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jaus armijų Chaco balose ei
na labai atkaklios skerdy
nės, sako Argentinos žinios. 
Paragvajiečiai stengiasi ri-
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PERKUNAS TRENKĖ 
500 ŠOKIKŲ.

Pereitos subatos naktį

JAU 12 BOMBŲ FRAN- 
CUZIJOS PAŠTE.

___ ________Birželio 22 dieną Francu- 
siškai apsupti boliviečių ar- susekta jau dvylikta
miją ir sunaikinti ją.
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Voldemarininkų Tankai
’ “4Šturmavo Kauno Polkai.v

GUSARAI BUVO JAU AP
SUPĘ SAUGUMO DE

PARTAMENTĄ.

Bet užpuolimas ant Smeto
nos rūmų buvo atremtas po

licijos su bombomis.
Šią sąvaitę mus jau pasie

kė Kauno laikraščiai, kurie 
paduoda kiek smulkesnių ži
nių apie buvusį Voldemaro 
“pučą” Kaune, 
macijų sužinom, kad Volde- ei ja jie nestojo. Ir dėl to 
maro karininkai buvo pasi- Voldemaro “pučas” nepa
ruošę kovai ne juokais. Kau- vyko.
no gatvėse pasirodė net tan- Po šito įvykio buvo suim- 
kai, kurie pradėjo laužti po- ta 20 karininkų, jų tarpe 
licijos sienas ir šaudyti į šar- maj. Matulevičius, maj. Py- 
vuotus policijos automobi- ragius, kap. Ivanauskas ir 
liūs. . * kiti. Generalinio štabo virši-

Kaip Elta pasakoja, Vol- ninkas gen. Kubiliūnas irgi 
demaro sąmokslas su kai ku- buvo suimtas, bet jis rezig- 
riais karininkais vyko prie navo iš savo vietos ir buvo 
šitokių apystovų: (paleistas..

Birželio 7 naktį Kaune ’ Kaip jau buvo rašyta, Vol- 
buvo nutarta padaryti “ban- demaras atlėkė iš Zžlfrąsų į 
domąjį aliarmą,” tai yra, su- Kauną orlaiviu. Jo parsivež- 
kelti kariuomenę ant kojų, ti buvo į Zarasus nuvykę net 
greitai išvesti ją į gatves ir....................
apsupti valdžios įstaigas. Ši- bilium, o vienas orlaiviu. Or
to “aliarmo” tikslas turėjo laivis nusileido naktį lau- 
buti neva bandymas kariuo- kuose, už trijų kilometrų nuo 
menės pasiruošimo ginti Zarasų. Karininkai su auto- 
miestą nuo galimo priešo pa- mobilium tuo tarpu nuvyko 
vojaus. [prie Valdemaro namų, nu-

Bet ištikrujų tai buvo ne ginklavo policininką, kuris 
kariuomenės pasiruošimo jį saugojo, ir paėmę Volde- 
bandymas, bet gudrus vol- marą pristatė prie orlaivio, 
demarininkų sąmokslas už- Apie Voldemaro pabėgi- 
imti visas valdžios įstaigas, mą Zarasų ilgai negalima 
apsupti Smetonos rumus, su- (buvo Kaunui pranešti, nes 
imti visus pavojingesnius kaip tik kaiba telefonu užei- 
smetoninmkus ir apskelbti davo apie Voldemarą, tuo- 
Voldemarą “tautos vadu.” |jaus telefonas buvo nutrau-

ko šarvuotas policijos auto
mobilius,

Kaip Elta sako, kareiviai 
turbut nežinojo, kokiam tik
slui tas viskas daroma. Jie 
manę, kad čia ištikfujų da
romi “manievrai.” Bet pa
matę, jog policija eina prieš 
juos su ginklais ir bombo
mis, jie suprato, kad čia juos 
kas nors suvadžiojo ir pra- 

Iš tų infor- dėjo trauktis. Į mūšį su poli-

5 karininkai, keturi automo-

Apie Voldemaro pabėgi-

Voldemarą “tautos vadu.” k__ J
Išvesti iš barakų ulonai. darnas 

tuoj pasileido zovada Paro
dos gatve ir bematant apsu
po Saugumo Departamentą. 
Tačiau policija į sąmokslą 
nebuvo įtraukta. Vienas po
licijos sargybinis, stovėda
mas kažkur gatvėje pamatė 
kas darosi, ir paleido į orą 
24 šuvius. Tiems šūviams 
pasigirdus, virš Kauno tuoj 
nušvito išleistos į padanges 
kelios rakietos. Tai buvo po
licijos ženklai, kad valdžia 
pavojuje.

Tuoj buvo sukelti ant ko
jų visi Kauno policininkai ir 
visų pirma didžiausis polici
jos būrys susispietė apie 
Smetonos rumus.

Smetona baisiai nusigan
do, kai pamatė apie savo re
zidenciją policininkus su 
bombomis ir kitais ginklais. 
Jis tuoj suprato, kad čia jau 
nebegerai. Tačiau ačiū to
kiai apsaugai, nei viena ka
riuomenės dalis prie Smeto
nos nepriėjo.

Neužilgo Kauno gatvėse 
pasirodė ir kariuomenės tan
kai. Jais važiavo Vojdemaro 
šalininkai. Duonelaičio gat
vėj tankai pradėjo šturmuoti 
trečiąją policijos nuovadą, 
kurioje buvo sutrauktos di
delės policijos spėkos. Vie
nas tankas pradėjo laužtis į 
nuovados kiemą, išvertė var
tus ir sieną, bet kieme stovė
jo šarvuotas policijos auto- 
mob 
ugnį

liūs. Tankas atidengė 
į policijos automobilių, 

tačiau į kiemą nevažiavo.
naciu laiku antras tan-
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Susekė Ginklų Fab- Du Orlaiviai Susiku- 
rikantų Sąmokslą.

. Senato paskirtoji komisi
ja ginklų ir amunicijos fab- tą nedėldienį buvo nepapra- 
rikantų bizniui ištirti jau su- stas įvykis. Virš Rutlando 
sekė skandališkų dalykų, miesto susikūlė priešakiais 
Senatorius Pope pareiškė, du lėktuvai. Vienas lakūnas 
kad visa Amerika bus su- buvo užmuštas ore, o įeitas .......... I

Kuboje Labai Ne
ramu.

Kuboje paskutinėmis die
nomis pasidarė labai įtemp
ta padėtis. Vyriausybėj įvy
ko skilimas ir kai kurie mi- 
nisteriai “sustreikavo,” pra
dėjo nebeiti savo pareigų. 
Tai įvyko dėl ABC organi-, krėsta, kuomet susekti f ak-'spėjo iš savo mašinos iššokti 
zacijos, kuri rėmė preziden- ’ tai bus paskelbti viešai. Bet ir nusileido ant parašiuto, 
tą Mendietą. Negana to. vie-’ kol kas komisija tų faktų ne- Jo lėktuvas sudužo. Jis sako, 

kad jis žiurėjo žemyn į air- 
portą, kaip parankiau nusi
leisti, ir kada pakėlė akis, 
pamatė prieš save atlekiant 
kitą orlaivį. Išsilenkti jau

lė Padangėse.
Vermonto valstijoj perei-

Šiurpulinga Žmogžudystė 
Lietuvio Juškio Farmoje.

.1
tą Mendietą. Negana to. vieJkol kas komisija tų faktų ne- 
nam karo laive jurininkai' skelbsianti, nes tai sunaikin- 
pakėlė maištą. Nors vėliau-* tų jų ”
sios žinios sako, kad juri- — ’ •
ninku maištas jau numal
šintas ir kad ABC organiza
cija nutarė į valdžią nesikiš
ti, padėtis vis dėlto nervinga 
ir kas diena galima tikėtis 
naujų suiručių.

Nužudė Gazu Pir
mutinį Žmogų.

Colbrados valstijoj perei-

ki “strateginę vertę. 
Faktai paaiškėsią rugpiučio 
mėnesį, kuomet Washingto- 
ne prasidės viešas kaltinin
kų tardymas. Dabar skelbia
ma tik tįek, kad ginklų ir a- 
municijcs fabrikantai ski
ria milžiniškas sumas pini
gų papirkimui laikraščių ir 
kalbėtojų, kad kurstytų vie
ną tautą prieš kitą ir agituo
tų už gerą apsiginklavimą. 
Ypatingai šitokia agitacija

Fašizmas Amerikoje 
Stiprėja.

* Sudarytoji prie NRA fab
rikantų patariamoji taryba 
paskutinėmis dienomis pra
dėjo daryti Washingtone 
spaudimą, kad stambiems 
fabrikantams butų suteikta 
daugiau galios pramonei 

nebuvo kada. "Aname oriai- tvarkyti. Jie nori paimti į sa
vy lakūnai turėjo fotografi- yo rankas visą NRA aparatą 
jos aparatą ir fotografavo " " "
po savim žemę. Matyt, jų 
akys taipgi buvo nukreiptos 
žemyn ir todėl nepamatė, 
kaip susitiko su kitu lėktuvu.

JUŠKIS SU KARVAUSKU 
NUŠAUTI, JUŠKIENĖ 

SUŽEISTA

tą sąvaitę buvo nužudytas labai atsižymi vieno žydiško 
kalėjime tūlas William Kel- į biznieriaus kontroliuojami

geltonlapiai.

Smarkus Žemės Dre
bėjimas Turkijoj.
Smirnos apylinkėj, vaka

rą Turkijoj, pereitą sąvaitę 
buvo smarkus žemės drebė
jimas, kuris tęsėsi 20 sekun
džių. Kiek silpnesnis žemės 
bangavimas buvo jaučiamas 
per visą naktį. Dinero, San- 
diklių ir Bulavidino miestuo
se sugriuvo daug trobėsių, 
kitų sienos sutruko, tinkas 
nubirėjo, kaminai nugriuvo 
ir tt. Nuostoliai esą labai di
deli ir spėjama, kad nema
ža žmonių bus žuvę.

KIEKVIENAS DARBAS 
BEDARBIUI KAŠTAVO 

$1,000.
Iš Washingtono praneša

ma, kad nuo to laiko, kaip 
Rooševeltas užėmė prezi
dento vietą, kiekvienas be
darbiui parūpintas darbas 
valdžiai kaštavo $1,000. Ko
vai su nedarbu Roosevelto 
valdžia yra išleidus iš viso 
jau $4,311,597,000, o darbo 
per tą laiką gavo- tik apie 
4,000,000 bedarbių.

♦ _____ z ■

KUBOJE BUSIĄS PAR
LAMENTAS. '

Vėliausios žinios iš HaVa 
nos sako, kad Kuboje vei
kiausia busianti sudaryta 
parlamentinė valdžia, nes 
diktatūra negali krašto nu
raminti. Kokia diktatūra ne 
butų, ji negali visų patenkin
ti, nes visi negali turąti joje 
balso.

ly, kuris buvo nuteistas už 
užmušimą žmogaus plėšimo 
tikslais. Kelly buvo numa
rintas gazu, kuris pirmu kar
tu toj valstijoj panaudotas 
prasikaltėliams galabyti. 
Tam tikslui kalėjime buvo 
įtaisytas stiklinis kambarys. 
Pasmerktąjį uždarė į tą' 
kambarį ir prileido nuodin
gų dujų. Jis bematant mirė.

KONFISKAVO 30,000
LAIKRODŽIŲ ŠMUGELI
Šiomis dienomis Ameri

kos muitininkai konfiskavo 
30,000 vidurių laikrodžiams, ' ^‘submarinų nebuvo.’ 
kuriuos smugelninkai megi- paaįgkėj0 tik šiomis
no jvezti is užsienio. Konfis- dienomiš Pasirodo, kad į to 
kuotas prekes valdžia pa- ]ajVo (gulą buvo įsigavę du 
prastai parduoda is varayti-, Vokietijos šnipai ir jie * 
mų. Bet šitų mechanizmų ]aivą paleido dugnan įartu 
čia nepardavinės, nes laik- ;r patyS gu juo žudami. Šitą 
rodelių fabrikantai uzpro- j tį dabar atsk!eidįs 
testavo, sakydami, kad toks lenkŲ laivyn0 kapitonui Bor- 
pardavimas pakenks jų biz- - - - - -
niui. Todėl valdžia mėgins 
parduoti konfiskuotą šmu
gelį užsienio laikrodžių fab- j 
rikantams, o jei tas nebus 
galima padaryti, tai visa ši
ta medžiaga busianti išvers
ta į jūres.

X I- ... ...

TELEGRAMA IŠ 
SLA. SEIMO.

Leidžiant “Keleivį” į spau
dą, šį antradienį gauta iš 
Detroito šitokia telegrama: |J»ąi įsureisae, iuu. _____

Delegatų du »mbu pen- skolas bilioną dolerilJ
ki. Progresyvių didžiuma. („ gkolinga apie 4 bilionus). 
Bet spėkos kol kas da neis- į 
p___ 1 ii_- iri*___ ___ '
vienintelis atmestas delega
tas. Gegužis tyčia vilkina 
seimą, kad neliktų laiko pri
imti atžagareiviams negeis
tinos konstitucijos. Pas juos 
nusiminimas.

Kitchenerį Paskan
dino Vokietijos 

Šnipai?
Skaitytojai turbut atsime

na, kaip karo metu nusken
do anglų karo laivas “Hamp- 
shire,” kūrino plaukė vy- 
riausis anglų armijos vadas 
lordas Kitchfeher. Visi žmo
nės žuvo. Toji katastrofa iki 
šiol buvo skaitoma misteri
ja, nes laivas tyčia plaukė 
aplinkiniu keliu, kur vokie-

Kanados Rinkimuose 
Sumušti Atžaga

reiviai.
Dvejose Kanados provin

cijose, Ontario ir Saskatche- 
wano, pereitą sąvaitę buvo 
valdininkų ir atstovų rinki
mai. Abiejose vietose laimė
jo liberalai. Konservatyvai 
arba atžagareiviai, kurie

ir patys jį kontroliuoti. Kai 
kurie veikėjai ir laikraščiai 
pradėjo jau atvirai sakyti, 
kad tai esąs aiškus žingsnis 
į fašizmą. Tūli kapitalistai 
pasidarė jau tiek drąsus, kad 
kalba apie savo tikslus visai 
nesislėpdami. “Tai kas, kad 
mes norim daugiau galios?” 
klausia jie. Girdi, visi parti
zanai siekia daugiau galios 
saviems reikalams ginti, tai 
kodėl to negalėtų daryti fab
rikantai?

dabar atskleidęs

kovskiui buvusis vokiečių 
,subniarino vadas kap. von 
Schweiger.

SPIRIA ANGLIJĄ MOKĖ 
TI SKOLAS.

Anglijos parlamente dar- 
biečių atstovas Wengwood 
pereitą sąvaitę pasakė pra
kalbą, reikalaudamas kad 
valdžia užmokėtų Amerikai 
savo skolas. Konservatyvų 
narys Cazalet tam pritarė. 
Jisai išsireiškė, kad valdžia 

i už visas

VALANDŲ SĄVAITĘ.
Fašistiška Vokietijos val

džia nutarė panaikinti 40 va- 
_____ ____ landų darbo sąvaitę, kurią 

Reporteri*.” buvo iškovoję socialdemo- 
_______ __ ‘ | kratai, o jos vieton bus įves- 

KRUVINI MŪŠIAI PIETŲ ta 48 darbo valandos. Kas gi 
AMERIKOJE.___________ =

Tarp Bolivijos ir Paragva- kantų bernas-

NUSIŠOVĖ MĖSOS TRUS 
TO VIRŠININKAS.

Chicagoje pfereitą sąvaitę VAIKAI UŽMUŠĖ ŽMOGŲ 
nusišovė James Reynolds.
Armouro mėsos trusto virši- ’tuoti trys vaikai tarp 11 ir 14 
ninkas. Sakoma, kad suirusi metų amžiaus, kurie Fair- 
sveikata buvo savžudystės mount Parke užmušė tūlą 
priežastis, . Vladą Psyniaką.

500 šūvių paleista į žmogžu
džio lizdą, bet piktadarys 

pabėgo.
Netoli Waterburio, Wal- 

cott miestely, pereitą nedėl
dienį lietuvio Juškio farmo
je įvyko baisi tragedija. Jau
nas Juškis sėdėjo savo kie
me ant automobiliaus pa- 
laiptės ir ruošėsi važiuoti 
maudytis. Tuo tarpu atva
žiavo automobilium kaimy
nas John Crowe, kuris netoli 
gyvena vienas pats bakūžėj 
kaip vienuolis. Jis kažin ką 
jaunam Juškiui pasakė, o 
Juškis jam atsakė. Pasikei
tus keliais žodžiais, Crowe 
paėmė iš savo automobiliaus 
šautuvą ir šovė tiesiai į Juš- 
kį, užmušdamas jį ant vie
tos.

j Išgirdęs šūvį, atbėgo kie
man Julius Karvauskas, 40 
metų amžiaus Juškių pasam- 

tik Karvauskas pasirodė, 
Crowe šovė ir jį, mirtinai jį 
sužeisdamas.

Tada atbėgo Kliara Juš
kienė, nušautojo Juškio mo
tina, kuri tuo tarpu laistė sa
vo gėles apie namą. Pribė
gus prie žmogžudžio, ji tvo
jo jam kibiru į galvą ir su
kruvino jį. Bet smūgis buvo 
perlengvas ir žmogžudys 
nuo kojų nenuvirto. Jis pasi
traukė pora žingsnių atgal 
ir šovė į Juškienę. Kulipka 
nudrieskė jai viršugalvį.

Tuomet pasiutėlis Crowe

Montreale Nutarė
Streikuot Siuvėjai, dytas darbininkas. Bet vos

* 4-1 Ir Ii «•* vtyh nclrn o /i

valdė Ontario provinciją per Liepos pabaigoje Montre- 
25 metus, šitais rinkiniais ai0 mįeste 3,000 siuvėjų ža- 
buyo visiškai iš valdžios is- da mesti darbą ir streikuoti 
šluoti. Saskatchewane atza- nebus .panaikintos “pra-
gareiviai taip pat susmuko. kaito dirbtuvės.” Gali būt, 

kad prie streiko taipgi prisi
dės Toronto ir kiti Kanados 
miestai. Montreale siuvimo 
pramonė labai didelė, daro 

Septynios New Yorko fir- apie $10,000,000 apyvartos į 
mos, kurios daro biznį iš ju- 
domujų paveikslų, garsia
kalbių, akustikos įrengimų 
ir panašių dalykų, apskundė 
Amerikos telefono kompa
niją reikalaudamos $22,- 
000,000 atlyginimo už daro
mą joms nepadorią konku
renciją.

Skundžia Telefono 
Kompaniją.

metus.

ARMIJA LĖKS I ALASKĄ.
Iš Washingtono praneša

mą kad liepos mėnesy Jung
tinių, Valstijų karo laivynas 
lėks į Alaską. Šitame skridi
me dalyvausiąs visas aviaci
jos korpusas su bombasvai- 
džiais ir kitokiais įtaisymais. 
Kelionė ten ir atgal sudarys 
7,334 mylias. į

LIETUVIS CHICAGOJE
NUŠOVĖ DU BANDITU.
“Naujienos” praneša, kad

Chicagoje buvo areštuotas • atsisėdo savo automobiliun 
lietuvis Povilas Lukas, Jef- 
fersono Hotelio vedėjas, ku
ris pereitos subatos naktį nu
šovė du banditu.

HAMBURGE STERELI- 
ZUOS 760 MOTERŲ IR 

VYRŲ.
Telegramos sako,’ kad 

Hamburge tam tikras teis
mas nusprendė sterelizuotj 
760 žmonių, kurių didžiumą 
sudarančios moterys.

FRANCUZIJOJ SUŽEISTA
100 ŽMONIŲ RIAUŠĖSE.

Pereitą nedėldienį Fran- Chicagoje perkūnas trenkė 
cuzijos miestuose buvo daug į šokių salę, kur 500 jaunų 
riaušių, kuriose daugiau kaip žmonių linksmai leido laiką. 
100 žmonių sužeista. Žmo- Salė užsidegė ir gerokai ap- 
nės nerimauja daugiausia degė, bet šokikai spėjo išsi- 
dėl fašistinės tendencijos gelbėt. 
Doumergue’o valdžioje.

GATVĖKARY SUŽEISTA 
53 ŽMONĖS.

St. Paul mieste pereitą są
vaitę susikūlė gatvėkaris su 

Amerikos spaudoje pasi- troku ir motormanas buvo
rodė pranašavimų, kad už taip sužeistas, kad nebegalė- 
dviejų sąvaičių Hitleris bu- jo gatvėkario valdyti, todėl 
siąs iš .Vokietijos valdžios gatvėkaris nudardėjo pakal- 
išspirtas, o jo rietą užimsiąs 
kariškas diktatorius, 

bomba pašto siuntiniuose.!-------- ------
Keliatas žmonių buvo sužei- FARMERIAI NULINČIA- 
sta sprogimais. INDIJOJ DIDELI POT- 

VINIA1.
Iš Kalkutos ateina žinių, 

kad Indijoj kilo nepaprastai 
dideli potviniai. Daugiau t • S • Al*- • 1 — • —

. VO JUODVEIDJ.
Tennessee valstijoj 8 balt- 

veidžiai farmeriai nulinčia- 
vo juodveidį Wilkersoną už
tai, kad juodukų šokiuose 
jis davė vienam baltveidžiui kaip 40 miestelių ir kaimų 
į veidą. Aštuoni linčiuotojai esą apsemta vandeniu. Daug 
suimtu žmonių pragėrė.

ir nudumė namų link.
Sužeista Juškienė buvo 

nuvežta Waterburio ligoni
nėn ir spėjama, kad pa
sveiks bet peršautas Juškių 
darbininkas mirė kelionėj.

Apie šį įvykį buvo praneš
ta policijai ir tuoj buvo su
organizuotas kelių šimtų 
žmonių būrys žmogžudžiui 
persekiot. Policija su žmo
nėmis apsupo jo namą ir 
pradėjo šaudyt. Išleista iŠ 
viso apie 500 šūvių, bet jo
kio atsakymo nebuvo. Tuo
met policija įmetė į namą 
keliatą bombų su troškinan
čiais gazais, bet iš namo vis
tiek niekas nepasirodė. Vė
liau paaiškėjo, kad žmogžu
dys yra pabėgęs ir namas tu
ščias. Jo automobilius buvo 
rastas pamestas ant kelio. 
Automobiliuje buvo keli ga
balai dinamito.

Sakoma, kad Crowe senai 
jau pikdavosi su Juškių šei
myna dėl žemės rubežių. Ji
sai per sąvaitę gyvenąs Wa- 
terburyje, bet nedėldieniais 
atvažiuojąs į apleistą savo 
farmukę, kuri rubežiuojasi 
su Juškių farma.

PASIKĖSINIMAS NU-’ 
ŠAUT HITLERĮ?

Vokietijoj pasklido pas
kalai, kad nežinomi žmonės 
kėsinosi nudėt Hitlerį. Jam 
važiuojant automobilium, jį 
šovę iš šautuvo. Kulipka pa
taikiusi į mašiną, bet Hitle
rio nekliudžiust Fašistų agi
tacijos biuras tačiau šitą pa
skalą užginčija.



X

NE PASAULIO GALIŪ
NAI, BET TIKRI 

BANKROTAI.
Kalbėdamos apie Hitlerio 

konferenciją su Mussoliniu, 
“Naujienos” sako:

“Vokietijos diktatorius A- 
dolhp Hitler nulėkė i Veneciją 
pasimatyti su Italijos diktato
rium Benito Mussolini. Laikra
ščių korespondentai, kurie iš 
diktatorių konferencijos vietos 
siunčia savo pranešimus spau
dai, kalba apie Hitlerį ir Mus
solini, kaip apie ‘geležinius vy
rus’, ‘galingus valdovus,’ ‘mil
žinus’ ir panašiai. Bet daug tei
singiau juos aprašo neitralė 
spauda, kuri sako, kad tas dik
tatorių susitikimas tai — kon
ferencija bankrotų, svarstan
čių, kaip išgelbėti savo kailius.

