000 
galvų. Dainavo 700 daini
ninkų choras. Plačiau apie 
tai bus sekančiam “Kelei
vio” numery.

Plieno darbininkams
"Pakele15 Nuoš. 

Algas.
Bethlehem, Pa. Nuo lie

pos 17 d. visiems darbinin- 
Jcams pakelta alga 15 nuo
šimčių, tą paskelbė Bethle
hem Steel Co. Tas paliečia 
apie 50,000 darbininkų, ku
rie dirba Bethlehemė, John- 
stowne, Steeltcne, Lebanon 
ir Coatesville, Peann., 
Sparows Point, Me., Lacka- 
wana, N. Y. ir Pocific Coast 
Steel Cq. Seatle, Wash„ San 
Francisco ir Los Angeles.

Lakūnas Wiley Post 
Pasiekė Sibirą.

Novosibirsk, Sibiras. Lie
pos 18 d. Amerikos lakūnas 
Wiley Post, kuris skrenda 
antra kartu aplink pasaulį, 
6 vai. 27 min. ryte pasiekė 
Novosibirską.

Jis nulėkė 1818 mylių nuo 
Maskvos iki čionai į 13 va
landų 15 minutų; aplamai 
imant, jis skrido apie 138 
mylias i valandą. Į Maskvą 
jis atlėkė 4 vai. 24 min. pir
miau, kaip 1931 m. kada 
juodu skrido kartu su Ha- 
rold Gatty tuo pačiu eropla- 
nu. Jis nuskrido jau veik 
pusę kelionės aplink pasau
lį.

PRAPUOLĖ NEW YOR 
KO BANKIERIUS HARRI

MAN.
New Yorko bankierius Jo 

scph Harriman, kurio ban
kas subankrutavo ir dėlto jis 
buvo bandęs nusižudyti, da 
bar pabėgo iš senatorijos ir 
nežinia kur dingo. Jieško- 
ma jo lavono Hudson upės 
pakraščiuose, nes manoma, 
kad jis šiuo sykiu galėjo nu
siskandinti.

TARPE MEDŽIŲ.

Lakūnai perskrido Atlanti
ką apie 4500 mylių, nukrito 
miškan apie 300 mylių nuo 

Kauno.

Kapitonas Steponas Darius.

Vienas Lenkas Už b 
Kiaules.

Be kiaulių Lenkijos valdžia 
savo turistų Austrijon visai

neleidžia.
Iš Lenkijos daug buržu

azijos kas metai važiuodavo 
į Austrijos kalnus vasaros 
atostogas praleisti. Atosto
gaudami jie palikdavo tenai 
daug pinigų. Taigi šįmet 
Lenkijos valdžia užkirto to 
kioms ekskursijoms kelią, i 
vesdama 500 zlotų išvažiuo
jamai vizai. Tačiau, jeigu 
Austrija sutiks pirkti iš Len
kijos kiaulių, tai šitą apsun
kinimą savo turistams Len 
kija sutinka sumažint. Nu 
tarta, kad su kožnom ( 
kiaulėm Lenkija leis Austri- 
jcn vieną savo turistą.

Pereitą subatą anksti ry
te, Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas savo eroplanu 
Lithuanica išskrido iš Floyd 
Bennett lauko per Atlantiko 
vandenyną į Lietuvą.

Lakūnai pakilo į orą 5:24 
valandą ryte, pradėdami 
savo kelionę į Kauną, apie 
4900 mylių tolio. Išskrisda
mi iš Amerikos juodu nepa
sirašė nė po registracija ir 
neturėjo valdiškų leidimų 
nusileisti jokioj valstybėj.

Pirmiau pradėsiant kelio
nę jie pasiėmė į savo erop- 
laną 779 galionus gasolino 
ir 25 galionus aliejaus. Pirm 
pasikeliant į orą, erporto 
valdininkams pareiškė, kad 
juodu darys bandymus ar 
galės jų eroplanas su tokiu 
svoriu pakilt oran. Prade
dant lėktuvui keltis, keletą 
kartų jis smarkiai susvyramo 
ir kilo oran gana sunkiai. 
Bet pakilus apie 200 pėdų 
aukščio, pasisuko priekiu 
Rytų link iki prapuolė že
mai kabančiuose rūkuose.

1 valandą ir 14 minutų

Streikieriai Nubalsa
vo Grįžt Darban.

Salem, liepos 18 d. 1800 
Naumkeag Steam Cotton 
Co. darbininkų, kurie strei
kavo jau 10 sąvaičių. vakar 
vakare nubalsavo tuojaus 
grįžt darban, pripažinus fa
brikantams dalį darbininkų 
’eikalavimų. Kompanija tu
rėjo grąžint į darbą visus iš
ėjusius į streiką darbininkus

pirmiau jų, iš ten pat išskri
do amerikietis aviatorius 
Wilev Post, kuris antra kar
tu lekia aplink pasaulį.

Nedėlios ryte anksti, lie
pos 16 d., Airijos pakraš
čiuose buvo pastebėti du 
eroplanai, kurie skrido rytų 
link, bet per tirštus rukus 
pažint jų nebuvo galima. 
6:40 ryte, Amerikos la
kūnas aplink pasaulį, nusi
leido Berlyne. Jis pasiekė 
Berlyną į 25 valandas 45 mi- 
nutas, nuskrisdamas iš 
New Yorko be sustojimo 
3900 mylių.

Apie lietuvius lakūnus,

apie 4400 mylių; bet žuvo
Vokietijoj miškuose.

Soldin, Vokietija. Liepos 
17 d. Ameriką pasiekė se
kančios liūdnos žinios. Ste
pas Darius ir Stasys Girė
nas atrasti negyvi miškuose 
prie Kuhdamm, 5 mylios 
nuo viršuje paminėto mažo 
kaimelio, Pameranijoj. (Mi
nėta vieta randasi tarpe 
Berlyno ir Karaliaučiaus). 
Reiškia, lietuviai lakūnai 
nedaskrido iki Kauno tik 
apie 400 mylių; aplamai 
skaitant, jie nuskrido devy
nias dešimtsdalis viso kelio 
be sustojimo.
Gąsdinąs buvo visai išsibai

gę*
Išsibaigus kurui, juodu 

priversti buvo nusileisti 
tamsoje, anksti ryte, kada 
toje apielinkėje visas že
mės paviršis buvo nuklotas 
tirštu, nepermatomu raku.

Jie atsimušė į medžius su 
dideliu smarkumu; dalei- 
džiant, kad galėjo padaryti 
net tekią klaidą, kada pa
stebėjo žalumynus, manė 
kad tai laukas kur galima 
nusileisti. Abiejų lakūnų kū
nai smarkiai sužaloti.

Eroplanas, Lithuanica, 
nukirto apie tuziną medžių 
ir tada nukrito ant žemės. 
Vienas sparnas pasiliko ka
bant ant medžio, o kitos da
lys subyrėjo į mažus šmote
lius. Motoras nuplėštas ir 
numestas apie 10 pėdų to
liau. Nekurios kitos dalys 
sutrukusios į smulkios ske
veldras ir išlekiojusios apie 
80 pėdų nuo vietos įvykio.

Apie 7 vai. ryte, liepos 17 
d., vietos farmerys girdėjęs 
smarkų susitrenkimą, bet 
sudužusį eroplaną atrado a- 
pie valandą vėliau.

Pasklidus žiniai, keletas 
vokiečių lakūnų ir policijos 
valdininkai iš Berlyno nusi 
skubino į Soldiną.

Kaimelis Soldin yra prie 
ežero, kuris vadinasi tuo pa
čiu vardu. Jis randasi Prūsi
joj ir rubežiuoja Neumark 
su Pameranija. Policija pa
reiškė, kad lakūnai bandė 
nusileisti ir pastebėję me 
džių viršūnes, manė, kad ža 
liuojanti laukai. Tardinėto- 
jai sprendžia, kad lakūnai 
užsimušė tarp 3 ir 5 ryte, lie 
pos 17 d

Leit. Stasys Girėnas.

be jokių nuožiūrų. Staklių kur jie tuo laiku buvo ir kas 
skaičių sumažino, bet mo-'su jais atsitiko, jokių žinių 
kestis paliko senovinė. Į nebuvo.

Atrado dviratininkas.

Dviratininkas, kuris va 
žiavo pro tą vietą, atrado 
sudužusį lėktuvą, kurio 
sparnas kabojo medyje, 
nepertoli nuo jo užmušti a 
budu lakūnai.

Policija atrado prie jų 
kelių mapą; kelis numerius 
Chicagos laikraščių, ryšel į 
laiškų adresuotų Darijui ir 
Girėnui, ir Viktorui Vesglai 
eini į Wilkes Barre, Pa., ku
ris buvo lakūnams mecha
niku.

Buvo audringa ir tamsi 
naktis, eroplano skridimas 
buvo girdimas keliose vie

;yt jo nebuvo galima, ir tai 
buvo tikroji nelaimės prie
žastis. Lietuviai lakūnai 
matomai pateko į tą patį 
audros sukurį, kuris priver
tė nusileisti Amerikos lakū
ną Karaliaučiuje, kuris bu
vo pasikėlęs skristi iš Berly
no į Maskvą.

Gasolino tanka Lithuani- 
cos buvo visai tuščia ir todėl 
sprendžiama, kad lakūnai 
pritruko gasolino ir privers
ti buvo nusileisti. Bet esant 
tirštam rakui ant žemės pa
viršiaus, lakūnai negalėjo 
pastebėt medžių viršūnių ir 
todėl juodu patiko ta nelai
mė.

Soldin, kur lietuviai la
kūnai užsimušė, yra tik apie 
400 mylių nuo Kauno. Nuo 
New Yorko lakūnai nuskri
do suviršum 4000 mylių. Ir 
jeigu pakankamai butų tu
rėję kuro, tai bėgyje 2-3 
valandų, jiedu butų pasiekę 
Kauną be sustojimo.

Gaila tų visų pastangų, 
kurias padėjo rengianties 
prie tokio pavojingo darbo 
perskristi vandenyną, kuris 
ne vieną drąsuolį savo vil
nyse palaidojo. Juo labiau 
gaila tų lietuvių drąsuolių, 
kad atlikę tokią ilgą kelionę 
oru, žuvo nepasiekę pabrėž
to savo tikslo.

Lietuviams lakūnams tas 
pasiryžimas buvo sunkus. 
Jie neturėjo tokių progų, 
kaip Lindbergas, Post ir 
šimtai kitų, kurie bandė 
perskristi vandenyną. Net 
pasileidus skrist per vande
nyną, jų Lithuanica nebuvo 
tiksliai įrengtas. Neturėjo 
nė radio, nė parašiuto, ir ne
turėjo net Suv. Valstijų lei
dimo, kad galėtų tokią pa
vojingą kelionę daryt

Rašantis šiuos žodžius, 
nuoširdžiai pareiškia užuo
jautą visiems lakūnų gen
tims ir draugams, į kuriuos 
ta liūdna žinia, apie jų ne
laimę skaudžiasiai paveikė.

Lietuvių visuomenė tin
kamai mokės jų drąsų pasė

tose, Rytprūsiuose, bet ma-|ryžimą įvertinti.
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BIZNIS KAD IR SU 
VELNIU.

Klerikalams, kurių biznis 
remiasi žmonių tikėjimu Į 
nebūtus daiktus, Rusija iš
rodo baisus baubas. Tik pa- 
siklausykit, kaip kalba ku
nigų “Draugas”:

“Manoma. kad Jungtinių 
Valstybių vyriausybė netrukus 
pripažins kruvinąją bolševikų 
valdžią Rusijoj, šis žygis turė
tų iššaukti krašte protestų. 
Bolševikų pripažinimas lyg ir 
butų užgyrimas jų biaurių 
darbų. Juk kas nežino, kad 
bolševikai Rusijoj išžudė mi
lijonus nekaltų žmonių, perse
kioja tikinčiuosius žmones, iš 
ūkininkų ir darbo žmonių atė
mė laisvę. Toks žygis taip pat 
padidintų bolševikų agitaciją 
ne tik šiame krašte, bet visame 
pasaulyje.

“KĮla klausimas, kas verčia 
šio krašto vyriausybę pripa
žinti Sovietų Rusiją? Atsakyti 
j tai nesunku. Yra keletas ka
pitalistų, kuriems labai rupi 
užmegsti ryšiai su bolševikais, 
gauti Rusijoj koncesijų ir tuo 
budu didinti savo kapitalus. 
Tokie žmonės ir su pačiu vel
niu susidėtų bile tik turi iš to 
medžiaginę naudą.”

Apie kapitalistus “Drau
gas” čia sako tiesą. Dėl biz
nio jie susidėtų ir su velniu. 
Bet tą patį juk reikia pasa
kyti ir apie kunigus.
Kodėl gi “Draugas” spiau- 

do ugnimi i Rusiją? Todėl, 
kad kunigai tenai biznio da
ryti negali.

“Draugas” vadina bolše
vikų valdžią “kruvina”. Bet 
caro valdžia buvo juk nema
žiau kruvina. o tačiau 
“Draugas” niekad jos ne
keikė. Musų kunigai mels
davosi už carą ir savo laik
raščiuose rašydavo, kad carą 
pastatęs pats Dievas, todėl 
priešintis jo valdžiai neva
lia.

Musų kunigai garbino ir 
gynė kruvinąją caro val
džią dėl to, kad ji mokėjo 
jiems algas ir padėdavo iš
naudoti tamsias minias.

Garbintų “Draugas” ir 
bolševikų valdžią, jeigu ji 
negadintų kunigams biz
nio.

Taigi dėl biznio su vel
niu mielai susidėtų ne vien 
tik kapitalistai, bet 
“Draugo” kompanija.

Amerikoje lietuviai kei
čia savo pavardes liuosu no
ru, pasirinkdami tokias, ko
kios kam, geriau patinka.

Lietuvoje gi. kaip matyt, 
žmonių pavardes ruošiama
si keisti kokios ten komisi
jos sprendimu.

Mums rodos, kad kraštui 
butų daug naudingiau, jeigu 
tautininkai sudalytų komi
siją blusoms naikinti.

ARGENTINOJ VĖL KAL
BAMA APIE LIETUVIU 

KOLONIJĄ.
“Argentinos Žinios”, ku

rias leidžia “tautiškos min
ties” žmonės, 23-čiame savo 
numery skelbia šitokį pra
nešimą :

“Lietuviai, norintieji įsigyti 
žemės, prašome atsilankyti i 
‘Arg. žinių’ redakciją užsira
šyti. ir vėliau, kada susidarytų 
didelis skaičius norinčių Įsigy
ti žemę. tada butų šaukiamas 
visuotinis jų susirinkimas, ir 
tada galima butų išrinkti ko
lonizacijos komisiją, kuri pa
sirūpintų surasti patogią kolo
nizavimui vietą ir ištirtų saly- 
gas.

Pasirodo, vadinasi, kad 
kolonijos klausimas Argen
tinoje da nėra visai palai
dotas.

Įdomu, kad Jungtinėse 
Valstijose, kur lietuvių yra 
daug daugiau negu Argen
tinoj, apie steigimą tokios 
kolonijos niekad nebuvo 
kalbos.

ir

LIETUVOJ ĮSTEIGTA FI
LATELISTŲ SĄJUNGA.

“Verslas” praneša, kad 
šiomis dienomis Lietuvoje 
įsteigta filatelistų sąjunga, 
kuri pavadinta “Filel.”

Sako:
“Šios sąjungos tikslas ‘suda

ryti glaudų kontaktą musų fi
latelistų tarpe ir užmegzti ry
šius su užsienio filatelistų or
ganizacijomis’. Sąjunga steigs 
ir jaunųjų filatelistų ratelius, 
kuriems padės veikti vyresnie
ji sąjungos nariai. Filatelistai 
pasiryžę leisti ir savo laikraš
tį, todėl kviečia nusimanančius 
bendradarbiauti. Besiintere
suojančius filatelistų reikalais 
informuoja sąjungos valdyba”.

Filatelistais vadinasi žmo
nės, kurie renka įvairių val
stybių pašto ženklelius.

se-

LIETUVINS PAVARDES
“Verslas” rašo:
“Lietuvoje ruošiamasi 

nuosius pasus pakeisti naujais.
Ta proga susirūpinta pavar
džių sulietuvinimu, kad Į pasą 
butų įrašyta gražios, lietuviš
kos pavardės, be slaviškų galū
nių avičius, evičius, inskis, 
anskis. šiam reikalui įgyven
dinti išrinkta komisija iš pro
fesorių Balčikonio ir Salio bei 
p. šeiniaus.” ~

r

“Kūnas” Kuris Atsidaro Knyga.

Tai taip vadinama “Kūno Knyga”, kuri parodo visą žmo
gaus organizmą, žiūrėtojas versdamas jos "puslapius”, tartum 
knygoje pamato, kaip veikia Įvairios kūno dalys. Ji randasi Pa
saulinėj Parodoj, Chicagoj.

Pabaltįjoj Organizuojama 
Nauja Bermontijada?

bendrai, užsienyje 
gandai varyti.

propa-Caro generolai veikia su 
Hitleriu.

Apie Hitlerio ir Rozen-i Be abejo, kai ši 
bergo planus užgrobti Rytus Ru.'ną, sJmtenopai
mes jau žinom. Bet įdomios' Vokietijai atsilygintų, 
yra to grobimo organizavi-t Pastebėtina, kad iš Fran- 
mo kai kurios smulkmenos. CUZ1J°S dauguma rusų emi-

RAČKAUSKAS PASISA
VINO 60,000 LITU 

PALIKIMĄ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad suimtajam p. V. 
K. Račkauskui prokuroras 
iau rašąs kaltinamąjį aktą. 
Buvusis Amerikos lietuvių 
veikėjas esąs kaltinamas 
tuo, kad būdamas Pietų Af
rikoje Lietuvos atstovu pa
sisavinęs tenai mirusio lie
tuvio Jokūbo Sengalio 60,- 
000 litų palikimą.

Sengalis buvo kilęs iš i 
Skuodo ir mirdamas Afriko
je paliko pusėtinai turto, 
kurį p. Račkauskas, kaip 
Lietuvos atstovas, turėjo su
rinkti ir persiųsti mirusiojo 
giminėms Lietuvoje. Ponas 
Račkauskas tą turtą pasisa
vino ir sunaudojo saviems 
reikalams.

Be to. dabar išėję aikštėn, 
kad atstovaudamas Lietuvą 
Londone p. Račkauskas pa
sisavino nemaža ir valstybės 
pinigų.

Visų p. Račkausko bėdų 
priežastis yra tame, kad jis 
yra labai geros širdies mo
terims.

Paryžiaus laikraštis “Le 
Rempart” savo viename 
straipsnyje rašo, kad Vo
kietijoj yra sukurta rasą 
savanorių monarcbistų ar
mija, kuriai taipogi vado
vauja Hitleris. Kuris laikas 
Berlyno gatvėse esą galima

“armija”

grantų persikelia į Vokieti
ją, kur, matyti, ištikro, jie 
yra reikalingi.

“J. Žinąs” šį “Le Rem- 
part” straipsnį atpasakoda
mas ir komentuodamas pa
reiškia: "Visiškai neabejo
tina, kad ima veikti tam-

matyti “dresiruotų” vyrų I sį°sios jėgos, kurios darys 
buriukus, apsirengusius juo-įvls^’ ka(l panaikintų musų 
domis kelnėmis ir baltais ru-įt8Utos nepriklausomybę 
siškais marškiniais. Ant! Suor3a" zuota. 
rankų esanti juosta su caro arento Kovotojų draugovė
vėliavos spalvomis (balta, 
žydra, raudona) ir vidury 
nacionalsocialistiškas ha- 
kenkreucas.

PROJEKTUOJAMI NAU
JI LAIKRAŠČIAI.

Dabartiniu laiku yra pla
nuojama leisti trįs nauji lie
tuviški laikraščiai: 1, Lietu
voj : 2, Argentinoj; 3, Jung
tinėse Valstijose.

Lietuvoje karininkų kliu- 
bas “Ramovė” nutarė prą- 
dėt išnaujo leisti žurnalą 
“Kardą”, kuris buvo įkur
tas 1925 metais, bet vėliau 
sustojo.

Argentinoje ruošiamasi 
steigti naujas žurnalas, ku
rio leidėjai da negali susi
tarti dėl vardo, todėl pa
skelbta konkursas, kad kas 
nors iš šalies pasiūlytų gerą 
vardą. Anot “Argentinos 
Žinių”, esą pasiūlyta šitokių 
vardų: “SaulėgTąžos”,“Ato
grąžų šalis”. “Pietų Ameri
kos Žodis”, “Argentinos pa
dangė”, “Kreolų šalis”, 
“Pietų Amerikos Išeivis” 
“Naujoji Tėvynė”, “Pietų 
Pašvaistė” ir kit.

i

Iš Berlyno praneša, kad 
tenai be "rusų savanoriu ar
mijos” dar yra sutverta 
draugovė vadinama “Pabal-

At stoty šią Padunojo 
Monarchiją? j

Visa vokiečių spaudaį 
i skelbia tariamus Padunojo 
imperijos atstatymo planus, i 
Esą, paskutinėmis dienomis 
Romoje ir Paryžiuje austrų 
legitimistai, kuriems vado
vauja kare ministeris Vau- 
goin ir saugumo ministeris 
Sey. tarėsi su vengrų legiti
mistų vadais dėl Austrijos ir 
Vengrijos susijungimo ir 
Otto Habsburgo paskelbi
mo monarchu. Laikraščių 
turimomis žiniomis, austrų 
legitimistai Paryžiuje ir Ro
moje laiko dabartinį mo
mentą patogų šiai akcijai 
kubiai pravesti. Tų pačių 

laikraščiu žiniomis, Austri
jos kancleris Dellfuss,* su
grįžęs iš Londono konfe
rencijos, šiuo klausimu bu 
vęs pastatytas prieš įvykusį 
faktą. Esą, tokiam austrų ir 
vengrų legitimistų nusista
tymui paaiškėjus, buvo nu
matytas ir franeuzu ministe- 
rio pirmininko Daladie pa
simatymas su Mussoliniu. 
Dabartiniu metu tarp Ro
mos ir Paryžiaus dar taria
masi dėl galutinio šio pasi
matymo termino.

