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Šaudo Darbininkus.
SAN FRANCISCOJ TIK
RAS KARO LAUKAS.

Kariuomenė puola streikie- 
rius bombomis ir kulkasvai- 
džiais. Du užmušti, 69 su

žeisti.
San Franciscos uoste, kur 

streikuoja laivų krovėjai, 
pereitą sąvaitę buvo didelis 
kraujo praliejimas. Kapita
listų kontroliuojama polici
ja ir kariuomenė puolė strei- 
kierius, kurie kovoja už 
duoną, ir pradėjo juos šau
dyt iš kulkasvaidžių ir nuo- 
dyt troškinančiomis dujo
mis. Pačių kapitalistų spau
da sako, kad San Franciscos 
miestas išrodė kaip karo 
laukas. Du darbininkai bu
vo nušauti ir 69 sužeisti. Iš 
to skaičiaus 38 streikieriai 
buvo užnuodyti gazinėmis 
bombomis ir sumušti polici
jos lazdomis, o kiti krito 
nuo kariuomenės kulipkų.

Šitokios baisios darbinin
kų skerdynės Amerikoj se
nai jau nebuvo. v

Ir šitą skerdynę išprovo
kavo patys kapitalistai su 
savo valdžia. Jie gerai žino
jo, kad darbininkai strei
kuoja, tačiau prisisamdė 
skebų ir po policijos apsau
ga pradėjo uostuose darbą. 
Streikieriai, kuriems darbas

NRA Pabrangins 
Duoną.

Nuo šio panedėlio visoms 
duonos kepykloms Jungti
nėse Valstijose įvestas NRA 
nustatytas kodeksas, kad 
pašalinus tarp kepyklų kon
kurenciją ir pakėlus duonos 
kainą. Taigi, ačiū NRA, da
bar bedarbiams bus jau 
sunkiau ir duonos nusipirk
ti. Stambios duonos kepimo 
korporacijos pasidarys iš to 
naujus milionus.

Keleivio Telefonas
So. Boston 3071 METAI XXIX

Rusijoj Prasidėjo 
Komunistų Parti

jos Valymas.
Iš Maskvos pranešama,

Kruvinos Riaušės 
Amsterdame. 

Alkanos bedarbių minios 
degina tiltus ir bažnyčias.
Olandijos vyriausiame 

tuose vėl prasidėjo komuni- mieste Amsterdame pereitą 
stų partijos valymas. Parti- sąvaitę prasidėjo kruvinos 
jcs “valymą” yra įvedęs na- bedarbių riaušės. Toj mies- 
bašninkas Leninas, kuris sa- to daly, kuri vadinasi Jor- 

kad geriau turėti damm, alkanų žmonių mi
nia sudegino du tiltu, o pe
reitą nedėldienį keli šimtai 
bedarbių puolė bažnyčią ir 
norėjo ją sudeginti, sakyda
mi, kad tai yra mulkinimo 
įstaiga, kuri liepia darbinin
kams kentėti ir laukti “už- 
mokesnio danguje,” tuo tar
pu kai patys kunigai su ka
pitalistais nori dangišką gy
venimą turėti ant žemės.

Pereitos sąvaitės riaušėse 
Amsterdame 9 žmonės buvo 
užmušti ir daugiau kaip 50 
buvo sužeista. Riaušės pra
sidėjo dėl to, kad miestas 
sumažino tiekiamą bedar
biams pašalpą. Demonstra
cijoms krikdyt buvo pašau
kta kariuomenė, į kurią 
žmonės svaidė akmenimis 
nuo stogų. Kariuomenė šau
dė į visas nusės.
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|kad šiomis dienomis Sovie-

10,000,000 Vis Dar 
Neturi Darbo.

O valdžia skelbia, kad dar
bai nuolatos “eina geryn.”

NRA ir kitos federalinės 
valdžios agentūros nuolatos 
skelbia, kad darbai eina ge
ryn, bedarbių skaičius nuo
latos mažėja ir algos kyla.

Bet Amerikos Darbo Fe
deracijos skelbiamos skait
linės parodo visai ką kita. 
“Peržiūrėję visą progresą, 
koks buvo padarytas nuo 
NRA įvedimo,” sako fede
racijos pranešimas, “mes 
randame, kad samda dau
giausia pakilo pereitų metų 
liepos ir rugpiučio mėne
siais, kuomet buvo sutrum-

kydavo, 
mažesnę, bet geriau discip
linuotą organizaciją, todėl 
visokie silpnavaliai ir nu
krypėliai nuo partijos “lini
jos” būna kartas nuo karto 
šluojami laukan. Taip ir 
Trockis buvo iššluotas. Tik 
keista, kad jis buvo išmes
tas iš partijos ir ištremtas iš 
Rusijos kaip tik dėl to, kad 
perdaug griežtai stojo už 
Lenino taktiką.