“Italijos judmarškinių virši
la tik su pagelba žiauraus tero
ro testengia suvaldyti žmones. 
Tas faktas, kad po dešimties su 
viršum metų fašistų viešpata
vimo šiandie Italijoje yra ma
žiau laisvės, negu kad buvo tuo 
laiku, kai Mussolini pasigrobė 
valdžią į savo rankas, liudija 
aiškiai, kad jisai neįgijo žmo
nių palankumo. Ir iš tiesų, ką 
jisai davė Italijos žmonėms? 
Ar jisai pašalino ūkio krizį? 
Ne. Ekonominė padėtis fašiz
mo valstybėje yra tokia bloga, 
kad jos pramonė tepasilaiko tik 
nuolatinėmis subsidijomis (pa
šalpomis) iš valstybės iždo. Ita
lijos finansai yra visai suirę; 
kredito užsieniuose nebėra; 
prekyba su užsieniais nuolatos 
duoda kraštui deficitą.

“Kaip ilgai šitokiose sąlygo
se kraštas gali išgyventi ? čia 
ir yra klausimas, kuris verčia 
Mussolini tartis su panašiu ki
tos šalies despotu, kurio padė
tis, gal būt, yra dar keblesnė. 
Visi bešališki liudininkai kaip 
vienu balsu tvirtina, kad po 
Hitlerio įsigalėjimo Vokietija 
ekonomiškai be sustojimo ri
tasi į pakalnę. Jeigu tatai ne
bus sulaikyta, tai netolimoje 
ateityje ateis neišvengiamas 
krachas. Hitleris taip pat, kaip 
ir Mussolini, nedavė kraštui 
nieko teigiamo, bet užkorė jam 
sunkią finansinę naštą. Milio
nai dykaduonių 
sokias ‘nacių’ 
kurios nariams
duoti apmokamas vietas vals- 

• tybės įstaigose, biznyje arba 
kame nors kitur; kuriems neiš
tenka vietų, tuos valdžia turi 
šerti.”

Vėliausios žinios iš Vokie
tijos rodo, kad prieš Hitlerį 
jau ėmė kilti rimta opozici
ja. Jo paties padėjėjas, vice
kancleris Franz von Papen, 
kalbėdamas anądien univer
siteto studentų susirinkime, 
padarė reikšmingą pareiški
mą, kad “tas, kas grąsina ki
tiems galvų kapojimu, gali ir 
pats savo galvos netekti.”

Matyt, šitą supranta irįjiausis daiktas butų tą “ka- 
pats Hitleris, todėl ir nulėkė 
Venecijon su savo vienmin
čiu pasitarti. Taigi ir išeina, 
kad diktatūros bankrotai rū
pinasi kaip išgelbėti savo 
kailius.

susirašė j vi- 
organizacijas, 
valdžia turi

a
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biznį, buvo pradėjęs leisti net 
religini laikraštuką. Bet neilgai 
kun. Valaičiui švietė laimės 
saulė. Juo tolyn, tuo jo biznis 
darėsi menkesnis, — sustojo 
laikraštukas, pradėjo krikti 
parapijonai, bažnyčia darėsi 
vis tuštesnė, kun. Valaičio kiše
nius liesėjo. Ir, pagaliau, visai 
subankrutavęs, išsidangino iš 
Brazilijos.

“Vėliau atvyko kun. Sugin
tas ir kun. Bumšas. Jie vėl 
griebėsi darbo. Pradėjo viską 
išnaujo — organizavo parapi
jas, prie jų visokias katalikiš
kas organizacijas ir sąjungas, 
Ypatingai stengėsi mesti savo 
tinklą jaunuomenei’. Jau buvo 
pradėję kalbėti ir apie parapi
jos mokyklos statymą. Mat jie 
suprato, kad katalikiškoj mo
kykloj išauklėti vaikai liks iš
tikimi klerikalam. Kun. Bumša 
pradėjęs buvo vėl leisti laikraš
tuką. Bet viskas nuėjo vėjais. 
Suiro jų sąjungos, sustojo laik
raštis. Pabėgo ir Sugintas, pa
bėgo ir Bumšas. Nes pamatė, 
kad tarp dabar gyvenančių 
Brazilijoj 40,000 lietuvių nieko 
katalikiško nesukurs.

“Tiesa, kun. Sugintas vėl su
grįžo prisiubagavęs pinigų Lie
tuvoje ir šiaur. Amerikoje. Bet 
tas nereiškia, kad su juo atvy
kimu atgys klerikalizmas Bra
zilijos lietuvių tarpe. Laisvą 
žmogų sunku pavergti. Susi
pratimas Brazilijos lietuvių 
tarpe auga. Pažangioji spauda 
ir organizacijos stiprėja. O kle
rikaliniai lizdai net ir smukti 
negali, nes jų jau beveik visai 
nėra. Lietuviškas klerikalizmas 
Brazilijoj dar neįleidęs savo 
šaknų priėjo liepto galą ir jau 
yra miręs.”

Pasirodo, kad patekę į lai- . .....
svą šalį musų žmonės, grei- j vedamai kovai nesigailėti 
tai atsipalaidoja nuo kleri
kalinio jungo.

KELEIVIS, SO. BOSTON

»

LENKŲ PASIŪLYMAS A- 
MERIKOS LIETUVIAMS.

Chicagos lenkų dienraštis, 
“Dziennik Zjednoczenia,” 
paminėjęs paskutinį Volde
maro “pučą” ir kitas Lietu
vos tautininkų peštynes už 
valdžią, pataria Amerikos 
lietuviams susiprasti ir da
bartinės Lietuvos valdžios 
savo < 
nes ji tuos dolerius susikem-1 
ša į savo kišenius ir stipriau! 
laikosi ant žmonių sprando. Į

Štai “Dziennik’o Zjedno
czenia” žodžiai:

“Jau senai laikas Amerikos 
lietuviams suprast, kaip nepro
tingai jie pasielgia ir skriau
džia savo senąją-tėvynę, siųs
dami pinigus palaikymui popie
rinio karo su Lenkija.”

V

Taigi pasirodo, kad lenkų 
dienraščiui Lietuvos valdžia 
nepatinka tik dėl to, kad ji 
veda “popierinį karą” su 
Lenkija. Jisai mano, kad ge-

aukų.
Tačiau lenkų valdžia šituo 

žvilgsniu nedaug geresnė. 
Tiesa, Lenkijoj yra daugiau 
laisvės negu Lietuvoje; te
nai yra ir šioks-toks parla
mentas ir laikraščiai gali 
kritikuoti valdžios politiką, 
kas Lietuvoje visai negali
ma. Bet mes žinom, kad len
kų buržuazija siūlo Lietuvai 
uniją ne dėl to, kad paleng
vinus Lietuvos liaudies gy-

APIE LIETŲ ir SAUSRAS.

s nietuvos vaiuzios eni o vien dėl to, kad 
doleriais neberemtiJsustiprinus Lenkijos milita.

. —..................(rizmą. Šitokiai unijai nei
vienas susipratęs lietuvis ne
pritars.

Tikroji unija galės įvykti 
tik tuomet, kai Lenkijoje ir 
Lietuvoje valdžią paims 
darbininkų klasė.

menės veikėjai,’ aprūpinti šilto- j 
mis vietomis ministerijose ir 
šiaip įvairiose įstaigose. Dau
gelis jų gyvena praeities gar
bės procentais, o kai kurių var
dais jau net ir gatvės pavadin
tos. Jie išdidžiai žruri į tuos 
žmones, kurie ateina iš lietu
viško kaimo gilumos. Jiems, 
kaip ir visiems tėvams, visados 
atrodo, kad vaikai dar neganė
tinai užaugę, kad jie dar per- 
kvaili šeimininkauti. Tarp, tų 
‘visuomenės veikėjų,’ ponų mi- 
nisterių, ir generolų, kuriuos p. 
Smetonas apsagstė įvairių or- 
denų ženklais labiau, negu a- 
nuo metu caras savo -paklus- j^įški^darbai

Klaipėdos Uostas 
Nesą Lietuvai Nuo

stolius.
Klaipėdos uostas įsteigtas 

daugiau kaip 200 metų at
gal. Tačiau anksčiau įėjimas 
į jį buvo labai nepatogus ir 
priklausė nuo vėjo bei oro, 
nes neturėjo molų ir krantai 
nebuvo sustiprinti. Uosto gi
lumas būdavo apie 4-5 met
rus. Tačiau 1923 tnetais Lie
tuvai perėmus uostą, imtasi 
jis plačiu mąstu gerinti. Per 
tą laiką lig šiol atlikti milži- 

1 moluose ir

APIE SMETONĄ IR VOL 
DEMARĄ.

t- - 
“Vienybė” daro tokį paly-

ginimą tarp Voldemaro ir , dien atrodo ta Lietuvos vieta,

niuosius ir Lietuvos žmonių - krantinėse. Padaryta. daug 
didelė, beveik neperšokama, nauju įrengimų ir statybų, 
bedugnė. Lietuvos kaimo žino- kuri„ irmą vietą už
neš, išleidę savo vaikus j moks- ima naujasis uosto baseinas 
lą, šiandien su tais pačiais vai
kais jau negali susikalbėti. Tė--‘ Prieš didįjį karą Lietuva 
vai ūkininkai ir vaikai — Klaipėdos uostui buvo užsie- 
valdininkai šiandien jau žy- nis. Susisiekimas tarp Klai- 
mfai skiriasi vieni nuo kitų sa
vo galvojimo budais.

“štai, kaip, maždaug, šian-

LIETUVIŠKOJO KLERI
KALIZMO BRAZILIJOJ 

BANKROTAS.
“Lietuvių Aidas. Brazili

joj” paduoda keliatą įdomių 
domenų apie klerikalų pa
stangas susisukti sau lizdą 
tarp Brazilijos lietuvių. Sa
ko:

“Tik prasidėjus lietuvių emi
gracijai j Braziliją, atsiskubino 
ii Lietuvos ir kunigas Valaitis. 
Jis tikėjosi čia surasti sau tik
rą rojų tarp kelių dešimčių tūk
stančių lietuvių pats vienas. 
Tiesa, pradžioj iš skelbiamo 

I ‘Dievo žodžio’ darė neblogą

rą” panaikinti ir sudaryti 
Lietuvos-Lenkijos uniją. 
Lenkija esanti didelė ir tvir
ta valstybė; be to, ji yra su
sijungusi su Francuzija, to
dėl butų labai gera apsauga 
mažutei Lietuvai nuo “nau
jų kryžiokų” (suprask: hit
lerininkų) pavojaus.

Žinoma; šituose žodžiuose 
yra nemaža tiesos. Tas “po
pierinis karas”, kurį Lietuva 
tęsia prieš Lenkiją, iki šiol 
Lietuvos valstybei nieko ne
davė ir vargiai gali ką nors 
duoti'jai ateityje. Vilniaus 
tuo “karu” Lietuva neatsi- 
ims. Bet dabartinei Lietuvos 
valdžiai jis labai naudingas, 
nes atneša jai netik dolerių, 
bet ir pateisina jos buvimą. 
Tamsių žmonių akyse, ji dir
ba “naudingą tautai darbą 
—kovoja už Vilnių.” Reiš-!

Didžiausia jėga, ką žmo-j 
gus yra sutvėręs, yra maž
možis prieš lietaus ir saulės 
galią. Visas dinamitas, 1 
žmogus yra jo padaręs, ne- 
turi tiek jėgos, kiek saulės: Missouri, Kansas,Oklahomą, 
išduota jėga į vieną sekun- Arkansas, Arizoną, North 
dą; lietus taipgi turi tiek jė-1 Dakotą, South Dakotą, Neb- 
gos, jeigu jis kristų vienoj rašką ir Iową — tuose milži- 
vietoj. Sakoma, kad nema- i niškuose žemės plotuose mi- 
žiau 125,000 kubinių mylių 
vandens pavidale lietaus kas 
metai nukrinta ant žemės. 
Jeigu šį krintantį vandenį 
butų galima pakinkyti, jis 
duotų daugiau- jėgos, negu 
trijų milionų-milionų tonų 
sudegintos anglies pagamin
ta jėga. Tačiaus saulės jėga, 
kuri iškelia vandenįpavidale 
garo iš jūrių ir laukų, bus 
apie penkiolika sykių dides
nė.

Mokslininkairturi pasista
tę orui tirti prietaisas Arizo
noj, Pietinėj Amerikoj, Pa
lestinoj ir Alpų kalnuose, 
kad patyrus, kiek saulės jė
gos tenka kas sekundą kiek
vienam keturkampiam mas
tui ant žemės paviršiaus. Jie 
jau apskaičiavė, kad per se
kundą saulės jėgos tenka 
keturis sykius daugiau, negu 
visų metų varoma jėga visos 
mašinerijos ant žemės.

Į vieną sekundą saulės 
spinduliai duoda žemei dau
giau jėgos, negu 30,000,000 
tonų dinamito sprogimas. 
Saulės energija liejasi ant 
musų žemės daugiau negu 
per du bilionu metų.

Indijoj yra vietų, kur po 
400 colių lietaus nukrinta 
kas metai; gi Suvienytose 
Valstijose šlapiausia vieta 
yra apie Glenorą, Oregono 
valstijoj, kur į metą nukrin-

■ ta vienuolika pėdų lietaus. 
įSausiausia vieta yra Fuma- 
ce Creek Ranch, Californi-

; joj, prie pat mirties klonio— 
j Dead Valley, kur į metus nu- 
; krinta tik pusantro colio lie- 
jtaus. Pietinė Californija ta
pčiau turi pasaulinį didžiau-
■ sio lietaus rekordą, nes 1926 
metų 5 balandžio tenai pri
lijo vieną colį kas minutą. 
Didžiausis lietus yra buvęs 
Filipinuose, kur per dvide
šimts keturias valandas, lie
pos 14, 1911, prilijo tris pė
das ir dešimts colių van
dens.

Lietingiausia ant žemės 
vieta yra Amazonės upės 
klonis pietinėj Amerikoj. 
Tačiaus už kelių šimtų my
lių yra Chilė ir Peru, sau- 
siausios šalys ant-žemės pa
viršiaus.

Afrikoje Sacharos smėly
nas yra pasaulinė misterija. 
Tai didelis plotas žemės, kur 
lietus beveik nelyja. Tačiau 
netoli į pietus yra Niger upės 
klonis, žinoma kaipo lietin
giausia vieta.

Pacifiko vandenyno cent
ras, kuris randasi tarpe Cąli- 
fomijos ir Hawaii salų, yĄ 
vienas iš didžiausių pasaulio 
katilų, kur karšti saulės 
spinduliai ištraukia daug 
vandens, pavidale garų. Iš
kilusius į orą garus vėjas nu
neša tolyn ant sausžemio, 
kur garai atšala ir krinta ant 
žemės lašais. Tai vadiname 
lietumi. Tas lietus atneša į 
Califomiją ir vakarinį Ame-

lietaus stokavo. Ūkininkai 
gyvena skurdžiai, tukstan- 
čiai farmų apleista, stovi pli- 

kieklki laukai, nei jevų, nei miš
kų nėra. Paimkite Kentucky,

škų beveik nėra. Ir čia dabar 
didžiausia sausra. Trečiada- 
lis viso šito ploto turėtų būti 
miškai. Miškai prilaiko drė
gnumą, per medžių lapus ir 
augmenis vanduo garuoja i 
orą ir paskui krinta ant že
mės kaip lietus.

Minėtose valstijose miš
kus išnaikino kapitalistai. 
Dabar tenai milionai akių 
geros žemės dėl stokos lie
taus pavirto i nieką. Dėl ka
pitalistų godumo žmonija 
turi kentėti. Girių išnaikini
mas išdžiovina žemę, daug 
ežerų ir upių išdžiuvo, pasi
liko tiktai didžiosios upės ir 
keli užtvenkti ežerai.

Užauginti miškus minė
tuose žemės plotuose, atei
ties gentkartė turės didelį ir 
sunkų darbą. Kada žmonija 
turės tvarką visuomenės la
bui, tai vietoj leisti šimtus 
milionų dolerių kariuome
nės, karo laivų, kanuolių, 
bažnyčių ir kunigų užlaiky
mui, tie šimtai milionų dole
rių bus paskirti miškams au
ginti ir žemės derlingumui 
kelti.

1921—1922 metais Rusi
joj nebuvo lietaus,viskas nuo 
saulės kaitros išdegė. Dėl to 
buvo kaltinamas Leninas. 
Bet ve, Amerikoje nėra Le
nino, o saulė vistiek degina 
laukus.

Žmonės daugiau kultūrin
gi nemeta bėdos ant žmo
gaus. Iš istorijos žinome, jog 
senovėj buvo lietaus ir gied
ros dievai. Jiems buvo auko
jami žmonės, gyvuliai ir ja
vai, kad duotų lietaus ir gie
dros, ko kada reikia. Šių die
nų Dievas nereikalauja žmo
nių ar gyvulių dievams de
ginti. Dabar kunigai sako, 
kad reikia pinigų Dievo pa
pirkimui; jis duodąs lietaus 
ar giedros spagai užmokestį.

Daugiau apie lietų skai
tyk geografiją. Tai įdomus 
ir naudingas skaitymas.

T. J. Kučinskas.

Hendersonas Verkė.
“Neue Viener Joumal” 

Ženevos korespondentas ra
šo, kad nusiginklavimo kon
ferencijos vyriausios komi
sijos posėdy, kurioj Anglijos 
socialistas Hendersonas pa
sakė prakalbą, buvęs labai 
dramatiškas įvykis. Aky- 
vaizdoje 16 užsienių minis- 
terių, 300 žurnalistų ir 30 fo
tografų, kurie dalyvavo po
sėdy, Hendersonas apsiver
kė ! Į viršų pakeltomis ran
komis jis maldavęs nusi
ginklavimo konferencijos 
dalyvius susiprasti. “Padė
ties rimtumas reikalauja pa
siryžimo ir pasiaukavimo” 
—pasakė Hendersonas ir 
nosine pradėjo šluostyti aša
ras. Tai į žiūrovus ir klausy
tojus padarę gilų įspūdį.

Hendersonas verkė, kad 
buržuazinių valstybių vadai, 
apjakę kitų tautų neapy
kanta patriotai, traukią žmo
niją į naują skerdynę.

pėdos ir Lietuvos tada ėjo 
tiktai Nemunu, nes gelžke- 
lio į Klaipėdą nebuvo. Da
bar pratiesus geležinkelį uo
stui yra geresnė ateitis.

Klaipėdos uostas per pir
mąjį dešimtmetį Lietuvai

Smetonos: :
“Voldemaras visados rėmėsi ! —h 

jaunuomene, jaunaisiais kari-1-A Lietuvoj eina kova dėl tos 
ninkais ir studentais, tuo tarpu i valdymo. Vieni nori ją buvo nuostolingas ir jo išlai
kai p. Smetona — senosios kar
tos žmonėmis. Voldemaro šąli-į 
ninkai — pramuštos galvos, 
naujo lietuviško romantizmo 
kūrėjai, tautiniai idealistai ir 
svajotojai, kuriems ateities 
Lietuva — vėi didelė valstybė, 
atramos punktas visai rytų Eu- i 
ropai... Bet kad lietuvių tauta 
galėtų vėl pasiekti to ‘aukšto 
laipsnio,’ tai ‘lietuviškasis Bo-, 
napartas’ pirma turi geležinė-, 
mis rankomis perdirbti visą Į 
tautinę medžiagą, ją permin-j 
kyti ir paversti tokia forma,: 
kokia užsispyrėliui profesoriui, 
atrodo geresnė. Toki, maždaug,! 
Voldemaro tikslai, tokia, maž
daug, jo valdymo ideologija.

“P. Smetonos šalininkai — 
ramesni žmonės. Daugumai jų

kurioj sukasi valdžios mašina.
Kaip kiekvienoj valstybėj, taip 

jaunaisiais kari-1.-* kWvoj eina kova dėl tos

Ida, reikia ją palaikyti ir jos.

visų šiandieninių pretendentų į. 
Lietuvos valstybės aparato val
dytojus — atkakliausias —Vol
demaras su savo šalininkais. 
Kaip jau čia pat sakėme, Vol
demaro šalininkai — jaunoji 
kurta, nauja banga ateinanti iš 
Lietuvos* kaimo. P. Smetonos 
šalininkai — senesnėji karta, 
jau aprimusi ir susitupėjusi. 

“Katrie iš jų laimės — paro
dys laikas. Laikas dirba ir vie
nų ir kitų naudai. Bet laikas 
gali būti ir negailestingai pik
tas. Jis gali nušluoti ir vienus 
ir kitus.”
♦

Ne vien tiktai gali nušluo- 
________________ ___ ti,' bet ir nušluos. Pasauly 

jau apyžilės galvos, o jų išdi- nieko nėra amžina, o juo la- 
džhs krutinės puošia bUzgan- biau negali būti amžina 
tys Vytauto ir r’--1-—-____ 1
ny ženklai. Tai ramus ‘visuo-' klika uzurpatorių.

tvarkyti vienaip, kiti kitaip, kymas kaštavo daugiau, 
Bet faktas lieka faktu, kad iš kaip 23 milijonus litų. Pas-

. .. . nitais uosto nuos
toliai šiek tiek sumažėjo, nes 
jau gaunama daugiau paja
mų.

Per paskutinijį dešimtme
tį į uostą įplaukė apie 1,700 
jurų laivų atvežusių apie ... .
900,000 tonų. Gi per tą patį į riko* kraštą bilionus tonų 1 ~ • _1 J v • * I __ 1laiką vidaus vandens laivai 
atvežė apie 180,000 tonų ir 
jų įplaukė apie 3,500.

Importas jura per paskuti
niuosius kelerius metus pa
didėjo, ypač dėl to, kad žy
miai daugiau buvo įvežama 
popiermalkių ir apvalios 
miško mėdžiagos.*Klaipėdos 
lentpjūvėse buvo ji apdirba
ma ir vėl išvežama į užsie
nius. Taip pat padidėjo ang- 

; Irų, geležies, druskos ir kibą
Gedimino orde-^ smurto valdžią pagrobusi, prekių judėjimas Klaipėdos 
d ramus ‘visuo- klika uzurpatorių. uoste. • Tsbi

vandens.
Šįmet- Amerikos vidurinė

se valstijose yra didelė saus
ra. Oklahomoj, Arkansas, 
Arizonoj, Missouri ir pieti
nėj Illinois valstijos daly 
visuomet šokuodavo lie
taus. Šaliai tas mažai reiškė, 
nes kitur būdavo lietaus.

Svarbiausia priežastis dėl 
nebuvimo lietaus tokioj šaly 
kaip Amerika, tai išnaikini-„ 
mas miškų. Paimkime pietį- ginklą ir nušovi 
nę Ohio, Indianą ir Illinojų, vadinasi Mary 
kur nėra miškų, visuomet tyt, italų tautos.

MOTERIS NUJOVĖ SA
VO VYRĄ.

New Yorke važiuojant ele
vatorium pereitą sąvaitę į- 
vyko kruvina tragedija. Vie
na moteris susimušė su savo 
vyru. Vyras išsitraukė revol
verį, turbut norėdamas savo 
žmoną šauti, bet ji pagriebė .. _ — • jj

mi

*

*
r
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

IR ŠĮMET BUS LIETUVIŲ DIENA 
PASAULINĖJ PARODOJ.

CHICAGO, ILL.
Chicagos lietuviai ir vėl 

gaus progos pasirodyti Pa
saulio Parodoj, ir jie turės 
pasirodyt geriau, negu per
nai.

Tiesa, Lietuvių Diena pa
saulinėj Chicagos parodoj ir 
pernai padarė neblogiausio 
įspūdžio. Ji parodė, kad lie
tuviai turi labai gražaus jau
nimo ir gerų talentų. Buvo 
gerų dainininkų ir gerų šoki
kų. Rdkėjo tik geresnės va
dovybės, o jos kaip tik nebu
vo. Ypač Įspūdi gadino ku
nigų pastatytas Lietuvių 
Dienai pirmininkauti p. Ma- 
stauskas. Tas žmogus elgėsi 
kaip kokiame parapijos mi
tinge, bažnyčios skiepe.