Vokiečiu laikraščiai šias 
žinias paduoda beveik be 
komentarų, tik “Taeglische 
Rundschau” rašo: “Austri
ja yra vokiška ir pasiliks 
vokiška, nežiūrint Paul Bon- 
kuro, Vaugoino, Benešo, 
Seyo, Suvicho ir Daladie.”

Francuzų oficialus sluok
sniai ne labai tiki kai kurių 
laikraščių paskelbtais pla
nais Austrovengri ios mo
narchijai atstatyti. Jie nuro
do, kad Mussolini tuo rei
kalu net nesiklausė Pary
žiaus nuomonės. Tačiau 
pripažįstama, kad siekiama 
surasti ekonominio susitari 
mo formulę, kuri apimtu vi
sas Paduno jo valstybes. Esą, 
sekąs logiškas žingsnis bu 
tų Daladie ir Mussolinio su 
sitikimas. Tačiau toks susi 
tikimas vargiai įvyks netoli 
moj ateityje.

Ką Sako Musu Pada
vimai Apie Šeimyną?

Pirmą sykį ši “armija” į tijo fronto kovotojai”, ku- 
pasiredė Tempelhofo aikš- Irioj aktyviai dalyvauja mu- 
tėj pirmą gegužės šaukda-sų krašto teriotojas Ber- 
ma:“Lai gyvuoja Hitleris!”,Imondtas —Avalovas ir dau- 
“Lai gyvuoja Rusija!” Jgybė kitų Pabaltijo vokie-

Vokiečių fašistų organas ;čių bei buvusios carų Rusi- 
“Volkische Beobachter”pra-; jos reakcinių liekanų, ši Pa
nešė. kad Vokietijoj esanti įbaltijo fronto kovotojų są- 
sukurta “rusų naciorralso- į junga kol kas oficialiai tu-
cialistų partija”, kurios 
svarbiausiu tikslu esą jvesti 
Rusijoj nacionalsocializmą 
Vokietijos pavyzdžiu, nu
vertus bolševikus ir paso
dinti sostan kunigaikštį Ki
rilą varu. Tada Vokietija ir 
Rusija imtų tarpusavy glau
stis viena prie kitos ir Pa
baltijo valstybė* savaime 
sutirptu.

Gegužės 21 d. šios “armi
jos” dvasiniam penui pasi
rodė jų oficiozas Berlyne 
“Novoje Slovo”. Bet įdo
miausia štai kas, kad šios 
“rusų savanorių armijos” 
priekyje atsistojo gerai pa
žįstamas—“kunigaikštis” A- 
valovas-Bermondtas, gene
rolas fon Goltzas, majoras 
Bischofas, garsusis Arturas 
Rozenbergas, generolas Za- 
charovas, kniazius Obolens- 
kis ir rusų emigrantų laik
raščio “Nabat” redaktorius 
Jakovlevas. Štai kokia graži 
kompanija susirinko, atva
duoti Rusiją ir “sutarpinti” 
Pabaltijį.

Ši “rusų armija” gauna 
stambias sumas iš hitleri
ninkų organizacijos reika
lams, laikraščiams leisti ir,

Jungtinėse Valstijose nau
ją laikraštį projektuoja 
Brooklyno tautininkų “sklo- 
ka” su Ginkum priešaky. 
Redaktoriais numatomi Va
laitis ir Klinga, kurie nuva
rė nuo koto “Vienybę”.

rinti 200 narių, kurie jau 
dėvi speciaies uniformas. 
Jų tikslas esąs stengtis ras
ti “tautai be ruimo” (vokie
čiams) patalpa Rytuose ir 
Pabaltijy pagal “garsųjį” 
Hugenbergo memorandumą 
Londone konferencijoj.

Hugenbergo memorandu
mo pasiekimai.

Latvių telegrafo agentūra 
Let praneša, kad Londonas 
dar vis negali atsikvošėti 
nuo Hugenbergo memoran- 
dumo.Visi kalbą “apie fron
tą prieš galimus vokiečių 
baisumus". Diplomatinių 
santikių užmezgimas tarp 
Sovietų Rusijos ir Mažosios 
Santarvės esąs laukiamas 
artimiausiomis dienomis. E- 
są spėjama, kad pasiseksią 
dabar likviduoti ir Lenki
jos Lietuvos ginčą. .

Jau suorganizuota balta
gvardiečių armija Vokie

tijoj.
Kaip praneša “Daily He- 

rald”, Vokietijoj yra suor
ganizuota rusų baltagvar
diečių kariuomenės divizi
ja, kuri turi suverbavusi jau 
12,000 vyru. Šios divizijos 
nariai apmok i narni kariškai 
vokiečių militaristinėj Iter- 
borgo stovykloj. Ši “baltoji 
armija” turinti “palengvinti 
vokiečių kolonizaciją Rusi
joj pagal Hugenbergo pro
jektą”. Taip rašo anglų laik 
rastis.

Mirė Brazilijos Lie
tuvių “Grūdas99.

“Lietuvių Aidas Brazili 
joi” rašo:

Brazilijos lietuvių ūki
ninkų draugija “Grūdas” 
jau mirė. Paskutiniu laiku 
tos draugijos “vadai” šaukė 
tos draugijos susirinkimą iš 
eilės du sekmadienius, bet i 
susirinkimą apart “vadų 
niekas neatsilankė. Vadinas 
“Grūdas” ir nepasėtas, mi
rė.

Klausimas dabar, kodėl 
taip nesiseka kas nors rim 
tesnio musų kolonijoj pada 
ryti? Pradžioje draugijai 
pritarimas buvo didelis, nes 
daugumas musų lietuvių no 
ri kurtis žemės ūkyje, be 
greit atšalo. Čia daug aiš
kinti nereikia. Gan plačiai 
buvo aprašyta apie “Grūdo” 
ponus vadus ir ių tikslus, dė 
to lietuviai ir bijosi dėtis 
tas draugijas ir dirbti, kur 
žmonės vadovauja su tam
siomis praeitimis.

žemės kolonizacijos rei 
kalas turi rūpėti mums vi
siems, nes tai musų koloni 
jos ateitis. Bet kuomet iš to 
nori pasidaryti asmenišką 
biznį pora asmenų, tai aiš
ku, tokiam darbui niekas 
nepritars. Taip išėjo ir su 
“Grudu”. kuriam dirigavo 
n. Mačiulis norėdamas tik 
iš to pasipelnyti, mirė ir ko
lonizacijos reikalai tapo'vė 
palaidoti.

LAIKRAŠTININKAS 
KALĖJIME.

“Musų Momento” repor
teris J. Meižys atsisėdo į ka 
Įėjimą Šiaulių karo komen 
danto uždėtai bausmei at 
likti. Mokėti pinigus atsisa 
kė.

Žila musų praeitis miglo
ta. Mes neturime tikros me
džiagos lietuvių gyvenimui 
jrieš tūkstantį ar daugiau 
metų nušviesti. Norėdami 
atskleisti praeities uždangą, 
noromis nenoromis mes tu
rime naudotis vieninteliu 
šaltiniu—padavimais.

Lietuvių mitologijoje — 
žmonių padavimuose žymią 
vietą užima Vaidevutis ir 
Rūtenis. Daugumas istori
ninkų neabejoja, kad jie ti- 
erai gyveno ir vaidino svar
ių vaidmenį, tačiau tikrai 
nežinoma nei kada jie gyve
no, nei ką nuveikė. Mitolo
gija sako, kad jie paliko 
žmonių santykiams tvarkyli 
įstatymus, kurie perduoda
mi kartų kartoms buvo ilgai 
ir šventai vykdomi. Tuose į- 
statymuose, kuriuos čia mes 
cituojame pagal žinomą 
Lietuvos etnografą Jucevi
čių, nemažai dėmesio ski
riama ir šeimos santykiams 
tvarkyti.

Brutenio ir Vaidievučio 
žmonėms duoti įstatymai 
kiekvienam leidžia turėti 
tris šeimynas, bet pirmoji 
žmona turi būti šeimininkė 
ir namų tvarkytoja.

Šeimos galvos teisės labai 
plačios. Kai kuriais atsitiki
mais jis net su šeimos narių 
gyvybe galėdavo elgtis 
kaip tinkamas. Tai mums 
rodo Įstatymų straipsnis, kur 
pasakyta, kad “jei kas, bu 
damas sveiko proto, panorę- 
tų atnešti dievams aukai ir 
sudeginti savo namiški ar 
vaiką, nereikia jam kliudyti, 
nes ugnis pašventina žmogų 
ir padaro jį vertingą gyven
ti su dievais”. Matome, kad 
šeimos galva dievų aukai 
galėdavo sudeginti šeimos 
narį be jokios kaltės. Bet ir 
neaukodamas dievams, šei
mos galva galėjo sudeginti 
nusikaltusį šeimos narį. Bū
tent, jei žmona neklausyda
vo vyro, jis turėjo teisę ją 
sudeginti.

Moterystės ištikimybė bu
vo laikoma šventu dalyku. 
Nusižengimai šiai dorybei 
buvo smarkiai baudžiami. 
Jei vyras ar žmona sulaužy
davo ištikimybę, tai kalti
ninkas buvo sudeginamas 
toliau nuo dievų akių (nuo 
šventyklų) ir pelenai išbar- 
stomi kryžkelėse^ Nusikaltu
sių dukterys net nustodavo 
teisės būti vaidilutėmis.

Įstatymai lygiai griežtai 
kovojo su prievarta gindami 
moters teises. Jei kas per 
prievartą sangulaudavo su 
svetima žmona, tai nukentė
jusi turėjo teisės kaltininką 
sudeginti.

Mergelių nekaltybė buvo 
labai vertinama dorybė. Į- 
statymas liepia kiekvienam, 
kas atima mergelei nekalty
bę, ją vesti. Kas vedybomis 
atsisakydavo atitaisyti mer
gelei padarytą skriaudą, 
toks būdavo užpiudomas šu
nimis, kurie ji sudraskyda 
vo.

Tačiau kai kuriais atsiti
kimais nusidėti skaistybės 
dorybei buvo leidžiama. Su
radęs jaunąją, jaunikis ga 
Įėjo su ja gyventi ir prieš su
tuoktuves. Tokiais atsitiki
mais pakakdavo aukoti die
vams gaidį arba vištą ir jie 
būdavo pakankamai atlai
dus jaunųjų nuodėmei.

Kiekvienai vedusiai porai 
turėti vaikų buvo būtina. Jei 
mirdavo vyras ir palikdavu
si žmona be vaiku, tai ji ne
turėjusi teisės atsakyti nie
kam, kas panorėtų ją pada
ryti nėščią. Jei ji pasirody
davo nevaisinga, tai turėda

vo pasišvęsti dievams tar
nauti ir būti vaidilute. Jei 
miršta žmona, vyras turėjo 
tuojau vesti kitą.

Gei mą, kunigaikščio Var
mo žmona, įstatymus dėl vy
ro ir moters santykių papil
dė. Jos įvesti papildymai 
reikalauja, kad žmona butų 
vyrui ištikima, kad jo neį
žeistų nei žodžiu, nei veiks
mu. Tačiau moterystės išti
kimybę sulaužiusioms mote
rims jos papildymai mirties 
bausmės nenumato. Žmo
nai, sukiužusiai moterystės 
ištikimybę, Gerinos taisyk
lėmis, verta ant kaklo užri
šti keturis akmenis ir taip 
vedžioti ja iš vienos sodybos 
į kitą, ligi akmenis nuriš 
krivių krivaitis.

Žmonai, kuri mušė savo 
vyrą, ‘reikalinga atpiauti 
nosis ir atimti jai teisė šei
mininkauti namuose. Mote
rims, kurios kelio ja savo vy
rą, numatoma ne visom vie
noda bausmė. Jei žmona 
jauna ir graži, pakanka ją 
nuplakti rykštėmis, o jei se
na ir biauri—galima sude
ginti.

Charakteringa, kad be 
moterų neapsieinama ir po
mirtiniame gyvenime. Bni- 
tenio ir Vaidevučio įstaty
muose pasakyta, kad dievai 
davę mums žemę, kurioje 
mes gyvename ir kuri mus 
maitina, o vėliau žadą duoti 
dar derlingesnių žemių a- 
name pasauly,v be gardžių 
valgių, saldžių gėrimų, bal
tų rūbų vasarą, šiltų kailinių 
žiemą ir poilsio minkštuose 
guoliuose, duos dar gražias 
žmonas ir daug vaikų.

Tačiau lietuvių dainos, 
liaudies ir dorybės pamink
las, siekią žilos senovės, sa
ko ką kita. Dainose dvelkia 
šiltas vėjelis, dainuoja gra
žios mergaitės, žydi pievos, 
lelijos, rožės... Dainose vai
kai verkia tėvu. motina rau
da sunaus: brolis broliui, se
suo seseriai, motina dukte
riai širdingai tiesia ranką, 
vienas kitą laimina. Nė vie
na daina neįžeidžia ausies, 
niekur meilė nesubiaurinta 
begėdiškumu. Visa lietuvių 
tautosaka rodo, kad lietuvis 
šeimoje buvo ramus, geras, 
poetingas. Niekur nekalba
ma apie kraujo troškimą, 
nevaizduojami žiaurumai, 
kaip, pavyzdžiui, tai yra 
skandinavų sagose. Iš liau
dies dainų mes galime dary
ti išvada, kad senovėje lie
tuvių šeimoje vyravo susi
klausymas, taika ir meilė, 
kad ir kažin kokie įstatymai 
butų buvę paruošti.

GREIČIAUSIA STENO- 
GRAFISTfi.

P—lė Janettc Sawicki laiko 
taurę, kurią jai suteikė Mary- 
lando valstijos gubernatorius 
Ritchie. Chicagos pasaulinėj pa
rodoj. kaipo geriausiai steno- 
grafistei.

.... . ■ SITfTt
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Ka* slcaito ir ražo 

Ta* duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS
BIMBININKŲ PASIŽYMĖJIMAI.

NORWOOD, MASS. j Angariečiui, kaip biedni
“Laisvės” štabui pradėjus J^bininkai reik iš stabųi 

garsiai triubyt, kaip tai žy- m8t-vL Demokratas.;
dų armijai prie Jerichono.
mūrų, apie Sovietų Rusijos
pamačlyvą žuvį, saldainius 
ir stebuklingą narzano van- 
depėlį, bimbiniai fanatikė- 
liai šoko tą humbugierių bi
zni remti. Šiaip niekas to 
vandens vaistu nelaiko ir 
niekas jo neperka.

Dabartiniu laiku komuni
stai pradėjo pardavinėti So
vietų Rusijos paskolos bo
nus. Kiekvienas Amerikos 
darbininkas turi sumokėti iš 
kalno amerikoniškais dole
riais, o paskiau jau gausiąs 
aukso boną.

Matot, kokie mielaširdin- 
gi tie musų komisarai: pasi
rengę buržuazinio pasaulio 
darbininkam pripilt kišenius 
aukso, o patys jieško pasko
los pas Amerikos kapitalis
tus!

Jeigu bimbininkai žino 
tokius gausius aukso kalnus, 
tai kam patys kiekvienose 
savo prakalbose kolektuoja 
iš biednų darbininkų sidab
rinius nikelius ir varinius 
centus?

Musų bimbininkai, kaip 
tos papūgos, pradėjo pa
mėgdžioti kitų organizacijų 
parengimus, nors tas jiems 
kaštuoja pinigus. Visos vie
tos draugijos, pašalpinės ir 
politinės, rengė bendrą pik
niką. Diena pasitaikė lie
tinga, piknikas tapo nukel
tas ant toliau. Bimbininkai 
ant keršto surengė savo pik
niką, kad pakenkt bendram 
piknikui. Dėl to keršto gavo 
pakelti nuostolius. Sužinojo 
ant kada buvo nukeltas ben
dras piknikas, tuomet šoko 
vežt savo sekėjus ant byčių 
išmaudyt. Jeigu jų neišvesi 
iš namų, jie gali nueit pik- 
nikan ir praleisti pinigus. 
Nors diena pasitaikė šalto
ka, vienok musų ščyrieji 
maudėsi drebėdami. Del 
kvailų galvų griešni kūnai 
turėjo kentėt. Bimbiniai bu
vo pasisamdę Lietuvių Pi
liečių Bendrovės svetainę už 
metų laiko Naujiems Me
tams ir ateinančioms kalė
doms. Bet komunistams pra
dėjus bendrovę boikotuot, 
pusmetinis draugijos susi
rinkimas minėtas dienas 
pasiėmė sau, bimbiniams at
sakydamas. Ir protingai pa
darė.

Komunistų Partijos Lie
tuvių Centro Biuras turi pa
skyręs Mass. valstijai orga
nizatorium Joną Grybą, 
kaipo šimto nuošimčių ko
munistą. Šiomis dienomis 
jis jau pradėjo vykinti ko
munizmo principus gyveni
mam išvarė iš savo stubos 
biedną darbininką, kuris 
negalėjo užsimokėt rendos 
kapitalistiškais doleriais. 
Grybavičius dirba ir tam 
sykiui turi pinigų. Grybavi- 
čienė balandžio mėnesį 
maršavo gatvėm reikalau
dama iš valdžios pašalpos, 
duonos. Grybavičius, kaipo 
komunistų partijos organi
zatorius, mokino bedarbius 
organizuotis. Jie susiorgani
zavę sudaužė komunistų 
partijos inventorių. Taip pat 
jis mokino nemokėti už stu- 
bas rendų. Esą, tegul vai-, 
džia užmoka. Bet kai pa
čiam Grybui pasitaikė bied- 
nas žmogus, kuris neturėjo 
kuo užsimokėti, tai Gry
bas jį išmetė. Pinigo klausi
me, republikono, demokra
to ir bimbinio komunisto 
principai susivienija.

Grybavičius sakosi va
žiuosiąs į Sovietų Sąjungą. 
Gal raportuos komisarui Z.

PITTSBURGH, PA.
Piknikas davė arti $200 pel

no kambario naudai.

Lietuvių Kambario Fon
do Komitetas savo šeštą šių 
metų mėnesinį susirinkimą 
laikė birželio 29 d. Pittsbur- 
gho Universiteto naujame 
name, tryliktame aukšte.

Tautinių kambarių supe
rintendente ponia Mitchell i 
raportavo, kad Pitt. Univer
siteto valdyba savo vėliau
siam susirinkime konstata
vo, kad iš visų tautinių kam
barių komitetų šiais metais, 
iki šiol, geriausiai esąs or
ganizuotas lietuvių komite
tas. Nors per tą laiką nela
bai daug surinkta pinigų, 
bet Komiteto susirinkimų 
reguliarumas, gyvas reikalų 
pasiskatinimas toliau da uo
liau darbuotis lemia visa ką 
gera lietuvių paminkliniam
kambariui artimoje ateity-je J J P1TTSTON, PA.

Tatai pranešu, Mrs. M it-j Bolševikai ir apšvieta.
chel reikalauja, kad mes tat • Vienas šio miesto gy- 
paskelbtume lietuvių spau- į ventojas, Bimbos pasekėjas, 
doje, “dėlto, kad yra ofi-■ apsirgo. Jis neėjo pas “bur- 
cialis Universiteto pareiški- j žuazinį” daktarą, kad surast 
mas”. į ligos priežastį, bet patikėjo

Mes tą pareiškimą mielai, “Laisvės” editorialams, kad

SOCIALISTŲ
PRAKALBOS.

WILKES BARRE, PA.

priimame ir čionai pasako
me, kad ta garbė priklauso 
ne vien Komitetui, o ir vi
siems Amerikos lietuviams, 
visoms musų organizaci
joms, kad taip judriai ir 
darbščiai atsiliepė Į Lietu
vių Paminklo klausimą ir
neužmiršta jo. Taigi ir lai- ■ ščiojimas 30 d. gegužės ant 
kykim šį reikalą tinkamoje j kapinių žemės. Kada žmo- 
aukštumoje. Neleiskim tam į nės suvažiuoja aplankyti sa- 
musų kultūros jausmo ter- vo šiemynos bei giminių ka-
mometrui pulti žemyn! Dė- 
kim aukas tankiai, kada 
kiek galim, skatinkime vie
ni kitus prie parengimų važiuoja ant kapinių daryti
Kambario naudai.

Viename musų laikraštyje 
tilpo žinutė, kad Pittsbur- 
gho Universitetas atleisiąs 
75 nuošimčius profesorių. 
Taip negalėtų būt. Yra dau
giau, kaip penki šimtai pro
fesorių ir instruktorių. At
leidžia tą dalį. kas yra vir
šaus 500, ir tai tokius, kurie 
turi kitus gyvenimo šalti
nius; neišmeta jų i gatvę.

Pitt. Liet. Vaizbos Buto 
rengtas piknikas birž .11 d. 
davė pelno netoli du šimtu 
dolerių Kambario naudai. 

L. K. Fondo Komitetas iš to 
gavo daugiau entuziazmo ir 
nusitarė pats rengti pikniką, 
iei bus galima rast vietą ir' 
laiką, neužimtą kitais pikni
kais.

L K. Fondo Spaudos 
Komisija.

DETROIT, M1CH.
Prasimanymai apie “bend- 

drą frontą.”

“Naujoji Gadynė” 27-ta- 
me numery, pirmame pusla
py skelbia apie “bendro 
fronto tikietą” po komuni
stų vadovybe.

Tai yra grynas prasima
nymas ir visuomenės klaidi
nimas. Detroite nėra jokio 
“bendro fronto”, todėl ne
gali būti nei bendro kandi
datų tikieto (sąrašo) atei
nantiems miesto rinkimams.

Kandidatas į majorus 
Schmies ir kandidatas į ka- 
sierius Phil Raymond nėra 
bendro fronto kandidatai. 
Tai yra komunistų išmislas.

Socialistų Partija Detroi
te turi savo kandidatus į 
majorą, kasierių ir 5 alder- 
manus nominavus jau nuo 
gegužės mėnesio ir jie eina 
į rinkimus kaipo socialistų 
kandidatai.