Farmeriai Svarstys 
Valdžios Politiką.
Šį panedėlį Madisono 

mieste, Wisconsino valsti
joj, susirinko Amerikos ko
operatyvų Instituto konfe
rencija, kurioj dalyvauja 
susirinkę iš visos šalies že
mės ūkio vadai. Jie svarstys 
federalinės valdžios varto
jamus budus žemės ukiui 
kelti ir paskui pareikš savo 
nuomonę šitais klausimais. 

• Institutas yra švietimo į- 
staiga, kurią užlaiko didieji 
Amerikos farmerių ko-ope- 
ratyvai.

Norėjo Nušaut Hitlerį;
Dabar Jisai Pasislėpė.

JO VARDU KALBA 
RUDOLPH HESS.

reiškia duoną, negi galėjo j pintos darbo valandos. Per 
ramiai žiūrėti, kaip skebai tuo^.du mėnesiu bedarbių 
užima jų vietas. Jie turėjo skaičius nukrito nuo 11,- 
savo teises ginti. Ir jie pa- 800,000 iki 10,100,000.

Įkurtas Vyriausis
Darbo Tribunolas.

Prezidento Roosevelto pa
stangomis buvo sudarytas 
ir jau pradėjo veikti Natio- 
nal Labor Relations Board, 
kuris tarnaus kaip vyriausis 
tribunolas darbininkų rei
kalams spręsti. Jis susideda 
iš trijų vyrų, būtent, Wis- 
consino universiteto profe
soriaus Garrisono, Chicagos 
universiteto profesoriaus 
Milliso ir buvusio Massa
chusetts darbo komisionie- 
riaus Smitho.

Šito tribunolo pareiga bus 
spręsti darbininkų ginčus su 
kapitalistais, kad išvengus 
kruvinų streikų ir lokautų.

užima jų vietas. nuo 11,-

stojo skebams kelią. Tuo
met policija pradėjo svai-

“Nuo rugpiučio iki sau
sio mėnesio bedarbių skai-

dyt į streikierius bombas su čius vėl pakilo beveik ligi to 
nuodingomis dujomis, pra- paties skaičiaus, kaip buvo 
dėjo mušti pikietus lazdo- Prieš NRA. Tiksliau pasa
ulis ir šaudyt. Associated kius, sausio pabaigoje be- 
Press žinių agentūra prane- darbių buvo jau 11,775,000. 
ša, kad vienas policmanas' , “Atėjus pavasariui ir at
stovėdamas kryžgatvy iš- sudarius sezoniniams dar- 
šaudė į streikierius visus sa- b?1118’ aPie 1,000,000 žmo- 
vo šovinius iš šautuvo, o pa- gavo darbo, tačiau ge- 
skui da išsitraukė revolverį gūžės mėnes^bedarbių bu- 
ir šitą ištuštino į žmonių mi
nią.

vo dar 10,600,000 su vir- 
(šum, taigi daugiau, negu pe- 

Kada visi policijos žvėriš- re^/ašarą.
kūmai neįstengė alkanų 
streikierių sulaikyti, tada 
gubernatorius atsiuntė vals
tijos kariuomenę su kulka- 
svaidžiais.

Pasipiktinę kapitalistų 
žvėriškumais, San Francis
cos ir kiti Pacifiko pakraš- 
čio darbininkai tuoj prade- Streikas Ant FariUOS 
jo tartis apskelbti generali
nį streiką. Vežikai jau su
streikavo. Streikas plinta vi
su pakraščiu ir pasiekė jau 
Seattle, miestą. Streikuoja 
jau apię 50,000 darbininkų.

Taigi nežiūrint ką kapita
listų spauda skelbia, darbi
ninkams nesimato jokio pa
gerėjimo. Darbininkams 
Dasidarė da sunkiau, nes 
pragyvenimas žymiai pa
brango.

Kun. Vipartas Gau
na Grąžinančių 

Laiškų.
Nežinomi asmenys žada 

Westvillės lietuvių kleboną 
užmušti.