Užtai gi šįmet Chicagos 
lietuviai pasirūpino pavesti 
Lietuvių Dienos vadovybę 
išlavintiems žmonėms. Lie
tuvių Dienos Komitetas su
darytas iš šių asmenų r

Adv. Kleofas Jurgelionis, 
pirmininkas.

Advokatas Antanas Olis, 
vice pirmininkas.

Al. Misevičius, antras vice 
pirmininkas.

Eufrosina Mikužiutė, sek
retorė. ,

Justinas Mackevičius, iž
dininkas.

Nariai: J. Bijanskas, M. 
Biekša, Nora Gugienė, Adv. 
Kl. Jurgelionis, Justinas 
Mackevičius, Eufrozina Mi
kužiutė, P. Milleris, Al. Mi
sevičius, Adv. Antanas Olis, 
K. Steponavičius, Dr. V. 
Šimkus, M. Vaidyla, Adv. J. 
T. Zuris.

Šitas komitetas jau susi
tarė su Pasaulio Parodos di
rektoriais ir Lietuvių Dienai 
laikas nustatyta 5 rugpiučio. 
Tai bus sekmadienis ir visi 
Chicagos lietuviai turės pro
gos pamatyti savo meno iš
kilmes.

Kaip rodo pavardės, Lie
tuviu Dienos Komitetas šį
met susideda iš įvairių sro
vių atstovų ir jau yra nuta
ręs, kad Lietuvių Dienoje 
nebūtų jokių politikų ir kad 
niekas negalėtų su savo par
tijos kromeliu išlįsti į prieša
kį, kaip tai buvo pereitą va
sarą, kuomet vadovybę buvo 
pasigavę į savo rankas kleri
kalai.

Šią vasarą musų klebonai 
negalės savo klerikališkų 
prekių Lietuvių Dienoje re
klamuoti, todėl jie baisiai 
pyksta ir nervuojasi. Ner- 
vuojasi, kad negalės su savo 
bizniu pasirodyt. Savo des
peracijoj jie priėjo net prie 
to, kad pradėjo viešai per 
savo “Draugą” Lietuvių Die
nos rengėjus pravardžiuoti 
“bedieviais,” “socialistais” 
ir kitokiais.

Bet Chicagos lietuviai ži
no, kad tai yra netiesa. Ko
miteto narius musų visuome
nė gerai pažįsta ir žino, kad 
tai yra rimti ir užsitarnavę 
veikėjai. Dauguma jų prie 
socialistų niekad neprigulė
jo ir nepriguli. Tai vis beša
liški profesionalai. Gali būt, 
kad rožančių jie nešioja ir 
išpažinties neina. Bet tokiais 
dalykais juk inteligentiškas 
žmogus ir negali užsiimti. 
Tai davatkų darbas. Paga
liau, ką rožančius ar išpa
žintis gali turėti bendra su 
Lietuvių Diena? Juk čia bus 
kultūrinė šventė, meno iškil
mės, o ne “panelės švenčiau
sios rožancavos atlaidai.”

Taigi musų prabasčiams 
patartina savo dvylekio į 
Lietuvių Dienos reikalus ne
kišti. Čia yra musų visuome
nės kultūros darbas, o ne 
bažnytinis biznis. Tegul jie

sau sėdi savo bažnyčiose ir 
žiuri, kad davatkos poterius 
kalbėtų. Lietuvių Diena — 
ne jų reikalas ir ne jų išma
nymu šitokiais dalykais rū
pintis. Perkūno Ainis.

Socialistų Prakalbos 
Detroite.

Birželio 30 d. kalbės drg. 
Grigaitis ir adv. Bagočius.

Pasibaigus SLA. seimui, 
30 birželio įvyks Detroito 
lietuvių socialistų organiza
cijos prakalbos Lietuvių 
Svetainėje, prie 25-tos ir W. 
Vernor. Salės durys atsida
rys 6:30 vai. vakare, o pra
kalbos prasidės kaip 7:30.

Kalbės “Naujienų” redak
torius drg. P. Grigaitis iš 
Chicagos ir adv. F. J. Bago
čius iš Bostono.

Tokių gerų kalbėtojų į 
Detroitą retai atvažiuoja, to
dėl visiems vietos lietuviams 
vertėtų nueiti jų pasiklausy
ti.

Birželio 10 dieną LSS. 116 
kuopa turėjo surengus pik
niką Ežerevičių farmoj. Sve
čių suvažiavo daug ir pikni
kas nusisekė visais žvilgs
niais.

“Kel.” korespondentas. 

CLEVELAND, OHIO.
Kun. Kemėšio misijose 

žmonių buvo nedaug.

Birželio 8 d. čia kalbėjo 
svečiai iš Lietuvos, būtent, 
kun. Kemėšis, agronomas 
Vitkus ir laikraštininkas Ba
bickas. Jų misijų tikslas yra 
Vilniaus klausimo stiprini
mas. Nors šituo reikalu turė
tų dirbti visi lietuviai, nes 
Vilnius priklauso ne vienai 
partijai, bet visai tautai, ta
čiau svečių maršrutą pasiė
mė savo monopolin vieni ku
nigai. Todėl ir Clevelande 
šitos, kun. Kemėšio vadovau
jamos misijos Įvyko šv. Jur
gio parapijos svetainėj, kur 
ląnkosi tiktai kunigo para- 
pijonys. Ir todėl publikos su
sirinko nedaug. (Kalbų turi
ni išleidžiam, nes tie kalbė
tojai visur kalba tą patį ir 
skaitytojai apie tai jau žino. 
—Red.)

Jeigu prakalbos butų ren
giamos visų lietuvių, tai 
žmonės nebūtų į-salę sutil- 
pę. Būtų ir pinigų sukelta 
nemaža suma, o dabar auko
mis beveik nieko nesurink
ta, tik parduota keliatas Vil
niaus “pasų.”

Vakaro pamarginimui bu
vo ir truputis dainų. Glugo- 
dienė ir Kavaliauskienė su
dainavo duetą, o Antanas 
Zdanis — solo. Tuo vakaras 
ir pasibaigė.

Ant rytojaus svečiams pa
gerbti buvo surengtas ban- 
kietas Holjpnden viešbuty. 
Susirinko vos tik 15 žmonių.

Vėliaus visi aplankė lietu
vių tautišką darželį ir padė
jo vainiką ant Basanavičiaus 
biusto.

Tą darželį įtaisė Sąjunga, 
susidedanti iš visokių musų 
organizacijų atstovų, taigi 
jis yra bendra lietuvių nuo
savybė, tačiau atsiranda 
žmonių, kurie visą kreditą 
už darželį norėtų pasiimti 
sau. Štai pavyzdis. Šių metų 
9 birželio sukako metai lai
ko kaip darželis atidarytas, 
todėl Sąjunga nutarė suren- 
•gti pikniką tam įvykiui pa
minėti, bet prie paties dar
želio nutarta nieko nedaryti. 
Tačiau Sąjungos pirminin
kas susitarė su vienu-kitu na
riu ir padarė savo “apvaikš- 
čiojimą,” pasakydamas per 
radio Kalbą ir iškeldamas į

padanges darželio kūrėjus. 
Išrodė, kad visą šitą darbą 
atliko tik vienas ar du as
menys. Šitoks pasielgimas 
gali sukelti daug nesusipra
timų ir jis nepridera Sąjun
gos nariams. Kas priklauso 
visuomenei, to atskiri asme
nys neturi teisės savintis.

Birželio 10 d. įvyko Dar
želio Sąjungos piknikas ant 
Tado Neuros farmos. Svečių 
buvo gražus būrelis ir tvar
ka buvo gera. Už šokius bu
vo ir dovanos duodamos.

Baigianties mokyklų sezo
nui, yra skelbiami gabiausių 
mokinių pasižymėjimai. Lie
tuvaitė vardu Mildred Yan- 
chius pasižymėjo greitraš- 
čio (short hand) spartumu. 
Į 1 minutę ji parašė 190 žo
džių, už ką laimėjo kelionę 
Į Chicagos pasaulinę parodą 
ir vieniems mokslo metams 
stipendiją į Fen College.

Jonas Jarus.

PHILADELPHIA, PA.
Piktos kunigų pastangos 

nuėjo niekais.
Po ilgo ir įtempto darbo 

Lietuvių Aviacijos Diena ir 
piknikas “Vytauto Parke” 
10 birželio pavyko gerai. 
Kaip VVS. skyr. komiteto 
nariąi, taip ir atsilankę sve
čiai liko daugiau negu užga
nėdinti. Vargiai kas galėjo 
tikėtis, kad VVS. skyr. ko
miteto parengimai bus tokie 
pasekmingi, nes buvo kilusi 
pikta opozicija, kuri visomis 
jėgomis bandė sugadinti 
žmonių ūpą. Bet tos piktos 
pastangos nuėjo niekais.

Opozicija netik kad nepa
kenkė VVS. skyr. komiteto 
parengimams, bet da sukėlė 
vietos lietuviuose toki ūpą, 
kad atsirado tokių žmonių, 
kurie tiesiog pareikalavo, 
kad VVS. skyr. komitetas 

; surengtų dar vieną pikniką 
j antram skridimui paremti. 
Šis sumanymas dabar kįla iš 
vietos lietuvių biznierių, ku
rie pasižada piknikui viską 
pristatyti dykai. Štai, ką jie 
sako: “Ne visi mes galėjome 
prisidėti pereitais metais aa. 
Dariaus ir Girėno finansavi
mui. Viena, jų skridimas bu
vo kaip ir neužtikrintas da
lykas, kurį lietuviai galėtų 
atlikti. Antra, mes negalėjo
me suprasti ir įvertinti to 
darbo, kuris kelia mus pa
čius Į padanges viso svieto 
akyvaizdoje. Nėra abejonės, 
kad stoką finansų pirmiem 
lakūnam padarė amžiną lie
tuviam atgailą. Tad šian
dien, atsiradus naujam lie
tuviui drąsuoliui, kelionė 
per Atlantą turi būti aprū
pinta geriau.”

Tai musų nekuriu vietos 
lietuvių biznierių pareiški
mas. Kaip greit paaiškės, 
kiek ir ko jie piknikui au
kaus, jų vardus paskelbsime 
spaudoj.

Gavęs tokį pareiškimą, 
VVS skyr. komitetas laiky
tame savo posėdy 14 birže
lio, nieko nelaukdamas iš
nuomavo “Vytauto Parką” 
ant 29 liepos, lietuvių biznie
rių piknikui parengti, antro 
skridimo naudai. Tad šiuo 
pranešimu' VVS skyr. komi
tetas prašo iškalno vietos 
lietuvių draugijų tą dieną 
nerengti jokių išvažiavimų. 
Drauge, iškalno prašome vi
sus lietuvių biznierių pikni
kam Smulkesni garsinimai 
seks vėliau.

Apie patį pikniką ir avia
cijos dieną iš 10 birželio bu
tų daug ir labai gražaus ko 
pasakyti, bet dėl stokos vie
tos spaudoj nėra galima. Tik 
tiek galima priminti, kad 
abu parengimai buvo labai 
pasekmingi.

Užbaigus aviacijos dienos 
darbą, kaip kokios 9 vai.

vakare, Įeit. F. Vaitkus ir 
visi aerodromo darbuotojai! 
pribuvo į “Vytauto Parką.”! 
Nors jau butą vėlu, bet žmo
nės laukė pamatyti musų 
nauja lakuną-drąsuolį. Jau
ni ir seni, visi sykiu grūdosi 
pamatyti ir pasisveikinti sve
čią. Čia musų lakūnui likos 
įteiktas naujai padarytas 
šilkinis parašiutas ir aviato- 
riaus kepurė, kuriuos geri 
lietuviai susidėję nupirko. 
Tuo užsibaigė tos dienos 
musų pareigos iškilmingos 
pramogos, kurias dalyvavu
sieji atmins ilgai.

Abi vietos įplaukų davė 
$1,652.40. Išmokėjus paren
gimų išlaidas, antro skridi
mo naudai liko $731.31.

Z. Jankauskas, 
VVS. skyr. rašt.

ELIZABETH, N. J.
Susilaukėm jauno lietuvio 

dentisto.
Šių metų birželio 16 d. p. 

A. Lukoševičiaus iniciatyva 
buvo suruošta vakarienė 
d-rui Vincui Blažiui pagerb
ti. Blažys dabar baigė den
tisto mokslą Marylando uni
versitete (Baltimorėje) su 
atsižym ėjimu, ketvirtuoju 
studentu iš šimto.

Paminėjimas Įvyko p. 
Liutvino svetainėje, kuris 
leido ja naudotis visai vel
tui. Vakarienėn susirinko 
gražus būrelis giminių ir 
draugų, suvirš 50 asmenų.

Glaveckas, Lukoševičius 
ir kiti kalbėtojai pasakė 
daug gražių kalbų, ypatin
gai p. Glaveckas pasakė la
bai įdomią kalbą, nupiešda- 
mas šios vakarienės tikslą ir 
sveikindamas naują lietuvį 
daktarą, o taip pat ir jo tėve
lius, kurie yra paprasti, kuk
lus darbo žmonės, o tačiau 
sugebėjo atlikti tokį didelį 
ir garbingą darbą, t. y. išlei
sti sūnų aukštuosius moks
lus.

Dėka poniai Tyrnienei ir 
kitų ponių, stalai buvo ap
krauti valgiais ir gėrimais. 
Linksminosi visi dalyviai, 
linkėdami Dr. Blažiui ko ge
riausios kloties jo profesi
joj, o jo tėveliams linkėjo 
kad gyventų ko ilgiausiai ir 
džiaugtųsi savo sunaus gar
bingais mokslo srity darbais. 
Baigiantis vakarienei, vaka
ro vedėjas visų dalyvių var
du įtėikė dovaną (gražų lai
krodį) ir ponios Tyrnienės 
vardu — gražų gėlių bukie
tą. •

Paskutiniai kalbėjo dak
taro tėveliai, sesuo ir pats 
daktaras, kurie širdingai dė
kojo visiems dalyviams už 
dovanas ir už taip gražią 
puotą.

Toliaus sekė šokiai ir dai
nos, net iki ketvirtai valan
dai ryto. Visi buvo labai pa
tenkinti maloniai praleistu 
laiku.' J. L.

MIRĘ LIETUVIAI.
Šiomis dienomis Chicago

je mirė šie musų žmonės:
Klemensas Varn e c k i s, 

pusamžis žmogus, kilęs iš 
Žagarės miestelio, Šiaulių 
apskričio, mirė 17 birželio.

Ona Šimkuvienė, po tė
vais Šarkaitė, kilusi iš Pa- 
gelmontų kaimo, Lieplaukės 
parapijos, Telšių apskričio, 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
17 birželio. Amerikoje išgy
veno 20 metų. Paliko vyrą, 
sūnų ir dukterį.

Romaldas J. Eidamavičia, 
išgyvenęs Amerikoje 25 me
tus, mirė 11 birželio. Buvo 
kilęs nuo Telšių.

Juozas Jurgaitis , mirė 14 
birželio. Jisai buvo 42 metų 
amžiaus žmogus, kilęs iš Ža
garės. Paliko dukterį Daną.

P-LĖ JURGELIUTĖ DIR
BA VALDŽIOJE.

Vienybė” praneša, kad 
p-lė P.- Jurgeliutė, buvusi 
SLA. centro sekretorė, gavo 
gerą tarnybą įįeisme šeimy
nų ginčams spręsti. Jos pa
reiga esanti taikyti susivai
dijusias šeimynas.

DAINININKAS BUTĖNAS 
DAINUOJA ŠVEDIJOJ.

Dainininkas Butėnas išva
žiavo Stokholman dainuoti. 
Aną vakarą jis tenai sudai
navę kelias lietuviškas dai
nas per švedų radio.

LIETUVIŠKI

3 REKORDAI UŽ $1.00
nVK 4 J BAKELIS ADATŲ SU fl/il KOŽNU REKORDU.
PERKANT UŽ S2.00 AR DAUGIAU 
Mes Apmokame Persiuntimo Lėšas.
I KANADĄ Mažiau 6-šių Nesiunčia- 
me ir Persiuntimo Lėšų Neapmokame.

Tokia Maža Kaina Tiktai 
Trumpam Laikui, 

PASISKUBINKITE!
26024—Pamylėjau vakar-ir Vai varge. 

Kastas Sabonis, baritonas.
26045—Blusa ir Pusiau Mušius Bau

gi. P. Oleka.
26042—Lakštingala ir Šimts Velnių 

Polka. Kaimiečių orkestrą.
26047—Džingeliukai ir Prašom Pasak 

Liuda Sipavičiūtė.
26048—Varguolis ir Kad Galėčiau. 

Liuda Sipavičiūtė.
26050—Palangos vai., Vestuvių polka. 

Armonikas ir gitaras.
26054—Barbora ir Kad nėr alaus. 

Antanas Vanagaitis.
26055—Vestuvių ir Jaunavedžių polka 

Kaimiečių orkestrą.
26056—Sesute vale, ir Visiems tinka 

polka. Kauno orkestrą.
56057—Pas darželį ir Žydelis iš Vilk. 

Juozas Babravičius.
26062—Kur bakūžė ir Tykiai, tykiai. 

Juozas Babravičius.
26066—Ra, rai, Ra-ta-tai ir Gerkim. 

Antanas Vanagaitis. ■
26067—Grybų rauti ir Pokeris. 

Antanas Vanagaitis.
26068—Karvelėlis ir Eisim grybauti. 

Kauno orkestrą.
26070—Dzūkų kraštas ir Kudlis. 

Juozas Olšauskas.
26071—Gaidys polka ir Klaipėdos vai. 

Lietuvos kariškas benas.
26072—Senas bernas ir Ukvei.

A. Vanagaitis ir Olšauskas. 
26074—Ant kiemelio pol. ir Pas malū

nėlį vale. Kariškas benas. 
26076—Apynėlis ir Cir-vir-vir.

Vanagaitis ir jo vanagučiai. 
26077—Iš rytu ir Kam šėrei žirgelį.

Kriaučiūnas ir Olšauskas.
26078—Panemunės vale, ir Plikas kaip 

tilvikas. Armonikas solo.
26079—Vai kelkim ir Į Braziliją. 

Vanagaitis ir vanagučiai.
26081—Gieda gaideliai ir Gražus ber. 

Elena Rakauskienė, sopr.
26082—Suktinis ir Tai gražumas.

E. Rakauskienė ir Olšauskas. 
26083—Greitas Žirg. ir Neskubėk pol.

Kaimiečių orkestrą. -
26085—Tėvynės polka ir Ku-ku vale. 

Tarptautinė orkestrą.
26087—Bernuželi ir Sibiro tremtinis. 

J. Olšauskas.
26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Ne

munas ir Dauguva. J. Olšaus 
26090—Ant kalno malūnėlis ir Kam 

man anksti kelti. Olšauskas.
26094—Ganėm aveles ir Oi, čia-čia. 

M. Strumskienė ir Petraitis.
26005—Levendrelis ir Grybai.

M.' Strumskienė ir Petraitis. 
16152—Man tik rodos ir Pasaulis stovi 

Antanas Vanagaitis. 
16173—Čigonai ir Vakar vakarėlį.

Budriko radio orkestrą.
16192—Ėjo Mikas ir Trauk, simniški, 

polkos. Dirvelio orkestrą.
16195—Nauja gadynė, maz. ir Vestu

vių valcas. Dirvelio orkestrą.
16200—Eiva boba ir Seni duok taboko 

Jonas Butėnas.
3000— Varpelis vale, ir 21 m. kalėjim 

S. Rimkus ir Budriko radio or.
3001— Daktaras ir Septynios pačios. 

S. Rimkus ir Budriko radio or.
3002— Meilės karalaitis ir 4 ratai.
, Pazerskis ir Budroko radio or. 
0002—Dariaus-Girėno stm. ir Karei

vėliai. Rimkus ir Sadauskaitė 
14021—Pas motinėlę ir Gaspadinės 

bankietas žiūronas ir grupe. 
14041—Gėlynas ir Deimantas, polkos. 

Lietuvos kaimo orkestrą.
14042—Užmiršai tėvų kapus ir Laivy

ne. Jonas Butėnas, barit

JOS.F.BUDRIK,lnc.
3417 S. HaUted Street, 

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ EKSTRA 
SUSIRINKIMAS.

BROOKLYN, N. Y.
Birželio 29, šios pėtnyčios 

7:30 vai. vakarą, Amalga- 
mated Temple z svetainėj, 
11-27 Arion pi., Brooklyne, 
bus nepaprastas lietuvių 
kriaučių 54-to skyriaus susi
rinkimas, kuriame bus ren
kamas naujas delegatas, 
skyriaus protokolų sekreto
rius, vice-pirmininkas, board 
direktorius, Joint Boardas, 
Trade Boardas ir nekurie 
Pildomosios Tarybos (Exe- 
eutive Board) nariai. Reiš
kia, susirinkimas yra labai 
svarbus, todėl kiekvieno 54 
skyriaus nario būtina parei
ga yra ateiti.

Visi kriaučiai šiais rinki
mais yra susidomėję ir gyvai 
apie juos diskusuoja. Mat, 
nekurie yra girdėję, kad 
Bimbos frentai tariasi iš
mest iš skyriaus valdybos ir 
iš Pild. Tarybos visus tuos, 
katrie neina iš vieno su bim- 
bukais. Taigi bimbukai nori 
užimti visą skyrių patys ir 
įvesti savo diktatūrą.

Niekas jiems to nepavy
dėtų, jeigu jie užėmę valdy
bą rūpintųsi skyriaus narių 
ir dirbtuvių reikalais. Ta
čiau iš praeities kriaučiai 
yra patyrę, kad bimbukams 
rupi tik išnaudoti kriaučius. 
Atsistoję prie vadovybės, 
jie visokiais skymais atsi- 
kviečia saviškių kolektorių 
ir traukia pinigus iš skyriaus 
iždo.

Pereitose kriaučių kliubo 
surengtose diskusijose patys 
nariai, kurie dalyvavo, gavo 
progos patirti iš B. Jokubo- 
nio, buvusio komunistų vei
kėjo, kad partija jiems nuro
do ir griežtai įsako, kokius 
tarimus jie turi musų skyriu
je pravesti, o kokius atšauk
ti.

Aišku, kad šitokia politi
ka negali būt naudinga 
kriaučių reikalams.

Bimbiniai iš “Laisvės” 
štabo prieš rinkimus paleido 
visus savo agentus į darbą 
balsams žvejot, ir tuo pačiu 
sykiu pradėjo / biauriausį 
šmeižtų karą prieš J. Her
maną, F. Kalpoką, V. Mi- 
chelsoną ir kitus. Daugiau
sia jie puola V. Michelsoną, 
nors nei vieno rimto užmeti
mo prieš jį negali surasti. 
Vis tie patys šmeižtai, tos 
pačios insinuacijos, ką keli 
metai atgal buvo “Laisvėj” 
rašoma. Jau net jų pačių 
rimtesnieji draugai tuom 
piktinasi. O šiaip kriaučių 
didžiuma tai tiesiog juokiasi 
iš tų visų Buivydo prirašytų 
nonsensų “Laisvėj.”

Ir juo jie daugiau rašo a- 
pie V. Michelsoną, juo ge
riau kriaučiai kalba apie jį, 
nes visi jį žino kaip aktyvų 
veikėją musų lokale. New 
Yorko Joint Boardas su juo 
irgi rimtai skaitosi, . nes jis 
yra gerai apsipažinęs su an
glų kalba ir reikalingus 
klausimus gali liuosai išaiš
kinti, nesibijodamas susitiki 
ti su unijos viršininkais, at
stovaujant lokalo ar dirbtu
vės reikalus. Todėl nepai
sant “Laisvės” šmeižtų, 
Rubsiuvių sąjunga su komu
nistų opozicija “sklokinin- 
kais” bendram susirinkime 
didžiuma balsų nominavo 
V. Michelsoną ant delegato, 
ir jis bus kandidatas šiame 
lokalo susirinkime, 29 birže
lio. Taigi kriaučiai privalo 
susirinkti kuo skaitlingiau
sia, ir visi turi paduoti savo 
balsą už V. Michelsoną.