Frank Lavinska*.

Įdomesni Šių Dienų Įvykiai ir žmones.

čia matosi trys atskiri dalykai: (1) James M. Cox. iš Ohio, atstovas i Londono konferen
ciją, kalbasi su dviem kitais delegatais. (2) Griuvėsiai namu po didelės audros, kuri perėjo 
šiaurinę ir pietinę Chicagos dali. (3) Joshua L. Johns, iš Appleton, Wis., naujas Kivvanis 
draugijos pirmininkas.

reikia gert Sovietų minera 
linį vandenį, ir taip tas žmo
gelis gydės su Sovietų van
deniu kol kojų nepastatė. 
Gerai, kad į laiką nuvežė Į 
ligoninę.

Plymoutho Lietuvių Kapi
nių Bendrovės buvo apvaik

pus, sodina gėles aplaisty
dami ašaroms. Bet tuo pačiu 
laiku Bimbos pasekėjai su-

biznį. Vienas žmogelis nedi 
delio Ūgio. plikas, su ilga 
nosim, laksto po kapines 
siūlydamas Sovietų žuvių.
Žmonės žiuri ir juokiasi iš 
tų fanatikų, kad Bimbos pa
sekėjai pralenkė ir tamsiau
sias davatkas.

Naujas Bimbos pasekėjų 
skymas. Šioje apylinkėje 
tavoriščiai išsiuntinėjo drau
gijoms laiškus, prašydami . , , , ,
aukų ir aiškindami, kad no- -L°_ daug sunkaus darbo pa

.. * ... riet Lrrkloi foo cnalzoc nvmmnrimą įsteigti jaunuolių mo
kykla. Laiškuose sakoma, 
kad mes seni susipratę dar
bininkai išmirsim, tai jau
nuoliai musų vietas užims. 
Mokykla tur būt ant ūkės 
(farmos), mokins tik vieną 
mėnesį. Jaunuolis išbuvęs 
vieną mėnesį ant farmos, su
grįš namo ir jau pažins vi
sus Lenino ir Stalino tezius. 
Paviršutiniai žiūrint atrodo, 
kad bolševikai su jaunuo
liais padarys stebuklus. Bet 
man atrodo, kad ta mokyk
la, kurią bolševikai mano 
įsteigti ant ūkės, reikia su
prasti, kad tai nebus mo
kykla, bet tikras fabrikas. Į 
tokią fabriko mašiną bolše
vikai įdės jaunuolį ir kas mi- 
nutą galės išeiti 4 susipratę 
darbininkai. Taigi, į vieną 
valandą bus galima padaryt 
240 bolševikų. J vieną parą 
bus galima padaryti 5,750 
bolševikų. O į vieną mėnesį 
taip sparčiai dirbant pasida- 
rvs netoli 200,000 armija. 
Tai tik Pittstone ir apylin
kėj. O kur kitos kolonijos? 
Taigi, 1 d. rugsėjo, kada 
mokyklos užsidarys visoje 
Amerikoje, bus bolševikų 
tiek, kiek vasarą yra musių. 
O rudeny, bimbiniai bus 
tikrai organizuoti ir išrinks 
šios šalies prezidentą Bim 
bą. Kaip matot, kapitaliz
mui dienos jau suskaitytos 

Reporteri*.

vasari
Birželio 30 d. vakare, į- mokyklą: Lelija ir Joana 

vyko socialistu prakalbos.Grabauskiutės, Elena Pavy-
Business College Auditori- 'ait-vtė' /tąsys Banaitis ir

tz iv-- j t tt tranas Tamulis. Stasys Ce-joje. Kalbėjo drg. J. H. pukaitis eina mokytis avia-
Stump buvęs Readingo ma-čijos
joras. Publikos buvo ne-i Apie 200 vyrų, kurie dir- 
daug, tur būt dėl dviejų be miškuose prie Great 
priežasčių. Viena, apie 8 va ‘ Northern kompanijos, pa
karę užėjo didelė audra su;skelbė streiką. Dirbo dau- 
perkunija; antra, įžangos gausia lietuviai ir francu- 
buvo imama 25 centai pa- zab reikalauja pakelti 
dengimui išlaidų. Nors pub- mokestį — $3 už sukirtimą 
likos buvo nedaug, bet taip kordo medžių. Pirma reikė- 
idomavos, kad rodėsi sve- j° birbti 12 valandų ir ne- 
tainė visai tuščia. Draugas galima buvo uždirbti $2 į 
J. H. Stump pastebėjo, kariūną.
nereikia laukt geros vai- Miestelis ir labdaringos 
džios iš demokratų ar repu draugijos duoda pašalpos 
blikonų, nes abidvi partijos į ^ms, kuriems reikia ir ku- 
tarnauja kapitalistams ir rie ainiai užsilaiko, 
suktybėms. Readingo mies- . Atsiranda ir skebų, . bet 
tas yra ketvirtas didžiausis ;.-uos^ gaudo. Darbininkai pa- 
miestas Penn. valstijoje, tu- siryžę streiką laimėti. Turi 
ri virš 100,000 gyventoju. vada ir ,aiko susirinkimus. 
Socialistai Readinge jau tu- Bolševikų nėra ir niekas 
ri pusėtinai didelę spėką, darbininkų vienybės near- 
kad republikonai su demo-(,0-T.
kratais vienijas prieš sočia- ienas lietuvis, gerokai 
listus. Bet drg. J. H. Stump paragavęs 3.2 alaus,sumušė 
nurodė kad socialistai ture

dėt kolei tas spėkas užaugi
no. Pats St umrfcprisirašė 
prie Socialistų ESrnios prieš 
30 metų, buvo iš eilės 19-tas 
narys. 1910 m. socialistai
nirmą kartą išrinko i Penn.-laimė. Sudege jo garažas, 
legislaturą vieną narį. o rakan.^ai.}r (b‘apanos. Ug- 
1927 m. drg. J. H. Stump iš- ai? kl^° 1S kerosinimo pe-
rinko Readingo miesto ma-;Ciaas- . .. , A .
joru. sumušdami republiko-' Ppp^ros dirbtuves kom-
nus ir demokratus. 1931 me- ._n?nUa aPkaP°J° savc> f]ar_ 
tais republikonai su demo- Cinkams algas po keletą 
kratais susivienijo skelbda- ! xaląnfU- .Plrbaip tik 
mi obalsį: “Reik gelbėti ” fĮ1.enas 1 sąvaitę. Is kitur 
Readingo miestą nuo sociali- atvažiavus sunku darbą 
stų!” Išstatė tik vieną kan- ?autl- Vargo plunksna, 
didatą abi partijos. Rezulta- «. D *
tai buvo tokie: republikonai 1HU1RS K.3S0IH&.
surinko 9,000 balsų, demo- ______
kratai 7,000 balsų. O so- Longview, Wash.—Birže- 
sialistas J. H.. Stump surin-Jio 29 d. čionai apsivedė ge- 
ko virš 14,000 balsų. Tik tai žinoma lietuvaitė Aldo- 
2,000 balsu didžiuma kani-na Bitinaitė su Edvardu 

Harvey iš Olympia, Wash. 
Apsivedė civiliu šliubu ir iš- 
\aziavo pasiveseilioti į Se- 
nttie, Wash. Praleidę vestu
vių pasilinksminimus su- 
grižš ir apsigyvens Long- 
view. Linkim jaunavedžiam

talistų partijos laimėjo. Bet 
sekančiuose majoro rinki 
muose republikonams su de
mokratais nepasisekė pub 
likos suklaidinti. 1932 m. 
rinkimuose du socialistai iš
rinkti į Pennsylvaniios vals
tijos legislatura — D. Hoo- laimingos ateities.
per ir L. M. Wilson, sumuš
dami repub. ir dem. daugiau 
negu po 1,000 balsų. Tai 
didelis progresas pasidarė 
Readingo mieste ir apylin
kėje.

Ar ne laikas jau ir kitų 
miestų darbininkam imti pa
vyzdį nuo Readingo darbi
ninkų. St. Žukauskas.

M1LLINOCKET, ME.
Visko po biskį.

šeši lietuvių vaikai šį pa
čia baigė vidurinę

savo moterį. Narsuoliui te
ko pernakvoti belangėj ir 
už nakvynę užsimokėti $15.

Ilgą laiką Maine’o valsti
ja buvo sausa, bet dabar jau 
ir čia turime alaus.

Lietuvį J. Jakštį ištiko ne-

Aug. Švežika*.

( NI0N LVNCH
101 Union Street 

LAWRENCE, MASS.
SVARI

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Vasaros laiku atvėsti. 

Skanus Alus—Gardos Užkandžiai. 
JONAS URBONAS, .Savininkas.

Ka* nieko neveikia 

To niekas

30,000 darbininkų streikuo
ja Pennsylvanijos valst. 

industrijoj.
Pennsylvanijos valstijoj 

įvairiose pramonės šakose 
streikuoja 30,000 darbinin
kų dėl nepakenčiamų darbo 
sąlygų, ilgų darbo valandų, 
žemos mokesties. Prade
dant nuo anglies kasyklų, 
streikai išsiplėtę iki audiny- 
čių, šilkų išdirbysčių, dra
bužių, smėlio, stiklo ir namų 
budavotojų; tokias žinias 
paduoda anglų spauda.

Didžiausias nuošimtis 
streikuojančių yra minkšto
sios ir kietosios anglies ka-

PERUVIJA, PIETŲ 
AMERIKA.

Skaitydamas “Keleivio” 
19 numeri radau parašyta, 
kad nužudytasis Peru vals
tybės prezidentas palikęs 
tik $30 viso turto. Ta žinia 
yra neteisinga, veikiausiai 
tai paskelbė jo draugai tur
tuoliai. Tuoj po jo mirčiai 
buvo atidarytas vienas jo o- 
fisas, kuriame buvo atrasta 
čekis 600,000 dolerių vertės. 
Esamoji valdžia tuos pini
gus konfiskavo.

Rašyti apie jo turtus, dar
bininkams nesudaro įdomu
mo. Gal bus įdomiau paaiš
kinus, kaip jis atsinešė lin
kui darbininkų. Sanches 
Cerro valdydamas Peruvi- 
jos šalį, darbininkams ne
padarė nieko gero, bet daug 
susipratusių žmonių pūdė 
kalėjimuose. Jeigu darbi
ninkai įsteigė kokią nors or
ganizaciją, kuri gynė darbi
ninkų reikalus, tai tuojaus 
būdavo apkaltinti priešval
stybiniu veikimu. Ir nors 
nieku neprasikaltę, būdavo 
sugrusti į kalėjimus. O jeigu 
kurie pasipriešindavo, buvo 
sušaudomi. Darbininkai jo
kios garantijos neturėjo, 
kompanijos kaip norėdavo 
taip su darbininkais elgda
vosi. Atleisdavo iš darbo 
kada panorėdavo nors ir 
niekuo neprasikaltusį. Dar
bininkams neturint organi
zacijos, negalėjo tokioms 
neteisybėms pasipriešinti. 
Turtuoliai galėjo darbinin
kus išnaudot kaip tik norė
jo. Tai toks buvo Sanches 
Cerro dėl darbininkų.

Prie to turiu pastebėt, 
kad į Peru valstiją, kiek 
man žinoma neateina jokio 
kito lietuviško laikraščio 
kaip tik “Keleivis”, nors lie
tuvių čia yra išsimėčiusių 
kelios dešimtys.

Peru Lietuvi*.

RADIO ŽINIOS.
Kviečiant Universal Broad- 

casting Corp., radio stočiai 
WLWL (1100) New Yorke, 
per vedėją George P. O’- 
Brien, ansamblis Lietuvos 
Daina, kuriai vadovauja 
Violeta Tamkiutė, duos iš 
eilės trečią ir ketvirtą radio 
programą, ketvirtadieniais, 
liepos 20 ir 27 d., nuo 7:45 
iki 8 vakare. Klausovai, ku 
rie pageidaujat, kad ansam
blis išpildytų tam tikras dai
nas arba norit padaryti pa
stabų linkui programos, sa
vo pareiškimus pasiuskit se
kančiu adresu: Lietuvos 
Daine- Ensemble, Station 
WLWL, 415 West 59 st., 
New York, N. Y. Jeigu pa
geidaujama, pranešimus ga
lima siųsti ir ansamblio rei
kalų vedėjui: Lietuvos Dai
na, c/o Antanas Eimutis, 
250 Keap St, Brooklyn, N 
Y. Visi pageidavimai bus 
ansamblio pastebėti, ir jei 
aplinkybės leis teigiamai 
bus pildomi. J. A. A.

syklose. Darbininkų padė
tis labai bloga. Valstybės 
paskirtoji komisija padėčiai 
tirti patvirtina kad daugelis 
Pennsylvanijoje dirbtuvių 
moka labai mažas algas ir 
darbo sąlygos tiesiog nepa
kenčiamos. Mokestis dirbtu
vėse tokia maža, kad darbi
ninkai už gaunamą algą 
pragyvent negali.

Pennsylvanijoj yra dau
gybė taip vadinamų “svet- 
šapių” kuriose dirba Vaikai 
po 50 valandų į sąvaitę, ir 
kuriems daugiau nemoka 
kaip 14c į dieną iki $4 į są
vaitę. Net patys kapitalistai 
tuomi pradeda baisėtis ir 
gubernatoriaus P i n c h o t 
žmona pradėjo tokiose 
“svetšapėse”organizuot vai- 
kų-darbininkų streikus. Ji 
ypatiškai vadovavo pikie- 
tams “svetšapių” vaikams- 
darbininkams keliuose mie
stuose.

Pakeitė mainerių laikraščio 
vardą.

“United Mine Worjcers”, 
kurį leido United Mine 
Workers unija, dabar pakei
tė vardą ir užvardino “Ant
racite Tri-District News”. 
Jis skiriamas kietosios ang
lies darbininkams, kurie 
priguli prie minėtos unijos 
ir turi savo skyrius Scran- 
tone, Wilkes-Barre, Hazle- 
tone ir Shamokin.

Pittsburghe mergaitėm* 
moka 2c į valandą.

Elite Dress Company mer
gaitėms darbininkėms ne
mokėjo nė $3 už dvi savai
tes darbo.

Darbo padėties tardymo 
legislaturos narys senato
rius Owleta surado, kad 
daugelis “svetšapių” vaka
rų Pennsylvanijoj nemoka 
darbininkėms merginoms 
nė $3 į dvi sąvaites.

Helen Puza kuri pirmiau 
dirbo Elite Dress. kompani
jos dirbtuvėje, Pittsburghe, 
darbo komisijai įrodė, kad 
už tris sąvaites darbo, jai 
užmokėjo $2.03. Be to ji pa
reiškė kad. ji žino keletą 
merginų kurios dirbo toje 
dirbtuvėje ir gavo mokėti po 
$2.98 už dvi sąvaites darbo.

MARŠKINIŲ SIUVĖJAI 
SUGRĄŽO DIRBT.

Mokesti* darbininkam* pa
kelta 10 nuošimčių.

Mahanoy City, Pa. Ideal 
Shirt dirbtuvė, kurioje dar
bininkai streikavo per dvi 
sąvaites, liepos 10 d. streiką 
užbaigė. Streikui vadovavo 
Amalgamated Cloth. Wor- 
kers of America. Sulyg uni
jos atstovų pranešimo, įvai
riuose darbo šakose buvo 
pakelta už darbą mokestis, 
ir abelnai visiems darbinin
kams pakelta 10 nuošimtis.

Bob marškinių kompanija 
pakėlė mokestį.

H. D. Bob Company of 
New York, kuri turi šešias 
marškinių išdirbystės dirb
tuves Schuylkill apskrityje, 
Pennsylvanijoj, pakėlė vi
siems savo darbininkams 10 
nuošimčių, pradedant 
liepos 10 diena.

su

AREŠTAVO 22 DARBI
NINKUS BUK UŽ SABO

TAŽĄ.
St. Lcuis, M o. Sustreika

vus dviejose dirbtuvėse dar
bininkams, policija suareš
tavo 22 žmonės, kuriuos po
licija nužiūrėjusi ir apkalti
na kad jie agitavo sukelti 
dirbtuvėse riaušias.
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

Iš Lietuvių Socialistų 
Konferencijos.

—Sey, Maike, kaip tu kam dolerių už dyką neduo- 
skaitai visokias gazietas, tai du, nes ir aš jų už dyką nie- 
busi tikrai girdėjęs, kad i kur negaunu. Aš vis dar bai- 
Dievas ant musų tikrai koki ! komis, o jos man vis kimba
nors prajovą užleis ir pako- 
ros visą pasauli.

—O kas gi dabar tau, tė
ve, vėl tokio nepaprasto at
sitiko. kad tokias nesąmones 
tu kalbi?

—Vaike, aš visados tau 
išpranašauju, bet da tokių 
zbitkų ant svieto nebuvo, ir 
Dievo rūstybė tikrai mus vi
sus laukia.

—Tėve, tavo pranašavi
mai daugiau niekas, kaip 
tuščios pasakos, bet pasa
kyk man, kas tau tokio ne
paprasto atsitiko.

—Vaike, Dievas tokių 
zbitkų nekentės ir koki nors 
prajovą atsiųs.

—Bet pasakyk, tėve, kas 
gi tokio atsitiko?

—Strošnas daiktas, vaike, 
kad aš ir dabar negaliu kva
po atgauti. Norėjo mane 
kidnapinti ir vos pabėgau.

—Tėve, tu vėl niekus pa
sakoji. Kas gi tokį seną ir 
apiplyšusį žmogų norėtų 
kidnapinti. Ką gi iš tavęs jie 
gaus?

—Yes, vaike, sakau tikrą 
tiesą. Užpuolė mane ant Sil 
ver stryto dvi jaunos leidės 
ir pradėjo gvoltavoti. Iš sy
kio aš pamaniau, kad tai 
tik fonės, bet pamačiau, kad 
jos nebaikauja. Buvo šitaip. 
Apie pusiaunaktį aš išėjau 
iš kūmos Tabakierkos stu- 
bos ir traukiu sau Į namus. 
Buvau biskį įsigėręs, ba ku
rna turėjo surengusi savo i- 
menynas ir mes tenai patuš- 
tinom keletą kvortų. Bet aš 
nebuvau girtas, dievaži, ir 
ėjau streit kaip reikia. Ir 
nepajutau, kaip šalę manės 
atsistojo dvi leidukės. Ir 
viena sako: “Ei, mister, 
duok man cigaretą.” Aš pa
aiškinau, kad cigaretų netu
riu, bet, sakau, aš tik pypkę 
rukau ir dac oi ką galiu duo
ti, tai patraukt mano cibuką.

—Tai kas čia tokio nepa
prasto, kad tavęs moterys 
paprašė cigareto?

—Džestu minut, Maike, 
tik tu paklausyk. Kaip išsi
traukiau cibuką ir pradėjau 
uzsikurt pypkę, tai viena 
leidukė kaip stvers man už 
rankų, o kita davai čiupinėt 
man į kišenius, ir suriko: 
“duok greičiau dolerį.” Aš 
joms atsakiau, kad dolerio 
neturiu. O jos mane davai 
rubavot.

—Ir kaip tas viskas pas
kui pasibaigė?

—Veidiminut, Maike. Pa
skui aš joms sakau, aš nie-

įkurta Agitacijos ir Darbo 
Komitetas ir nutarta organi* 

zuoti kuopas.
Pereitą subatą, 15 liepos, 

Chicagos Lietuvių Audito
rijoj Įvyko Amerikos Lietu
vių Socialistų Sąjungos 
konferencija.

Konferencijoj buvo atsto
vaujamos šios kolonijos:

Chicaga. Brooklynas. Bo
stonas, Cambridge, Mass.,

į akį ir dac oi. Ir viena su 
pauderiuotu feisu kaip rėž 
man į akį ir sako: “Tu senas 
liurbi, duok dolerį, o ne tai 
mes tave pamokinsim. Pa- 
šauksim palicmaną, kad tu 
mus užpuolei ant gatvės”. 
Aš net persižegnojau. Sa
kau, kibą koks zlydukas jas 
apsėdo. Išsitraukiau šoblę ir 
sakau: geriaut, jus paršų 
kojos, ba kaip trauksiu jums 
per uodegas, tai ir blumerius 
pamesite. Ir ką, vaike, ar tai 
nebuvo kidnapinimas?

—Ne, tėve, tai nebuvo 
kidnapinimas. Kidnapini
mas, tai reiškia pavogt žmo
gų. Jeigu tave butų pavogę 
ir kur nors paslėpę, o paskui 
reikalavę už tave išpirkimo, 
tai butų kidnapinimas. Pa
vyzdžiui galima paimti la
kūno Lindbergo vaiko pavo
gimą, McMatho mergaitės 
pavogimą,dabar vieno stam
baus demokratų šulo 0‘Con- 
nello pražuvimą. Taipgi ir 
kitų stambių piniguočių kid- 
napinimą.

—Veidiminut, Maike, ar 
tu sakei, kad kidnaperiai 
pačiupo O’Connellą, musų 
šventą kardinolą?

—Ne, tėve. Kardinolo 
dar niekas nekidnapino. bet 
jeigu kada kas jį pačiuptų, 
tai turėtų riebų kąsnį, nes 
jis yra vienas iš stambiausių 
Amerikos turtuolių.

—Apsaugok viešpatie, 
nuo tokios nelaimės, Maike. 
Kardinolas tai šventa asa- 
ba, jo kidnaperiai negali 
judinti.

—Kidnaperiai, tėve, ne
žiūri kas yra šventas, ar 
prakeiktas, bile tik daug 
ninigų turi. Šiandien kidna
periai taip išsidrąsino, kad 
jie viešai kas dien visur pa
sireiškia naujais savo dar
bais. Net pats prezidentas 
Rooseveltas savo anūkams 
oastatė sargybas, kad ap- 
^aug’otų juos nuo kidnape- 
ių. Kapitalistinė valdžia 

šitų kriminalistų suvaldyti 
nepajėgia, nes daugelis bū
dami valdžioje apsivogė.

—Sei, Maike, tu taip ne
sakyk, tai kas galėtų juos 
suvaldyt, jeigu valdžia 
nesuvaldo?