Westville, III. — Šio mie
stelio lietuvių tautinės baž
nyčios klebonas kun. Vipar
tas gavo keliatą grasinančių 
laiškų. Buvęs tenai jo pirm- 
takunas kun. Mikalauskas 
taipgi gaudavo tokių laiškų, 
bet nekreipdavo į tai jokio 
dėmesio. Vieną rytą jis ta
čiau buvo rastas nužudytas 
ir pakartas. Jo- vieton tuo
met nuvažiavo iš Pitts
burgho kun. Vipartas. Ir ne
užilgo jis gavo grąsinantį 
laišką. Laiškas buvo rašytas 
mašinėle, bet lietuviškai. 
Dabar jis gavo da du tokiu 
laišku. Autoriai sako: tau 
bus taip pat, kaip buvo kun. 
Mikalauskui.

Kun. Vipartas padavė 
tuos laiškus policijai, kuri 
dabar jieško kaltininkų. 
Yra spėjama, kad tuos laiš
kus rašinėja romiečiai kata
likai, nes kun. Vipartas yra 
tautinis kunigas ir Romos 
popiežiaus nepripažįsta. 
Toks pat buvo ir nužudyta
sis kun. Mikalauskas.

Per “Fordžiulajų” 
Užmušta 176 Žmonės
Sužeistų vienam tik New 

Yorke buvo 2,200.
Amerikos spauda džiau

giasi, kad šįmet Nepriklau
somybės Paskelbimas 4 lie
pos atšvęsta labai išmintin
gai, nes “vos tik 176 žmonės 
buvo užmušti.” Tiesa, sužei
stų buvo nemaža; viename 
tik New Yorko mieste 2,200 
žmonių reikėjo gydyt; bet 
palyginus tai su senesniais 
laikais, šitais skaičiais tik
rai esą galima “pasidžiaug
ti.”

Daugiausia nelaimių butą 
1931 metais; po to laiko jos 
kas metai jau eina mažyn, 
būtent:

1931 m. užmušta
1932 m. užmušta
1933 m. užmušta
1934 m. užmušta
Daugiausia nelaimių bū

na su automobiliais ir van
deny. Šįmet 4 liepos auto
mobiliai užmušė 69, nusken
do 70.

483
243
184
176

VAIKAS UŽMUŠĖ PIKTĄ 
BULIŲ.

Rėmus, Mich. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo nepapras
tas atsitikimas. Penkiolikos 
metų vaikas, Decota Lenon, 
pradėjo erzinti ganykloj di-

Bridgeton, N. J. —Šiomis 
dienomis čia sustreikavo 
250 darbininkų Seabrook 
farmoj, kur auginamos dar
žovės ant didelės skalės. 
Streikieriai farmą pikietuo- 
ja, tačiau. streiklaužiams 
dirbti nekliudo. Kiek anks
čiau čia buvo ir sumišimų.

MOTERIS PASMERKTA 
PAKARTI.

Pereitą sąvaitę Los Ange- 
_ IH les mieste teismas nuteisė

delį ir piktą bulių. Bulius pakarti motetų vardu Nellie 
palenkė galvą ir puolė vai- Madison, kuri kovo mėnesy 
ką. Šis leidosi bėgti. Bet ma- užmušė savo vyrą. Jeigu 
tydamaS, kad pabėgt nega- bausmė buą įvykdyta, tai 
lės, o pasislėpti nėra kur, Nellie Madison bus pirmuti- 
vąikas nutarė gintis. Jis pa- nė moteris pakarta Califor- 
ėmė obuolio didumo akme- nijoj. Viena moteris jau 
nį ir atsisukęs paleido į puo- prieš tai buvo tenai pasmer- 
lantį bulių. Akmuo pataikė kta miriop, bet vėliau mir- * • • • » 1 • • 1• . • « — • • « « •tiesiai tarp akių ir bulius ties bausmė jai buvo pakeis- 
krito negyvas. ta amžinu kalėjimu

Lietuvių Kapinėse 
Iškastas Nunuody

tas Žmogus.
Keli mėnesiai atgal Law- 

rence’o lietuvių kapinėse 
buvo palaidotas tūlas Karo
lis Gribokas. Jisai buvo su
sirgęs plaučių uždegimu ir 
išvežtas ligoninėn mirė. 
Mirties priežastis buvo už-; 
rekorduota kaip plaučių už-! 
degimas. Bet velionis buvo; 
apdraustas ant $12,000, Ė|HetaS“ifeitraukė revolTėd

2,000,000 rudmarškinių pa
leista “atostogoms,” o pas
kui jie busią “arpuojami.” ,