Turiu da pasakyti ir žodį- 
kitą apie K. Jankaitį, kurį 
bimbiniai ketina statyti į de
legatus. Jis yra tykus vyru
kas, kaip daugelis sako —

niekam nėra padaręs nei 
blogo, nei gero. Tik man la
bai gerai prisimena jo gero 
draugo J. Buivydo išsireiški
mas, kad “tas musų Jankai
tis, tai tikras lepšė, per du 
metus savo tarnystės vargiai 
yra matęs Joint Boardo me
nedžerį, dėlto J. B. mene
džeris sako, kad su Bubniu 
daug sykių turėjęs susipykt, 
o su Mr. Jankaičiu nei sy
kio.”

Tai paties Jono žodžiai. 
Kaip kurie šneka, kad J. 
Buivydas kandidatuosiąs. 
Bet kriaučiai tebėra da pu
sėtinai ant jo Įpykę už Įvedi
mą “check-off”. sistemos, už 
ką jis net 10 dolerių algos 
gavo pakelti iš Joint Boardo 
viršininkų. Na, jeigu reikės, 
tai galėsime dar daugiau 
kaip ką pasakyti pačiame 
susirinkime. Siuvėjas.

LAISVAMANIU ETINĖS 
KULTŪROS DRAUGIJOS 
PIRMAS DEŠIMTMETIS.

Šių metų birželio mėnesy 
sueina 10 metų kaip įsikūrė 
Laisvamanių Etinė Kultūros 
Draugija. “Laisvosios Min
ties” numeris bus savo žy
mioj dalyj pašvęstas šiam į- 
vykiui paminėti. Ta proga 
kviečiame visus musų drau
gijos skyrius ir rėmėjus pa
minėti šį įvykį ir susirinkus 
pasitarti apie tolesnį draugi
jos stiprinimą ir tobulinimą.

Ypatingą dėmesį kreipiu į 
Amerikos lietuvius: parem- 
kim netuščiais žodžiais, bet 
pinigu, užsiprenumeruoda
mi “Laisvąją Mintį” ir pa
siųsdami piniginę auką va
dovybei vykdyti šių metų 
veikimb planą, išleidžiant 
artimiausiu laiku naują kny
gutę — T. Karušio “Laisvo
sios Minties A.B.C.” Adre
sas: “Laisvoji Mintis,” A- 
guonų gatvė No. 8, Kaunas, 
Lithuania.

Prenumerata tik S 1.00 
metams.

Kviečiu talkon visus Ame
rikos lietuvius, kuriems rupi 
galutinai išlaisvinti iš po ku
nigų globos pilksermėgį kai
mietį.

Dr. A. L. Graičiunas.

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.

Sako, priešai pasivogdami 
“Keleivį” skaito.

Gerb. Administracija!
Prisiunčiu “Keleiviui” po

rą dolerių. Nors laikraštis 
vadinasi “Keleiviu,” bet pi
nigus skiriu Maikio tėvui, 
nes tas senis visą biznį varo. 
Aš labai dėkingas, kad man 
laikraščio nesustabdėt. Jau 
trįs sąvaitės praėjo, o senis 
vis ateina pas mane, lyg aš 
jam nebūčiau skolingas. Aš 
skaitau “Keleivį” jau 15 me
tų ir nemanau niekad su juo 
skirtis, nes jis man labai pa
tinka. Jį myli visi. Nors yra 
ir priešų, kurie viešai jį pei
kia, tačiau pasivogę skaito jį 
slapta kol nuplyšta jų ranko
se. Su pagarba,

Benediktas Maškis, 
Lewiston, M e.

Pora rublių ant ruginės.
Sveikinu Maikio tėvą ir 

siunčiu jam porą rublių ant 
ruginės. Kiti siunčia jam ant 
batų, ant tabako, ant unifor
mos ir kitų reikalų, o niekas 
nepamislina, kad seniui rei
kia išsigerti. Kaip aš matau, 
jo galioniukas jau senai iš
džiuvęs, taigi tegul daprldo 
krajavu šnapsu, ba kaip ma
tyt iš gazietų, tai lietuviškos 
očiščenos jau galima ir Ame
rikoj gauti. Taigi, “buk svei
kas!“ J. Baltrušaitis,



Ketvirtas Puslapis.

Pasikalbėjimas

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Sveikas, tėve! Ar tai į 
vyčių seimą nevažiavai?

-—Nėra čėso, Maike. Turiu 
važiuot į Čikagą su Jurgelio
niu persiimt.

—O ką jis tau padarė?
—Ar tai tu, Maike, ne

skaitei Čikagos gazietų? Te
nai viskas aprašyta.

—Nežinau, tėve, apie ką 
tu kalbi.

—’Olrait, Maike. aš tau iš- 
klumočysiu virozniau. Čika
goj šią vasarą lietuviai turės 
savo pasirodymą ant svieta- 
vos parodos. Tai bus kaip ir 
tautiški musų atlaidai per 
Škaplernos kermošių eudau- 
noj Šilavoj, tik Čikagos 
kermošius bus daug vožnes- 
nis, ba čia visoji tautų žmo
nės žiūrės, kaip musų lietu
viškas narodas maršuos ci- 
buliarną maršą. Taigi čia 
reikia supratlyvo vyro, kat
ras mokėtu visa šitą biznį 
dailiai suriktuoti ir nepada
ryti musų tautai sarmatos. 
Tu supranti, Maike, kad ši
toks džiabas geriausia tik
tų man, ba aš jau pripratęs 
vyčiu vaiska kamandavot, 
tai žinau, iš katro galo pra
dėt ir kur užbaigt.

—Bet aš nematau, tėve, 
ką bendra su tuo gali turėti 
Jurgelionis.

—Veidiminut, vaike, aš 
da nepabaigiau. Jurgelionis 
yra prezidentas to kumiteto, 
ka tą lietuvių pasirodymą 
Čikagoj varganizuoja, ir jis 
garsina po gazietas, kad tai 
dienai reikalingas genero
las, ale nežino kur jį surasti. 
Na, tai pasakyk man. Maike, 
kaip aš dabar galiu fylyt?

—Aš nemanau, tėve, kad 
tau butų iš to kokių nuosto
lių.

—Kaip gi tai nebus nuos
tolių? Čia man didelė kryvi- 
da, Maike! Tas pažemina 
mano generolišką unarą. Tu, 
vaike, vaiske nesi služinęs, 
tai nesupranti, ką reiškia 
staršas cinas. Jis gali būt 
tiktai vienas ant visos tau
tos, ba jeigu bus du, tai rai- 
davei susifaituos. Ve, matai, 
kas dabar atsitiko Lietuvoj. 
Voldemaras norėjo į Smeto
nos pleisą atsistot, ir tuoj at
sisėdo į .lakupą. Tautos va
das gali būt tiktai vienas. 
Taigi ir lietuviškas genero
las Amerikoj turi būt tiktai 
vienas, vadinasi, aš pats, o 
ne kas kitas. Jeigu Jurgelio
nis pastatys savo frentą ir 
duos jam mano titulą, tai da- 
libuk, Maike, mudu sūsipyk- 
siva.

______________________________KELEIVIS, SO. BOSTON______________________________  
“ f

/!• '■/•••• i (Amerikos kapitalistų vai-Kaip Gyvena Kinijoj Moterys
------------- dų darbo dienos. Šiandien 

Mažai mums žinomame • raščiai pranešė, kad Kinijoj ta pati valdžia jau sako, kad 
tolimajame Kinų pasaulyje siaučia banditų gauja, • ku- ° —1—J— * —
jau dvidešimt su viršum me- riai vadovauja moteris. Ša
tų eina kova kultūros su ver- vo drąsumu ir sumanumu 
gija. ikinietė pralenkus net žiau-

Kinijoje, kaip ir kituose Ląj-Co-Can bandą. Bet
Rytų kraštuose, nuo senų ^a. ,S1 ,^aa^lte J.au".”.
laikų yra užsilikęs paprotys, į.ejua jr^ssikrausciusij 
kad moteris yra žemesnis °
sutvėrimas, daugiau nieko 
nevertas, kaip prižiūrėti na
mų tvarką. Ir ištiesų, prieš 
dvidešimt metų galėjai pe
reiti visą Kiniją skersai ir iš
ilgai, bet moters gatvėj ne
susitiksi. Net namuose, ku- pasakė: “Vakar, 21 birželio, 
riuose praleidžia visą savo buvo ilgiausia metų diena.” 
amžių, ji neišdrįs pasirodyti Bet tai galėjo būti tiesa tik 
svečiui. Visas gyvenimo toj vietoj,- kur jis tą dieną 
centras buvo vyras, o mote- buvo. Pietų Amerikoje toji 
riai belikdavo tik prižiūrėti diena buvo trumpiausia i5 
vaikus, paruošti maistą ir iš- visų metų. Matote, pasauly 
tikimai klausyti savo vyro, 

j Bet laikas bėga ir. keičia 
papročius. Jaunoji kiniečių 

j karta, kuri užsikrėtė mo
derniškąja Europos kultūra, 
palengva numeta tuos pan- 

f čius. Dabar jau Kinijoj gali- 
,rna matyti linksmų, gražių 
(mergaičių, su geromis ma
nieromis, kurios lydimos se- 
. nesnių damų važinėja tram
vajais, sėdi kino teatruose,

—Bet Chicagon važiuot vaikščioja gatvėse, žaidžia 
aš tau vistiek nepatarčiau, ’ tenisą, ir tt. Pagaliau, gali- 
tėve. Jeigu nori, aš parašy- ma sutikti merginų, kurios 
siu tavo vardu laišką, tai pi- laisvai jaučiasi vienų vyrų 

draugijoj, lygiai kaip Euro-

mus kalnus bijodama, kad 
teisingumas jos nepasiektų.

Ig-

VISKO PO BISKĮ.
Arthur Brisbane anądien

dirbti 8 valandas, tai per
daug. Darbininkai reikalau
ja jau 6 valandų į dieną ir 
nori dirbti tik 5 dienas į są- 
vaitę. Ir Fordas sako, kad 
neužilgo tas jau bus . įvesta. 
Tuomet darbininkai turės 
reikalauti 4 valandų darbo 
dienos. 0 socialistai sako, 
kad prie dabartinės techni
kos užtektų ir dviejų valan
dų darbo dienos, jegu duoti 
dirbti visiems bedarbiams.

Eks-klierikas.

I.

No. 26. Birželio 27 d., 1934 m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

visi dalykai reliatyvus. Ki
taip pasakius, tie patys daly
kai vienose sąlygose išrodo 
vienaip, kitose — kitaip. Pa
imkim, pavyzdžiui, traukini, 
kuriuo mes važiuojame iš 
New Yorko į Chicagą. Mums 
rodosi, kad jis bėga į vaka
rus ; bet jeigu mes galėtume 
jį matyt atsistoję kur nors 
erdvėje, tokioj vietoj, kuri 
visai nejuda, tai mes pama
tytume, kad tas traukinys 
bėga visai į priešingą pusę, 
būtent į rytus, kartu su besi
sukančiu žemės kamuoliu.

giau kaštuos.
—Ne, Maike, aš pastana- pos moterys. Savo nepapras- 

vijau nuvažiuot ir pasimatyt'ta ištverme jos dažnai kon- 
su i 
kai-. Jeigu jič manęs nepa- 
skirs Lietuvių Dienos lyde
riu, tai bus ir jam trobelis, ir 
visai musų tautai sarmata. 
Su manim eina visas vyčių 
vaiskas, visas “Draugo” šta
bas ir visa švento Kazimiero 
seserų makademija. Jeigu aš 
nebusiu generolas, tai nei 
vienas jų neis į Lietuvių Die
ną. Anistigat, Maike, kad 
taip bus. Aš esu spakainas 
žmogus, ale jeigu kas tyčia 
man ant komo užlipa, tai 
jau tada lukaut!

—Na, tai laimingos kelio
nės, tėve. Tik buk atsargus, 
nuvykęs Chicagon perdaug 
drąsiai neišsišok, kad neat
sitiktų taip, kaip Voldema
rui.

—Okei', Maike, pasivak- 
tuosiu.

Pats Brisbane irgi žino, 
kad norint dalykus aiškiau

P t2 fi manėsi ji karta nor?kreivai žiuri J -_k1ta.s dįyka^_ Jis, pa-
vyzdžiui, sako: “Efemerides 
arba mažutyčiai gyvūnėliai, 
kurie gyvena tiktai vieną 
dieną ir jai baigianties mirš
ta, gal mano kad jie gyvena 
labai ilgą amžių. Mums vieni 
metai išrodo ilgas laikas. 
Bet Veneros planetoje, kur 
vieni metai yra 50 mūsiškių 
metų, mes išrodytume kaip 
dvikojos efemerides. Tenai 
žmogus turėdamas 500 mū
siškių metų yra vos tik 10 

mokyklos išėjusios mergai- met« amzlaus valkas' 
tės turi daug daugiau supra- Žinoma, tai yra tik pavyz- 
timo apie šeimyniškus reika- dis. Ištikrujų gi Veneros pla- 
_ A •! A * « • . 4- * — '4 _ • ' v • •

jaunuosius, bet turi nusileis
ti.

Jei prieš dvidešimts metų 
mergaitėms buvo draudžia
ma lankyti mokyklas, tai da
bar jos yra verčiamos išmok
ti nors skaityti ir rašyti. Mo
kykla Kinijoj neturi tikslo 
išmokinti vien teoretinių da
lykų; ji labiau supažindina 
su praktiškais dalykais, ku
rie gyvenime daugiau reika
lingi negu teorija. Todėl iš 
mokyklos išėjusios mergai
tės turi daug daugiau supra-

AR ŽINOT, KAD-
Window Rock miestelis 

Arizonoje bus paverstas Na- 
vajo indijonų kilties sostine. 
Tenai bus pastatytos admi
nistracijos triobos, iš kurių 
indijonai patys tvarkys savo 
reikalus.

* / -----------------------------

Automobilių padangos 
(tajerai) dabar išlaiko rfuo 
15,000 iki 25,000 mylių ke
lionės. Prieš karą jos išlai
kydavo tik apie 3,000 ar 4,- 
000 mylių ir buvo trys syk 
brangesnės.

Didžiausia meteorų kolek
cija randasi Fieldo Muzie
juje Chicagoje. Iš viso tenai 
yra 726 akmenys nukritę iš 
dausų.

Tūlas John Hayes Airijoj 
padarė kišeninį peilį su 348 
geležėlėm, ir kiekviena gele
žėlė kitokia.

North Dakotoj gyvena Jo
kūbas Janušek, -7 metų am
žiaus vaikas, kuris sveria jau 
235 svarus, kas reiškia be
veik 6 pudus.

Indija yra tirščiausia ap
gyventa šalis visame pasau
ly. _____

Žvejyba Kanadoj duoda 
kas metai apie $53,000,000 
pajamų. -

Mažesni šunys gyvena il
giau negu didieji.

Ius, sveikata, muzika, litera
tūra, negu apie kokias nors 
fizikos ar matematikos for
mules.

Mokyklų dėka, Kinija turi 
jau didelį skaičių inteligen
tiškų moterų. Valdžios įstai
gose, sutikti moterį nebe- 
naujiena. Būdama darbšti ir 
malonaus budo ji greit susi
laukia simpatijų ir tarnyboj 
užima aukštą vietą. Daugelis 
turtingesnių moterų pagili
na savo mokslo žinias Euro
pos universitetuose ir grįžu
sios tėvynėn užima garbingą 
mokytojos vietą. Be mokyto
jų ir gailestingų seselių, Ki
nijoj galime sutikti nemažai 
daktarių, teisininkių ir net 
bankininkių.

Pagaliau palengva prade
da išnykti ir jaunųjų vedy
bos. Iki šiol dažnai pasitai
kydavo, kad tėvai sau nau
dingais išskaičiavimais ap
vesdindavo vos aštuonių mė
nesių dukrą su dviejų metų 
“vyru,” tos vedybos likdavo 
amžiams, apie išsiskyrimą 
ten niekas nežinojo. Būdavo 
net, jei vyras miršta, mote
ris nebegalėdavo antrą kar
tą ištekėti. Dabar tas papro
tys iš pagrindų keičiamas. 
Vyriausybė išleido naują įs
tatymą, kuriuo jaunųjų ve
dybos suvaržomos, 
irgi jau galima.

Kinietės moterys yra ir 
valstybiškai susipratusios, 
kovoti su japonais daugelis 
moterų ėjo su vyrais į kovas 
Drieš tėvynės priešus. Mo
demiškosios kinietės visad 
lieka ištikimos savo kraštui. 
Greičiau jos liks netekėju
sios, negu išeis už svetimtau
čio.

Pasitaiko Kinijoj ir savo
tiškų kurjozų. Nesenai laik-

Išskirti

• •

netoje nėra'nei žmonių, nei 
vaikų. Astronomai sako, 
kad Veneros planeta da nė
ra ataušus; ji tebėra da ug
nies stovy, kaip milionai me
tų atgal yra buvus ir mūsiš
kė žemelė.

Lietuvos Prekyba 
Su Užsieniais.

Kas met Lietuvos prekyba 
su užsieniais vis daugiau ple
čiasi. Anksčiau, kol Lietu
voje pagaminti produktai 
nelabai^ tetikdavo užsienio 
•inkai, gyvesnės prekybos 
negalėdavo būti. Pastarai
siais metais Lietuvoje buvo 
oastatyti keli žemės ūkio ga
minių fabrikai, visiškai nau- 
ioviškai įrengti. Gerai ap
dirbti žemės ūkio gaminiai 
oradėjo- užsieniuose rasti 
olatesnių rinkų.

Dabar Lietuvos išvežimas 
i užsienį tiek jau padidėjo, 
kad gautos už prekes paja
mos sudaro Lietuvos valsty
bės didžiausią biudžeto da
lį. Ir santykiuose su užsienio 
prekyba Lietuva žymiai dau
giau išveža, negu įveža. 
Taip, per pirmus tris šių me
tų mėnesius Lietuva įvairių 
prekių išvežė už 39,483,500 
litų, c įvežė už 30,394,700 li
tų. Žymiai yra padidėjęs gy
vų gyvulių ir žąsų ekspor
tas. Už šias prekes šiais me
tais Lietuva gavo beveik du 
milijonu litų daugiaus, negu 
pernai tuo pačiu laiku. Mė
sos išvežimas šiais metais 
sumažėjo. Lygiai sumažėjo 
ir kiaušinių eksportas. Javų, 
sėmenų ir dobilų šiemet Lie
tuva daugiau eksportavo ne
gu pernai tuo pačiu laiku. 
Sviesto, sūrio, pieno, grieti
nės, linų ir kitų prekių išve
žimas pasiliko maždaug 
toks pat, kaip ir pernai.

Gi į Lietuvą iš užsienių į- 
vežamų prekių šiais metais 
padidėjo verpalai, siūlai, au
dinių žaliava, cukrus, silkės, 
geležis. Sumažėjo trąšų, ak
mens anglių, ir popieros įve
žimas. Tsb.“Laikai kinta ir mes kin

tame su jais,” sakydavo se
novės romėnai. Bet ištikru
jų taip nėra. Nors valgyt nė
ra kas, bet norisi vistiek. 
Pilvas laikų nežiūri. Taip 
pat ir su auksu. Nesenai d a 
Amerikoje viskas buvo ga
rantuota auksu: morgičiai, 
bonai ir net patys pinigai. 
Dabar visos šitos garantijos 
nušluotos. Valdžia atėmė iš 
žmonių aukso dolerius, o da
vė popierinius. Ir aukso už* 
juos jau niekas neduos. Ne
duos niekas aukso nei už tuoja kunigus ir uždarinėja 
morgičius, nei už bonus, ku- katalikų laikraščius, 
rie buvo auksu garantuoti.
Vadinas, aukso laikai praė- mas verčia popiežių vis daž- 
jo, bet žmonės vis da brangi- niau ir dažniau kelti protes- 
na auksą. Žinovai sako, kad ta prieš “nacių” politiką, 
doleris bus da pigesnis, kuo- Nesenai atsilankė į Vatika- 
met žmonės galutinai įsiti- ną didelė vokiečių katalikų 
kins, kad į auksą jis nebe- delegacija, susidedanti iš 
grįš. j 5,000 atstovų. Kalbėdamas į

- ------- !ją popiežius aštriai pasmer-
Da žodis apie dolerio ver- kė “pagonišką” judėjimą 

tę. Girdėti kalbų, kad dabar- Vokietijoje.
tinisimusų doleris, kuris turi šitai kovai nematyti galo, 
apie 50 centų auksinio dole- Ji veikiausiai tęsis, kol kata- 
rio vertės, neužilgo busiąs likai Vokietijoje bus visai 
numuštas iki 25 centų vertės, prislėgti, arba pasikeis Hit- 
Vadinasi, bus tik pusė da- lerio režimas.
bartinio dolerio, o senojo Katalikai Vokietijoje ant- 
vos tik ketvirtadalis. Tada ru kartu naujosios gadynės 
nusiuntę Lietuvon 10 dole- laikais atsiduria griežtoje 
rių, gausime tik 25 lietuvis- opozicijoje prieš valdžią, 
kus litus, jeigu litai patys ne- Pirmą kartą jie tokioje opo- 
nusmuks. zicijoje buvo'prieš penkias-

------- - dešimt su viršum metų, ka- 
Tuli dalykai, palygina- da garsusis Bismarck, “gele- 

mai, keičiasi ir progresuoja žinis kancleris,” buvo pa- 
labai greitai. Nelabai senai skelbęs “kultūros kovą” ka-

nėtos bacilos pagamina tam tik
rą rukštj; mes pripažįstame, 
kad dantys pradeda gesti tan
kiausiai tarpudantėse, duobukė
se; mes pripažįstame, kad ne
švarus dantys greičiau genda, 
negu švarus. Bet mes sakome 
dar ir ve ką: kad tos bacilos ne- 

tcdoksalai, D-ro Williams’oteo-siranda kiekvienoj burnoj ; kad 
rijos sekėjai, tvirtina, kad šva
rus dantys negenda: reikią juos 
tiktai švariai užlaikyti, tad jie 
niekad nepusią. Kitos gi nuomo
nės reiškėjai, daug moderniškes- 
ni, sako, kad nepakanka vieno 
tik dantų valymo, kad reikia žiū
rėti ir dietos. Dar daugiau, jie 
sako, kad dietos balansas, kur y- 
ra reikiamas kiekis fosforo, kal- 
ciaus ir tūlų vitaminų — yra 
svarbesnis faktorius dantų svei
katoj, net negu patsai jų valy
mas.

Šių metų kovo pabaigoj įvyko 
New Yorko mieste debatai, kur 
pirmųjų nuomones gynė New 
Yorko Universiteto profesorius, 
Dr. Thaddeus P. Hymann, o ant
rųjų — John Hopkins Universi
teto profesorius, biochemikas, 
Dr. E. W. McCollum. Kiekvienas 
dar turėjo po du padėjėju, 
stambus, internacionalai 
skilbę, asmenys. Koksai gi 
matinis tarp jų skirtumas!

Pirmieji nurodo, kad dantys 
pradeda gesti iš lauko, o ne iš 
vidaus; kad jie pradeda gesti 
tankiausiai tarpudantėse, duo
bukėse (pitts) ir grabukėse (fis- 
sures) bei kitose sunkiai valy
mui pasiduodančiose vietose; 
kad dantys genda dėl atsiradimo 
burnoje tam tikros rukšties 
(lactic acid), kurią padirba tam 
tikros bacilos (bacillus acidophi- 
lus); kad tos bacilos minta be
randančiu, tarpudantėse užsili
kusiu maistu. Reikią tiktai dan
tis antiseptiškai nuvalyti ir pro
blema busianti išrišta — nebus 
gendančio užsilikusio maisto, ne
bus bacilų ir nebus rukšties, ku
ri ištirpina danties sienas!

Jeigu taip lengvai ši problema 
išsiristų, kaip Dr. Hyatt šalinin
kai mums sako, tai tikrai didelė 
žmonių didžiuma turėtų sveikus 
dantis. Bet taip nėra: didelė jų 
didžiuma turi išgedusius dantis. 
D-ro McCollum šalininkai visai 
teisingai jiems sako: mes pri
pažįstame, kad burnoje esą mi-

APIE DANTŲ GEDIMĄ.