—Tėve, kuomet darbo 
žmonės paims valdžią, tuo
met apvalys visą šalį nuo 
visokių vagių ir gengsterių.

Akron, Ohio, Grand Eapidš, buhi renkamas iš įvairių vie- 
Mich., Detroitas, Kenosha, tų, ° nei iš vienos kuopos, 
Wis., ir Pittsburhghas. kaiP buvo ‘daroma ligi šiol.

Lawrence, Mass., Haver- Be to, įsteigta Agitacijos 
hill, Mass., ir kitos kolonijos ir Veikimo Komitetas iš 7 
atstovų neprisiuntėi narių, kuris tuojaus turi pra-

Skaitlingiausia buvo at- dėt propagandos darbą, 
stovaujama Grand Rapids D-ras Montvidas referavo 
miesto kuopa, nes turėjo net apie socialistą uždavinius, 
6 delegatus konferencijoje, o “Keleivio” redaktorius S. 

Iš Centro sekretorės dr-gės Michelsonas — apie sociali- 
M. Jurgelionienės raporto stų santikius su kitomis sro- 
paaiškėjo, kad LSS. pinigai, vėmis.
kurių buvo §685 su centais, Konferencija pasibaigė 
buvo padėti Chicagos Uni- bankietu, Į kurį susirinko 
versal banke, kuris pereitais daug gražios publikos. Tarp 
metais tapo uždarytas ir kitų dalyvavo ir “Lietuvių 
dabar yra likviduojamas. Dienos' karalaitė, p-lė Jie- 
Kol kas da indėlininkai nėra va Paulekiutė, Chicagos lie
kavę nei cento. Gausią gal tuvių meno žvaigždės, Nora 
apie 10 centų nuo dolerio. Gugis ir Salaveičikiutė-Ste 
Taigi. LSS. pinigai yra kaip ponavičienė, sudainavo sve- 
ir žuvę. i čiams keliatą dainų,

Pranešimai iš kuopų buvo padarė bankiete tikrai ma- 
beveik vienodi: depresija ir lonią nuotaiką.. Po to buvo 
surištas su ja nedarbas la- daug kalbų, toastų ir humo- 
bai apsunkina organizacinį ro. Bankietas užsitęsė iki 3 
darbą. Pritarimas socialis- valandai ryto. Vakarui va
tams šiandien yra da didės- dovavo d-ras Montvidas. 
nis negu seniau, bet dėl ne- Vieni delegatai tuoj išvy 
darbo žmonės sunku prigu- ko namo. kiti pasiliko pa- 
lėt organizacijai ir duokles žiūrėti “Lietuvių Dienos” 
mokėti. pasaulinės šimtmečio prog-

Delegacijos iš Grand Ra- reso parodos,

Rockefelleris Moka
Tik Pusę Taksų.
North Tarrytovvn, N. Y.— 

Taksų kolektorius gavo 
§10,000 čekį nuo milionie- 
riaus John D. Rockefellerio 
kaipo pusę mokesties už tak
sas, kurias jis turi užmokėti 
už Pontico Hills nuosavybę. 
Iki šiol Rockefelleris užmo
kėdavo savo taksas pilnai 
ant syk, bet šiuo kartu su
mokėjo tik pusę ir nedavė 
jokio pasiaiškinimo.

Oklahomos Valstija
Nubalsavo Turėt 

Alų.
Liepos 12 d. Oklahomos 

valstijoj buvo balsavimai už 
legalizavimą alaus. Beveik 
du trečdaliu balsų padavė 
už alaus legalizavimą.

Oklahomos valstija nuo 
pat jos įsikūrimo buvo sau
sa, svaiginantys gėrimai vie
šai pardavinėt ten buvo vi
sados draudžiama. Nubalsa
vus Oklahomos valstijoj le
galizavimą alaus, guberna
torius apskelbė karo stovį ir 
uždraudė viešai alų parda
vinėt iki jis pats nepaskelbs 
kada alus toje valstijoje bus 
legališkas. Iššaukta milicija 
dabot alaus vagonus, kad 
neiškrautų alaus ir sulaiko
mi trokai ateinanti iš kitų 
valstijų, kad neįgabentų a- 
laus.

104 “STIČIAI" AUTOMO
BILISTUI.

„ ... ... ... ... Bristol, Conn. — Edwar-CoĮlmsyille, III - Išbuvus das g Fish 56 metų am_ 
penkias dienas kidnapenų ^iaus, važiuodamas automo- 
rankose tapo paliuosuotas biliii ant Bristol-Plainville 
Altono banko prezidentas yjggfojio užsisukimo prara

jų ^ugust Luer, 77 metų am- do kontrolę įr jo automobi- 
ziaus turtuolis. Lz jo paliuo- jjg per reVą persilaužė 
savimą sumokėta §10,000. per tvorą apvirto ir atgimu 

“ šė į garsinimų užtvarą. Ne

ŽMOGVAGIAI PALEIDO 
BANKIERIŲ.

vien netiki, kad tai zlyduko laimėje Fish buvo taip labai 
šposai. Aš eisiu į šventos sužalotas, kad daktaras 

Dabar jau ne tik vyrai, bet Barboros susaidę, kad užpir- turėjo duoti jam net l(b 
ir moterys drįsta pastoti ke-ktų pas Mariampolės džia- “stičius”. Vienok trys kiti 
lią ir reikalauti pinigų. koną mišias su zupelnais at- sykiu su juo važiavusieji iš- 

—God bai, Maike, tu vis laidais. liko nesužeisti.

pidso ir Detroito darė prie
kaištų Centro Komitetui dėl 
“apsileidimo”. Bet iš Komi
teto pusės buvo paaiškinta, 
kad tos pačios priežastys, 
kurios trukdė kuopų darbą, 
neleido ir centrui sėkmin
giau veikti.

Nutarta, kad Centro sek
retoriatas paskelbtų naujo 
Pildomojo Komiteto rinki
mus, ir kad Pild. Komitetas

Siuntė Rooseveltui 
Bombą.

Malone, N. Y. — čionai 
areštuotas Joseph Doldo, 18 
metų jaunuolis iš Water- 
town. N. Y., kaltinamas už 
siuntimą bombos preziden
tui Rooseveltui.

SUSEKTAS DIDELIS CI
GARETŲ ŠMUGELIS.

Areštuoti 8 raketieriai, ku
rie norėjo pardavinėt paga 

liūs vietoj cigaretų.
Rojcbury policija sučiupo 

troką, kuris buvo prilioduo- 
tas neva tabako tavom, bet 
tikrenybėje tai buvo naujos 
rųšies šmugelis cigaretais. 
Išviso suskaityta 400 baksų, 
kurių viduje buvo ne cigare 
tai, bet pagaliai arba popie- 
ra sukimšta. Tik ant viršaus 
pora dėžučių buvo su tikrais 
cigaretais. šmugelninkai bu 
tų bandę šį “tavorą” par
duoti nupiginta kaina ir to
kiu budu jie butų pasipelni- 
ję apie §16.000.

Šis šmugelis pirmiausia 
pasireiškė New Yorke, pa
siekdamas Connecticut val
stiją ir dabar jau net Bosto
ną.

Vėliau policija sučiupo 
kitą troką, kuriame rado da 
vieną šimtą baksų to paties 
“tavoro,” taipgi 200 dėžių 
užtiko viename Seekonko 
tvarte.

Sveikatos Skyrius
Sį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DKALGUA.

DANTŲ ATSPARUMAS.

Rašo Dr. G. Bložis, Chicago. 
(Tęsinys)

Daugelis is musų manome, 
kad dantis reikia taisyti tada, 
cucmet juos pradeda skaudėti, 
nes aš tą esu patyręs iš prakti
kos. Kuomet paklausi paciento, 
kodėl tamsta netaisei savo dan-A
tų pirmiau, nes jie jau labai iš
puvę. dabar sunku besutaisyti, 
gal būt, reikės keletą ištraukti, 
gauni atsakymą, kad neskaudė
jo; reiškia, kad neskaudėjo, tai 
nereikėjo nei taisyti, nors ir la
bai buvo išpuvę, nors-ir didžiau
sios duobutės susidarę, kur gali 
maisto pasilikti ir padaryti bur
ną dvokiančią, kad net negalima 
pakęsti tos smarvės. Toji smar
vė dar ne viskas. Kuomet mes 
turim burnoje tuos išmatų pro
duktus, arba duobes, mes ten 
auginame neišpasakytą daugy
bę bakterijų, kurios eina Į musų 
tuną su kiekvienu valgiu arba 
rijimu seilių. Tuomi mes nuo
dijame savo sveikatą—kūną. 
Na. ir paskui mąstom: kas gi 
čia yra su manimi, kad aš pra
dėjau nesijausti gerai. O nepa- 
mąstom apie tai, kad mes nuo
dų turim pilną burną. Pradeda
me lankyti medicinos gydytoją, 
kuris kad mus išgydytų, sura
dęs burnoje ligos priežastį, siun
čia pas dantų gydytoją. Tada ir 
viskas užsibaigia.

Dantis taisyti reikia tuomet, 
kuomet dantų gydytojas pasa
kys, kas reikia taisyti. Nes kas 
nori turėti gerus dantis ir gerą 
sveikatą, turi bent vieną kartą 
Į metus nueiti pas dantų gydy
toją. kad išvalytų. Tas valymas 
vra būtinas. Nežiūrint kaip daž
nai vartosi dantų šepetuką, vis 
tiek kalkulo druska aplimpa 
apie smegenis: tos kalkulo dru
skos nusistoja iš seilių. Gydy
tojas. išvalęs dantis, pasakys, ar 
reikia taisyti, ar ne. Supranta
ma, etiškas gydytojas, o ne ko
kis feikeris. ne toks, kuris turi 
iškabą, kad "dykai egzaminuo
ja". Suprantamas dalykas, kuo
met mažai išpuvęs dantis, tuo
met mažai darbo prie jo. ma
žiau skausmo pacientui ir ma
žiau medžiagos reikia suvarto
ti. mažiau lėšuoja pataisyti.

Kas dėl dantų taisymo, gali
ma pažiūrėti iš kitos pusės. Pa
vyzdžiui. ką mes darom su savo 
kasdieniniais drabužiais? Ar 
laukiame, pakol jie suplyšta, ar 
taisome pamatę mažą skylutę? 
Suprantamas dalykas, norėda
mi kad drabužiai ilgiau laikytų, 
taisome, kaip greitai pamato
me. kad jau praplyšę. ir tokiu 
budu ilgiau juos išnešiojame. 
Na kodėl taip nepasielgti su 
dantimis?

Imkim kitą pavyzdį. Dabar 
daugelis musų turim automobi
lių. Kuomet mes jį taisome?

Praloto Olšausko Ar
chyve Rasti Laiškai

Nuo Uracho.
Atidarius nedegamą gele

žinę Šėpą, kuri buvo Kauno, 
“Saulės” drat^ijos centre, 
atrado daug įdomios ir cha
rakteringos Olšausko kores
pondencijos su įvairiais as
menimis. Be kitų raštų rasta 
ir Uracho laiškai rašyti Ol
šauskui, kur Urachas dėko
ja Olšauskui, kad jį kviečia 
būt Lietuvos karalium ir pa
reiškia sutikimo karaliaus 
sostą užimti.

Taipgi rasta nemaža isto
rinės medžiagos apie Taikos 
Konferenciją, kurion Olšau
skas buvo deleguotas at
stovauti Lietuvą.

Apie Olšausko nužudyto
je kol kas naujų žinių nėra.

Tuomet, kai visai nevažiuoja? 
Visai ne. Taisome jį tuomet, kai 
juntame, kad jis jau pradeda 
biskį barškėti, tarškėti arba 
čirksėti. Bijomės, kad kur pu- 
siaukely nesustotų, nepadarytų 
vargo ir daug lėšų. Na, o su 
sveikata, su dantimis, mes taip 
nesielgiam. Visai nepamąstom, 
tad musų sveikata, arba dantys, 
pusiaukelyje arba pusamžyje 
gali sugesti arba atsisakyti tar
navę.,

Nepamirškite, kad gamta 
mums dantis suteikė visam gy
venimui, ir juos reikia prižiurę- 
a tiek, kiek aplinkybės leidžia. 
Musų sveikata labai priklauso 
nuo dantų sveikumo: juo dan
tys sveikesni, tuo sveikata ge
resnė.

MOTERŲ BĖDOS.
Rašo Dr. Margeris. 

Ištikrųjų, moterys pradėjo 
savo sveikatos lyg ir nebepaisy- 
ti. Nesakau, kad visos, vis dėlto 
tokių yra daug. žinoma, labai 
palankius ir laikus moterims 
tenka gyventi. Turėjimas ar ne
turėjimas vaikų, mat, yra dide
lis klausimas. Gudresnės, žino
ma, ar tai dėl neturto, ar tai dėl 
nenoro, bando jų neturėti. Rei
kia šiaip ar taip saugotis, čia ir 
yra didžiausia bėda. Mat, moks
las pakol kas į saugoj imosi bu
dus vis gana neigiamai žiuri, 
taigi visokius saugoj imosi bu
dus beveik išimtinai gauna su
galvoti dolerių gaudytojai. Jie. 
žinoma, visai nepaiso, ar jų su
galvoti budai eis moterims į» 
sveikatą, ar ne. Jie giria savo 
prekes. Atsiranda ir agentų, ku
rie tas prekes, visai nepaisyda
mi jų gerumo, brukte moterims 
Įbruka. Kas jiems galvoj, ar jie 
geri ar ne, by tik parduoti gali
ma.

Gi vargšės moterėlės, tikrojo 
dalykų stovio nežinodamos, 
griauja savo sveikatą. Antra 
vertus* katroms nepasiseka ap
sisaugoti, tai prie persileidimų 
pratinasi. Gi šitą pavojingą dar
bą padaryti irgi “meisterių” ne
stinga,—mat, čia dolerių yra! 
Ak, tie doleriai: sąžinė, etika, 
meilė artimo — viskas niekis 
prieš juos!

Ir turime dabar visas galybes 
moterų, kurios dažnai skundžia
si: “Strėnas ir galvą dažnai 
skauda. O jau kaip tik spėju bi
skį padirbėti, tai, žiūrėk, ir ko
jos visai pavargsta, tarytum, 
traukte kėdėn traukia. Ir natu- 
ralė liga būva kas mielas mėne- 
sis skaudi, kartais visai nere
guliariai.”

Taip daugelis moterų skun
džiasi ne tiktai gydytojui, bet ir 
savo draugėms.

Manote, gal būt, kad tai nie
kis. Visai ne. Viena, reikia ken
tėti ; o kas gi čia skausmo nori ? 
Antra, negalima kiek reikia dar- 

•bo atlikti; o kas gi čia tinginių 
nori ? Trečia, kai sulaukia tokios 
moterys savo gyvenimo per
mainos, tai kartais ir visai smar
kiai suserga. Baisiausia dabar, 
kad per daugelį metų visokių 
negerumų su gimtuve turint, 
šiaip ar taip, įsisenėjęs įdegimas 
tenai vienur ar kitur yra pasi
daręs. Atėjus gi gyvenimo per
mainai, da blogiau paprastai 
pasidaro,—gana dažnai vėžys 
(cancer) pradeda augti. Jeigu 
dar anksti gydytojas pamato, 
atatinkamą operaciją padaro, 
tai gerai; o jeigu ne, tai naba
gė moteris gauna netrukus ir į 
kapus važiuoti. *

Už tai tebūnie moterims ži
notina, kad anaiptol nereikia i 
savo sveikatą tik pro pirštus 
žiūrėti. O tai reiškia, jog nerei
kia visokių agentų ir visokių 
“meisterių” klausyti. Turint 
skausmo strėnose ar viršugal
vy j, greitai pavargstant, turint 
bėdų su mėnesiniu susirgimu,

turint baltųjų,—nereikia visa 
tai niekais nuleisti, bet tikros 
pagalbos jieškoti. Tik pagalbos 
reikia jieškoti ne “bobutėse” ir 
visokiuose “slaptų ligų” spęcia- 
listuose, bet tikruose ir sąžinin
guose gydytojuose. Ir jieškoti 
tada, kada dar būna ne per vė
lu.

PATARIMAI SVEIKA
TOS REIKALAIS.

Karštame ore žmcgus visiš
kai atsivėsint negali. Bet 
“Science Service” duoda keletą 
patarimų kaip geriausiai bent 
kiek atsivėsint užėjus karš
čiams.

Greitas Atsivėsinimas.
Karštoje dienoje norint grei

tai atsivėsint, reikia įdėt ran
kas iki alkunų Į šaltą vandenį 
arba laikyt rankas po bėgančiu 
vandeniu iš krano, kad vanduo 
bėgtų nuo pat alkūnių. Visas 
kraujas, kuris randasi kūne, per 
kelias minutas pereina nuo al
kūnės iki plaštakos ir jeigu van
duo šaltas, tai gali visą kūną 
greitai atvėsinti.

Smarkiai išprakaituojant, 
žmonės kurie dirba sunkius 

darbus, smarkiai įtemptais mus
kulais, ypatingai vasaros metu, 
karščiuose, daug prakaituoja. 
Su prakaitu iš žmogaus kūno 
išsisemia ir daug druskos. Iš to 
kartais žmogus pradeda lengvai 
apalpt arba jaučiasi nuvargęs. 
Sakoma, kad toks išsieikvoji
mas iš žmogaus kūno druskos, 
būna priežastimi mėšlungio 
traukimo, kuris tankiai pasirei
škia pas angliakasius, plieno 
darbininkus, pečkųrius ir kitus, 
kurie turi dirbti sunkius darbus 
vasarą. Tekiems žmonėms pa
tartina įsidėti Į stiklą vandenio 
biskį druskos ir kada ji ištirps
ta išgert.

šalti gėrimai.
Visokius šaltus gėrimus, alų. 

atšaldytą arbatą, lemonadą, ir 
kt., gerk iš lengvo ir tėmyk kad 
jie nebūtų per daug šalti. Jeigu 
žmogus greitai supils dalį šalto 
gėrimo į savo pilvą, tas gali 
greitai privest skilvį prie nema- 
limo. Patartina kreipt atydą į 
maisto temperatūrą, kiek valgai 
ir kiek geri ir būtinai reikia pra
tintis visuomet valgyt ir gerti 
lėtai (pamaži). To reikia prisi- 
laikyt vasarą ir žiemą.

Tinkami valgiai vasarą.
Vasarą reik valgyt mažai ir 

lengvus valgius. Maistas yra tas 
kuras, kuris įkaitina kūną iš vi
daus. Todėl vasaros metu turim 
pasirinkti lengvesnius valgius, 
negu valgėm žiemą arba esant 
šaltam erui. Vasarą galima ap
sieit be riebių ir per daug sal
džių valgių: Jų vieton reikia 
valgyt daugiau vaisių. Riebumai 
pergreit įkaitina. Riebiausias 
maistas yra mėsa ir kiaušiniai.

Atsivėsinimas išgaravimu.
Suvilgink visą kūną šalčiausiu 

vandeniu ir nusišluostyk su ab- 
rusu. Vanduo išgaruodamas iš 
kūno, ištraukia ir karštį ir todėl 
išprakaitavimas pagelbsti atsi
vėsinti. Sušlapusias nuo prakai
to apatinias drapanas reikia 
tankiai mainyt.

Lengvus drabužiai.
Liuosi, lengvus drabužiai yra 

tinkamiausi vasaroj. Jie leidžia 
geriau išgaruot prakaitui ir iš- 
vėdint kūną. Karštame ore svar
biausiu atsivėsinimu yra pra
kaito išgaravimas, todėl karš
čiuose svarbu dėvėt kuoleng- 
viausius drabužius.

Galvai pridengti, vyrams ge
riausia šiaudinė skybelė, nes ne
prileidžia tiesioginiai saulės 
spindulius ir nesulaiko prieit 
ūrie plaukų orui. Paprastai šiau- 
lų skrybėlė yra vėsi. Bet jeigu 
nešioji veltinę kepurę, tai žiūrėk, 
kad ji butų minkšta ir lengva.
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Įvairenybes Į
Sovietų Rusijoj Vėl Dzūkai Nori Alytuje 

Prasidėjo Badas. , Muziejaus.

Peršauti Du įmonės.
šovejus norėjo nulinciuotL

Birželio 10 d. Alsėdžių 
valse. Aleksių km. įvyko 
žiauri dviejų ūkininkų kova 
dėl ūkio, kurioje peršauti du 
Alsėdžių gyventojai, Pago
jus ir Lykis.

A. Kerenskio laiškas laikra- Alytus—Dzūkų sostinė— ., , . , . ...
MyH-taer netik apskrities, bet visos „ A1%'« ka«mo gyventojui

idėT hnv Rusi žiemos rytų Lietuvos cent- prasigers iki pa-
1 įmes įdėjo buv. Kusi- cia į* vigos guval skutimo cento, buvo par

jos laikinosios demokrati- ... . , ® .... .. . duotas iš varzvtvnių jo ūkis,
nes vyriausybės pirmininko kuris Derėi° DiMskiui. Ir
A. Kerenskio straipsnį ku- J*1: lafia1’f miestas netun

tokio kultūros rodyklio, birželio 7 d. Telšių apskr.
riame jis kategoriškai tvir- fol?° kurui os rouyKuo, anstolis minėta ffv-
tina, kad Sovietų Rusijoje įvai ventoją įvede > naujau ūki.

“muziejėliai” yra, Čia-nč Tac,au senasls uk,°siaučia badas net derlin
giausiose srityse.