Pereitą sąvaitę Hitleris 
per plauką tik nebuvo nu
šautas. Jį norėjo nudėti 
Breslau miesto policijos vir
šininkas Edmund Heines, 

; žymus nacių šulas. Hitleris 
; norėjo jį areštuoti, nes įtarė 
i jį prigulėjus prie sąmokslo.

kada jo našlė pareikalavo iš 
apdraudos kompanijos pi
nigų, kompanija atsisakė 
mokėti ir ėmė tyrinėti velio
nio mirties priežastį. Šiomis 
dienomis Gribokas buvo iš
kastas iš kapinių, jo viduriai 
buvo išegzaminuoti ir buvo 
rasta didelė daugybė nuo
dų. Pasirodo, kad nuodai 
buvo jam įduoti gulint ligo
ninėj. Bet kas tų nuodų jam 
“užfundijo,” sunku pasaky
ti. Policija dabar kamanti
nėja Griboko našlę ir jos 
burdingierių. Sakoma, kad 
ji norėjusi apdrausti buvusį 
savo vyrą net ant $29,000, 
bet apdraudos kompanija 
tokiai sumai jo nedraudusi.

Kur Moteris “Bosau- 
ja,” Laimės Nedaug.

Tikėsite ar ne, bet kurioj 
šeimynoj vadovauja mote
ris, o ne vyras, tenai laimės 
nedaug. Taip sako Dr. Paul 
Popenoe, Šeimynos Santi- 
kių Instituto direktorius. Jo 
vedamas institutas tirinėjo 
3,000 šeimynų ir daviniai 
buvo tokie: geriausia sugy
vena tos šeimynos, kur vy
ras ir moteris yra lygus part
neriai. Iš 100 tokių šeimynų, 
87 sugyvena gražiai. Bet 
kur moteris “bosauja,” te
nai iš 100 vos tik 47 sutinka.

D-ras Popenoe atranda, 
kad daugiausia nelaimingų 
šeimynų būna dėl netinka
mo jaunavedžių pasiruoši
mo šeimyniškam gyveni
mui, o paskui ir dėl to, kad 
moteris dažnai pati nežino, 
kaip ji norėtų būt vyro vai
šinama: būti valdoma, ar 
valdyti.

Nepatenkintos moterys 
dažniausia skundžiasi, kad 
jų vyrai mažai su jomis kal
ba, o nelaimingi vyrai skun
džiasi, kad jų moterys kalba 
perdaug.

BEDARBIS PAMIŠO NUO 
KARŠČIO, UŽMUŠĖ 

POLICMANĄ.
Elizabeth, N. J.— George 

Moran, 32 metų amžiaus be
darbis, nuo didelio saulės SOVIETAI STATO MILŽI- 
karščio pereitą sąvaitę čia 
išėjo iš proto ir pradėjo 
šaudyt ooliciją. Vieną polic-

PAGROBĖ UNIJOS VADĄ
Harriman, Texas.—Gink

luotų žmonių gauja čia pa
grobė Amerikos Darbo Fe
deracijos mezgimo darbi
ninkų vadą Heldą, išvežė už 
miesto ir įgrasino tuoj iš čia 
išvažiuoti, kitaip jis busiąs 
nušautas. Manoma, kad tai 
buvo vietos kapitalistų nu
samdytų galvažudžių dar
bas.

NIŠKUS KARO LĖK
TUVUS.

Pagarsėjęs vokiečių orla- 
maną jis užmušė, o du sun- vįninkas Fokker sako, kad 
kiai sužeidė. Ant galo jis būdamas andai Sovietuose 
buvo peršautas per kaklą ir jis matęs apie 400 milžiniš- 
nuvežtas ligoninėn gydyt, kų karo orlaivių bomboms 
kad valdžia paskui galėtų jį mėtyt Lėktuvai turį po 4

Numalevojo Roose
velto Pačią aRau

donai.” ,
Tūla Mrs. Dilling užsima

nė “atsižymėti.” Ji prisikar- 
pė iš reakcinių laikraščių 
visokių plepalų apie “raudo
nąjį pavojų” Amerikai, su
lipino visas iškarpas vieną 
prie kitos ir “parašė” iš jų 
knygą, pavadindama ją 
“The Red Network” (“Rau
donas Tinklas”). Ir šitoj 
durnoj savo knygoj ji pri
skaito prie “raudonųjų” net 
Roosevelto pačią; ji esanti 
karo priešininkė ir dirbanti 
kartu su radikalais, kurių 
daugelį jos vyras įstatęs į 
atsakomingas valdžios vie
tas.