Rašo Dr. A. Petriką, Brooklyn.

Nuo daugelio metų medicinos 
ir dentisterijos profesijose gru
miasi dvi skirtingos nuomonės, 
ar, geriau sakant, tų skirtingų 
nuomonių atstovai. Vieni jų, or-

Tai
pa-
pa-

HITLERININKAI 
IR KATALIKAI.

Nors popiežius sudarė 
kontraktą su Hitlerio val
džia, bet katalikų bažnyčios 
ir Vokietijos “nacių” santy
kiai visą laiką yra labai į- 
tempti. Hitlerininkai vaiko 
katalikų procesijas, įsilaužia 
į bažnyčias, stabdydami pa
maldas ir pamokslus, areš-

Teks hitlerininkų puoli-

talikų bažnyčiai. Iš tos ko
vos katalikai išėjo laimėto
jais. Bet jie laimėjo kovą ne 
tiek savo, kiek socialistų jė
gomis. Bismarkas bandė su
triuškinti darbininkų judėji
mą — bet neįstengė. Kiek
vienuose rinkimuose social
demokratų balsai didėjo ir 
didėjo, nežiūrint visų val
džios persekiojimų ir “gelė- 
žinis kencleris,” galų gale, 
turėjo atsistatydinti. Tada 
pasibaigė ir “kultūros kova” 
su katalikais.

Šį kartą katalikai yra keb
lioje padėtyje, kadangi Hit
leris yra katalikas, o ne pro
testantas, kaip kad buvo ku
nigaikštis Bismarkas. Arti
miausias Hitlerio padėjėjas, 
vice-kancleris Von Papen, 
yra taip pat katalikas. Nuo 
tokios valdžios gintis katali
kų bažnyčiai yra sunkiau.

Svarbiausia, darbininkų 
Judėjimas Vokietijoje dabar 
yra laikinai demoralizuotas 
ir suparaližiuotas. Ar greit 
Vokietijos darbininkai suge
bės nuversti “nacių” jungą, 
dar sunku numatyti.

, V Kol kas popiežiui tenka 
gailėtis, kad jis sudarė kon
kordatą su Hitleriu.

ZARO AGHA MIRŠTA.
Žinios sako, kad 

miršta Zaro Agha, 
skaitoma jau 160 metų am
žiaus.

i jos persodintos į biologiniai svei
ką bumą ten negyvena, išnyks
ta; kad tos duobukės ir grabu- 
kės dantyse atsiranda, tiktai to
dėl, kad to kūdikio kraujuje, dar 
dantims tik pradėjus rutulotis, 
buvo stoka reikiamų minelarinių 
druskų; kad seilės, kurio žmo
gaus kraujas yra deramai balan
suotas, neitralizuoja susidariu
sias burnoje rukštis; kad jokiu 
budu nėra galima užlaikyti bur
na antiseptiškoje padėty.

Kad seilės butų gerai balan
suotos, kurios galėtų ne tiktai 
neitralizuoti susidarančias rukš
tis, bet naikinti ir tas rukštis 
darančias bacilas — reikia, kad 
kraujas turėtų reikiamą mine
ralinį balansą; o kad kraujas bu
tų tokiu, kokio fiziologinė kūno 
padėtis reikalauja — reikia, kad 
maistas butų gerai subalansuo
tas, kad apart duonos ir mėsos 
jame dar butų pakankamai dar
žovių, vaisių, pieno ir kitokių 
mineralinių bei vitaminų turin
čių substancijų.

Michigano Universiteto tyri
mai, Toronto Universiteto tyri
mai, Columbijos Universiteto 
tyrimai (D-ro Boedeckerio va- 

; dovybėje)—davė labai įtikinan
čių duomenų, kad maistas yra 
vienas svarbiausių (jeigu ne 
svarbiausias) faktorių dantų 
sveikatoj. Motina, belaukianti 
kūdikio, jeigu tikrai prisižiūri 
savo maistą — suteiks daug 
stipresnius dantis busimam savo 
kūdikiui, negu ta, kurios mais
tas nėra balansuotas. Paveldėti 
silpni dantys ges daug greičiau 
net ir deramai juos žiūrint.

D-ras Weston A. Price studi
javo Alaskos indėnų (indijonų) 
gyvenimą, tyrinėjo jų maistą, 
papročius, darbą ir tt. Po ilgo 
atydaus darbo jisai priėjo seka
mos išvados: dantys tų indėnų, 
kurie gyvena primityviu gyveni
mu toli šiaurėje, kuriuos dar ne
pasiekė “civilizuoto” maisto ver
telga — turi be išimties sveikus 
dantis, nors dantų niekad neva
lo! Iš antros gi pusės, tie indė
nai kurie.gy.yena arti miestų ir 
kaimų, kur balti miltai, cukrus, 
kava ir skardinių (kenų) mais
tas pardavinėjama — turi labai 
blogus dantis, nors juos ir valo. 
Jų dantys greičiau genda net ne
gu baltųjų žmonių.

Gamta, leisdama pasaulin 
žmogų, nesiuntė jį su dantų še
petuku rankoje ar burnoje. Dan
tų valymas nėra gamtos priva
tumas. šepetukas gi yra musų 
“civilizacijos” išdavas, tos pa
čios “civilizacijos,” kuri mums 
davė civilizuotai sugadintą mai
stą.

Kokia gi geriausia pamoka iš 
šių dviejų nuomonių? Valykime 
dantis kas rytą, vakarą, nes mes 
negalime gyventi naturalį eski- 
mosų ar indėnų gyvenimą, ne
galime misti jų maistu. Bet, tuo 
patim ruožtu, žiūrėkime, kad 
musų maiste butų kuo mažiau
siai baltojo cukraus, baltų miltų 
duonos bei pyrago; kad nebūtų 
jame perdaug saldainių ir kitų 
kenksmingų substancijų. Jų vie
toj stengkimės valgyti kuo dau
giausiai vaisių^ daržovių, pieno 
(kurių viduriams jisai priimti
nas), čielo grūdo (ne pikliavo- 
tos) duonos, vasarojų ir kitokių 
mineralų bei vitaminų turinčių 
valgių. Pasiėmę gerąsias puses 
šių abiejų teorijų, jeigu tiktai 
mus dantys yra iš prigimties 
sveiki — galėsime išlaikyti juos 
iki senatvės, žinoma, nereikia 
užmiršti pasitaisyti tuos dantis, 
kurie jau pradeda gesti.
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Įvairios Žinios
Latvijoj Siaučia Re

akcija.
Sus imtiems socialdemokra

tams įsteigta koncentracijos 
stovykla Liepojoj.

“Jaunakas Žinąs” prane
ša, kad šiomis dienomis iš 
Rygos į Liepoją išėjęs pir
masis traukinys su areštuo
taisiais socialdemokratais. 
Traukinį sudarę 3 vagonai 
tiesiog iš stoties nuleisti į 
speciales vėžes ir nuvežti į 
Liepojos karo uostą, kur yra 
įrengta juros karantine pir
moji latvių koncentracijos 
stovykla. Atvežtųjų tarpe y- 
ra socialdemokratų partijos1 
vadai — seimo atstovai, Ry- rodančių, kad Čekoslovaki- 
gos. miesto ~ tarybos nariai, jos komunistai veikė pagal 
savivaldybės nariai ir skv- įsakymą duodamą iš sveti- 
rių vedėjai ir kiti žymesnieji ,mos valstybės, 
socialdemokratų veikėjai. _ į Rastoji medžiaga perduo-

Koncentracijos stovykla iš Įa teismo organams.
visų pusių apsupta spigliuo- ifcj šiol Čekoslovakijos ko- 
tomis vielomis. Stovyklos, munistų partija buvo lega-

KOM1NTERNAS STIPRI 
NA VEIKIMĄ VAKARŲ 

EUROPOJE.
Francuzų laikraštis “Ma- , 

tin” praneša, kad paskuti-J 
niuoju laiku KominteiTio.! 
veikimas Vakarų Europoje 
intensyvėja.

Kominterno sekretoriatas 
paskyręs Vakarų Europai, 
specialius komisarus orga
nizuoti komunistinę propa
gandą ir veikimą naujais 
metodais. Šie asm^nv^ ko
munistų įtakos išplėtimui 
turi naudotis visomis prie
monėmis.

Kominterno agentai turi 
sudaryti kovos organizaci
jas ir organizuoti špionažą. 
Numatomi du Kominterno 
veikimo centrai: vienas 
Šveicarijoje, o kitas Pary
žiuje.

ČEKOSLOVAKIJOJ BU
SIANTI UŽDARYTA

KOMUNISTŲ PARTIJA.
Paskutiniuoju laiku Čeko

slovakijos komunistai pra
dėjo rengti riaušes.

Prahoje ir -provincijoje 
buvo išmėtyta daug atsišau
kimų, kuriuose šaukiama nu
versti demokratinę santvar
ką, įkurti Sovietus ir sudary
ti sąjungą su Sovietų Rusija.

Čekoslovakijos policija 
užėmė komunistų partijos 
namus, iškratė parlamento 
komunistiškos frakcijos kliu 
bą ir komunistų kooperaty
vo “Vcela” sandėlius.

Rasta daug dokumentų, >
, ... ; LENKU SOCIALISTŲ KOJOS komunistai velke pagal. vos S(J FASiSTAIS. 

įsakvma niionama ir rvpt.i-i

Iki šiol Čekoslovakijos ko-

"gyventdjai”griežtai turį lai
kytis nustatytos disciplinos. 
Po šio pirmojo ešalono lau
kiama dar kelintos ešalonų 
socialdemokratų iš kitų Lat
vijos vietų.

Socialdemokratu partija 
uždaryta. Nukentėjo ir lietu
vių nemaža. Buvusis parti
jos lietuviu sekcijos sekreto
rius (jįrg. Pilotas areštuotas.

liška. Dabar pagal naują 
parlamento priimtą įstaty
mą komunistų partija gali 
būti uždaryta.

GERAS ĮSTATYMAS 
RUMUNIJOJ.

Kiekvienas valdininkas pri
valo įrodyt, kad jis ne vagis.
Rumunų parlamentas prieš 

dvejus metus priėmė įstaty
mą, kuriuo kiekvienas pilie
tis turi teisę pareikalauti, 
kad valstybės tarnautojai i- 
rodytų teisme savo turto kil
me. Pagal tą įstatymą jau į- 
vvko visa eilė tyrinėjimų vy
riausiame Bukarešto teisme. 
Visa eilė buvusių ministerių, 
aukštų teisėjų, generolų ir 
aukštų valdininkų buvo pri
versti įrodyti teisme, kad jų 
turtai buvo įsigyti dorai, ne
nusižengiant įstatymams. 
Vyriausias Bukarešto teis
mas artimiausiu laiku turės 
viešai išspręsti pirmą iš to
kiu bylu. Byla liečia vieną 
inžinierių, kuris buvo ramu
mų žemės ūkio ministerijos 
direkcijos inspektoriumi. Jis 
turės pasiaiškinti, kokiu bu
du įsigijo savo turtą, kuris į- 
vertinamas 11,000,000 lejų. 
Vyriausio teismo prokurorui 
pareikalavus, į bylą įtraukta 
ir inžinieriaus žmona, kuriai 
užrašyta pusė turto. Elta.

HITLERININKAI IR GAI
DŽIUS VERČIA PERĖTI.
Hitlerizmui Vokietijoj įsi

galėjus, kaikurie vokiečiai 
pasidarė labai patriotiški. 
Bet jie tą patriotizmą sten
giasi perduoti ir gyvuliams. 
Pav. sudaroma veislingų 
žmonių sąjunga produktin- 
gesnei tautos gamybai. To
dėl vienas vokietis hitleri
ninkas vištų augintojas su
manęs ir gaidžius padary
ti produktingesniais, privers
damas juos nereti. Esą vištos 
turinčios dėti kiaušinius, o 
gaidžiai turį perėti viščiu
kus. Toks esąs nacių “vadų” 
noras. Ir štai ištikrujų ūki
ninkas ant kiaušinių pasodi
no gaidį. Gaidys priešinosi 
ir nenorėjo perėti. Bet taria 
vokietis griebėsi kitokio bu
do. Jis ėmė gaidį hipnoti
zuoti. Tada gaidys nusirami
nęs ir išperėjęs viščiukus. 
Gaidys_perėdamas negiedo
jęs, bet išperėjus — vėl pa
leidęs savo kakarinę. Tur 
būt protestuodamas prieš to
kį nežmoniškumą.

Šiomis dienomis Varšuvoj 
buvo smarkių susirėmimų 
tarp socialistų ir fašistų, ku
rie vadina save “narodow- 
cais,” kas reiškia —tautinin
kais.

Varšuvos gatvėje Wols- 
ka yra narodovcų partijos 
patalpa, o netoli ios yra len
kų socialistų partijos biuras. 
Gegužės 29 d. “narodovcai” 
užpuolė socialistų biurą ir 
pradėjo griauti jį. Socialistai 
priešinosi. Tada “narodov
cai” atidengė ugnį ir sunkiai 
sužeidė 5 darbininkus. At
vykusi policija suėmė 35 
“narodovcus.”

Po valandos socialistai 
revanšuodami savo biuro 
užpuolimą, puolė “narodov
cų” “Sztafety” redakciją. 
Redakcijoje išmušti langai 
ir apšaudyta patalpa. Sužei
stų nėra.

7s Vergijos Panaikinimo Laikų.

Philadelphijnj dabar tapo pastatytas paminklas generolui Pennypacke- 
riui, kuris dalyvavo naminiame Amerikos kare dėl juodveidžių vergijos 
panaikinimo. Jis buvo jauniausis kareivis tame kare.
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DĖL LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS BONŲ AP

MOKĖJIMO.
PAJIEŠKOJIMAI..
Pajieškau Antano Pankos, pirmiau 

Pastaruoju laiku Lietuvos jis gyveno Elizabeth, New Jersey, pa-
Pasiuntinybė Washingtone
gauna daug paklausimu dėl nėkit atsisaukt; kas žinot kur jis ran- 
-- - - - — - - dasi, malonėkit pranešti, busiu dėkin

gas. Ignas Butkus (8)
! 5 A street, Hyde Park, Mass.

Pajieškau krikšto tėvo Kazimiero

prieš karę, iš Vatušių kaimo, Telšių

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų apmokėjimo.

Ryšium su tuo pranešama,
<ad Lietuvos Laisvės Pasko- LRr5IRŽ0’ i’s at'a?.iav? ,iš Li^'įv.?s , . .v . . . . prieš karę, is Vatusių kaimo, TeisiųOS bOnai yra įspirktini tik apskričio. Kaip girdėjau jfe gyveno ------- — . _ .v,-----j-----r, . .. ran 

dasi prašau pranešti, busiu labai dė
kinga, arba pats lai atsišaukia. Turiu 
labai svarbų reikalą iš Lietuvos. (6) 

Miss Marijona Rezgiutė 
473 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau SOFIJOS TUGAUDAI- 
TĖS, po vyru Miliauskienės ir jos se
sers Onos, po vyro pravardės nežinau. 
Paeina iš Užvenčiu parapijos, Šiaulių 
apskričio, Gairės kaimo. Kas žino kur 
jos randasi, prašau pranešti jų adre
są, busiu labai dėkinga, arba pačios 
malones atsišaukti. ~ (7)

MRS. M. RAUST
87 N W Landas av., Benoni, 

Transvaal, South Africa.

Pajieškau pusbrolio ADOMO VAI
CEKAUSKO ir draugo Vinco Lekavi
čiaus; paeina iš Trakų apskr., Joniliš- 
kių kaimo. Jie patys lai atsišaukia, 
nes turiu svarbų reikalą; kurie žinot 
kur jie randasi, malonėkit parašyt jų 
adresą. Stasys Vaicekauskas (6) 

39 Union street, Manchester, Conn.

nuo 1935 m. liepos mėn 1 
\ai yra, nuo jų pnnokimo ‘ 
;ermino dienos ir yra apmo
kėtini bet kuriuo laiku per 
10 metų, tai yra, ligi 1945 m. 
iepos mėn. 1 d Paskutiniu- 
ių, tai yra, 1935 m. liepos m. 
1 d. palūkanos (nors tam 
tikslui ir nėra atskiro kupo
no) bus išmokamos kartu su 
jonais.

Lietuvos Pasiuntinybė.

ESTIJOJ BUVO SUIMTA
500 FAŠISTŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
paskutiniais laikais Estijoj 
buvo suimta 500 fašistų, ku
rie tenai vadina save “lais
vės kovotojais.” Gegužės 4- 
5 dienomis jie buvo suorga
nizavę Taline (Revelyje)j 
politinį streiką prieš esamą 
valdžią. Dėl to streiko ir bu- (vininkui. 
vo daugiausia jų suimta. Bet 
dauguma suimtųjų jau palei
sta, tik 11 daugiau “pasižy
mėjusių” buvo nuteista kalė-r 
jiman nuo 20 iki 60 metų. 
Yra da 100 suimtų fašistų, 
kurių bylos da nesvarstytos.

POLICIJA KRĖTĖ KLAI
PĖDOS KNYGYNUS.
Gegužės 28 d. lietuviškoji 

policija Klaipėdoj iškrėtė vi
sus knygynus ir bibliotekas 
jieškodama literatūros, ku
rioj kurstoma atplėšti Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos ir 
kritikuojama Lietuvos val
džia. Daug literatūros polici
ja konfiskavo ir išsivežė. 
Kratos tęsiamos toliau. Kre
čiami netik privatiniai kny
gynai, bet savyvaldybių ir 
net mokyklų knygų sandė
liai

ŠVEDŲ PARLAMENTUI PO ŠALTOS ŽIEMOS VA
BALAI DAUG PIKTESNI.

Kuomet nepaprasti šal- 
i čiai pereitą žiemą užmušė 
Naujoj Anglijoj daug vais
medžių ir papuošiamųjų 
augmenų, tai gamtininkai 
ramino farmerius ir darži
ninkus., kad tie šalčiai bus 
taip pat išnaikinę ir didžiu
mą visokių kenkėjų, kurie 
paprastai pridaro labai 
daug blėdies žolynams. Bet 
tas raminimas buvo perank- 
styvas. Iš po aštrios ir gilios 
žiemos, pakilo visi vabalai, 
ir šią vasarą jie yra dar pik
tesni ir gausesni, negu ki
tais metais buvo.

500 METŲ.
Ateinančiais metais švedų 

parlamentas švęs savo 500! x 
metų sukaktuves. Ta proga 
bus išleista parlamento isto
rija, be to, į apyvartą bus pa
leista specialių pašto ženklų 
ir nukaldinta speciali dviejų 
kronų vertės moneta. Pir
mas švedų«parlamentas su
sirinko 1435 metais Arbogo- 
je, Vidurinėje Švedijoje. At
einančiais metais švedų par
lamento nariai nuvyks į Ar- 
bogą pirmo švedų parlamen
to atminimo pagerbti.
LAUKI AMaTmACDONAL- 

. DO VYRIAUSYBĖS GALO 
Į Anglų laikraščiai prane- 
jša, kad esąs neišvengiamas 

a v • -i j-j i- ■ 'Macdonaldo vyriausybės Anglijoje vėl didelio susi- krizie, 7 J J 
rupinimo kelia nepaprastos Churcllilį>0 ė nori su. 
sausros ir vandens stoką. d i konservsat pvinį kabi. 
Visur valdžios organai ragi- į Rudenį Anglijoje ivyk. 
na gyventojus taupyti van-l . « • * bi ® nasikeiti-denį. Gyventojai ypatingai vynausymų pasikeiti- 
skatinami kreipti demesį įj ’ 
kiauras vamzdžius ir var
vančius čiaupus (kranus), 
nes; girdi, tokiu budu gali
ma sutaupyti 20 nuoš. van
dens. Per paskutinius 12 mė
nesių niekur Anglijoje neiš
krito normalaus kiekio lie
taus. Daug kur jis buvo 40 
nuoš. žemiau normos. Net 
garsios Lincolnshiro pelkės 
smarkiai kenčia nuo sausrų.

ANGLIJA BAIGIA 
DŽIŪTI.

PADOVANOJO BATUS 
SU 1,500 MARKIŲ.

Tempelhofe, Vokietijoje, 
viena moteris . padovanojo 
elgetai porą senų batų, ne
žinodama, kad jos. vyras bu
vo ten paslėpęs 1,500 mar
kių. Elgeta tuos batus už ke
liasdešimt fenigų pardavė 
senų batų taisytojui visai ne
žinodamas, kad ten yra pa- _ 
slėptas nemažas turtas. Bat- 1S J° tuos pinigus paspruko I grąžinti, 
siuvis tik kitą dieną ėmėsi 
juos pataisyti, bet kaip jis 
nustebo, kai batuose rado 
1,500 markių. Būdamas są
žiningas žmogus, tuos pini
gus nepasisavino, o nunešė 
policijai, kuri grąžino jų sa- 
___________________ I

SVARBI NAUJIENA DĖL 
TŲ, KURIE SERGA IR z 

NORI PASVEIKTI.
Kam vartoti netikusias gyduoles ir 

kam brangiai mokėti už visokias pil- 
sas arba skysčius, kada jus galite tik
tai už 25c pasidaryti sau geriausių 
gyduolių dvi kvortas ir daugiau. Ant 
pakelių'yra nurodymai kaip padaryti. 
Vadinasi taip: J. J. Herb Compound, 
C. D. Gerai veikia, suvalnina kad ir 
kiečiausius vidurius. Reguliuoja ir tai
so vidurius, išvaro gesus, stabdo skau
dėjimus po krutinę ir šonuose, valo 
kraujų, stabdo galvos skaudėjimų ir 
galvos svaigimų. Reguliuoja šlapumų, 
gelbsti gerai dėl inkstų ligų ir strėnų 
skaudėjimo. Padaryta iš daržovių ir 
žolių, neprilyginamai geresnė už vi
sas kitas arbatas. Ji padarys tokį dar
bų, kokio nei joki kita gyduolė iki šiol 
nepadarė. Garantija: pinigus sugrą
žinsime, jeigu jums nepagelbės Kai
na tiktai 25c. už pakelį. Penki pakeliai 
už 1 dolerį, arba 12 pakelių už du do
leriu. Pakeliai vidutiniško didumo. 
Pasiunčiame per paštų' visur. Pinigus 
malonėkite pasiųsti iškalno. Adresuo
kite taip:

KAZELL’S BOTANICAL CO- 
VVholesale Botanic Drtiggists

108 W. BROADVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

AREŠTUOTAS JURBAR
KO MIŠKŲ URĖDAS.
Jurbarko miškų urėdijoj 

rasta 12,000 lt. trukumas. 
Dėl to trukumo buvęs Jur
barko miškų urėdas Pranc- 
kaitis prokuratūros paliepi
mu areštuotas.

Ne Nusiminkite
Jus galite gauti Das savo vaistininką 
tam tikrą Toniką, kuris per ilgą laiką 
buvo vieno įžymaus Gydytojaus pres- 
kripcija. Tai yra tikrai gera naujiena 
dėl vyrų — tik reikalaukiteIŠLUPO IŠ BRAVORO 

KOMPANIJOS $9,500.
Pereitą sąvaitę keturi ban

ditai New Yorke užpuolė! 
bravoro kompanijos kasi- Maesinis t„atmenas ož 
ninką, kuris vežėsi darbinin- nai garantuotas. Jeigu jus nesijausite

Nuga-Tone

REIKALINGA GASPADINĖ. Darbas 
vien stuboje. Mylinti šviežų orą ant 
farmos, malonėkite tuojaus atsišauk
ti sekančiu antrašu: (6) .

A PAKULIS
R. F. D. 38, Brooklyn, Conn.

PARSIDUODA SHOE REPAIRING 
BIZNIS. Mašinos naujos mados, biz
nis išdirbtas; parduodu pigiai. (7) 
372 Burncoat st- Worcester, Mass.