—Tik ką gavau lašką iš 
Ukrainos, kuriame prane
šama, kad žmonės maitina
si įvairių gyvulių dvėselina. 
Iš turtingosios Sibiro sri
ties man rašo, kad miltai iš

jokio. O surenkama dzūkų 
laukuose įvairių senienų: 
akmeninių kirvukų, senovės 
ginklų, senų pinigų, knygų 
ir k. Dabar tokias brangin
tinas senienas, kunigai, mo-

duodami tik ligoniams, įtei- kXl°^ak girininkai ii kiti in
kus specialų gydytojo recep- toiigentai siunčia Į Kauną, 
tą. Siaurinio Kaukazo gy- M^ampolę ir kitur, tamtj 
ventojai valgo medžių žje. cia tun tik Riciehy pradžios 
ve mokykla, Įsisteigusi savo

A. Kerenskio nuomone, X ,m!ški-
Rusijos nauio bado priešas- nlnkai-,Bat k.ad ;rk*k™na 
timi yra piatiletka su jos mokykk* turėtų tokius mu-
priverstina kolchozacija. ° Tb.UtU Vlen° d‘:

Kerenskis nurodo, kad j}e1?’ gera, nes
Litvinovas kalbėdamas Lon-Ibcndro krasto įdomumo vai 
dono konferencijoje ir gir-. . . - .. , , ....
damasis niatiletkos atsieki- P!uz,e« galima butų sudėti 
mais. nieko nepasakė apie Vs0 dzuk1 krast0 detlnus 
žemės ūkį, kuris visai nu- davkus-
šluotas nuo Rusijos žemės Patalpos klausimas nėra 
veido. svarbus. Tokis muziejus ga-

—Sunku įsivaizduoti — lėtų tilpti gimnazijoj, kuriai 
rašo Kerenskis. kas ši rude- ramus rengiamasi statyti, 
nį laukia Sovietų Rusijos pradžios mokyklos naujuo- 
160,000,000 gyventojų. |se rūmuose (taip yra Šiau

liuose), o kareivinėse tuščių
Namai Brangsta. I • i t. ••organizavimo darbo nesiima 

i Pradėjus doleriui kristi, mokytojai didesni šviesu- 
Amerikoi viskas eina bran-lnaį jj imsis tverti Alytaus 
gyn. Paskutinėmis dienomis darbininkai ir bedarbiai, 
jau galima pastebėti ir na- visiems dzūkams, ir mies
tų kainų kilimą. Pruden- tiečiams ir sodiečiams, la- 
tial. Insurance Company, ku-j kai gaila savo turtų,, kurie 
ri turi pardavimui daugybę plaukia kitur. Visi dzūkai 
“forklozuotų” namų ir far-įremtų muziejaus rengimą, 
mų, nuo 1 liepos pakėlė kai
nas jO nuošimčių. Tai reiš
kia, jeigu namas pirma bu
vo parduodamas už $9,000, 
dabar jo kaina pakelta jau 
iki $10,000. Bostono Mer- 
chants Co-operative Bankas

Didžiausia Karo Orlaivis.

. šis milžiniško didumo karinis oro laivas sveria apie 32 tonus. 
Jis buvo padirbtas Hendone. Anglijoj. Nežiūrint jo didelio sun
kumo. jis yra stebėtinai greitas.

Upės ir Ežerai Grąžinami Seniemsiems 
Jų Savininkams.

ŠIAULIUOSE NAKTIMIS 
TAMSU.

Jau nuo pat Sekminių nei 
šviesiomis, nei

PAJ IEŠKOJIMAI
BRONĖ DAMASEVIČIENĖ pajie- 

tamsinmii škau savo vyro Jono Damaaeviėiaus, lx. . . ,, f jįs paeina iš Kauno gub., Baisiogaiosnaktimis savivaldybe neap- parapijos, 50 metų senumo. Jis- ma-
šviečia miesto e-atviu Gal ne Paliko 1916 m- ir nuo to Uiko *» šviečia miesto gatvių, vai negaunu nuo jo jokios žiniog> ar ji8 

ŠIUO budu norima sutaupyti, gyvas ar miręs. Kas žino kut jis ran-
Rpf ka ian čia anot n a ta r- dasi ir kas su luo atsitiko malonėkite net K<į JdU Čia, anot patar pranešti, busiu labai dėkinga, arba 
lės; jei valgydamas nepri- ia> atsišaukia. Vincas žukas ne
valgei, tai laižydamas ne- senai atvažlavo a Lietuvoj norėtų 

prilaižysi.
pasimatyt su savo krikšto tėvu. Ad- 

k resas: (29)
MRS BERTA DOMASEVIC 

222 McClellon St.. Philadelphia, Pa.

ninkas, matydamas, kad liks 
su šeima elgetauti, pasiryžo 
jį išvyti. Abu numatydami 
galimas muštynes, susikvie- 
tė daug ginkluotos talkos.
Ypač Dibulskis, tvirta turė
damas žmonos brolį K.Ven- 
ckų. visai gerai įsitvirtinęs Vykdant žemės ’ reformą neįmanomas atidalinto eže-
naujajame ūkyje laukė ata- su miškais ir dvarais buvo ro eksplotavimas, bet tokių 
kos turėdamas savo pusėje nusavinti ir ežerai bei upės. ežerų maža tėra. Lietuvoje 
apgynėjų. Nesnaudė ir se- Į Nusavintus vandenis eks-
nasis ūkio savininkas Son-'pję^yo žemės ūkio ministe- 
gaila. Jis prisirinkęs per 16 rija, Klaipėdos krašto van- 
miesto gyventojų, juos pri- denis administruoja direk

torija, o jura pagal senus 
Rusijos įstatymus yra laisva 
ir pajūrio gyventojai gali

girdęs vedėsi į “kovos lau 
tą”. Ir po neilgo susišaudy
mo Songailos gynėjai gulė-

Demonstracija Ties 
Vokiečių Atstovybės 

Rūmais Kaune.

, o išsislapstę ravuose, o dusjajgvai žvejoti. Šventosios 
nespėję pasislėpti buvo sun-iU0Sįo administratorius žve- 
ciai sužeisti, iš kurių Pago-Jvbą ne administruoja, o tik 
jus vežant i Teisių ligoninę keHa žvejybos verslą ir jos 
puskelėje mirė. Sužinojusi našumą.
apie tai policija nuvyko vie- 
on ir areštavo K. Venckų,
Stončių ir Macenį.

Juos parvežus į Alsėdžius 
peršautųjų giminės ir to bai
saus įvykio suerzinti gyven
tojai, apie 40 žmonių, Duolė 
šaukdami “užmušti”. Dėka 
sumanios policijos, jie liko 
neužmušti. Po to atvykęs 
Telšių apskr. policijos va
das p. Zabarauskas pravedė 
pirmąją kvota. Dar du iš 
Telšių komandiruoti polici
ninkai ir šauliai saugojo a- 
reštuotuosius nuo įniršusių 
žmonių, kurie kiekvienu 
momentu norėjo juos užmu
šti.

GALICIJOJ LABAICIJOJ LAI 
NERAMU.

taip pat pakėlė 10% kainas Kaune, Gedimino gatvėj, 
ant savo parduodamų na- susirinko didelis būrys jau- 
mų. Bankai yra tos nuomo- nuolių norėdami demons- 
nės, kad namai jau niekad truoti. Susirinkę jie pradėjo 
nebus tokie pigus, kokie jie I nedraugingai vokiečių hit- 
buvo pereitą žiemą ir šį pa-herininkų adresu šūkauti, 
vasarį. Jeigu kitos prekės j Kadangi ten arti stovi sar 
pabrango jau dviguba, turės gybinis policininkas, tai jis
pabrangti ir namai.

UŽ PIETUS RESTORANE
NUMOVĖ KELINES. I S. ŽIDEIKIUTĖ—Stuikiene, pajie- 

škau JUOZO JANKAUS, Pavandenių
Viename Kauno restora-; miesteli®, Varnių vaisė, Teisiu «»- 

•i* a* n tz • • !• Ikncio; jis dabar gyvena Philadelphia,ne pilietis S. K. smagiai lin- j Pa., bet aš pamečiau jo adresą ir ne- 
ksminos, bet kai reikėjo %aliU susirašyt. Girdėjau buvoparva- 

. i -/• x • x -• • • Iziavęs i Lietuvą, bet vėl sugrp»- KasUžmokėti, tai neturėjo pini- Žino kur jis randas, prašau pranešti, 
busiu dideliai dėkinga. (29)

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

gų. Tada apipuolę kelneriai 
nuvilko svečio švarką ir ke
lines, nuavė pusbačius ir 
atėmę revolverį išvarė pro 
duris.

JULIA BAKUTIS po vyru Vilkus 
pajieskau brolio Frano Čakaus, po 
patėviu 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

TIES ŠILUVA NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ.

Ant kelio Masaičiai-Bula- 
nėnai, Šiluvos valse., rasta 
nužudytas Pr. Banys, Ne
ri ingė nų km. gyventojas. 
Nužudė 6 piktadariai, kurių 
4 jau suimti, kiti du slaps
tosi ir jų pavardės nežino
mos.

vyrauja maži ežerai.
Negrąžinama Nemunas, 

Nevėžys 5 klm. už Panevė
žio iki Karuziškių km. ir Nė
ris iki demarkacijos linijos.

Jei grąžinama dalis iš- 
nuomuotų vandenų, t a i 
pagal sutartį, proporcingai 
nuomininkui sumažinama 
nuoma. Del iš Sartų ežero 
ištekančios Šventosios iš
nuomavimo žemės ūkio m- 
ia su nuomininku tebesigin
čija.

Senieji vandenų savinin
kai pradėjo energingai rei
kalauti vandenis įpąžinti 
nuo tada, kai valstybės van
denyse neršto metu buvo 
uždrausta žvejoti. Bet arti
miausiu laiku išleidžiamos 
taisyklės, kuriomis neršto 
metu draudžiama žvejoti ir 
privatiškuose vandenyse. Be 
to, įspėjami valčių savinin
kai, kad jie gavę leidimus su 
valtimis plaukioti be leidi
mų svetimuose vandenyse 
nežvejotų.

Pagal žem. ūkio ministe
rijos aplinkraštį neginčytini 
vandenys grąžinami nuo 
liepos 1 d.

Pajieškau brolio Mikolo Želvio, jis 
gyveno Worcester, Mass. Kas žino 
kur jis randasi, malonėkit pranešti, 
arba pats lai atsišaukia.

WALtER ŽELVIS 
969 E. 76th St. Cleveland, Ohio.

APSIVEDIMAL "

Esu rimta, dora, sveika 26 metų 
amžiaus mergaitė, norėčiau aps i vedi
mo tikslu susipažinti su doru, rimtu 
vaikinu, manančiu važiuoti į Lietu
vą. Laiškus prašom siųsti su foto
grafijoms ir tiktai i rimtus laiškus 
atsakinėsiu. Ant juoko prašom nera
šyti. Mano antrašas: (29)

NINA JANOŠONAITĖ 
Gulbių g-vė Nr 15 Klaipėda,

Lithuania.
“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.
108 W. Broadway, So. Boston. Mase.

Frank Ricickio 
MOSTI8

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 
pasireiškia, vartokit F. Biciclta a 
tį. Su jos pagelba išsigydysit i tr 
pą laiką už mažą kainą, $2.00 puo
dukas. Vartojimo patarimus prisiun- 
čiam su gyduolėm. Siųskite pinigus 
registruotame laiške šiuo adresu: (-) 

FRANK RICICKAS 
1008 Capitol Avė. Hartford,

STREIKUOJA DARBI 
NINKAI.

Sustreikavo Simanėliškių 
dvare, Vilkaviškio apskr.,, 
prie kanalizacijos dirbą 
darbininkai. Streikininkai 
reikalauja, kad padidintų 
atlyginimą.

Paskilbęs ristikas Gus 
Sonneberg skiriasi su savo 
jauna pačia po 16 mėnesių 
ženybinio gyvenimo. Ji pa
siryžusi patapti filmų aktor- 
ka ir sakosi daugiau Son- 
nenbergo nemylinti.

PAJIESKAU DARBO
Ant farmos arba bent kokį; esu 

našlys, viduramžis žmogus, galiu 
dirbt bent kokį darbą.

J. KASPAR
162 Bolton SL. So. Boston, Mass.

Žemės ūkio ministerija 
ligšiol administravo ir eks- 
plotavo 56,867 ha vandens 
ploto: 48,500 ha ežerų ir a- 
pie 8,500 ha upių. Anksčiau 
per metus iš vandenų ūkio 
žemės ūkio ministeriia tu
rėdavo apie 200,000 lt. pa
jamų. Bendros ūkiškos de
presijos dėliai ir vandenų 
pajamos žymiai sumažėjo.

Upes m-ja išnuomojo vie
niems metams, ežerus tre
jiems ir daugiau. Bet žuvų 
prekybai, smunkant, žemės 
ūkio m-ja buvo priversta ge
ra valia sutartis su nuomi
ninkais peržiūrėti ir vidutiš- 
kai po 25% sutartos nuo
mos nuleisti.

Prieš kurį laiką dabarti
nės vyriausybės yra pakeis
tas žemės reformos Įstaty
mas (paskutinis pakeiti-

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėjimui Laikrodukų. Dide

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

3314 Se. Halsted sL Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
WAKEFIELDE IR READINGE 

Geros žemės 40 lotų didžio, apeku-
nas subankrutavo; visą perkant par
duoda po $20 lotą, didis nuo 2500 pė
dų iki 14,000 pėdų. Kai kurie lotai 
netoli ežero, kai kurie žemi, kiti ap
augę mišku. Klauskit:

A. F. WILLIAMS
97 Elliott SL Atlantic, Mass.

Tel. Granite 4737

NUŠAUTAS ŠAULIŲ 
BŪRIO VADAS.

Birželio 26 d. Dovydiškių 
mas). kuriuo upės ir ežerai km. Krakių valse. Armolo 
gali būti gražinami senie- lauke rasta nušautas to pa 
siems jų savininkams. Upių ties kaimo šaulių būrio va 
ir ežerų grąžinimas šiemet flas Stasys Kazakevičius, 
plačiu mastu jau pradėtas.' Kazakevičių nušovė Al. Me 
Jau grąžinta per 4,000 ha e- škauskas iš Grinkiškio vals., 
žerų ir upių. Gražinamoji .Užvalkių km. Meškauskas 
ežerų norima prilyginama suimtas ir prisipažino.
neliečiamos žemės normai _ ---------------
—150 ha. Ir vandenys grą- IŠPLAUTAS LAVONAS 
žinami ne dabartiniams že- Krislinai, Jonavos vai. 
mės savininkams (išparce- ‘ Šiomis dienomis išplautas 
liuotų dvarų naujakuriams),!Neries dešiniame krante 
bet seniesiems dvarų savi- jauno žmogaus lavonas. Iš- 
ninkams. Bet jei buvo nusa- tyrus, nustatyta, kad lavo- 
vintas 1,000 ha ežeras, tai nas yra jauno žydo iš Jona- 
sunkiau yra grąžinti, nes vos miestelio, kuris važiuo-
,rr_________ ttttt_______ _ damas su laiveliu Nery pa-

• gal Jonava prigėrė, laive-

Ties vokiečių atstovybe ,T., ... ~ ,. .. . ,.,- ' Vidurine je Galicijoje kuo
smarkių neramumų. Esą, čia 
jau ilgesnį laiką buvo pa
stebėta. kad koncentruojasi 
komunistai. Komunistai pa
kurstu gyventojus, kurie ė- 
mę kirsti privačius miškus ir 
grobti krautuves. Ties No- 
koba įvyko susišaudymas, 
nes gyventojai norėję išva
duoti suimtuosius miškų kir
tikus. Per susirėmimą 9 
žmonės buvę užmušti ir ke
liolika sužeista. Iš kitos pu 
sės, vietos gyventojai ak
menimis ir šūviais sužeidę 6 
policininkus. Vienas sun 
kiai sužeistas policininką:

tuojau ėmės reikiamų žygii 
demonstracijai sustabdyti. 
Tuojau pašaukta policija 
demonstrantus išsklaidė, 

129 suimdama.
Pas suimtuosius esą rasta

LATVIJOS PREZIDEN 
TAS CARO NIKALOJAUS 

VAGONE.
Birželio 22 d. vakare La- _ _ ____ ___

t vijos prezidentas Kviesis su kišenėse akmenų ir kt kietų 
žmona išvažiavo į Taliną, daiktu.
kur dalyvaus Estijos dainų Suimtųjų tarpe tik du tė- 
šventėje. Kartu su juo išva- Są lietuviai, kiti žydų tauty
žiavo karo metu min., gen.Ibės'” Kriminalinėj ’ polici- mire> 
Balodis, kuris pavaduoją, i J joj suimtieji demonstrantai 
Londoną išvažiavusi užsie- Į kvočiami.
nio reikalų min., užs. reik.1
m-jos gen. sekr. Munters ir 
dar kelis asmenys. Estu vy 
riausybė latvių prezidentui 
atsiuntė liuksusinį salonva 
goną, kuriame 1917 m. im 
peratorius Nikalojus II pasi 
rašė savo atsisakymo nuo 
sosto pareiškimą. Abu va-

RENG1A BYLĄ DĖL 
ATENTATO PRIEŠ VOL- 

DEMARĄ.
Jau anksčiau buvo rašyta 

apie aušrininkų ir jų srovei 
artimų žmonių suėmimus, 
Dalis suimtųjų buvo palei

(tonai buvo prikabinti prie I
traukinio, ėjusio iš Rygos j Jakubenas, rašytojas K. Bo- 
Tolina rūta, p. Borutiene, dr. Šu-

valas, A. Vilčinskas ir
AMERIKA DUODA RUSI- 5utkevifiu?. . ^belaikomi 

JAI KREDITŲ. Kauno sunkiųjų darbų kale-
Amerikos valdžia nutarėN!me tardomi. Suimtie- 

duoti Sovietų Rusijai kredi-1 sle.m? Pnklsama* kad jie 
tų nupirkti čia tarp 60,000 ir P"*8 P- Voldemarų miesto 
80,000 pundų bovelnos. sodne organizavę atentatą

r Berlyne pnes kuią laiką
NUŠAUTAS DARBININ- hitlerininkai suėmė stud.

Lukoševičių ir emigrantų
Užusalių km., Jonavos Įaf®J1yv^r ^uo Lukoševičiaus 

vals. Šiomis dienomis rastas 81 - a lr prasidėjo, 
iš ryto nušautas Užusaliuose
4 šūviais darbininkas, kuris PAVOGĖ 1,500 DOLERIŲ, 
buvo atkeliavęs iš toliau Žeimelio valse. Jovaišių 
prie darbų. Kaltininkas su- km. pil. Silvestro Tuomo 
laikytas. Sakoma, kad nu- kažkas pavogė 1500 dol. Va- 
žudymas įvyko dėl panelių, gys gaudomi.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS
BALSAI

PapooSta daugelio spalvuotų paikių paveikslu. 
223 posl. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų

deklamaot viešuose sueirtakimt

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS 
DARBO VALANDAS.

NUO

Knygoje yra trijų rųšių eilės:
TAUTIŠKOS, SEIMINISKOS IR DARBININKIŠKOS 

Tai gražiausia ir tartingiaasia eilių knyga lietsvių kalboje.
KAINA TIK $1.00.

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

Kiekvienas naaipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigus geriausia 
(iąst **Meaey Orderin”. Popierinioa galima siųsti tiesiog papra
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio" ad
resų ir nepamiršt priUpint at 2c. markę.

-KELEIVIS”
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Fj<ram ir Moterim
perskaityti naujų
Margerio Knygų **

} i liui apsivertus.

t

tii•<t•ii•iii•«ii•iit<
i«t
«
i««t
•ii•

•ii•i
i«
♦

UGNY ŽUVO 5 ASMENYS
Kanados provincijoj No

va Scotia, Coddles Harbor 
miestely, sudegė Luddingto- 
nų šeimynos namas. Ugny 
žuvo 4 Luddingtonų vaikai 
ir motina.

IŠ LENKIJOS J TAURAGĘ 
ATSKRIDO BALIONAS.
Tauragės apskr. Skaudvi

lės valse. Šimėnų km. gy
ventojas J. Andreikus rado 
raudonos gumos balioną, 
kurio viduje įdėtas lenkų ir 
vokiečių kalbomis laiškelis, 
iš kurio matyt, kad balioną 
pasiuntė Lenkų jurų obser
vatorija Gdynėje.

PARSIDUODA FARMA.
40 skėrių, su triobomis ir sodas. 

Žemė gera, visa apsėta gerais javais, 
ir apsodinta, tik 5 mailės nuo mies
telio. Dabar geriausias laikas pirkti. 
Kaina tik $1100—$600 jnešt, kitką 
išmokėjimais. Norint platesnių žinių 
įdėkit konvertą su stampa atsaky
mui. (29)

JOE KAZUNAS.
R. 1, White Cloud. Mich.

PARSIDUODA
Puikus, gražiais medžiais apaugęs 

dešimt akerų Pikniko Daržas; yra 
puikus šokiams pavilijonas, lauke 
40 stalų ir sėdynių; yra moderniškas 
8 kambarių mūrinis Kliubo namas, 
puikiai įrengtas su visais naujais mo
derniškais rakandais; taipgi pilnai į- 
rengtas “baro” ruimas. Yra išranda- 
votas per visą sezoną ir duoda gerą 
įeigą. Savininkas parduoda Daržą la
bai pigiai ir duos prieinamas sąly
gas. Minėtas Daržas randasi tiktai 
10 mailių nuo Chicagos. (31)

A. MILIAUCKAS
1837 So. 491 h Court. Cicero, III.

ĮTARIA KITĄ PILIETĮ 
OLŠAUSKĄ NUŽU

DŽIUS.
Iš Kretingos gautomis ži 

niomis kriminalinės polici
jos valdininkai suėmė dar 
vieną pilietį įtariamą Olšau- 

j ską nužudžius.

Reikia 
D-ro

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

DR- MARGERIS
>421 S*. Halsted Street. 

CHICAGO, ILL.

lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney SL, Woreester, Mass.

VISŲ ŽINIAI.
I'ž visokios rųšies smulkins 

sigarsinimus. kaip tai: 
jimus apsivedimų. įvairios 
Šimus. pardavimais, pirki 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų. kurie skaitomi pe 3c. 
Mažiausio apgarsinime, minimum 
kaina 36c.

Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį. 
”Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
už pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po lc už žodį.