PARSIDUODA — naujas 5 kamba
rių Vasarnamis, su saulės viranda, vi
si naujoviški įrengimai, 8 lotai žemės, 
jeigu norėtų ir daugiau gali pirkt že
mės. 5 minutas eit nuo Treino ar Bu
šo. $2.400, mažai reik įnešt, lengvus 
numokėjimai. (7)

MARY MILLER
Woburn street, Wilmington, Mass.

APSIVEDIMAL

SOMERVILLĖJ “GRAF- 
TAS” IR “VAGYSTĖS.”
Tūli politikieriai Somer- 

villėj užsimanė pasipinigau
ti ir įkišti miestui niekam ne
vertą sklypą žemės su sena 
dirbtuve už gerus pinigus. 
Jų sėbrai miesto valdybo. 
jau įnešė sumanymą, kad 
miestas nupirktų tą plotą že
mės ir padarytų iš jos parką. 
Jie pataria užmokėti už že
mę $340,000. Bet kiti politi
kieriai, kurie iš tos transak
cijos nesinaudoja, pakėlė 
triukšmą. Jie vadina šį su
manymą “graftu” ir “vagys
te,” nes žemė su visais trobe
siais esanti miesto įkainuota 
tik $80,000.

Galų gale parko sumany
mas buvo atmestas.

PIANOLA
Mažai vartota, 71 Rolis ir roliams 

šėpa, krėslas prie piano; viskas mažai 
vartoti ir išrodo kaip nauji. Pas mus 
nėra kam vartot, parduodam pigiai.

Mrs. V. Marcelionis (7)
38 Belfort street, Dorehester, Mass

Parsiduoda Farmukė
16 akerių žemės, penkios karvės tes- 
tytos, 27 žąsys, 20 vištų, arklys, daug 
apsėta daržovėmis. Parduodu dėl se
natvės. Savininką galima matyt visa
dos namuose. A. L. (9)

.312 North st., Randolph, Mass.

PUIKI FARMA, PASINAUDOKIT!
73 akeriai Farma, dirbamos virš 40 

akerių, Stuba 9 ruimų, elektriką, sto
gai stubos ir barnės pernai uždengti, 
vanduo bėga į stubą ir barnę. Vieta 
labai graži, ant šteito kelio. 3 farma 
nuo ežero. Turi būt greitai parduota 
ar parandavota. Priežastis — likau 
vienas; plačiau paaiškinsiu per laišką.

FRANK SVEDARSKY (7) 
R. F. D. 47 Ware st..

West Brookfield, Mass.

FARMA PARSIDUODA
Farma, 50 akeriai geros žemes su 

visais farmos įrankiais, mašinos, gy
vuliai ir stuba. Laiškus adresuot: (7) 
V. S. 253 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA NEDIDELĖ FARMA 
2 akeriai žemės, 6 ruimų stuba su vi

sais įtaisymais, miesto vanduo; 90 vi
štų, 2 kiaulės, 1 karvė, 9 obelys, 2 gru- 
šios, prie pat gero kelio. Priežastis 
pardavimo, moteris našlė. (6)

HELEN VALATKA,
82 Summer street, Norvvood. Mass.

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Kiekviename mieste; vyrai, merginos 
ir jaunuoliai dėl jūsų puiki ateitis. 
Kompanija atsiųs jums PRODUKTUS 
knygutes ir reikalingus įrankius, taip
gi lekcijas. Malonėkite atsiųsti 25c. 
Tie 25c. paliuosuos jus iš alginės ver
gijos. WELLDOER AGENT (7) 

248 Tremont st., Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, ne jaunesnės kaip 35 metų 
ir kad butų pasiturinti, arba kad turė
tų kokį nors biznį arba farmą. Aš vai
kinas 47 metų, tūrių gerą patyrimą 
farmeriaut ir esu tinkamas prie biz
nio. Prašau prisiųst paveikslą su pir
mu laišku, atsakymą duosiu kiekvie
nai ir paveikslą pareikalavus sugrą
žinsiu. (8)

Antanas C-klonius,
Box 46, Morris, Conn.

Pajieškau merginos arba našles be 
vaikų apsivedimui, nuo 25 iki 35 me
tų; aš esu 40 metų, dorai užsilaikantis 
vaikinas. Iš Lietuvos paeinu iš Pane
vėžio apskričio ir parapijos, Kiučių 
kaimo. Butų pageidaujama, kad ir 
mergina atsišauktų iš to paties kraš
to, nes aš manau kiek pagyvenęs ke
liauti į Lietuvą ir ten. apsigyventi. 
Merginos, mylinčios dorą gyvenimą 
malonėkit atsišaukti, ir su pirmu laiš
ku prisiųskite savo paveikslėlį. Parei
kalavus, grąžinsiu atgal. Platesnias 
žinias suteiksiu laišku. (7)

Kazys Dauknis,
2736 Shilar st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, pasiturinčios, be vaikų. Aš 
esu vaikinas 46 metų amžiaus, nevar
toju svaiginančių gėrimų, nė tabako, 
turiu ūkę, vištų biznį, gera stuba, 8 
■ruimų ir kiti budinkai, netoli miesto ir 
ežero. Meldžiu su pirmu laišku prisių
sti ir paveikslą, J. M. K. (6)

Richfield Springs, N. Y.

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, nuo 30 iki 42 metų. Aš esu 
vaikinas 35 metų, nevedęs, turiu ūkį 
Lietuvoje, esu pasiturintis ir turiu 
pastovų amatą. Merginos duokite pla
tų paaiškinimą su pirmu laišku. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. (6)

X. P. G.
3214 So. Emerald avė , Chicago, III.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviaf, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu j visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir j Kanadą.

GEO. 
BENDORAITIS
520 Wilson St^ 

Waterbury, Conn.

Rcslindalėj šį panedėl
___„_____ , „___________  ______ _ _ . buvo rastas savo namuose 
kų algoms $9,500, ir išlupę p™-**™- jd*u. « jusite Piin.ai kėdėj nebegyvas Dr. J. Leo 
•b _•______________________________ 1 patenkintas, jūsų pinigai bus jums su- , ęarrQ]}

Lietuvos Valstybinės Degtines
IMPORTUOTOS IŠ KAUNO, LIETUVOS'

PUSKVORTINĖM BONKOM DABAR GALIMA 
GAUT PIRKT MUSŲ SANDĖLYJE.

KRUPNIKO ir VYŠNINĖS
GAUSIME IŠ LIETUVOS TRUMPU LAIKU.

Massachusetts, Vermont ir Maine Valstijų 
Gyventojai, Gali Užsisakyti Per Pastą, 
Prisiųsdami $2.50 Už Bonką. > 
PINIGUS GERIAUSIA SIŲSTI MONEY ORDERĮ. 
LAUKIAME UŽSAKYMO!

XS

CUSTOM HOUSE LIQUOR STORE 
176 Statė Street, Boston, Mass.
Žinokite, Kad Lietuvos Degtinė Yra Valdžios Kontrolėje t

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1931 Metams

“Keleivio” Kalendorius 
1934 metams jau išėjo iš 
spaudos ir dabar jau galima 
jį gauti.

Kalendorius 1934 metams 
yra nepaprastai įdomus ir 
naudingas, nes jame telpa 
daugybė visokių receptų, 
patarimų ir nurodymų, kaip 
kas iš ko daryt

Be to, kaip visuomet, yra 
daug įdomių mokslinių ir 
informacinių straipsnių, sta
tistikų, eilių ir juokų.

Kalendoriaus kaina yra 
50 centų neskaitytojams, bet 
“Keleivio” skaitytojams tik 
25c. Užmokestį galite pri
siųsti kartu su prenumerata 
arba atskirai — 
parankiau.

Adresuokit: 
253 Broadway, 
ton, Mass.

kaip kam

“Keleivi.”, 
South Bos-

KELEIVIS
253 Broadway South Boston, Mass.



šeštas Puslapis. ~ ( KELEIVIS, SO. BOSTON Nc. 26. Birželio 27 d., 1934 m.

APIE SOVIETŲ RUSIJOS 
ŽEMES ŪKĮ.

.rublio vertė yra apie 2 aukso 
'kapeikos.—Red.)

Tokio dydžio ūkis tačiau 
pasirodė neparankus, ne
praktiškas, todėl dabar jis 
padalytas į 4 dalis.

. Kviečiai, kurie sovchoze

Prisiekia Konstitucijai Ir Žmonėms,

Ką reiškia Kolchozai ir kaip 
jie tvarkosi.

Lietuvos laikraštininkų 
ekskursijai Sovietų Rusijoje 
buvo parodyti komunistiš
kai vedami ūkiai, apie ku
riuos čia ir parašysiu.

Sovietų Rusijoj dabar yra 
trys ūkininkavimo rūšys: 
kolchozas, sovchozas ir in
dividualus ūkis. Kiekvieną 
iš jų aptarsiu skyrium.

Kolchozas.
Tas pavadinimas yra 

dalytas sutrumpinus ir su
glaudus žodžius “kolektiv- 
noje choziaistvo” — bend
ruomenės ūkis. Sovietuose 
tokių ūkių dabar yra dau
giausia, nes į kolchozus su
glausta dauguma Rusijos 
ūkių.

Kolchozus sudaro didžiu
ma buvusių Rusijos kaimų, 
kurių ūkininkams komunis
tų valdžia bei komunistai 
liepė tuos kolchozus sudary
ti.

Kolchozas yra tas pat kai
mas, kaip ir anksčiau buvęs: 
valstiečiai, kaip ir anksčiau, 
gyvena kas sau, savo namuo
se, maitinasi kas sau, sky
rium, bet žemės visų suleis
tos vienan plotan ir tas plo
tas visų bendrai dirbamas. 
Rėžiai, šniūrai, panaikinti, 
ežios nuartos, ir viso kaimo 
žemė sudaro vieną plotą.

Suprantama, kad bendras 
plotas reikia ir dirbti bend
rai; todėl Rusijos laukuose 
dabar matai vis didesnius 
bei mažesnius žmonių bū
rius, ne šeimas, kaip pas mus 
Lietuvoje.

Komunistai, kurie įvedė 
tokią žemės ūkio tvarką, s2- 
ko, kad visai nesvarbu yra 
žemės nuosavybė, nesvarbu 
ir žmonių pripratimas prie 
nuosavybės, todėl ar kas no
rėjo ar nenorėjo eiti kolcho- 
zan, mažne visus suvarė ir 
liepė žemę dirbti bendrai.

Komunistų teigimu, dide
lis ūkis turi būti našesnis; 
jam įdirbti galima panaudo
ti dideles mašinas, garą, ele
ktrą. žodžiu, tokiam dide
liam ukiui galima panaudoti 
modemiškus mašinų prietai
sus ir tuom išlaisvinti žmogų 
nuo sunkaus darbo, ko esą 
negalima padaryti smulkia
me ūky.

Toks galvojimas, žinoma, 
ne be pagrindo, tačiau tokio 
didelio bendruomeninio u- 
kio vedimas turi ir savo di
delių trukumų: tvarkant 
darbą, skirstant atlyginimą, 
atsiskaitant ir tt. Kaimiečiai, 
kiek teko sužinoti, į kolcho
zus didžiumoje eiti nenorė
jo, net kai kur priešinosi. Bet 
dabar jų užsispyrimas esą 
skaitomas palaužtu, nes ko
munistai prie kolchozų įstei
gė politinius skyrius, kurie 
kolchczininkus bei jų darbą, 
gyvenimą seka ir tvarko be 
nusileidimo.

Lietuvos laikraštininkai 
aplankė kolchozą ties Zapo- 
rožje, Ukrainoje; tai buvęs 
vokiečių kolonistų kaimas 
Rozen Garten, rusiškai va
dintas Novaja Slobodka.

Kaime buvo 19 ūkininkų, 
kurie turėjo 850 ha žemės, 
derlingo juodžemio. Dabar 
tas kaimas, padarius iš jo 
kolchozą, turi 1,150 ha že
mės, ant kurios gyvena 76 
šeimos, 376 asmens, iš kurių 
darbingų yra 180.

Kolchozas turi bendrų 
melžiamų karvių 204, jų 
prieauglio 246; arklių dar
bingų 60, jų prieauglio 13; 
kelias dešimtis kiaulių.

Lauko darbus dirba ark
liais ir traktoriais, kuriuos 
gauna iš specialaus punkto 
už nuomą, kurią kasmet mo-

pa-

ka pagal derlių. Vadinas, 
traktorių stotis kolchozui 
duoda naudotis traktorium, 
bet jo neatiduoda, nepar
duoda, o tik nuomuoja ir pa
rūpina mašinistą. Trakto- 
ininkas apmokėti ir žibalas 

traktoriui pirkti reikia pa
čiam kolchozui.

Darbas atlyginamas pagal 
darbo dienas. Darbo diena 
tęsiasi 8 valandas. Yra iš
dirbta lentelė, kuri visokius 
darbus suskirsto dienomis: 
sakysim, darbo dieną suda
ro darbas, kurį reikia pada
lyti, kad apartų hektarą že
mės ir tt. Kas nedirba — tas 
nieko negauna, o kas dirba 
—gauna atlyginimą pagal 
darbo dienas. Darbingas 
žmogus per dieną gali pada
ryti dvi darbo dienas; jis ir 
atlyginimą gauna už dvi 
dienas.

Atlyginimas gi už darbą 
nustatomas gale metų, kai 
jau surinktas derlius; jį nu
stato visuotinis kolchozo su
sirinkimas.

Kolchozo pajamos ir iš
laidos.

Čia aprašomas kolchozas 
pernai valdžiai atidavė po 3 
dvigubus centnerius nuo 
kiekvieno hektaro, iš viso 
1,715 centnerių javų. Tai y- 
ra būtina.

Be to, kolchozas valdžiai 
turi atiduoti po 420 litrų pie
no ir 15 kilogramų .mėsos 
nuo kiekvienos kolchozinės 
karvės, žinoma, taip gi už 
tvirtas kainas, kurios žymiai 
žemesnės, negu rinkos kai
nos., pav., kviečių centnerį 
už 8 rublius, kuomet duonos 
kilogramas kaštuoja 3 rub- 
’iai.

Kolčhozas, be to, valdžiai 
sumokėjo 2,000 rublių mo
kesčių.

Bet tai ne visa. Be bendrų 
kolchozinių gyvulių, kolcho- 
zininkai turi savo nuosavus 
gyvulius ir savo sodybų že
mę, kas į kolektyvinį ūkį ne
įeina. Kalbamas kolchozas 
turi privačių karvių 33 (76 
šeimoms) su jauniklėm; turi 
kiaulių, vištų po 10—50.

Čia taipgi yra nustatyta, 
kad pav., nuo kiekvienos 
nuosavios karvės kolchozi- 
ninkas valstybei turi būtinai 
atiduoti tvirta kaina po 120 
litrų pieno ir k.

Pajamų kolchozas pernai 
turėjęs 43,000 rublių.

Dalybos.
Kai valstybei atiduota pa

skirtoji duoklė, kai atsily
ginta už traktorius, apmokė
ti visoki mokesčiai, tada kol- 
chozininkai susirenka ir'ta
riasi kaip atsilyginti už dar
bą : tiek tai yra pinigų, kurie 
gauti iš iždo už patiektus ja
vus, pieną, mėsą; tiek tai y- 
ra likę javų, ir kolchozinin- 
kai apskaičiuoja, kiek reiks 
grudų bendriems kolchozo 
gyvuliams, sėjai ir kitiems 
reikalams, kiek reikės pini
gų išlaidoms bendruomenės 
reikalams, o kas lieka — tą 
išdalina pagal darbo dienas. 
Sakysim, už darbo dieną iš
eina 1 kilogramas grudų ir 2 
rubliai pinigais, tai jei kas 
išdirbo 300 dienų, jis gauna 
300 kilogramų grudų ir 600 
rublių pinigais. Kas nedirbo 
—tas nieko negauna.

Taip dabar gyvena di
džiuma Rusijos valstiečių.

Sovchozai.

skiriasi nuo kolehoso. Sov-'išauga, eksportuojami į Fran 
chozas yra jau fabrikas, ku-Įeuiiją, o maistui javai iš ki- 
ris gamina duoną, jei jis ga-‘tur atvežami arba naudoja- 
mina javus; vyno fabrikas, ma kukuruza.
jei jis gamina vyną; daržo Jau iš to viso matyti, kad 
vių fabrjkas, jei jis gamina sovchozas tikrai yra javų

Jau iš to viso matyti, kad

s

“EKSTRA TELE
GRAMA."

Californijoj nesenai mirė gubernatorius Rolph, aršus reakci
ninkas ir darbininkų priešas. Jo vietą užėmė buvusis jo padėjė
jas Merriam, kuris čia parodytas kairėj prisiekiant pildyt valsti
jos konstituciją ir teisingai tarnauti žmonėms. Kaip jis bus tei
singas, tai pamatysim iš to, ką jis padarys su Tarnu Mooney, 
kuris jau keliolika metų nekaltai yra laikomas kalėjime.

Apie Voldemaro ruoštąjį 
perversmą Kaune.

Mus pasiekė “Ekstra tele
grama,“ kuri buvo išleista 
Kaune vieno laikraščio po » 
Voldemaro suėmimo. Jos 
turinys toks:

“Kaunas VI—7. Elta. Ry
šium su praėjusią naktį pa
dalytu bandomuoju Kauno 
įgulos aliarmu ir kai kuriais 
incidentais, paaiškėjo, kad 
grupė karininkų, prisideng
dami aliarmu, bandė pada
lyti spaudimą Respublikos 
vyriausybei dabartinės vy
riausybės pakeitimo ir Vol
demaro vadovaujamos vy
riausybės sudarymo linkme.

“Respublikos Prezidentui 
griežtai atsisakius panašius 
pageidavimus net švaistyti, 
Vyriausiojo Štabo viršinin
kas gen. Įeit. Kubiliūnas at
sistatydino.

“Jo atsistatydinimas buvo 
priimtas ir jo pareigas pa
vesta eiti Pirmojo Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos 
vardo Karo Mokyklos virši
ninkui, gen. Įeit. Jackui.

“A. Voldemaras, kurį vie
nas jaunas aviacijos karinin
kas anksti rytą lėktuvu atga
beno iš jo nuolatinės ištrė
mimo vietos Zarasų į Kauną, 
pasėdėjęs kelias valandas 
aviacijos rajone, apie 1:30 
vai. pačių aviacijos karinin
kų buvo pristatytas Vyriau
siajam Štabui ir pastarojo 
perduotas valstybės saugu
mo organams, kurių žinioje 
jis šiuo metu ir yra. Tuo bu- 
du visi gandai apie įvykusį 
perversmą, apie derybas su 
A. Voldemaru vyriausybei 
sudalyti, apie pastarojo bu- 
vmą Respublikos Preziden
tūroje, apie tariamos A. Vol
demaro vyriausybės sudary
mą yra prasimanymas.

“Visame krašte ir visose 
kariuomenės dalyse vyrauja 
visiška rimtis ir drausmė.

“Iš nedrausmingo išsišo
kimo dalyvių iki šiolei suim
ta 7. Keli jų pasislėpė. Nu
matomi dar keli suėmimai.

“Per incidentus ne tik ne
buvo nė vieno užmušto, bet 
ir nė vieno sužeisto.”

Kaip žinia, Voldemaras 
jau nubaustas dėl to sąmok
slo 12 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

daržoves*; vaisių fabrikas, 
jei jis gamina vaisius ir tt

Sovchoze visas ūkis su-k—< __ .
tvarkytas kaip fabrike.* Ten »?. manufaktūros n k.-dar- 

. binmkų. Toks ūkis mažai 
kuo ir išore besiskiria nuo 
miesto.

Taip komunistai nori su
tvarkyti visą žemės ūkį, nors 
kol kas, kaip minėta, yra dar 
ir kolchozų (jų dar dau
giausia) ir, be to, yra dar 
iedinoličnikų—pavienių, in
dividualinių ūkių.

Važiuodamas dideliais Scr- ’ 
vietų Rusijos plotais, šen bei 
ten matai dar ir rėžių, ku
riuos vienus nuo kitų skiria 
ežios. Tuos rėžius, šniūrus, 
dirba pavieniai ūkininkai, 
kaip ir anksčiau. Kol kas jie 
palikti taip dirbti, nes esą 
pastebėta, kad tokie pavie
niai ūkininkai darbštesni, 
daugiau naudos duoda vals
tybei ir tt. Žinoma, tai yra 
kaip ir kolchozai, laikinis 
reiškinys, nes galų gale vis 
dėlto turėsiąs būti šis ir že
mės ūkis fabrikizuotas, kad 
visame krašte nudarytų be- 
luominę, vienalytę darbinin
kišką žmonių masę. ,

J. Kardelis.
(Iš “Liet, žinių.”

fabrikas, kuriame darbo ir 
gyvenimo sąlygas yra tokios, 
kaip ir kitų fabrikų — plie-

jau jokios, nė mažiausios 
žemės bei žemės ūkio nuosa
vybės nėra. Visa sovehozo 
žemė sudaro vieną ūkį ir tas 
ūkis visas yra valstybės.

Sovchoze dirbą darbinin
kai, kaip ir kituose fabri
kuose, dirba už algą ir iš tos 
algos turi gyventi: maitin
tis, apsirengti, butą pasi
samdyti ir tt.

Tokiu būdų, per sovchozą 
komunistai nori sulyginti 
kaimą su miestu: kaip gele
žies, gumos, manufaktūros 
fabriko darbininkai neturi 
pačiam fabrike nuosavybės 
(nei savo mašinų, nei me
džiagos), taip ir tie žmonės, 
kurie sovchoze gyvena ir 
dirba, taip gi neturi ūkiškos 
to ūkio nuosavybės ir yra 
tiktai darbininkai.

Lietuvos žurnalistams bu
vo parodytas didžiulis sov
chozas Rusijos pietuose, ne
toli Rostovo t. D. Jis pava
dintas Zernograd, t. y. gru
dų miestu. Ir tikrai tai yra 
miestas, kuriame prieš dve
jetą metų gyveno. 12 tūks
tančių gyventoju; žemės tas 
sovchozas turi 110 tūkstan
čiu hektarų. Nuo to miesto 
ligi ūkio krašto apie 70 kilo
metrų tolio. Tame ūkyje yra 
agronomų ir žemės ūkio in
žinierių institutas, kuriame 
mokosi 500 studentų.

Tai yra visiškai naujas u- 
kis ir jam pastatytas naujas 
miestas, kurio ligi 1929 m. 
visai nebuvo, vietoj jo buvo 
tfepė, pieva, kurioje kazokai 
?anė bandas karvių, avių ir 
arklių.

Sovchozas turi 300 kar
vių, 550 avių, 400 kiaulių.

Lauko darbai dirbami ma
šinomis, o sėjama net iš ae
roplanų (buvo' bandoma). 
Dirbamos žemės kasmet yra 
apie 66 tūkstančius ha, kurią 
apdirba 99 traktoriai.

Mes matėm, kaip trakto
riais akėja dirvas. Trakto
rius velka ant ratų sienojo 
storio 22 metru branktą, 
prie kurio prikabinta 48 ge
ležinės. akėčios, kurias taiso 
du darbininkai. Tokiu budu 
trys žmonės (trečias trakto
rininkas, mašinistas) per 10 
valandų darbo (jie tiek sa
kėsi dirbą) užakėja 68 hek
tarus žemės.

Zemogrado žemė yra der
lingas juodžemis, kuris duo
da — mums sakė vyriausias 
agronomas — 12-ką dvigu
bų centnerių iš ha kviečių, 
16-ką kukurūzų, pusseptinto 
pavasarinių kultūrų.