Pajieškojimai 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 
233 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

SAUGIAUSIĄ 
vietą Jūsų sunkiai 
sutaupytiems 
pinigams 
rasit

K^*5£-

Bankasėdį*®Kt
tu»o8 priima indėlius, 

laro papr. einamas 
sąskaitas, moka aukštus procentus, 

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

Lie

i
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Bažnyčios
Mokslu

Kova su 
Viduramžiuose

Kauno Gengsteriai Ir “Raganų Virtuvės”
Jei jus užėję Į Senamies- iš pusės stiklinės...’* dėlto, varžymosi čia nėra, etiketo ja kiekvieną idėją, ir siur 

čio “Mažalkohoknių gėrimų kad rankai drebant neišlai- čia nesilaikoma, “Šaltaran- bia visuomenę. Tam tikslui
parduotuvę” pasiprašysite stvtų degtinės. kė Ližė” visiems vienoda,'jie turi net savo legališkus

(T*s» iš numerio 28-»») taip yra ir danguje: yra dingą mokslą; aš gi, kai 
Bruno su savo skelbiamu palankios žvaigždės Jupite- man buvo paaiškintą, kad 

mokslu pasidarė baisus dva- ris ir Venera, dvi nepalan- sis mečias yra priešingas 
sininkams. Bruno buvo ap- kios — Marsas ir Saturnas, šventam Basiui, parašiau ir 
skelbtas eretiku. Jis buvo dvi šviesios —Saulė ir Mė- isspausdinau knygą, kurioj 
suimtas ir įmestas į inkvizi- nulis ir viena abejopa — dėstau pasmerktąjį mokslą, 
cijos kalėjimą. Kalėjime jis Merkurijus. Kas nežino, ir duodu to mokslo naudai 
buvo išlaikytas virš 7 metų. kad ir metų yra septynetas.; Įrodymų, nieko vienok ne
baisiai kankinamas ir ver- Šie ir daug kitų gamtos rei- spręsdamas — tad šiuo da- 
čiamas atsisakyti nuo kiai- skiniu. kuriuos suskaityti \ iau piogos įtarti mane ere- 
dingo mokslo,’ nesutinkan- butų sunku, mus verčia da- zijoj, t. y. tame. kad laikaus 
čio su šv. raštu. Bet Bruno ir ryti išvadą, kad planetų tu-Į ir tikiu, kati Saulė yra pa
kankinamas neoasidavė ir Iri būti septynios... Žydų ir į šaulio centras ir nejuda, o 

-žemė ne centras ir sukasi. 
Norėdamas dabar panaikint 
Jūsų šviesepybių ir kiek
vieno krikščionies sukilusi 
Įtarimą prieš mane, aš SU 
gryna širdim ir neklystančiu 
ikėjimu atsisakau nuo sa- 
tytu klaidų ir erezijų, ne- 
■lenčiu jų ir prakeikiu, ben
drai, visus paklydimus ir 
nuomones, priešingas saky
tai Šventai Bažnyčiai. Pri
siekiu, kad ateity nei žo
džiu nei raštu nepratarsiu 
nieko, kas galėtų sukelti 
prieš mane toki .tarimą. Jei
gu gi sužinočiau apie kurį 
nors eretiką, ar Įtartiną e 
•ezijoje žmogų — tuojau tai 
pranešiu šiam Šventam Tei
smui, ar inkvizitoriui, kur 
vyskupui to apskrities, kur 
tuomet busiu. Be to, prisie
kiu ir pasižadu, kad išpildy
siu ir visąi atliksiu visas 
oausmes, kurios man yra 
uždėtos ar bus uždėtos. Jei- 

gi, saugok mane Dieve,

skelbiame mokslo neatsiža
dėjo. Tuomet jis buvo nutei
sta sudeginti ant laužo. Iš
klausęs mirties sprendimo, 
Dž. Bruno teisėjams ramiai 
atsakė: “Jus turėjote dau
giau baimės šitą sprendimą

kitos senovės tautos dalina 
sąvaitę i septynias dienas 
suderindami su planetomis. 
Jeigu planetų skaičius padi
dėtu, visa šita sistema su
griūtų...

Turėdamas 70 mt. am-
skaitvdami, negu aš ji klau-i žiaus Galilėjus paaiškino 
sydamas”. Dar kartą bandė visuomenei apie mokslą ra- 
atkalbėti nuo eretiško mok- smiu: “Pašnekesiai apie dvi 
slo Bruno, bet vėl veltui.“Aš pasaulio sistemas : Koperni- 
mirsiu laisvo kankinio mir- ko ir Ptolomėjaus .Rašinys, 
tim” — buvo paskutiniai to I kaip ir Koperniko rastai, 
šviesaus mokslininko žo- oripažintas eretišku, skel- 
džiai. Ir 1460 m. vasario mė-) biančiu klaidingą mokslą, 
nėšio 17 d. Romoje, Campo nesutinkantį su šv. raštu. Ir 
dėl Fiori aikštėje jis buvo Galilėjus papuolė Į inkvizi- 
sudegintas. Taip nuo inkvi-l torių rankas. 70. metų senis 
zitorių ranku žuvo šventos buvo pasauktas i Romą pa- 
tiesos žodžio skelbėjas. siaiškinti. Romoj uždarytas 

Inkvizitoriai sudegino į inkvizicijos kalėjimą. Per 
žmogų, bet nesudegino skel- 4 mėnesius čia ji tardė ir 
biamų jo idėjų. Koperniko) kankino inkvizitoriai. Ir Ga- 
pasaulėvaizdžio teisingumu Gilėjui buvo pastatyta viena 
vis daugiau ir daugiau mok-)iš dviejų: arba atšaukti savo 
slininku ėmė tikėti. Nors mokslą, arba bus sudegintas 
inkvizitoriai iš kailio nėrė- ant laužo. Galilėjus buvo se
si, bet užgniaužti plintančio niukas, silpnas žmogelis, to 
pasaulėvaizdžio jau nebe- dėl pabijojo baisių inkvizi- 
pavyko. Bet visgi ne vienas torių kankinimų ir... sutiko 
mokslininkas už tai dar pa-1 savo mokslą atšaukti. Iki 
dėjo savo galvą. Papuolęs musų laikų yra užsilikęs do- 
buvo Į inkvizitorių rankas Į kumentas. kuriuo 1683 m. 
didysis tų laikų mokslinin- birželio mėn. 22 d. Romoje, 
kas Galileo Galilei. pv. Marijos bažnyčioje Ga-

Galilėjus yra pirmas žmo- Įdėjus “pripažino” savo mo 
gus, kuns pro teleskopą pa-J)js^ e^ant klaidingą, l as ra 
žiurėjo Į plačiąsias dangaus Į štas buvo sustatytas inkyi- 
erdves. Nors pirmieji žiūro- zitorių ir dvasininkų. Ka
nai buvo išrasti Olandijoje, J dangi tai yra gana įdomus 
bet Galilėjo pirmas juos pri- dokumentas, tai mes čia ji 
taikė praktiškiems tikslams, nurašome:
1608 metais pirmą kartą “Ąš, Galileo Gaulei, na 
žmogaus akys pažvelgė Į J basninko Vincento Galilei 
dangaus erdves ir pamatė j sūnūs, iš Florencijos, 70 me 
tenai iki tol nematytų daly-p1? amžiaus, asmeniškai bu 
kų. Ir štai žmogaus akys damas prieš teismą čia ant 
pamatė, kad žvaigždės nėra kelių prieš Jūsų šviesenybė: 
toki mažučiai spindulėliai Pasaulinės krikščioniškosios 
ar kokios dangaus akutės,) bendruomenės kardinolus, 
bet dideli šviesuliai pasaulio generalinius inkvizitorius, 
erdvėje; mėnulyje pamatė J priešingos visokiam eretis- 
kalnus ir daubas, skardžius kam ištvirkimui, prie Eyan- 
ir lygumas, kuriuos iki tol i jos, kurią savo akimis 
žmonės laikė Kainu ir Abe- mątau ir kurią savo ranko- 
liu, arba žmogaus figūra. mjs liečiu, prisiekiu, kad as 
Galilėjus su savo žiūronu at- visuomet tikėjau ir. Dievo . 
rado daug naujų žvaigž- padedamas, tikėsiu visa, ką, 
džių, atrado Jupiterio mė- Katalikų ir Apasta
nulius ir k. Žiūrėdamas bskoji Romos Bažnyčia lai- tūkstančiams

i atvirai, sakysim, “tricolio” Paskui atsiranda Antanas, visus lygai aptarnauja. Ji i biurus, kontoras visokiais 
alaus bonką. malonaus pri- Buvo jis akcizininku, o iš pažįsta gengsterių skoni, ži- skambiais ir populiariais 

.-a -i - - x - . . — vardais. Prityrimo ir infor-ėmimo nesitikėkite sušilau- ten atsidūrė Į gengsterius. no kiekvieno biudžetą; žino 
kti: jus nesate “raganų vir- Protarpiais pas jį “pinigų iš ko reikalauti pinigus iš 
tuvės“ klijentas. Jei jus Įėję marios”, iis verčiasi kokai- anksto, ir užkąsti visada pa- 
riktelėtumėt: “Ei. boba! no prekyba urmu, turi pla- duoda, kad “butų drūta ir
Susimąstymų kabinetas lais- čias pažintis su musų artis- pigu.” Kas ji, ta Ližė—neži- 
vas?” Jus veda tuoj kartono tais ir užsienio pasiuntiny- no niekas, net ir “Raganų 
sienomis ir užlaidoms ats- bės diplomatais. Jis aprūpi- virtuvės” šeimininkė tyli 
cirtą “kabinetą” ir paklau- na savo klijentus medžiaga kaip sfinksas ir glaudi kaip 

gia: į ir prekiauja parnografinė- avelė, tik retkarčiais dai-
mis atvirutėmis. * nuoja: “Tiurma, tiurma, 

—Na ką, Antanai, sura- kakoje slovo... privyk k tiur- 
ganausim? mu ja navsegda.”

-O sterlingų drauguose Gyvena Ližė čia iš nuo- 
esama?—klausia jis. _ šimčių nuo klijentų, nors

-—Iš po vakarykščios, ži- yįga “Raganų virtuvė” pa- 
nai™ V ^^usia draugai. gaj mokesčių inspektoriui 

Blogai, vyrai, su jumis: teikiamas žinias, turi paja- 
pragenate. Pragerti ir ziop- mų dieną 9_12 Htų, ta- 
lys moka, o va, reik mokėti čįau LįZei užtenka ir koji-*i 
mmga ir užgerti. Supranta- najtėms ir pudrai ir savo 
te. Na, ponia, boba, duok Alfonsui užlaikyti... 
kokio nors kuparvoso ar.

gu
padaryčiau ką nors priešin
ga šiems pažadams, įsitiki
nimams ir priesaikai,— te
būnie pavartotos man visos 
bausmės ir kankinimai, ku 
rie yra kanonais ir kitais 
kaip bendrais, taip atskirais 
parėdymais nustatyti ir pa.L

Ant viršaus pilsite?”
“Žinoma, žinoma”.
“Kiek?“
“Tuo tarpu polfliašką.”
Šitoks maždaug dialogas 

įvyksta, kai kauniškis geng
steris užeina i nuolatinę jo 
arbatinę“ arba “Raganų 

virtuvę”, čia yra jo birža, 
susitikimo vieta su saviš
kiais. Kauniškis gengsteris 
nepanašus i savo sėbrą či-

macijų jiems nestinga, o 
drąsos ir energijos darbe 
suteikia “Raganų” virtuvė”. 
Savieji palaiko savuosius.

Tai yra paprastų gengste
rių rūšis, stovinti pirmoj vie
toj po “hebertų“ “saulės 
brolių“ ir neatsisakiusi bent 
paviršutiniškai žmogaus iš
vaizdos ir garbės. Aukštesnę 
gengsterių rūšį sudaro gan 
rafinuoti ir turį visuomenė
je net neblqgą vardą žmo- 
Tės. Habe. (“D. N.”)

kagoje. Musiskis yra mažės- ^,—^3 jig Lankosi čia ir moteriškų:
nio kalibro, jo ir veikimas ,)adėj k ™ sMasLJ ; miegamųjų vagonų mado- 
kitcks, jis nesignebia tero-. Atsilanko ir Stachas na —Mira, ponia pulkinm- 

kiene, viena atsargos ba
lerina ir “grafaitė“ Nina. 
Moterim palinksminti va
karais “prie uždarų durų” 
rengiama ‘čia “spiritistiniai 
seansai” ir “keistenybių ap
žvalga". Šitokiems sean
sams paprastai susigaudo 
personalas ir iš pašalinių: 
valdininkų, studentų ir iš 
šeimos galvų.

Įvairumo dėliai' seansai 
rengiami ir rytų stiliuje. Ta 
da kviečiame jau publika 
“su skoniu”, o pati patalpa 
perkeliama i L. Alėją, šalia 
kino “Forum”. čia patenka 
net ir mokinės. Gengsteriai 
dirba. Jie išnaudoja viso-

Į (suor. Stasys), Pamidoras, “Raganų virtuves klijen- h. ./ ^-orianskfe-. Pa. 
turą, pažiūrėti nėra jau to- na ž j t
kia proktanska. Jų galimaĮk , kadaise buvJ klierik 
mą^tir L. Alėjoj, ir vaka- paskui ^„cininta- pavel.

dėjo tėvui mirus iš Ameri
kos 84,000 litų, praleido 
juos per keturis mėnesius, o 
dabar “gyvena iš mergų”—

elbti tokios rūšies pakly
dėliams bausti. Tad tepade
da man Dievas ir šventasis 
Raštas, kurį liečiu savo ran
komis”.

Tokią tai priesaiką turė
jo žodis žodin pakartoti Ga
lilėjus atsiklaupęs ant kelių 
prieš kardinolus ir vysku
pus. Pakartojęs priesaiką ir 
tuo išgelbėjęs savo gyvybę, 
Galilėjus visgi pasakęs: 

(“Bet visgi žemė sukasi”...
Yra ir daugiau mokslinin

kų. kurie inkvizitorių buvo 
žiauriausiai kankinti ir ant 
laužų sudeginti. Taigi, mok- 

! slininkams Viduramžiais 
buvo tikrai riesta.

rais kavinėse, ir “biznio rei
kalais” firmose bei Įstaigo
se.

Iš ryto apie 7 vai. (kol ki
tos užeigos uždarytos), kli- 
jentura susirenka Į “Raga
nų virtuvę”, dėlto savo kli- 
ientams čia duodama ir 
“ant kreidos”. Čia ateina 
“ponas Ksaveras”, buvęs 
policijos vadu, vėliau valdi
ninku vienoje ne visai vie
šoje įstaigoje, o dabar por
tretų agentas: ateina Maka
ronas—įo adjutantas. Juo
du čia brangina, užtat, kad 
nuolat “prie pinigo”. Pas
kui ateina “draugas iš liau
dies” — Vladas. Jis dreba 
visas nuo gėrimo. Vladas 
kadaise buvo moksleivis, 
-daug skaitė, norėjo padėt 
“vargstančiai liaudžiai” ir 
metęs Kauną išvažiavo i so
džių. Bet pranašas savo kra
šte nepripažįstamas: kaimo 
visuomenė taip staiga švie
stis nepanorėjo ir štai viena 
vakarą “liaudies draugui” 
kaimo bernai supiaustė ka
liošus, o “kateloka” Įnešė i 
gandralizdį. Jautri siela to 
nepakėlė—Vladas išvyko į 
miestą, pasidarė portretų 
agentu ir keršydamas visuo
menei pradėjo lankyt “Ra
ganų virtuvę”. Jis geria “tik

susipažįsta ištroškusias te
kėti senmerges, gyvanašles, 
ima iš jų pasogos sąskaiton 
“avansą”, užstatinėjo į 
lombardą savo “sužadėti
nių” daiktus ir “gyvena kaip 
žuvis kūdroje.”

—Oi, pakliūsi, pakliūsi, 
ponas Dvoržanski!—grąsi- 
na pirštu jam šeimininkė.—
Argi galima šitaip paneles'kias nrogas, pradedant nuo 
suvedžioti? į šunadvokatavimo tolkučkė-

—Na, tik jau šitos mote-',.ie, portretų padidinimo, lei- 
rėlės mane neįkąs! 0 jei dinių. “labdaringų nramo- 
viena iš jų ir supaikiotų, tai gų”, reklamų ir pagaliau net 
likusios manęs ir Mickevi-1 nepriklausomų rašytojų ir 
čiaus 9 N-ry neužmirš: neš žurnalistų vardu veikimo, 
kalakutus ir ungurius, kaip Visa tai yra fikcija ir šanta- 
Marčiulioniui nešė. ĮŽas. prie kurio įstatymai ir

“Raganų virtuvės” klijen- policija prisikabinti negali, 
turą savo įmonei ištikima., Kauno gengsteriai išnaudo- 
Čia ji jaučiasi jaukiai, jokių

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

ValaRdos: IS—2; C—8 
Sekmadiemte: IS—11

3325 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

Nusa-Tone
_ _  _ _ ______ ___ ____ _ w e -----------------Yynj ir motery yra š>I-
i 4-UŠrinc (Venera) Galilė-Iteisinga, ka skelbia ir kortinis grąžinantis sveikatą ir įinksmu- 
• x* • I moko šventa-tinras gyvenimas su pageloa šiojus mate jau ne mažą SVie-1 . 7? . šventa : TIKRO TONIKO Kuomet vyrai ir
sos taškeli, bet pjautuvo pa-|51s Teismas įsakė man visi- motery? pasiekia viduramži, visi or- 
vidalo šviesulį, tai įdubu- pkai atmest klaindingą iiuo-; reikalingas yra tonikas, štai kodėl 
siuoiu kraštu atsisukusi ij^onę, esą Saulė yra pasau-įnoga-tone “pastatė daugelį sftit
vakarus, tai į rytus. Ir štai P° centras, o Žemė ne cent- ; irisdešinits dienų treatmer.ta. Varto- 
Galilėjaus tyrinėjimai aiš-lras 11 sukasu ir uždraudė v i- kitę jų dvidešimts dienų pagal paduo- 

kiausiai įrodė Kopt._ _
pasaulėvaizdžio tikrumą. )irtmi ii skleisti sakytąjį kiai- grąžinti — be jokių jums ekspensų. 

Ir štai inkvizitoriai pake
lė rankas ir prieš Galilėjų. \ Skandina New Yorko Gengsterių Ginklus. 
Ir Galilėjų paskelbė eretiku, —— - -e-.......
skleidžiančiu ir platinančiu 
klaidingą mokslą. Galilėjus! 
prašydavo mokytojų inkvi
zitorių pažiūrėti patiems į I 
dangaus erdves pro telesko
pą ir patiems įsitikinti, bet 
visi nuo to atsisakydavo. 
Per visus Viduramžius vie
špatavęs senasis pasaulėvai
zdis jiems buvo teisingas, ir 
jie daugiau nieko nenorėjo 
pripažinti. Štai vienas Gali
lėjaus priešininką*, katali
kiškas astronomas Sici se-l 
nąjį pasaulėvaizdį šitaip gi
na:

“Gyvulio galvoje yra sep-l 
tyni langai, pro kuriuos oras 
įeffia į kūno vidų, kad švie
stų, šildytų ir maitintų, bū
tent: dvi šnervės, dvi ausys, 
dvi akys ir snukis. Lyginai

Vaizdelis parodo, kaip New Yorko policija verčia į jūres geng
sterių ginklus, kurie buvo atimti iš banditų vienų metų laiko
tarpy. čia yra 3,886 visokios rųšies šautuvų ir revolverių.

“KELEIVIO”
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais įtaisymiaa.

SPAl ZDINA:

KNYGAS,
KONSTITUCIJAS.
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, apausdiname visokiu* spausdintus 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio tik Šato. 

Darbą atliekame
GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau 
gystėmg Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl ra visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės į "KELEIVIO" 
spaust uvf, o visados gausit teisingą ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, M

LIETUVIU LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKFGAN. ILL.
Valdyba 1933 metams

Jos, Mačiulis—pirmininkas,
906 Prescott St.. tVaukegan, TU.

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

R J Masitiu',',s, T>*ra«u raštininkas.
8tS_10th PI.. Waukegan. Tll.

B. Sirvidas, turtu raštininkas.
164—lOth St. No Chicago, UI.

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

Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So Jackson st., Waukegan, III 
Bertha Pikšienė

620 8th St., Waukegan. III. 
Knygiai:

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

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

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

paskutini ketvergą kožno mėnesio, 
7:30 vakare. Liuosybės Svetainėje,

šio. Į 
«>. J,

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 Kutų Pasiskinti—

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

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

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

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

Solo.
18. Paleisiu Dainužę.

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

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

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

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

“KELEIVIS”
253 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

Muzika Lietuvaitei parašė 
komp. J ŽILEVIČIUS.

KUR VEIKIA SILPNESNI 
CHORAI IR TURI SOLISTŲ,

patartina vaidinti operetę 
“ALENUTĘ”. Choro daina 
nesunki ir ją dainuoja pra
džioje, uždangai pasikeliant ir 
pabaigoje, uždangai nusilei
džiant. Solistų reikia — sopra
no ir tenoro, vidutiniško pa jie- 
gurno. “Alenutei” muziką 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 paveikslų. Įrišta į stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė
mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siuskit money orderiu 
arba registruotame laiške.

Adresuokite:
DR. MARGERIS, 

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

i
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TĖVAS PASITIKO SUNŲ SU i
BRAUNINGU RANKOJ. I

“Plėšike, ko tu pas mane 
atėjai?”

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teisinas sprendė 
labai žiaurios žmogžudystės 
bylą. Povilas Volkovičius 
buvo kaltinamas nužudęs 
savo seną tėvą ir atėmęs jo 
pinigus

Tai buvo d a 1931 metais. 
Senojo Volkovičiaus kaimy
nai tuomet pastebėjo, kad 
jo butas jau antrą sąvaitę 
uždarytas ir šeimininko ne
simato. Pranešė policijai.

Atplėšus duris, rasta se
nąjį Joną Volkovičių nužu
dytą. Jis gulėjo vidury as
los, burna buvo užkimšta 
šaliku.

Padarius skrodimą pasi
rodė, kad Volkovičius mirė 
nuo smūgių krūtinėn. Galva 
taipgi buvo sudaužyta.