Žmonėms, kurie tame pa
vyzdingame sovchoze dirba, 
pastatyta ištisas miestas 4-5 
aukštų namų, kuriuose jie 
gauna butus; sovchozas turi 
kliubą su knygynu bei skai
tykla ir salę vaidinimams, 
kino teatrą, mokyklą, ligo
ninę, vaikų darželį, kur pa
liekami vaikai, kai tėvai iš
eina darban. Yra savo dirb
tuvės, kur taisomos įvairios 
ūkio mašinos ir k. Yra val
gyklos, kur darbininkai gau
na pietus, pusryčius, vaka- 

Kolchozai yra pereinamo-, rienę — už 80 kapeikų — 3 
ji, laikinė komunistiškos že- rubliai per dieną, žiūrint, 
mės ūkio santvarkos forma; kiek kas uždirba. O uždirba 
komunistų tikslas yra sov- nuo 50 ligi 100 per mėnesį 
chozas^ t y. — sovietskoje eiliniai darbininkai, traktor- 
choziaistvo — sovietiškas u- ninkai nuo 170 ligi 250 rub., į 
kis. agronomai nuo 850 ligi 500

Sovchozas pagrindinai rublių. (Tikroji dabartinio

TURIZMAS LIETUVOJE.
Visi kultūringesni kraštai je gauna papigintą susisie- 

stengiasi kiek galėdami į sa- kimą ir tt. 
vo šalis patraukti kuo dau
giau turistu. Taip darydami, 
jie kitų kraštų žmonėms duo
da daugiau progos pažinti 
savo šalį ir su jais yra daug 
lengviau užmegsti kulturi- 
nius įyšius. Pagaliau, sugrį- 
žusieji turistai ką gero pa
matę tuojau papasakoja ar
ba spaudoje parašo apie tą 
ar kitą kraštą.

Lietuva šioje srityje irgi 
stengiasi neatsilikti nuo kitų 
kraštų. Čia turizmu rūpinasi 
atitinkamos įstaigos ir vi
suomeninės organizacijos. 
Prieš keliolika metų turiz
mas Lietuvoje buvo labai re
tas dalykas. Gi dabar pama
žu jis jau plečiasi. Kasmet 
Lietuva vis susilaukia naujų 
svetimų kraštų turistų. Būna 
atsitikimų, kad ne tik kitų 
pavieniai asmenys, bet išti
sos ekskursijos apsilanko 
Lietuvoje. Štai, pavyzdžiui, 
šiomis dienomis Lietuvoje 
Jankėsi gausi švedų turistų 
ekskursija.

! Iš to jau matyti, kad ir už
sienius turizmu Lietuvoje 
domisi. Žinoma, Lietuva iš 
turizmo didesnių pajamų 
neturi. Kitos valstybės savo 
pusę biudžeto tik iš turistų 
sudaro. Lietuvoje to nėra ir 
vargu kada ar galės būti, nes 
Lietuva maža valstybė, ta
čiau turizmą svarbu išplėsti 
ir palaikyti kitais sumeti
mais.

Tiesa, užsieniškiui turis
tui Lietuvoje yra sunkiau 
keliauti, nes dar ne visiškai 
tobulai išvystytas susisieki
mas, nėra provincijos mies
tuose moderniškų viešbučių 
ir nėra labai imponuojančio 
gamtos grožio. Tačiau už
sienio turisto akimis žiūrint, 
Lietuvą verta pamatyti isto
riniu žvilgsniu kaip vieną 
seniausių kraštų Europoje.

Tsb.

WAUKEGAN, ILL.
uietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

19:14 METAMS.

LVOVO STUDENTAI 
UŽPUOLĖ ŽYDUS.

Lvovo aukštojoje preky
bos mokykloje lenkų studen
tai nacionaldemokratai su
rengė antisemitinių demon
stracijų. Tuo metu universi
tete buvo rinkimai į vadina
mąją studentų brolijos są
jungą. Tiems rinkimams na- 
cionaldemokratų studentų
.sąrašas buvo panaikintas.! Lietuvoje turizmui plėsti 
Tada apie 50 nacionaldemo- yra įsisteigusi net atskira są- 
kratų studentų puolė univer- junga. Jį kiek galėdama ple- 
sitete žydus. Į kai ku- čia ir palaiko artimesnius 
rias auditorijas studentai ryšius su kitomis tos rūšies 
įmetė dvokiančių bombų, sąjungomis užsieniuose. Ne- 
Paskaitos turėjo būti per- senai į Letuvos turizmo są- 
trauktos. Pakvietus į univer- jungą kreipėsi graikų turis- 
sitetą policiją, nacionalde- tų kliubas, klausdamas koks 
mokratai studentai ėmė bėg- Lietuvoje per penkerius pas- 
ti. Pakeliui jie užpuolė ir kutinius metus buvo turistų 
gatvėse žydus praeivius, judėjimas, kokios iš to gau- 
Universiteto rektorius ku- tos pajamos ir kiek padary- 
riam laikui paskaitas univer-1 ta išlaidų turizmo tikslams, 
versitete suspendavo. {ar užsienių turistai Lietuvo-

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

Gabris — pirm, pagelbininkas,
730 McAlesten Avė. Waukegan, III. 

B. J. Masiliūnas — užrašų rast.
818 — lOth Place, Waukegan, III. 

B. Dekšienė — turtų rast.
630 —8th St., Waukegan, III.

K. Vaitiekūnas — kasierius, 
720—8th St., Waukegan, III.

Kasos Globėjai:
Emilija Kernagis—720 Vine Place 
St. Dombrauskas—835 So. Lincoln st.

Knygiai: 
K. ^Dambrauskas, 118—lOth St., 

North Chicago, III.
M. Valentukonis, 830 Prescott S., 

Waukegan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis. 
Susirinkimai būna paskutini

vergą kožno mėnesio, 7:30 vakare, 
Liuosybės svetainėje, Waukegan.

t

ket-

Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo
Sau Žemę.— Labai įdomus senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė Ik
sas. Antra knygutės dalis yra: “Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsirado 
Kalbos/’Parašė Z. Aleksa. 40 pusi. 10c

2
 LIETUVOS

INIOS
GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS“ turi savo korespondentą Lie

tuvoje ir visame pasaulyje, todėl jos nepraleidžia nei 
vieno įdomesnio gyvenimo reiškinio.

Kam tikrai rupi laisva, nepriklausoma, demokratiš
ka. platiems sluogsniams tarnaujanti spauda, tas pri
valo prisidėti prie “LIETUVOS ŽINIŲ.”

■s

Visi skaitykite, platinkite ir bendradarbiaukite 
“LIETUVOS ŽINIOSE”.

Kaina: Suv. Valstijose, Pietų Amerikoje, Kanadoje 
ir kitose valstybėse:

METAMS 8 DOL., PUSEI METŲ 4 DOL.
Pinigus geriausiai siusti Money Orderį (Pašto per

laidą) arba Bankos čekį.
“LIETUVOS ŽINIOS“

GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ Į SĄVAITĘ

Talpina {vairias aaujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyveninio Lietuvos ir kitu valstybių. Įvairių apysakų 
ir pamokinimų.

Tikrai smagus ir naudingas savaitraštis. Mylintieji 
skaityt gerus raštus, visi skaito. Prenumerata Metams 
Amerikoje 2 doleriai.

“LIETUVOS ŪKININKAS“
GEDIMINO GATVĖ 38, KAUNAS, LITHUANIA.

■ - ■. - ■ - ■ ■ I



Septintas Puslapis.

TAIKO I DIPLOMATUS.

sunkiųjų darbų kalėjimo. lęs savo triobų.
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MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.
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Liepos 17
Liepos 25

Rugpiučio 18
Rugp. 25

mis dienomis lietingas oras 
pataisys javus.

Gegužės mėn.

KAUNE UŽ SODNUS REI
KIA MOKĖTI MOKES

ČIUS.

- Washingtone kalbama, kad 
Rooseveltas skirsiąs šitą moterį 
Amerikos pasiuntine Airijai. Ji 
yra milionieriaus Harrimano

MUŠĖ ŽMOGŲ.
Birželio 3 d. Panevėžio

4 _

Kiekvienas žmogus, jei jis seks KULTŪROS ir 
MOKSLO pažangą, domėsis žmogaus Mokslinės ir 
Kultūrinės minties pastangomis bei laimėjimais, 

’ pilnai gali nešioti kultūringo žmogaus vardą.*
Sekti šių dienų MOKSLINĮ bei KULTURINĮ 
PROGRESĄ pilnai, galima tiktai turint atatinka
mą vadovą, kuris greitai ir aiškiai apie viską mus 
informuoja, bet ir pats kartu eitų su tuo progre
su, už jį kovotų ir jį ugdytų.

’ Lietuviai teturi tik vieną tokį tobulą informatorių 
apie visus MOKSLO ir LITERATŪROS naujuo
sius laimėjimus, apie visas žmonijos progreso pa
stangas ir užkariavimus, tai LIETUVIŲ ŽURNA
LAS KULTŪRA.

KULTŪRA yra populiarus Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas. Gausiai ir puikiai iliustruo
tas, išeina kas mėnesj, dideliais sąsiuviniais. Me
tinis “Kultūros” komplektas sudaro apie 800 pus
lapių didžiulę paveiksluotą knygą.
KULTŪROJE rašo žymiausieji Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai.
AMERIKIETIS, norįs pažinti naująją lietuvių li
teratūrą, neras geresnio tuo reikalu žinių teikėju, 
kaip KULTŪRA.

KULTŪRA yra pažangus žurnalas, ji skleidžia 
laisvą mintį ir kovoja su reakcija.

KULTŪRA plačiai rašo ir apie Amerikos gyveni
mą, todėl tikrai kultūringas Amerikos lietuvis, ne
gali apeeiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tu ro*žurnalo labai prieinama:

AMERIKOJE visiems metams tik $3.00. 
Lietuvoje, tik $2.00.

Užsakymas reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

' Tilžės gatvė 153. ŠIAULIAI. Lithuania.

............................................... ... ...............................................

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

COSMOPOLITAN TRAVEL
SERVICE 

Prop. J. AMBRAZIEJUS
1«« Grand Sc, Beooklyn, N. Y.

JOHN SEKYS 
oHari Sc, Hartford, Coa«.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
19>Gnad Sc, Brooklyn. N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS

U V«noa Sc, Mm.
ATLAMTK TRAVEL SERVfCB 

K. SIDABRAS. Prop.
342 W. B’vay, So. Boatoo, Mm

DIDELE EKSKURSIJA*
I LIETUVĄ

t Rangia ir prižiūri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kafeininiu Garlaiviu

“STUTTGART"
Išplaukt ii Naw Yorke

LIEPOS 12 d., 1934
tiesiai be persėdimo į Klaipėdą

TREČIOS KLESOS KAINOS:

Ii New Yorko į Klaipėdą.....1...............1 97,5°
Į abi pusi — j Klaipėdą ir atgal .......^167°°

PridtJmt f tau. Vtlu.’Tlinu

D«l iriormacįt ItreipEiH* j:
PETER BARTKEVIČIUS 

•TS N. MSa St, BSMrffe, Ite.
MR. >AOt MOUS 

1750—24* Sc, DMrott, MieK
LITHUANIAN NEVS PUS. CO. 
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Griūva Vilniaus B a- Į 
zilika.

Dabartinė Vilniaus' bazi
lika pastatyta Vytauto Di
džiojo laikais, tuoj po krikš
čionybės įvedimo Lietuvoje. 
Daug kartų ji skendo lieps-. 
nose, bet ir vėl buvo atstato- 'į 
ma. Joje tebėra užsilikusių 
daug senų daiktų, kurie pri
mena Lietuvos praeitį. Te- 
•nai palaidotas Vytautas ir 
;visa eilė karalių bei šiaip 
įžymių Lietuvos žmonių. Da
bar ji griūva.

i Buvo suorganizuotas grįu- 
iejvančiai bazilikai gelbėti ko-

' mitetas, kurio vice-pirminin- 
I ku išrinktas Vilniaus vysku
pas Michalkevičius. Komite
tas turėjo rūpintis gauti lėšų 
ir pačia remonto eiga. Ligi 
šiol bazilikos remontui išlei
sta apie 600,000 litų, bet 
griuvimo pavojus dar nepa
šalintas.

Dėl lėšų stokos darbas ei
na labai lėtai ir prie remon
to darbo gavo vos tik 20 dar
bininkų.

Paskutiniu laiku vysku
pas Michalkevičius pareiškė, 
jog bazilikos remontui tuo
jau reikalinga arti 300,000 
litų. Reikiamą sumą surink
ti iš aukų komitetas visai ne
sitiki, nes paskelbta Vil
niaus bazilikai gelbėti rink
liava visoje Lenkijoje teda
vė tik arti 100,000 litų. Tsb.

Kaip Buvo Nužudyta Dvar. Ordynecaitė.
Du banditai jau pasmerkti ■ imti. Pašaukta policija, kuri 

sušaudyt.

Šių metų birželio 4 dieną 
Lietuvos kariuomenės teis
mas pasmerkė sušaudyt du 
razbaininkų, Antaną Ska
miną ir Kazį Stankevičių, 
kuriedu plėšimo tikslais nu
žudė dvarininkę Ordynecai- 
tę. Trečias jų sėbras, Pranas 
Tverijonas, buvo pasmerk
tas keturiems metams kator
gos.

Bylos metu paaiškėjo ši
tokios to užpuolimo aplinky
bės :

Pereitą vasarą Panevėžio 
apskrity buvo kelios viena 
po kitos vagystės, o vėliau 
buvo nužudyta sena dvari
ninkė Ordynecaitė.

Plėšikai iš gyventojų suži
noję, kad senė Ordynecaitė 
turtinga; nesenai.pardavusi 
malūną, už kurį gavus apie 
40,000 litų, be to, iš anksčiau 
turėjus pinigų ir brangeny
bių susikrovus. Vieną gražią 
pavasario naktį du žiaurieji 
plėšikai pasislėpę netoli 
Karsakiškio dvaro krūmuo
se laukę kada dvaras su
migs. Apie 12 vai. nakties 
dvare užgesus paskutinė 
lempa.

Plėšikai atėję į Korsakiš- 
kio dvarą ir radę duris užra
kinėtas, išlaužė vieną langą 
ir įlindo į vidų. Nuėję į vir
tuvę prisikėlę tarnaitę Kaz- 
laučiunienę. Jie klausė, ar 
labai ji išsigandus. Liepė ne* 
bijoti ir davė .gerti šalto van
dens. Vienas plėšikas saugo
jęs tarnaitę virtuvėje, o ant
ras stovėjęs priemenėje. 
Praaušus į virtuvę atėjus an
tra tarnaitė, kuriai plėšikai 
atstatė revolverius ir liepė 
eiti į virtuvę. Kadangi ir ši 
tarnaitė buvus labai išsigan
dus, tai plėšikai ’ ir jai davę 
iš kibiro gerti šalto vandens, 
o paskui klausifiėję abi tar
naites apie Ordynecaitę: ar 
daug ji turinti pinigų, kiek 
gavus už malūną, ar turinti 
ginklų.

Tarnaitės pasakiusios, 
kad panelė esanti ginkluota, 
o pinigų daug neturinti, nes 
malūnas dar esąs neparduo
tas. Plėšikai su tarnaitėmis 
besikalbėdami, ką virtuvės 
radę — valgė. Į Ordynecai- 
tės kambarį negalėję įsilauž
ti, nes stiprios buvusios du
rys, tai laukę, kada ji atsi
kels ir išeis iš kambario pati, 
nes tarnaitės-sakiusios, kad 
panelė keliasi anksti.

Ir ištikrujų Ordynecaitė 
atsikėlus ir pradarius duris.

Kadangi tarnaitės buvo 
sakiusios, jog Ordynecaitė 
turi ginklą, tai plėšikai bijo
dami, tuojau puolę ją finiš- 
ku dideliu peiliu. Užpultoji 
žiauriausiai peiliu buvo su
raižyta, paleistos žarnos ir ji 

. čia, pat vietoje mirė.
Ordynecaitę nužudę plėši

kai iškratė jos kambarį, jieš- 
kodami pinigų, bet radę tik 
apie 30 litų. Tarnaitėms plė
šikai prigrąsinę nesijudinti 

' iš virtuvės, nes peršausią.
Ir ištikrujų, tarnaitės sa

ko, kad jos bijodamos ilgai 
virtuvėj sėdėjusios, kol atė
jęs pašalinis žmogus, paskui 
ėję pas kaimyną pagalbos 
prašyti ir tik tada ėję į Ordy- 
necaitės kambarį, kur ją ra
dę nužudytą. Skaminas už
puldamas Ordynecaitę buvo 
iš moters kojinės kaukę užsi- 

. movęs.
Nužudę Ordynecaitę pa

bėgę į mišką.
Vėliau Raguvos vals., Ra

guvėlės vienk., Bįkino kloji-' 
me buvo pastebėti du įtarti
ni Vyrai. Susirinko šauliai, 
apstojo klojimą ir buvo su-

greit nustatė, kas per vieni 
tie suimtieji. Remiantis Ska- 
mino ir Stankevičiaus paro
dymais, greit buvo areštuo
tas ir juodviejų ginklais ap-. 
upintojas Tverijonas.

Prie vienų nusikaltimų 
teisiamieji prisipažino, prie 
kitų neprisipažino.

Skaminas ir Stankevičius 
buvo kaltinami tuo, kad bū
dami slaptos razbaininkų 
gaujos nariais, ginkluoti re
volveriais papildė sekančius 
užpuolimus:

Birželio 27 d. apiplėšė Vi- 
nupės dvarą.

Birželio 28 d. užpuolė ir 
apiplėšė Korsakiškių dvarą, 
kur nužudė ir dvarininkę 
Ordynacaitę.

Liepos 4-5 naktį apiplėšė 
vasarotoją moterį Cadovi- 
čienę.

Tą pačią naktį užpuolė ir 
apiplėšė Joną Stuką.

Liepos 8 apiplėšė Ber- 
natonį.

Liepos 10-11 naktį apiplė
šė vasarotojas Dašą Kisinie- 
nę ir Gintą Fridmanienę.

Liepos 13-14 naktį apiplė
šė Juozą Kulbį.

Liepos 18-19 naktį apiplė
šė Praną Minkevičių.

Gi Tverijonas buvo kalti
namas tuo, kad pristatė gin
klų1 šitiems prasikaltimams 
atlikti.

Kariuomenės teismas nu
sprendė : Skaminą ir Stanke
vičių sušaudyti, o Tverijoną 
nubausti 4 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

BRAZILIJOJ NUSIKAL
TĘS, LIETUVOJ NU

BAUSTAS.
Kaip jau buvo rašyta, už 

Jrazilijos banko pinigų pa
sisavinimą Vladas Paškevi
čius yra Lietuvoje suimtas ir 
patrauktas teismo atsako
mybėn. Gegužės 30 d. Kau
no apygardos teismas Vladą 
’aškevičių teisė. Kaltina
masis tiek teismo tardytojui, 
tiek pačiame teisme kaltu 
orisipažino. Prokuroras sa
vo kalboje nurodė, kad toks 
naurus darbas, kaip sveti
mos valstybės banko pinigų 
pasisavinimas, labai kenkia 
musų išeivijai ir mažina jos 
pasitikėjimą. Be to, tas ma
žina ir pačios tautos vardą. 
Teismas Paškevičių nubau
dė 18 mėnesių kalėjimo ir 
Brazilijos bankui iš jo pri
teisė 18,000 litų. Tsb.

ŠVEDAMS PASKOLA 
GRĄŽINTA • POPIERI-. 

NIAIS DOLERIAIS.
1930 metais švedai Lietu

voje paėmė degtukų mono
polį. Už tai jie Lietuvai davė 
40 milijonų litų ilgalaikę pa
skolą su tam tikrais procen
tais. Paskolos sutartyje bu
vo numatyta, kad ją ir pro
centus reikės grąžinti dole
riais, tačiau nepažymėta ko
kiais: popieriniais ar aukso. 
Artinantis pirmajai pasko
los grąžinimo ratai, švedai 
norėjo iš Lietuvos atgal gau
ti aukso doleriais. Jie aiški
no, kad dabar popierinių do
lerių vertė yra nukritusi ir 
todėl jie turį nuostolių. Ta
čiau Lietuva rado, kad toks 
švedų aiškinimas yra nepa
matuotas ir nesenai New 
Yorko biržoje Lietuva šve
dams paskolos dalį įmokėjo 
popieriniais doleriais, nes jie 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose yra vienintelė legali va
liuta. Tsb.

BABRAVIČIUS DAINAVO 
PER RADIO.

Dainininkas Babravičius 
aną vakarą Kaune dainavo 
apie 20 minutų per radio. 
Kauno laikraščiai sako, kad 
toks gražus dainavimas te
nai per radio retai girdėti.

KELEIVIS, SO. BOSTON
~ -- t-l

GARSUSIS ŠALIAPINAS
VIEŠĖJO KAUNE.

Visame pasaulyje plačiai 
žinomas rusų dainininkas 
Fiodoras Šaliapinas per Sek
mines viešėjo Kaune. Jis tu
rėjo atskirą koncertą Lr dai-_____  ________ _____ 4
navo valstybės teatre dvie-' nistiniu veikimu. Mickevi- = 80 metų amžiaus, lavonas, 
jose operose. Jo pasisekimas čius buvęs Sovietų Rusijoj,! 
buvo tiesiog milžiniškas. To- dirbęs lietuvių sekcijoj ir pa-' Išaiškinta, kad Baltušniką 
kios pasaulinės garsenybės skui atsiųstas Lietuvon ko- basho augiais Į galvą uz- _ -• __ •1_1___ __ • • TF_  I ” ’ _ ... YYmon nnmlriHYkvrrtiA

15 METŲ KATORGOS UŽ NEPILNAPROTIS UŽMU- 
KOMUNISTINĮ VEIKIMĄ.

Birželio 4 dieną kariuo
menės teismas Ęaune spren- apskr., Raguvos vals., Vežiš- 
dė Kupiškio miestelio gy-' kių kaime laukų griovyje bu- 
ventojo Antano Mickevi- vo rastas to paties kaimo gy- 
čiaus bylą, kaltinamo komu-'ventojo Kazio Baltušniko,

norėjo pasiklausyti visi Kau
no gyventojai.

Lietuvos operos daininin
kas Kipras Petrauskas yra 
senas Šaliapino draugas, 
prieš didijį karą abu drauge 
dainavę garsiame Petrapilio 
“Marijos” teatre.

Šaliapinas Lietuva labai 
susidomėjo ir čia nori pirkti 
savo jaunesniajam- sunui 

našlė. Savo namuose ji nuolatos dvarą. Jis pate rengiasi atei- 
kelia rautus aukštiems Wash-' nančią vasarą praleisti Lie- 
ingtono valdininkams.

munistų organizuoti. Šį pa- ™ušė. nepilnaprotis Antanas 
vasarį Mickevičius buvo su- i Trečiokas, 3o metų amžiaus, 
imtas su nusikalstamaja me- eziskių. kaime,
džiaca (Trečiokas kaltu prisipažino

‘ į ir aiškinasi, jog jis užmušęs
Kariuomenės teismas Mic- Baltušniką todėl, kad pasta- 

kevičių nubaudė 15 metų rasis nuo jo žemės nenusikė-

įtuvoje. Ypatingai jam‘patin
ka Lietuvos kaimų gyveni
mas, kurį jis mini su di
džiausiu pasitenkinimu.

Lietuvos teatras Šaliapi- 
1nui yra tikra meno šventovė, 

Ypatingai pasitai-, nes, kaip jis pats sako, taip

VALGOMŲJŲ DAIKTU 
KAINOS LIETUVOJE.
Javų kainos vis dar silp

nos. Nerodo jokios tendenci
jos kilti. \ ‘ ,
sius dabar orui. Seniau per aukštai stovinčiam teatre, 
sausas oras galėjo smarkiai jam teko dainuoti tik pirmą 
pakenkti derliui, tačiau šio- kartą po. dvylikos metų.

NEPILNAPROTIS, KURIS 
VISKĄ UŽDARINĖJA.
Šiauliuose anądien vaikš-

Kauno laikraščiai prane-'čiojo nepilnaprotis ir už- 
ša, kad paskutiniais laikais‘darinėjo duris, langus ir lan- 
valdžia pradėjo imti ekstra j ginęs. Šiaip nieko blogo ne
mokesnį už sodnus. Vienas.darė. Jį sekiojo būrys vaikų, 
namų savininkas, kuris turi ■ Jis nuėjo į turgų ir uždangs- 
Kalnų gatvėj prie savo na- tinėjo ūkininkams ant veži
mo 5 vaisinius medžius, tu-’mų prekes, ledų pardavinė- 
rėjo užmokėti 200 litų mo-Į tojams užtrenkdavo dėžes, 
kesnio už sodną. 1 i moterims užvoždavo krep-

--------------- 1 šius ir t. p.
KĖDAINIŲ DVARĄ NORI; 
DOVANOTI SMETONAI.