Krito Įtarimas ant sunaus, 
Povilo Volkovičiaus, nes bu
vo rastas velionies laiškas, 
kad sūnūs ji apiplėšęs, atė
męs pinigus.

Paaiškėjo, kad apie Kalė
das jaunasis Volkovočius 
buvo parnešęs savo žmonai 
500 litų. Jai klausiant, iš 
kur gavo pinigų, jis atsakęs: 
“Nesirūpink, iš kur gavau. 
Gavai, tai ir tylėk.”

Už tuos pinigus Volkovi
čius nusipirko patefoną, Ka
lėdoms papuošė žmoną, pri
sipirko indų, vaikui eglaitę 
ir t.t. O surinkus žinias pa
aiškėjo, kad tuo metu Povi
las Volkovičius gyveno be 
darbo. Klausiamas, iš kur 
ėmęs pinigų patefonui ir pa
puošalams pirkti, iš pradžių 
visaip išsisukinėjo, painio
jos, kol pagaliau prisipaži
no.

Volkovičius sako, kad ei
damas pas tėvą (jis su žmo
na gyveno atskirai) pakelėj 
užėjęs į restoraną ir išgėręs 
du pusbonkius degtinės. Tė
vas jj sutikęs su brauningu 
rankoje, sakvdamas: “Plė
šike. ko tu čia pas mane at
ėjai?!” Paskui susitaikę, su
sėdę prie stalo ir pradėję 
girsnoti degtinę. Kai Povi
las Volkovičius paprašęs tė
vą pinigų, tai tėvas, pasak 
Povilo, puolęs jį lazda muš
ti. Povilas Įsikarščiavęs ir 
paėmęs iš priemenės gelež
galį, kuriuo smogęs tėvui į 
nugarą, bet pataikęs galvon 
ir senukas kritęs be žado. 
Kad senis nešauktų. Povilas 
tėvui i burną ikišęs šaliką. 
Paskui iškraustęs tėvo kiše
nes. paimdamas 500 lt., už
rakinęs duris ir išėjęs.

Ši byla sprendžiama vė
lokai todėl, kad iš pradžios 
įtarimas buvo kritęs ant ki
to Volkovičiaus sunaus ir a- 
nam jau buvo rengiamas 
kaltinimas. Povilo nusikal
timas paaiškėjo daug vė
liau, tai anas buvo paleistas, 
o suimtas Povilas.

Teisme Povilas irgi prisi
pažino kaltu ir prašė pasi
gailėjimo.

Prokuroras savo kalboje 
pabrėžė šios žmogžudystės 
žiaurumą: tai retas atsitiki
mas, kad sūnūs apiplėšimo 
tikslais žudytų savo tėvą. 
Dėlto prokuroras reikalavo 
kaltinamąjį nubausti mir
ties bausme.

Teisiamąjį gynė Rešiotki- 
nas ir Maizelis. Gynėjai į- 
rodinėjo, kad Volkovičius 
tėvą užmušęs atsitiktinai, 
būdamas susijaudinęs ir dėl 
to prašė jam bausmę su
švelninti.

Apygardos teismas Vol
kovičių pasmerkė kalėti visą 
amžių.

ŽYDAS APDRAUDĖ 
KRAUTUVĘ IR PADEGĖ.

Kaune anądien buvo užsi
degusi avalinės krautuvė 
Palangos gatvėj.

Prekės buvo apdraustos 
50,000 lt. Prieš gaisrą par
duotuvės savininkas Leonas 
Vaineris nuvyko draudimo 
įstaigon ir dar padidino 
draudimą 20,000 litų.

Birželio 16 d. Vaineris iš
vyko užsienin, o birželio20 
—21 d. gaisras. Viduje de
gant sargas pamatė, greit 
iškvietė ugniagesius ir gais
as buvo likviduotas. #

Butas buvo užrakintas ir 
ugniagesiams teko duris at
plėšti.

Smulkiau tyrinėjant gais
ro priežastis, rasta aiškių 
padegimo žymių. Pirmiau
sia, tai visos prekės iš par
duotuvės išgabentos, palik
to? tik tuščios batų dėžutės: 
orieš padegant buvo 3 geri 
stalai, kėdės ir kt. baldai, o 
gaisrą likvidavus nieko ne
rasta. ' Rasta tik primėtyta 
ant grindų įvairių skudurų 
žibale ir benzine sumirkytų. 
Pribarstyta ir žibaluotų 
oiuvėnų. Vidury kambario 
pastatyta kelios blėkinės su 
alctonu—smarkiai degama 
ir sprogstama medžiaga. 
Skudurai buvo sujungti su 
alctonu, bet nespėjo prideg
ti.

PAVOJINGA DAKTAR- 
KA.

Šakių mieste gyvena vie
na žydė, mielai “pasitarnau
ja” už tam tikrą atlyginimą 
“nelaimės ištiktoms” mer
gaitėms. Ir jos vardas šioje 
apylinkėje yra labai “popu
liarus”. Už tokį “pasitama- 
vimą” ji paima iš “pacijen- 
tės” ligi 300 litų. Jei kuri 
“pacijentė” už “operaciją” 
neturi galimybės “visų” su
mokėti. tokią sutikus gat
vėje prie visų žmonių išplū
sta. iškolioja.

Po “operacijų” dažnai es
ti priverstos ‘Ipacijentės 
vykti Kaunan gydytis.

Tuo “darbu” ji Šakiuose 
užsiima jau seniai.

SKAUDI KATASTROFA.
Birželio 15 d. važiavo į 

Biržus J. Jukonis dviračiu. 
Plente susitiko automobilį ir 
su juo taip smarkiai susidū
rė, kad dviratis buvo sulau
žytas, o J. Jukonis per stiklą 
net į automobilį prie šofe
rio įkrito. Nukentėjęs tuo
jaus buvo atgabentas į Bir
žus ligoninėn, kur tą pačią 
dieną mirė. Nustatyta, kad
J. Jukonis buvo neblaivame 
stovy, o automobiliui silp
nai veikė stabdžiai.

NUODIJASI MERGINOS.
Merkinė, Alytaus ap. 

Šiomis dienomis Merkinės 
valsčiuje užėjo epidemija 
nuodytis acto esencija.

Birželio 18 d. šiuo budu 
mėgino skirtis iš šio pasau
lio dvi merginos, bet sutei
kus medicinos pagalbą ir 
pagulžius į apskrities ligo
ninę, gal pasveiks. Žudymo- 
si priežastis — nevykusi 
meilė.

I LIETUVĄ
Reguliariai Išplaukimai, 
Smagi Kelione, 
žemos Kaino*

Platesnių Informacijų klauskit 
pas vietos agentus arba

SCANDINAVIAN- 
AMERICAN LINE
248 M’ashington Street 

Boston, Mass.

Lindbergho Orlaivis Kuriuo Jis Skrenda Į Siaurės. DEL KO JONAS ILGŪNAS NUŽUDĖ 
SAVO TĖVĄ.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Cia parodytas Lindbergho orlaivis, kuriuom jis išskrido 
pasiekti Daniją. Jis nori surasti geriausią kelią nuolatiniam 
orlaivis gali skristi daugiau kaip po 200 myliu i valandą.

Greenlandiją ir 
ro susisiekimui su

turėjo tikslo 
Europa. Sis

žiauri žmogžudystė. Olšausko Užmušėjas
Kupiškis, Panevėžio apsk. ftuvo Labai Geras 

Pas ūkininką A. Vėtą Gau- 
siškių kaime, tarnavo du 
vaikinai: Bronis Cielius ir 
Povilas Stankevičius. Stan
kevičius mylėjo to paties 
ūkininko tarnaite, dėl ko jį t 
Cielius pašiepdavo. Stan- ra kaltinamas nušovęs pral. 
kevičius papykęs, kad jį pa-' Olšauską, “Lietuvos Žinios“ 
juokia, sumanė atkeršyti. 1 paduoda šitokių smulkme- 
Gegužės 24 dienos naktį,; nV:
kuomet Cielius užmigoJ Turimomis žiniomis, Jo- 
Stankevičius kuju sudaužėtas Žilius buvęs nepapra- 
jam galvą. Atlikęs šį krūvi-!štai geras šaulys, 
ną darbą, tą pačią naktį iš-’
kasė duobę ir joje palaidojo 
užmuštąjį.

Pražuvus Cieliui, pradėta 
jo jieškoti. Gegužės 28 d. jį
rado dirvoje pakastą visai ninku gaujos siautė Žemai-
nuogą. Tuojau buvo įtartas 
užmušėjas ir suimtas. Suim
tas žmogžudys prisipažino 
esąs kaltas. Abu vaikinai 18 
—19 metų.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ, IR 
SUDEGINO SENIŪNĄ.
Birželio mėn. 17 d. po 

pietų Alytaus apskr., Mer
kinės ir Liškiavos valse., 
praslinko trumpa, bet nuos
tolinga perkūnija.

Merkinės valsčiuje perkū
nas sudegino Ryliškių kaim. 
ūkininko Mikelionio naują 
kluoną, Druskininkų kaime 
ūkininko Skripkuno gyve
namą namą. Piliakalnio kai
me ūkininko Kazakevičiaus 
kluoną ir tvartą. Liškiavos 
valsčiuje perkūnas trenkė į 
Vilkiautinio kaim. seniūno 
Zakarecko gyvenamą na
mą, uždegė ir užmušė troboj 
buvusį seniūną ir jo seserį.

M. RAKAUSKAITĖ AME
RIKON NEVAŽIUOS.
Laikraščiuose buvo rašy

ta, kad Valst. operos artis
tė p-lė M. Rakauskaitė va
žiuosianti Amerikon, nes 
ją kviečią pasaulinės paro
dos Čikagoje “lietuvių die
nos” komitetas. Patyrėme, 
kad M. Rakauskaitė, dėl su
sidėjusių aplinkybių, Ame
rikon nevažiuosianti.

SMARKIOS MUŠTYNĖS.
Išnų km., Jonavos vai 

Šiomis dienomis įvyko Išnų 
km. smarkios muštynės, ku 
rių metu sumuštas sunkiai 
pil. St. Kacas.-Muštynės įvy
ko dėl asmeninių ginčų.

LIETUVĄ
ivedų Aaicrilcos Linija 
NEW YORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą 
PIGIOS LAIVAKORTĖS 

Greita kelionė j Lietuvą per Švedi
ją. Nuolatiniai išplaukimai iš Ne* 
Yorko Pier 97. gale W. 3Uh 9t„ 
M. L. “Gripdttolm” Liepos 28 
M. L. “Kungsholm" Rūginčio 19 
S. S. **Dr»ttnmghelm" Riagp. 24
Keliaujantiems “BALTUOJU ŠVE
DŲ LAIVYNU“ kelionė būna per
trumpa. Gauk brošiūrėlę “BEND
ROS INFORMACIJOS KELHINĖ- 
JE J KLAIPĖDĄ”. Kreipkis i vie
tini laivakorčių agentų, asmeniš
kai ar lai&kn. arka: „

S W EDI S H AMERICAN LINE
19 State St. Boston. Mm
21 State St., Ne* York, N. Y. 
Chicago, 111. 181 N. Michigan are. 
Detroit, Mich. 73 Monroe St. 
Montreal,Q»c.,Can. 1419 Stanley st

Šaulys.
Jis vienas apšaudydavo 

gaujas bermontininkų.

Apie Joną Žilių, kuri? v-

Jis turėjęs kelis šautuvus 
ir mėgdavęs jais šaudyti. 
Be to, esąs gana drąsus vy
ras. Pasakojama, kad bai
giantis karui, kai bermonti-

ti jo j ir plėšė gyventojus, Jo
nas Žilius savo taikliu šu
viu ne vieną bermontininką 
nušovęs: jis pasislėpdavęs 
krūmuose ir iš tolo bermon
tininkus šaudydavęs. Daug 
buvę atsitikimų, kad ber
montininkai priversti būda
vę mesti pagrobtus arklius 
ar kitą iš ūkininkų išplėštą 
manta ir bėgti. Žilius kar
tais išsklaidvdavęs didžiu
lius bermontininkų burius ir 
gyventojus apgynęs nuo 

plėšimo.
Reikia tačiau pabrėžti, 

kad Žilius tuo tarpu tiktai 
įtariamas. Olšauskas suktu 
ir brutaliu gyvenimu, žmo
nių skriaudimu yra įsigijęs 
daug priešų ir kas žino, gal 
kas kitas jį nušovė.

ŪKIAI ATPIGO.
Per varžytines Vilkaviš

kio apskrity perkami ūkiai.štai žiaurus, nes kiekvieną 
už trečdalį jų buvusios kai- ' sykį užėjęs vis ką nors pa 
nos. , daro.

7 DIENOMIS'I LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havenc užtikrina patogiausią kelionę į LIETUVĄ. 
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

. Informaciją klausk’te pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
252 BOYLSTON ST. BOSTON

I

89 BOYLSTON ST„ BOSTON
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Pajauta
* LIZDEIKOS DUKTĖ

ARBA LIETUVA XIV ŠIMTMETYJE 
- * ISTORINIS ROMANCAS

Tai yra begalo Įdomus skaitymas.
Knyga susideda iš 45 šaunių romancų, 

puslapių, didelio formato.
Parašyta garsaus rašytojo M. Bernatavičiaus. 
Kas myli dailiąją literatūrą, patartina turėti 

šitą knygą savo namuose. Ją galima gauti 
“Keleivio” knygyne. Kaina $1.50.

KELEIVIS
253 Broadway So. Boston, Mass.

PIKTAS GAISRAS.

Krosnykas, Liškiavos vai. 
Birželic mėn. 1 d. apie 10 
vai. užsidegė šio kaimo gy
ventojo G. Grigo gyvena
mas namas, nuo jo tvartai ir 
kluonas. Kadangi tą dieną 
buvo smarkus vėjas ir lieps
na puolė į kiemą {į išėjimą) 
ir šulini, tai jokios pagalbos 
suteikti nebuvo galima ir 
viskas žuvo ugnyje. Pil. A. 
Grigo žmona, kuri tuo laiku 
buvo namuose, išbėgdama 
smarkiai apdegė. Iš gyvulių 
sudegė pririštas šuo, kelios 
vištos ir smarkiai apdegė 
dvi kiaulės. Kiti gyvuliai 
buvo lauke. Nuostolių pada
lyta apie 6000 litų. Trobe
siai buvo apdrausti.

APVOGĖ ONUŠKIO PAS 
TO AGENTŪRĄ

Šiomis dienomis su parin
ktu raktu kažkokie piktada
riai įėjo Onuškio pašto a 
genturon ir iš stalčiaus iš
plėšė apie 60 lt. Diena vė
liau pro Tauragės valse, sa
vivaldybės langą nakties 
metu vagys išsinešė stalą 
ir sodne atplėšė stalčių. 
Stalčiuje buvo keli litai pi
nigų.

PERKŪNAS NUTREN 
KĖ KARVĘ.

Stačkunuose, Biržų vals
čiuje, užėjusi perkūnija nu
trenkė lauke besiganančią 
Stačkunų kaimo gyventojo 
Balčiūno karvę.

Šį pavasarį šioje apylin
kėje perkūnas yra nepapra

Peršovęs senuką dviem'šū
viais, sūnūs padegė namą, 

kad paslėpus pėdsakus.

“Keleivy” jau buvo rašy
ta, kad Ramoniškių kaime, 
Vilkaviškio apskrity, Jonas 
Ilgūnas nužudė savo tėvą ir 
padegė namą, kad paslėpus 
žmogžudystės pėdsakus.Ta^ 
čiau piktadarybė išėjo aik
štėn ir piktadaris sūnūs su-
imtas.

Dėl ko jis savo tėvą nužu- Šiomis dienomis vieną 
. . . . , , , naujoką, ėjusi pro Baltpa-

de ir kaip jo darbas buvo mUg^g mišką (Saločių vai.) 
susektas, “Lietuvos Ūki- staiga užpuolė du žvėrys, 
ninkas’ dabar paduoda ši-.yog naujokas spėjo šalike- 
tokių smulkmenų: | lėj pasiimti pagalį, kaip

Iš 4 į 5 birželio d., nak- staiga vienas žvėriukas šoko 
ies laiku, Antanave sude-'jam ant krutinės. Bet naujo- 

gė kumetbučiai. Daug žmo-,kas smarkiai pataikė jam 
nių (darbininkų) palaidojo ’galvon ir tuojau apsvaigino 
savo turtą ugnies liepsnoje tą ir antrą. Pridėjęs dar su 
ir liko be pastogės. Keletai lazda “magaryčių” pribaigė 
minučių praėjus visai netoli ir sprendžia kas per žvėrys 
pasirodė antras gaisras. Pa- —vilkai ne vilkai, lokiai ne 
rausiu ugniagesiai, kurie tą lokiai. Kai parvilko namon, 
naktį linksminosi jaunųjų mama pasakė, kad tai bar- 
ukininkų vakarėly, šoko ant sukai. Musų apylinkėje bar- 
dviračių, nors ir be įrankių, šukų labai retai pasitaiko, 
ir skubinosi gelbėti nelai- todėl niekas jų nėra matęs, 
mės ištiktus namus. Kol nu- Iš kur dabar jie buvo at-
bego, namas jau visas liep
snojo. Gaisrininkai, nesigai- 
ėdami gyvybės, puolė nešti 

iš gyv. namo turtą ir veik 
viską pasisekė išnešt iš ug
nies. Tik vėliau apžiurėjo, 
<ad niekur nebesimato se
nojo tėvo. Ugn. komandos 
viršininkas J. Kalesevičius 
su kitu vėl šoko į baigiantį 
degti namą ir surado ant 
grindų gulintį apdegusį už
troškus! senelį. Ryto metą 
susirinko daugybė žmonių 
ir atvyko policija. Žmonės ir 
policija pastebėjo, kad tė
vas peršautas 2 kulkom. 
Pradėjo švagždėti vienas 
kitam, kad tai sunaus dar
bas. Sūnūs Jonas Ilgūnas, to 
namo jau pilnas savininkas, 
nes namas tėvo buvo jam 
užrašytas, buvo kelių vietos 
organizacijų aktingas vei
kėjas. Todėl sunku buvo pa
tikėti, kad jis ką bloga galė
tų padaryti. Bet čia pat Jo
nas bandė pasiskandinti, 
bet ištrauktas iš vandens ir 
padarius dirbtinį kvėpavi 
mą, atsigavo. Tardymo me
tu Jonas prisipažino nužu-

L I E T U V O
PER HAMBURGĄ

Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
I ABI PUSI, N EW YORK AS- «17Q 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE fl 10— 
Savaitiniai išplaukimai. Patogu? gele

žinkeliais susisiekimas iš Hambur
go. Informacijų kreipkitės

į vietinius agentus arba

13 GARSIŲ KNYGŲ - UŽ $9.00
ŠITOMIS KNYGOMIS INTERESUOJASI IR JAS SKAITO
VISO PASAULIO ŽMONES.
čia yra knygų rinkius, kurias žmonės daugiausia skaito ir jomis 

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

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

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

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

4. SAPNU KNYGA, paveiksluota, apdar. pusi. 205. Kaina $1 50
5. PASLAPTYS MAGIJOS ir Spiritizmo. Paveiksluota, pus!.

202. Kaina .......................................................................................... $1.00
6. JUODA KNYGA — paveiksluota. Pusi. 200. Kaina .. $1 50
7. Iš GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ IR VELNIŲ. Pus!

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

Kaina ........................................................................................................$.75
9. DĖDĖS PRANO ŠPOSAI. 94 skirtingi šposai ir kaip juos

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

visas sykiu parduodam už $9.00, bet perkant atskirai po 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.

Septintas Puslapis

dęs savo tėvą dėl nesutiki
mo, kad tėvas liepęs vesti 
turtingesnę žmoną, su kuria 
net ir raštus buvo padaręs, 
o jis jos visiškai nenorėjo. 
Iš kitos pusės—reikėję dali 
nesenai ištekėjusiai seseriai 
atiduoti, kuri net ir antstolį 
atsiuntusi. Šitos aplinkybės 
ir pastūmėjusios jį padalyti 
tą žiaurų darbą.

BARSUKAI UŽPUOLĖ.

klydę, nežinia. Už numusi- 
mą barsukų eigulis surašė 
protokolą.

PRIVISO DAUG KIŠKI V
Duakniškiai, Biržų valse. 

Šiais metais musų apylinkėj 
priviso nepaprastai daug 
kiškių, kurie kiekvieną die
ną bėgioja būriais po lau
kus. Jeigu ateity juos mažai 
naikins, tai ūkininkai, kurie 
turi sodus, gali susilaukti di
delių nuostolių. Tur būt pri
vatiniams medžiotojams už
ėjo šautuvų krizis, nes iki 
šiol to nebuvo.

NUO VIEŠŲJŲ DARBŲ
ATLEIDO 600 DARBI - 

NINKU.
Kauno miesto savivaldy

bė šiomis dienomis nuo vie
šųjų darbų atleido 600 dar
bininkų. Sako, darbininkai 
esą atleisti laikinai. Kaip 
žinoma, pernai ir kitais an
kstyvesniais metais vasaros 
metu bent įregistruotų be
darbių Kaune nebuvo, nes 
buvo gyva statyba.

LINE

i
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GRĘSIA DIDELIS STRE1- - 
KAS AVALINĖSE.

20,000 darbininkų pasiryžę 
išeiti į streiką.

________________________ National Shoe Workere
. x ... ~. unijos viršininkai Įteikė ul-

nas inteligentiškam svečiui Įjma(Umą avalų fabrikan-

ietinės Žinios
KAIP SEKASI BOSTO

NIEČIAMS KAUNE.
Iš patikėtinų šaltinių vė

liausiai gautos žinios iš Lie
tuvos apie bostoniečius Kau
ne yra tokios:

Dainininkė Kubilienė, So.
Bostono liet. metodistų pa
storiaus Kubiliaus pati buvo 
papuolusi i bėdą Kaune 
dėl netikrų dviejų litų mo
netos. Buvo taip: Kubilienė 
nuėjo Į rinką nusipirkti vai
sių ir pardavėjai žydelkai 
padavė sidabrinius du litus. 
Žydelka pasižiurėjo i pinigą 
ir atsisakė ji priimti, tvir
tindama. kad tai yra netik
ras pinigas. Jodvi susiginči
jusi ir Įsikišo policininkas, 
kuris abidvi jas nusivedė Į 
nuovadą ir surašė protoko
lą. Iškelta Kubilienei byla ir 
dalykas pavestas 'kriminali
nei policijai, kuriai pasto
riaus pati veik kasdien turė
jo raportuoti ir aiškintis. 
Tai buvusi savos rųšies sen
sacija Kaune, kad tokia žy
mi amerikietė tapo suimta 
“skleidime netikrų pinigu”. 
Policija reikalavusi iš Ku
bilienės Įrodymų, kur ji ga
vo tą pinigą. Kubilienė Įro
dyti to nepajiegė. Sako, ne-1 Į5

yra nuobodus miestas. Į po
rą dienų viską apeini, nes 
tik viena Laisvės Alėja kiek

tams Bostono, Lynno, Chel- 
sea distrikte, reikalaudami

.... , , . XT tuojaus sugrąžinti į darbąskiriasi nuo kitų gatvių Ne- ki,.tik kurie buv0 atleisti 
turinčiam ypatingo reikalo, ; j buvQ
gyventi Kaune nebūna jo- £aliuosuota nu0 darbo 3-000
km noro. _ kirtikų. Fabrikantai prieši-

Diktatura esanti stipri. Ir nasi nrifmimlli nalliai nlK_
ne Smetona to visko valdo
vas. bet militariški vadai,

IMKIT NANTASKET BEACH LAIVA
nuo R0WES WHARF

Dvi malonios va’andos ant vandenio... yisa 
diena ant geriausios žaismav ietės Naujoj An
glijoj. Reguliarus išp'.au kiniai nuo ROVVES 

WHARF.

25r- VAIKAMS 
IKI 1? METŲ
IKI 5 METŲ

PYKAI

kurie ir patį prezidentą cen
zūruoja. Pats Smetona atro
do senas ir sumenkęs žmo
gelis. Jis yra tik militaristų 
Įrankis. Pavyzdžiui, buvo 
sucenzuruota jo kalba, ku
rią Smetona pasakė kun. 
Tumo laidotuvėse. Buvo 
konfiskuoti visi laikraščių 
ekzemplioriai, kurie patal- 
oino prez. Smetonos kalbą. 
Bet tas padaryta taip stro
piai ir atsargiai, kad mažai 
kas apie tai sužinojo.

Rcp.

naši priėmimui naujai nus
tatytų kainų, kurios esą pa-’ 

arytos pagal 1928 metų 
kalę, kas, esą, reiškia 40 

nuošimčių augščiau dabar 
žuvusios skalės. Pirmadie
ny darbininkai turėjo masi
nius mitingus ir demonstra
cijas, reikalaudami griežtos 
kovos su išnaudotojais. Jei
gu nepavyks susitaikyti, 
treikas gali Įvykti bile va- 
andą. .

SPECIALUS PASIŪLYMAS: Pykai įėjimas į 
Paragon Parka su kiekvienu “Round Trip" ti- 
kietu jeigu pareika a^sit. Arba ‘"strip” tikie- 
tas į visus pasilinksminimus parke. $1.50 ver
tės už 50 centų.

M AY F L0W ER
PAJŪRIU PASIVAŽINĖJIMAS.

Su Carl Moore’s MERRV MAKERS orkestrą. 
Šokiai, užkandžiai ir alus. Kas Sercdų. Pėtny- 
čių ir subatą 8:30 p. m. Tik 75c ypatai.

C.

Y patai

NANTASKET BEACH STEAMBOAT CO.
III KBARD 1000

SMAGUS ŠOKIAI.
Cambridge'aus Lietuvių Jaunuolių 

Kuopa rengia smagius šokius suba- 
toj, LIEPOS 22 D, (JULY) ant 
“Juoduko” Farmos, Pine Hurst Re- 
servation, Bedford, Mass. Prasidės 6 
vai. vakare. Visus senus ir jaunus 
kviečiam atsilankyti.

RENGIMO KOMISIJA.
KELRODIS: Iš Cambridge reikia 

važiuoti Mass. avė. iki Lexington 
Centre, nuo ten Bedford st. važiuokit 
iki Lesington Park; prie parko West- 
view st. po kairėj 2 mylios iki šokių.

FORNIŠUOTI 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 Aspinvail Rd. Dorchester, Mass.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedaliomis ir šventadieniam 
nno 19 iki 12 ryte.

378 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akv.

CAMBRIDGE. MASS.

JUOKAI IŠ KRIMINALIS
TŲ SĄRAŠO.

Tikrųjų piktadarių vardai 
slepiami.

Policijos komisionierius 
Hultman Įteikė gubernato
riui Elv sąrašą “20 Publi
kos Priešų”, išvardindamas 

atsimenanti kas jai tą pini-1 juos kaipo neva didžiausius 
gą Įdavė. Vienok dalykas kriminalistus Bostono apy- 
buvo likviduotas kaltinamo- Įinkėj. Tie vardai buvo vie- 
sios naudai, nes nuspręsta, J šai paskelbti spaudoje. Bet 
kad ji tuos du litu galėjo pasirodė, kad tai vardai yra 
gauti nekaltu budu, be jokių mažesnių gengsteriukų, ku- 
blogų norų. Vis dėlto Kubi-Hų keletas jau senai mirę. o 
lienei tas Įvykis padarė tikrųjų kriminalistų karalių 

1 nei vienas vardas 
trauktas Į ŠĮ sąrašą. Net ir

, , , , A , .policijos rekorduose jie nėesąs be darbo, bet sugebąs ra užrašvtL Todel kritikai 
gana linksmai gyventi, nes Dradė o 'juoktis iš tokio 
jam ir be pinigų prieinamas ,icijos «gabum0~. Jie nl£l 
Kauno alus bei kiti gėrimai. do kad ^wdinti asmenvs 
Atrodo gana stiprus ir svei-1 tarnaut0Jai pas didžiu0.
kas. Tačiau balsas nuo gen-Lius Bostono gengsterių ka
me nusilpęs- Bet jis niekoĮrabug. gej. įr g paskelbtųjų 
nepaisąs ir dėl rytojaus ne- vardų rekordo mFatyt kai” 
sirupmąs. piktadariai vis išsisuka nuo

Kompozitorius Mikas Pe- bausmių. Daugelis jų buvo 
trauskas tebegyvenąs sa- areštuoti po keliolika sykių 
vam name ant žaliojo kalno, už gana rimtus nusižengi 
Brolis Kipras jam paskyręs mus, vienok ir po šiai dienai 
tris mažus kambarėlius’na- jie yra liuosi. Veik prie kiek- 
mo viršuje, kur Mikas su sa-l vieno vardo pažymėta, kad 
vo nauja pačia turi ankštai “adreso nėra”.
gyventi. Tuomi kompozito- Tarpe suminėtų figūruoja 
rius dažnai visiems nusi- nesenai suimtas Stephan 
skundžias. Esą Kipras nau- Wallace, alias Gustin. ku- 
dojosi visu namu, užimda- rio rekordas yra tokis: 
mas sau veik visus kamba- “Areštuotas 31 syki. Už
sius ir Į brolio Miko nusi- simokėjo 4 bausmes, di- 
skundimus nekreipiąs do-j džiausią $25. Dešimts ‘no 
mės. Bet ir niekas nekreipia prose’ bylų, dvi jų augščiau 
domės i kompozitoriaus bė- šiam Suffolk teisme. Pa 
das. Sako, parvažiavus jam | liuosuotas 10 sykių dėl ne 
Lietuvon, viršininkai paėmė ganėtinų nusikaltimo įrody 
jo visas parvežtas knygas irimų. Du sykiu areštuotas už 
raštus, kurių po šiai dienai žmogžudystę, bet išteisin 
dar neatgavęs. Visur išvaik- tas. Dabar nelaisvėj laiko 
ščiojęs ir daug prašymų vai- mas už užpuolimą užmuši 
dininkams Įteikęs, vienok mo tikslu. Kiti areštai buvo 
nieko nepešęs. už ginkluotą plėšimą, vagy

Juozą, Pronckų,, buvęs fe muštynes priėmimą 
"Sandaros” redaktorius, v^. dalk‘ų ,r kltok,us nu 
kai kada apie amerikiečius 131 a .
gražiai prisimena, o kai ka- , Panašiai skamba rekordai 
da rūsčiai iuos apkeikia. Jisl V gengsterių. Daugehs
dirbąs “Lietuvos žinių” re-IMbuvo areštuoti po 40 ir oO 
dakcijoj. Dar nevedęs. Kk"i- Hultmanas sakosi pa 

teikęs sĮ sąrasą tikslu, kad 
P—lė Bratėnaitė, kuri, parodžius, kaip ivairus pra 

kaip žinoma, gavus stipen- sikaltėliai išsisuka nuo bau 
diją mokytis užrubežyje iš- smių teismuose.
vyko Į Vokietiją. Ji buvo---------------
atvažiavusi į Kauną. Esą, pr„Wijo CosteIlo 
pusėtinai gerai išmokusi vo- b 1
kiečių kalba ir gerai atro- y
danti. Salem teismabuty ši pa-

Kaune didelio lietuviš- nedėlĮ prasidėjo paskilbusi 
ko patriotizmo niekur nesi- byla, kurioj graži ir jauna 
mato. Kalbos apie Vilniaus našlė kaltinama Įtariamu 
vadavimą ryškesnės yra Bo- nunuodyjimu savo vyro Wil- 
stone, negu Kaune, ten net Ham Costello, ugnagesių ka- 
žymųs generolai viešai len- pitono iš Peabody. Prisai- 
kiškai bei rusiškai kalbast... kintųjų suolas turės išspręs- 
Lietuvių kalba jiems esanti ti, ar Costello galėjo pats 
perprasta. Lietuviški šo- nusinuodyti, ar jį nunuodijo 
kiai Kaune — tai svetimas jo pati. Kadangi spauda šią 
dalykas. Kauno ponija pa- tragediją plačiai išbubnijo, 
mėgdžioja viską, kas tik nė-|tad publikos susidomėjimas 
ra lietuviška. Abelnai, Kąu- yra labai didelis.

daug nesmagumo.
Operos artistas Butėnas

Kunigužis teisme už 
suktybes.

Kunigas Charles C. Wil 
liams iš Roxbury pateko i 
teismą ir buvo apkaltintas 
už nusukimą $1000. kuriuos

-r • -• r- j i n i_ i jisai paėmęs nuo Lottie Tyrinėja Federal Banko White‘m,v;ikaip,, paskoia 
,.aud.n« pa,kola,. bažnyžiai Matomai, jėga- 

Specialė valdžios komisi- mastis kaip nors apvylė sa- 
a is Washingtono tyrinėja Į Vo skolinto ją, ir užtai atsi- 

užsidariusio Federal Natio-Įdūrė Middlesex teismabuty 
nal Banko finansinius rei- Jis gavo du metus “proba- 
calus. Valdžia turinti įrody- tien” ir Įsakyta, kad tuos pi- 
mų, kad prieš pat banko už- nigus tuojaus pradėtų at
idarymą buvo pardavinėja-Į mokėti.

ma šėrai ir tie pinigai neva
išduoti didelėms paskoloms, 
bet taip vadinamais “šiaudi
niais” vardais žmonėms, kū
nų visai negalima surasti.
Įeiskia, kas nors is to pasi-Į Quįncy. kuris berinkda 
iare sau pelno apga vingu mas mėlynes uogas, netikė 
)udu. Kadangi prie Federal ant jos užejo. Nors Augu- 
National Banko priklausė turėjo didelę lazdą ir 
dar trys kiti^bankai, būtent, bandė gyvatę užmušti, bet

Gyvatė Įkando uogautoją. 
Blue Hills miškuose pe

reitą subatą nuodinga gyva
tė įkando Augustą Anet’ą,

nman Trust Co. 
ridge’aus, State

iš Camb- 
National ji pirmiau Augustą pačiupo, 

įkastasis buvo greitai nuve-
nėra i- Bankas iš Xynno ir Middle-lg^ gydytoją ir mano- 

sex Nat. Bankas is Lowelho,|ma kad pasveiks.
tad valdžia dabar tyrinėja 
ir šias įstaigas.

Fordo Dirbtuvėj Dirbama 
po 6 dienas.

Fordo Motorų Kompani
jos dirbtuvė Somervillėje 
pradėjo dirbti po šešias die
nas sąvaitėje ir po 9 valan
das i dieną. Paprastai ten 
buvo dirbama po 8 valandas 
Į dieną ir tik penkias dienas 
sąvaitėje. Šios pakaitos 
priežastimi esąs padidėjęs 
naujų Fordo automobilių 
reikalavimas.

28 vaikams -dykai kelionė į 
pasaulinė parodą Chicago j.

A. & P. maisto krautuvių 
kompanija paskelbė, kad ji 
suteiks apmokamą kelionę į 
Pasaulinę Parodą 28 vai
kams nuo 12 iki 18 metų, iš
skiriant A. & P. darbininkų 
vaikus bei gimines. Prade
dant panedėliu, liepos 17 d. 
A. & P. duos “kuponus” už 
kiekvieną pirkini. Šitie “ku
ponai” bus skaitomi kaipo 
balsai. Kontestas tęsis 4 są- 
vaites, iki rugpiučio 12 d.

Sugrižo iš Lietuvos 
Dr. Pilka.

nuteisti amžinu kalėjimu Lankėsi “Keleivio” 
už nužudymą policmano. Į dakcijoj tik ka sugrįžęs is

Salem'o teisme atrasti I Lietuvos medicinos dakta- 
taltais antro laipsnio žmog-Iras Pilka, kuris tūlą laiką 
žudystėje Tony Buffa, Jo-Į viešėjo Lietuvoj tikslu susi- 
eph Scrow ir Edward Cul- pažinti su Kauno ligoninė- 
en.

re-

Vasario 15 d. naktį polic- daugeliu atžvilgių. Dr. Pil 
manas Francis V. Quinn vi-jka tūlą laika praktikavosi 
us juos sulaikė Lynne ant,Berlyne.

gatvės ir pradėjo perklausi-
nėt. Jie visi bendrai rengėsi. Išvažiavo pailsėt, 
prie užpuolimo. Jie paleido, Dr. Pašakarnis su savo 
uvius Į policmaną ir mirti-,šeimyna išvažiavo ant vaka 

nai sužeidė, kuris po kiek,cijos į Cape Cod. Sugrįš Į o- 
laiko mirė. Visi trys jie at-,fisą rugsėjo 7 d.
rasti kaltais ir nubausti am
žinu kalėjimu.

75 automobiliai su dubelta- 
vais Radio imtuvai*.

Bostono policija Į trumpą 
laiką turės 75 automobilius, 
kuriuose bus itaisvta dubel- 
tavi radio aparatai. Taip į-

/špentykit
s™ Namas

MOORES PENTU

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.00
DR. G. L KILLORY
60 Scollay 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.
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Vienintelė Krautuvė So. Bostone,
Kuri Parduoda Geriausius

Pentus, Sienoms Popierą, 
įvairiu* geležinius daiktu* 
žemiausiomis kainomis.

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

užeikite pas mus.

Flood Smake
Hardware Co.

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON
TeL Šou. Boston 47S3-M

A.J.NAMAKSY i

CAMBRIDGE. Parsiduoda lietuvi
ška “burdingauzė”, tik už $5,000. Sa- ' f 
vininkė daro puikų gyvenimų. Turi ir t 
daugiau namų ant pardMvimo. 2 { 
šeimynų namas už $3,000; 3 šeimy- ,

j E““" *
matyt: I } 3*6 W. BROADM AY, Roo* 1

181 Clark Street. Cambridge. Mass. ♦ SOUTH BOSTON, MASS.
I * Office Telephone Res. Telepbone 

TYPWRITER1AI SPAUDA ’ J So. Boston 3357 Jamaica 2031-M 
į i Residence: 251 Chestnnt Avenae 

Geriausios mašinėlės už pusę kainos. { Jamaica Plain, M
mis. Lietuva jam patikusi ; Parduodam, Rendavojam ir Mainom, j •-

R. M. ŽIDŽIUNAS
315 E St. prie Broadway So. Boston

KARPENTERIS
Taisau namus, piazus, stogus; penti
nu iš lauko ir vidaus; pigiai ir gerai 
viskų padarau. (-)

•I. J. K. Telefonas Columbia 5159

Panelė Rudckiutė paliko 
Į-ofise ir turintiems reikalą 
suteikia patarnavimą.

“Keleivio” redaktorius 
išvažiavo Chicagon.

Pereitą sąvaitę “Keleivio” 
(redaktorius S. Michelsonas 
išvažiavo Chicagon daly-

rengti policijos automŠbi-h??1’ LSS konferencijoj ir 
liai netik kad galės pagauti] Lietuvių Dienoje., 
visokias žinias, kokios bus
perduodamos, bet taipgi] 
galės viską perduoti ki
tiems. Policijos komisionie
rius ir gub. Elv su vienui 
naujai Įrengtu automobi
lium darė bandymus ir pa-| 
tyrė, kad jie bus labai geri 
patruliavimui.

Bus gražus piknikas.
Moterų Apšvietos Dr-stė 

rengia pikniką rugpiučio 
27 d. ant Aleko Farmos, 
Norv/oode. Kitos draugys
tės malonės jokio pikniko 
tą dieną nerengt

Girdėjome dainas iš 
Chicago*.

Pereito nedėldienio vaka 
re girdėjom per radio lietu
viškas dainas, choro ir soli
stės Sadauskaitės. Dainos 
skambėjo gana gerai. Ypač 
Sadauskaitės arija iš M. Pe- 
traukso operetės buvo tikrai 
žavėjanti.

DYKAI

Pasinaudotinas •

Išpardavimas
SKRYBĖLĖ Su Siutu
DOVANAI ir Tapkotu į

ĮSIŪTAI TAPKOTAI |
J su 1 ir 2 kelinėmis
I Verti $22 50 
• parsid. ožs $7.95
{ SIUTAI 
t TAPKOTAI
{ Verti $25.00 
l parsid. už
; $9.75
; SIUTAI
• TAPKOTAI
{Verti $35.00 
I parsid. už
J $12.75
• SIUTAI
} TAPKOTAI
• Verti $40.00

t•I ♦
į

<įiįh
*

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

c.j:mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LA9VRENCE, MASS.

UETUVYS

OPTOMETRISTAS

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

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

TeL Univarsity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

L1ETUV* DENTIST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusett* Are.,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS. j

LIETUVIAI!
Važiuokite j Lietuvą 

ir iš Lietuvos
patogiausiais keliais, greičiausian 
laivais. Sutvarkom taisykliškai 

visus dokumentus. 
PERKAM LIETUVOS BONUS 

UŽ CASH.
Broadway Travel Bureau

K. J. VIESULĄ, sav.
3«s W. Braadvay. So.Boston,Msas

TeL 0620

TeL So. Boston 2660. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UEtims DENT1STAS

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

NEDĖU0M1S: 
Iki 1 r. po pietų 

tik susitaraa.
Bei 12 dienų.

Ofisas “Keleivio” narna.
»1 BROADMAY, tarp C ir D st. 

Sa BOSTON, MASS.

PARKWAY AUT0\ 
SERVICE
and FILUNC STATION] 
Taipgi Gcriaaaia Taiay Vieta.

.Teign norite, kad Jom aotomo-1 
Dilios ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad joaų | 
karas gerai trauktų, imkita 
'ina pas mos.

VIKTOR VAITAITIS
415 Old Colony Avė.,
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston 0777.

kelionė į
PASAULINĘ

PARODĄ
CHICAGOJ
Massachusetts 
Vaikams ir 
Mergaitėms.

Klauskit pas bile 
A & P Viršininką

informacijų

parsid.
$14.75
SIUTAI 

TAPKOTAI
Verti $45.00 
parsid. už
$16.50
Kiti Geri Tapkotai ir Siutai 

$17.50, $19.50, $21.50 
HOLLYWOOD t! 9 7C 

ĮSWAGGER SIUTAI
Padaryti su dvieiliu bruslotu. Ga
lai kelnių 23 col. Visokių spalvų 
ir medžiagų vėliausiais vaizdais. 
KELINES 98c $1.69 $1.98 $2.39 
šiaudinės Skrybėlės 69c, 98c, $1.39 
$2 vertės Vilnoniai sveteliai 98c 
$5 vertės Tranšėjų Kotai .. $1.98
SI vertės Marškiniai ............... 39c
$1 vertės šilko kaklaraiščiai 19c

Trys už 50c.

United Ciothierv-
!OYWaswjmgton £t 103

»♦ i *

i L.
Atidarytas Vakarais iki 9. 
Subatomis iki 11 vai. vak.

103 Washington St. Boston i

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Brosdvray 
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL So. Boston 2629, 2173 ir 2799

Joseph IF. Casper
(KASPARAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotavią Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktį. 
494 BBOADWAY SO. BOSTON 

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

Sa. Boston Tel. 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
Veda viankias praves. 

Darė viens legalius
317 E STREET, 
(Kampas Braadvay)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas; South Boston 2732 

Namų: Talbot 2474.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių ir Trakų Agentūra.

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

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

Peter Trečiokas ir Joe 
savininkai.

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street 
MONTELLO, MASS.

Tel. Brockton 4116

DR. J.LANDŽIUSSEYMOUR
LIETUTIS GYDYTOJAS « CHIRURGAS 

Gydo aštrias ir ironiškas Hgaa vyrų, moterų ir raito). Vartoja X-Rey 
aparatų iityrimui vidurių ir plauShi *8** Bkzaminuoja kraujų, šlapu
mų, ir spiaudatas savo laboratorijoj. Suteikta patarimų laiškele kitur 
gyvMenticma. 15 metų
Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:39 vriu Tel. S. B. 2712.

534 EAST BBOADWAT SOUTH BOSTON, MASS.
jLu!a.mšia-~lS~W^aM—UiJBmiesa^i mi a■■■—!■■ ■ ■■ m