Lietuvoj yra susidaręs če- 
batlaižių komitetas, kuris 
nori nupirkti ir dovanoti 
Smetonai dvarą. Esą jau nu-1 
žiūrėta keliatas dvarų, tų 
tarpe ir Kėdainių buvusis 
Totlebeno dvaras. Šis dva
ras yra vienas gražiausių i 
Lietuvos dvarų: arti miesto* 
ir gelžkelio, ant Dotnuvėlės 
upelio kranto, yra parkas, 
rūmai ir apie 60 ha geros že
mės. Esanti tik viena kliūtis, 
kad dvaras yra išnuomotas 
24 metams ir dar nė pusė to 
termino neišėjus.

Nežiūrint senyvo amžiaus, 
Šaliapino balsas dar labai 

22 dieną gražiai skamba, jo vaidybi- 
Kaune rugių centneriui mo-'nė kūryba nepalyginamai į- 
kėjo 9U lito, kviečiams—16 ’dedama kiekvienan daly- 
litų, miežiams — 10 litų, avi- kan. Įvertindamas Šaliapino 
žoms — 10 litų, bulvių cent. nuopelnus Lietuvai ir menui, 
mokama — 5 litai. Sėmenų Smetona apdovanojo Šalia- 
kilogramui mokama 45 cen-1 Piną Gedimino ordino pir- 
tai.

Kauno rinkoje privežama 
ivairių maisto produktų. Jų 
kainos krinta. Grietinės lit
ras kainuoja 1.10 lito, dideli 
sūriai kainuoja 1 litą, ma
žesni 75 centus. Sviesto kilo
gramui mokama 2 litai 80 
centų. Kiaušinių štukai mo
kama po 7 centus. Lašinių 
kilogramui mokama 2 litai 
50 centų. Naminių dešrų ki
logramas kainuoja 2 litai 20 
centų. Spanguolių kilogra
mas kainuoja 30 centų. O- 
buoliai palyginus gana bran
gus; jų kilogramui mokama 
2 litai 30 centų.

Klaipėdoje 22 gegužės 
rugių centneriui mokėjo 9Y2 
lito, kviečių cent. mokėta 16 
litų, miežiams — 9 litai, avi
žoms — 10 litų, bulvėms — 
4i/2 lito.

Marijampolėje rugių cent. 
mokėta^ 9 litai, kviečiams 15 
litų, miežiams 8 L? lito, avi
žoms 9 litai, bulvėms —4 lt.

Šiauliuose rugių centneris 
kainuoja 9 litai 50 centų, 
kviečių — 17 litų, miežių— 
10 litų, avižų — 10 litų, bul
vių — 4 litai.

Panevėžy rugių cent. mo
kama 9 litai, kviečiams mo
kama centn. po 16 litų, avi
žoms — 9 litai, miežiams — 

‘9 litai, bulvėms — 4 litai 50 
centų.

piną Gedimino ordino pir
muoju laipsniu. Šaliapinas 
turi ir kitų valstybių meda
lių. Iš Kauno Šaliapinas iš
važiavo gegužės 27 dieną, 
žadėdamas čia netrukus vėl 
atsilankyti. Tsb.

LIETUVA PLĖS PREKY
BĄ SU ŠVEDIJA.

Birželio pradžioje Lietu
voje lankėsi kai kurių švedų 
laikraščių bendradarbiai ir 
Lietuvos garbės konsulai 
Švedijoje. Ta proga jie su
sipažino su Lietuvos preky
ba, Klaipėdos pramone ir 
kitais dalykais.

Grįžę atgal Švedijon laik
raštininkai ir konsulai prie
lankiai atsiliepė apie Lietu
voje gaminamas prekes ir 
ragino savo įstaigas, kad jos 
užmegstų artimesnius pre
kybinius ryšius su Lietuva. 
Atitinkamos Švedų įstaigos 
tuo paraginimu susiįdoma- 
vo ir rengiasi kai kurioms 
Lietuvos įmonėms duoti už
sakymų. Tsb.

STATOSI PERKŪNSAR
GIUS.

Vinkšniniai, Biržų apskr. 
Praėjus pirmai perkūnijai ir 
pridarius daug žalos, ūki
ninkai vienas po kito susirū
pino savo triobas apsaugoti 
nuo gaišių, todėl čia beveik 
visi įsirengė perkūnsargius.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

I -------- ■ «

Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveiksiu,
223 pusi, didžio, apie 15d įvairiu eiiię, tinkam ų 

.deklamuot viešuose susirinkimuose. .

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Knygoje yra trijų Hjii< eilėa:
TAUTIŠKOS, OEIMINISKOS I« DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiaaaia eilių knyga lietuvių kalbaja.
KAINA TIK $1.00.

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas t arėtų papuošti sava knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nmaeiitęs tų knygų _---------
siųst “Mansy Orderis". Popierinius 
stam konrerte, bet reikia aMkiai 
resų ir nepamiršt prilipint už 2c. markų.

“KELEIVIS"
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

IŠ ARGENTINOS ATVY
KO GAUČYS.

Šiomis dienomis Kaunan 
atvyko iš Argentinos Lietu
vos pasiuntinybės sekreto
rius P. Gaučys. Argentinie- 
čiai sako, kad jis pridaręs 
jiems daug nesmagumo, 
daugelį įskundęs fašistinei 
valdžiai esant “bolševikais.”

. ................................................................................................... .

ŠVEDŲ 
AMERIKOS 

linija
r Iš ~New Yorko 
į KLAIPĖDĄ. 
■Per Cothenburgą

GREITA 
_______JKELIONĖ 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
Didelė Ekskursija 

Rengiama 
Liet. L. A. Sąjung. Amerikoje

Modemišku baltu motorlaiviu 
“GRIPSHOLM” 

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS (JULY) 3 d., 1934 

Kiti išplaukimai 
Drottningholm 
Gripsholm 
Kungsho’m 
Drottningholm

Kreipkitės į vietinį agentą, arba: 
Swedish American Line 

10 ŠTATE ST, BOSTON, MASS? 
21 Statė St., New York, N. Y.



Aštuntas Puslapis. KELEIVIS, SO. BOSTON
• 1 ■ J 'JW! '■

Vietinės Žinios
Muštynės prie Ganiprausko 

dirbtuvės.
Prie Ganiprausko odų 

dirbtuvės West Lynne įvyko 
tarp darbininkų muštynės 
dėl unijos. Sakoma, kad Ga-

No. 26. Birželio 27 d., 1934 m.

-T""*
SOUTH BOSTONO GENG-!nių niekas nematė, nes dori niprausko dirbtuvėje (Goni-

STERIAI ŠAUDOSI. ........... ................................žmonės tuo laiku visi miego- prow Kid Co.) darbininkai 
jo, o gengsteriai vieni kitų priklauso neprigulmingai u- 
—niiai, kuriai kiti unijistai 

------  —;—- priešingi ir dėl to kilo riau- 
Prasideda bankierių bylos, šes. Devyni buvo areštuoti ir 

Federalis grand jury Bo- r bausti iš viso $205. Tarp

Panedėlio naktį vienas buvo: neišduoda, 
peršautas prie Congress

' Hali kliubo.
Apie 4 valandą šio pane-j _______ ______

dėlio rytą South Bostone pa- stone apkaltino 15* bankie- ’ nubaustųjų yra Petras Kau- 
sigirdo šaudymas. Šaudėsi rių jei išeikvojimo pinigų Pelis» Albertas Subačius, 
gengsteriai prie Congress uždarytuose bankuose. Tarp! Aleksandras Akulevičius,1 
Hali kliubo, kuris randasi apkaltintųjų yra ir Continen-'Kranai Malinski®. ir Jonas
ant kampo Broadway ir C st tai National Banko viršinin- 
Girdėjosi kokie penki ar šeši kai.
šūviai. Timothv J. Coffey, Federal National Banko 
33 metų amžiaus 
gengės narys, tapo mirtinai traukiami 
peršautas dviem šūviais, šeš
toj policijos nuovadoj tuoj 
gauta telefonu reikalavimas 
pagalbos. Per telefoną iste
riškai šaukė moteriškas bal
sas : •

-“Policija! policija! Sku
bėkit greitai ant Third stree- 
to. Čia yra žmogus peršau
tas!”

Trys policmanai pradėjo
rengtis. Jie susėdo j automo- banke žuvo, dabar badauja, 

i Nežiūrint visa to, Salemo 
nuovadon atėjo teisėjas Williams davė Mul-

Gustino buvusieji viršininkai taipgi 
___11__ 1 atsakomybėn. 
Prieš juos yra da 14 apkalti
nimų. Kartu su jais turės 
stoti ir buvusis to banko pre
zidentas ir didelis katalikas 
Mulloney. Pasirodo, kad 
prieš Banko užsidarymą ji
sai yra padavęs savo pačiai 
$70,000. Mulloney gyvena 
Gloucestery, kur turi milio- 
nierską palocių įsitaisęs, o 
žmonės, kurių pinigai jo

Dusevičius. Muštynių laiku 
nukentėjo Antanas Arlaus
kas. Edvardas Glinskis ir 
keliatas kitų.

tfT iUeach-
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Numato $37.50 taksų namų 
savininkams.

Namų numeriai bus surašyti Tuoj atsidarys East Bostono 
tunelis.

Apie East Bostono tuneli 
' rašyta.

ant šalygatvių.
Bostono miestas nutarė su-

rašyti visus namų numerius ^.uv?. Keleivy' — 
ant šalygatvių, taip kaip da- šiomis dienomis jis jau bus 
rema pietuose. Prie to darbo sudarytas automobiliams ir 
pristatyta 50 bedarbių, kurie į brokams. Už pervažiavimą į

Sandariečių apskritys turės 
pikniką.

Sandariečių 1-mas apskri
tys rengia 20 metų jubilė- 
jaus pikniką Maynarde 1 
liepos dieną. Busią šokių, 
visokių lenktynių ir kitokių 
pamarginimų. Lietuvių dru- 
tuolis Franas Juška risis su 
airių drutuoliu John’u J. 
Malloney, o P. Neviackas 
imsis su ristiku B. V. Bus ir 
gražuolės renkamos

Tai. Porter 3789

Dr. John Repšius
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai ak v. 

C AM BRIDO E, MASS.

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
VEDA VISOKIAS PROVAS 

Daro visus legalius dokumentus 
317 E STREET 

(Kampas Broadway) 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Telefonas: South Boston 2732 
Namų: Talbot 2474.

Dr. Jos. Lutkevičia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos:
Nuo 1 iki 3 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakare

• 214 Chestnut Street
Chelsea, Mass.

Telefonas: Chelsea 1105
*

bilių ir išvažiavo. Tuo tarpu 
policijos i 
svyruodamas vyras ir sako: ]Oney pačiai leidimą pasiim- 

“Mane peršovė! Greitai ti iš tos $70,000 sumos kas 
vežkit mane ligoninėn!” sąvaitę po $150 savo pragy-

Ištaręs tuos žodžius, jisai venimo reikalams, pakol by- 
sugriuvo. Tai buvo gengste- 
ris Coffey. Viena kulipka 
buvo sutrupinus jo petį ir 
pramušus plaučius, o kita 
sustojus širdy. Tačiau gengs- 
teris spėjo -da ateiti policiios 
nuovadon. Iš čia jis tuoj bu
vo nugabentas miesto ligoni
nėn. Tenai prie jo pastatytas 
policmanas ir viena steno- 
grafistė, kad užrašyti kiek
vieną jo žodį, ką jis polic- 
manui pasakys. Bet iki šiol 
jis nieko nepasakė.

Tuo tarpu tie trįs policma
nai, kurie išvažiavo automo- 
bilium šaudymosi vieton, pa
stebėjo apie B streetą 4 vy
rus bėgant Bostono link. Po
licmanai išsitraukė revolve- 

.rius ir liepė jiems sustot, ki
taip šausią. Bėgusieji sustojo 
ir trejatą jų policmanai par
sivežė į šeštąją nuovadą. 
Jie vadinasi Joseph Cumf- 
rey, Frederick Germain ir 
George Hamilton. Visi trįs 
da jauni, nevedę, gyvena 
South Bostone. Juos įtaria 
šaudymu. Vieno kišeniuje 
rasta da neiššauta gilzė. Ant 
Broadway, ties minėtu kliu- 
bu, rastos dvi kulipkos įlin- 
dusios į duris ir vienas tuš
čias revolveris numestas. Iš 
šitų davinių matyt, kad buvo 
šaudyta iš dviejų ar trijų 
skirtingo kalibro revolverių.

Policija nustatė, kad šau
dymas įvyko prie šitokių 
apystovų:

Į minėtą kliubą atėjo Ti- 
mothy Coffey su kitu gengs- 
teriu ir pradėjo belstis į du
ris. Tai buvo apie 4 valandą 
panedėlio rytą. Prižiūrėto
jas jų neįleido, nes jie kitos 
gengės nariai. Į tą kliubą į- 
leidžiami tiktai saviškiai. Iš 
to kilo ginčas ir kaip tik Cof
fey su savo sėbru išėjo į gat
vę, tuoj pasigirdo šūviai. 
Kas šaudė, iš pašalinių žmo-

vieną pusę bus imama 25 
centai. Kas norės juo nuola
tos naudotis, nuvažiuot ir 
sugrįžt, tam kaštuos po 50 
centų į dieną. Be to, jeigu 
važiuojant kam pritruks ga
zolino, tai reikės mokėti $1 
už galioną. Trafikui tvarkyti

la nėra išspręsta.

Mandagus plėšikas.
Į Rožės Millen’ienės res

toraną ant Huntington avė. 
atėjo aną vakarą vyras ir pa
prašė alaus. Kai kiti svečiai 
išėjo, jis priėjo prie šeimi
ninkės, užmokėjo už alų ir 
sako: “Atsiprašau, poniute, 
aš atėjau plėšti. Prašau ati
daryti kasą.”

“Atsidaryk tu pats!” at
sakė nustebus moteris.

“Butų geriau, kad tamsta 
atidarytum,” tvirtino plėši
kas.

Moteris atidarė kasą, o 
“svečias” išėmė iš jos $40 ir 
labai atsiprašė, sakydamas: 
“Man labai tamstos gaila, 
bet pinigai man būtinai rei
kalingi. Aš turiu labai įta
kingų draugų ir aš tikiuos 
galėsiąs sugrąžinti tamstai 
kiekvieną centą.”

Iš užpakalio tuo tarpu įnė- 
jo restoranan vienas tarnau
tojas. Banditas pažiurėjo į jį 
ir atsisukęs vėl į šeimininkę 
tarė:

“Aš busiu tamstai labai 
dėkingas, jeigu tamsta nie
kam apie tai nesakysi.”

“All-right!” atsakė mote
ris.

Išeinant jam per duris, ji 
padavė jam pluoštą lapelių 
ir pridūrė:

“Ve, paskleisk šiuos skel
bimus tarp publikos, gal ge
riau biznis eis.”

“Su mielu noru!” atsakė 
plėšikas paimdamas lape
lius.

Busas užsidegė.
Netoli Westono pereitą 

nedėldienį užsidegė busas, 
kuris ėjo iš New Yorko į Bo
stoną. Apie 20 pasažierių 
turėjo išlipti ir laukti, kol 
pribuvę ugniagesiai prašali
no pavojų.

PUIKIAUSIS IR LINKSMIAUSIS

PIKNIKAS
Rengia S. L A. Arlingtono 175 kuopa, 

Nedėlioję, LIEPOS 8 Dieną, 
Lietuvių Tautiško Namo Parke, 

Šalę Winter St, Keswick Road, Montello, Mass. 
Pradžia 11 valandą ryte.

šiuoTni kviečiame visus lietuvius ir lietuves iš Bostfno ir apylin- 
kinių kolonijų j puikiausi ir didžiausi pikniką šiame sezone.

Rengėjai dėjo visas pastangas padaryti šią pramogą nepamiršta
ma ant visados ir todėl paruošė įvairius kontestus su dovanomis. 
Bus įvairių žaislų, bus geriausia muzika, kuri linksmins visus—ir 
jaunus ir senus. Bus įvairiausių gėrimų ir valgių.

Dalyvaus žymesni visbome nės veikėjai.
Širdingai kviečiame visus, RENGĖJAI.

P. J8.—Kas nori važiuoti ant buso, tegul ateina pas sekretorę Marie 
Bagocius. advokato Bagočiaus ofise, 253 Broadway, ir užsisako vie
tą prieš 2 liepos.

gauna pašalpą iš miesto ir 
moka tokį darbą atlikti. Vi
sų pirma rašymas numerių 
ant šalygatvių pradėta Rox- 
bury ir trįs gatvės jau už
baigtos. Į 3 mėnesius visas 
Bostono' miestas busiąs ši
taip surašytas. Tas labai . . . ------ „ -
naudinga trokams ir kitiems ir mokesmui kolektuoti bus 
vežimams, kurie pristato or- ■ Pastatyta 50 pęlicmanų, ku- 
derius į namus. Dabar namo rle. kastuos apie $100,000 į 
numerį kartais labai sunku mėnesį. Todėl manoma, kad

Miesto valdžios išlaidos 
pasidarė tokios didelės, kad 
namų savininkams politikie
riai ruošiasi lupti da vieną 
kailį nuo nugaros. Kitaip sa
kant, jie ruošiasi kelti mo
kesčius ant namų. Sakoma, 
kad šių metų mokesčiai pa
sieksią jau ,$37.50 nuo tūks
tančio. Vadinasi, jeigu na
mas bus įkainuotas $8,000, 
tai savininkas turės užmo
kėt miestui $300.

I ~BAY V1EW i
MOTOR SERVICE I

Telephone 
So. Boston 

1058

DR. G. L. K1LLORY
60 Scollay Square, Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

surasti, o užrašius jį ant ša- 
lygatvio, jis matysis iš tolo. 
Laiškanešiams tas irgi pa
lengvins darbą.

Socialistų kuopų susirin
kimas.

Birželio 29 d., ateinančios 
pėtnyčios vakare, “Kelei
vio” ofise . bus Cambridge’- 
aus ir So. Bostono socialistų 
kuopų susirinkimas. Yra 
daug svarbių rekalų, todėl 
reikėtų į šį susirinkimą atsi
lankyti visiems draugams. 
Malonękite nesivėlint, kad 
galėtumėm anksčiau užbaigt 
reikalus. Šiame susirinkime 
bus apkalbama ir pikniko 
reikalas, nes daržas ir sve
tainė jau paimta.

V. Aniesta.

Nežinia keno rankomis 
valdomas automobilius Cam- 
bridge’uje parmušė Annię 
Bailey, 75 metų senukę, ir 
nesustojęs pabėgo. Senukei 
buvo sulaužyti kaulai ir ji 
nugabenta ligoninėn vos gy
va.

i

tas tunelis miestui neš dide
lių nuostolių, neskaitant jau 
tų $19,000,000, kurie buvo 
išleisti jo iškasimui. Tai bu
vo senojo majoro Kuries su
galvotas skymas. Sakoma, 
kad kai kas pasidarė iš to 
milionus. O žmonės dabar 
turės nuolatos mokėti dide
lius mokesnius.

Gavo 8 metus kalėjimo už 
“džiurės pafiksinimą.”

John J. Donnely pereitą 
sąvaitę buvo nuteistas 8 me
tams kalėjimo užtai, kad pa. 
pirkdavo prisaikintuosius 
teisėjus (džiurininkus) civi
linėse bylose, kad gavus 
prielankų sprendimą.

«
i
i
♦•_____________________________
J Taipgi taisome Automobilius ir 

Trokus visokių išdirbysčių.

Petcr Trečiokas ir 
Joe Kapočiunas — savininkai.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 

Modelis 1934 metų 
Kainos nuo $645 iki $1045

F. 0. B. Factory

♦

s
»i
ii
• Taisymo ir demonstravimo vieta:
♦ IT,. ».r ttut

I

Tel. So. Boston 2666.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

251 BR0ADWAY. tarp C ir D et. 
SO. BOSTON, MASS.

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.________r_____________ ________a________ _____

SO. BOSTON, MASS. į

Sidabras išvažiavo SLA. 
seiman šią sąvaitę.

Bostoniečiams žinomas 
laivakorčių agentas p. Sida
bras išvažiavo į SLA. seimą 
tik šį panedėiį, nes biznio 
reikalai neleido’ jam išvykti 
pereitą sąvaitę. Taigi seimą 
jis pasieks tik trečią dieną 
po jo atsidarymo.

Harvardo f universitetas 
užbaigė jau 298-tus mokslo 
metus. Pereitais metais viso
kie turčiai suaukavo tai mo
kyklai $2,6011469.

Dorchesteryje p^s Bene
diktą Žurkevičių sudegė viš- 
tininkas su 50 vištų.

East Bostone “Cunardo” 
linijos prieplaukoj šį pane- 
dėlį rasta prigėręs nežino
mas žmogus.

A.J.NAMAKSY • 
Real Estate & Insurance J 

366 W. BR0ADWAY. Room 1 | 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So. Boston 3357. |
187 Minot St., Dorchester, Mass. | 

Res. Tel. Talbot 8392. •

Joseph W. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dienų ir Naktj.
494 BROADWAY SO. BOSTON 

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

So. Boston TeL 1437-M

[iettmos^ Valstybinė

ine
✓

• •

IMPORTUOTA TIESIOG IŠ KAUNO-LIETUVOS
GALIMA GAUTI PAS ŠIOS APIELINKĖS GĖRIMŲ 
PARDAVĖJUS, SEKANČIOSE VIETOSE:

P.CHAPLIKĄ, 157 BROADWAY, SO. BOSTONE 
S. BLINSTRUBĄ, 300 BROADWAY, SO. BOSTONE 
CLOCK TAVERN, 342 BR0ADWAY, SO. BOSTONE

So. Bostono Lietuviti Piliečių KUube
WORCESTER, MASS., PAS':

P.ZAVORSKAS, 185 MILLBURY ST., WORCESTER 
HOTEL VERNON, 16 KELLY SQUARE, WORCĘSTER 
Lithuanian' Naiuralization Club,

6 VERNON STREET, WORCESTER

ATLANTIC PHARMACAL CO.
204 M ILK STREET, BOSTON, MASS.

importers and wholesalers Vincent A. .lenkins

Dr. Leo J. Podder
Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 7 iki 8 vakare.

222 HUNTINGTON AVĖ., 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvealth 4570.

Tel. University 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVĖ DENT1ST* 
VALANDOS: 9-6 ir 7-9.

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

i.

PARKVAY AUTO
SERVICE
and FILLING STAT1ON 
Taipgi Geriausia Taisymo Virt*.

Jeigu norite, kad Jūsų automo
bilius ilgai laikytų, duokit patai
syt mums. Darbas geras, kaina 
prieinama . Jeigu norite, kad jūsų 
karas gerai trauktų, imkit* gazo
liną pas mus.

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

Telefonas: So. Boston 0777.

LIETUVYS
OPTOMETRISTAS1

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir aniblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broadway, So. Boston, Mass.I

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevicia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
. / laidotuvėse.

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

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS
Tel. Brockton 4118

i

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2629, 2173 ir 2799

e

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų. Vartoja X-Ray 
aparatą ištyrimui vidurių ir plaučių ligų. Ekzaminuoja kraują, šlapu
mą, ir spiaudalus savo laboratorijoj. Suteikia patarimą laiškais kitur 
gyvenantiems. 15 metų praktikos.

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—8:30 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Pinigu Siuntimas

f

Per

A.f.SWEETROS AGENTŪRĄ 
NUSIUNČIAME PINIGUS į VISUS 

' PASAULIO KRAŠTUS.
Ypatingai gerai jtetarnaujam j 

LIETUVĄ ir SOVIETŲ RUSIJĄ 
Siunčiame Kabeliu. Laivakortės ant visų Linijų. 

A. F. SWEETRA 
135 NEWBURY ST, LAWRENCE, MASS.

y