HITLERIS TURĖTŲ BŪT 
SUNAIKINTAS, SAKO 

DARROW.
Garsusis Amerikos teisi

ninkas ir kriminologas Cla- 
rence Darrow, kuris yna 
pirmininkas amerikiečių ko
misijos vokiečių valdžios 
permainoms tirti, pareiškė 
anądien savo įsitikinimą, 
kad Hitleris yra pavojingas 
žmogus ir turėtų būt sunai
kintas.

NUŽUDĖ NEW YORKO 
GENGSTERf.

Sing Sing kalėjime perei
tą sąvaitę buvo nužudytas 
elektros kėdėj Joseph Mur- 

_ phey, 27 m. amžiaus gengs- 
sveiką nužudyti. Bet jis var- motorus ir išvystą po 5,000.teris, kuris nesenai užmušė 
giai pasveiks. arklių jėgos. Į savo konkurentą Malloy’ą.

IR RUSIJOJE ATSIRADO 
“GENGSTERIŲ.”

Leningrade buvo areštuo
ta 57 žmonės, kuriuos kalti
na amerikonišku “gengste- 
rizmu.” Terorizuodami ir 
žudydami darbininkus Ne- 
vos paupy, šitie “gengste- 
riai” gyveno iš kyšių ir plė
šimų. Jie susideda daugiau
sia iš darbininkų, kurie dėl 
visokių prasižengimų dis
ciplinai buvo prašalinti iš 
dirbtuvių ir ėmėsi “gengste- 
rizmo.” Jiems vadovavo tū
las Lupanovas ir Igorovas. 
Pereitą subatą Leningrade 
prasidėjo jų byla.

KUBOJ “VALOMA” 
KARIUOMENĖ.

Kubos kariuomenės virši
ninkas Fulgencia Batistą 
pradėjo “valyti” savo armi
ją, nes paaiškėjo, kad kari
ninkų tarpe buvo platus są
mokslas nuversti dabartinę 
valdžią ir grąžinti senąjį 
diktatorių Machadą. Daug 
karininkų esą jau suimta ir 
areštai tęsiami toliau.

BĖGDAMA NUO GYVA
ČIŲ MERGINĄ PRIGĖRĖ.

Lenape ežere, New Jersey 
valstijoj, pereitą sąvaitę pri
gėrė Rita Seaman, 20 metų 
amžiaus mergina. Ji buvo 
nuvykusi su keliais draugais 
ant salos maudytis. Nusiren
gusi ji pamatė gyvatę ir taip 
nusigando, kad šoko ežeran 
ir prigėrė.

MIRĖ PONIA CURIE- 
SKLADOVSKIENĖ.

Pereitą sąvaitę Francuzi- 
joj mirė pagarsėjusi visam 
pasauly Marija Skladovs- 
kienė, lenkų tautos moksli
ninkė, kuri buvo ištekėjusi 
už francuzo Curie ir šituo 
vardu buvo daugiausia ži
noma. Ji pagarsėjo kaip ra- 
diumo atradėja.

ir leidosi bėgti prie Hitlerio, 
matyt, norėdamas jį šaut iš 
arti, kad šūvis nenueitų pro 
šalį. Bet buvęs prie Hitlerio 
sargas laiku tai pastebėjo ir 
nušovė Heinesą.

Šitas įvykis, matyt, Hitle
rį taip nugąsdino, kad jis 
tuoj išvažiavo į kalnus neto
li Italijos pasienio ir tenai 
pasislėpė, nors oficialiai 
skelbiama, kad jis išvažia
vęs “pailsėt.”

Savo vietoj Hitleris pali
ko Rudolfą Hess’ą, kuris 
esąs numatomas į vice
kanclerius. Hessas tuoj pa
sakė per radio prakalbą, 
siūlydamas Francuzijai su
daryti su Vokietija sąjungą 
“prieš karą.” Bet francuzai • 
šitą pasiūlymą išjuokė.

Vėliausios žinios iš Vo
kietijos sako, kad 2,000,000 
rudmarškinių armija, kurioj 
pasireiškė prieš Hitlerį są
mokslas, buvo paleista “ato
stogoms” visam mėnesiui, o 
paskui tie rudmarškiniai bu
sią leidžiami per Hitlerio 
arpą, kad atskyrus “kūka
lius” nuo “grudų.” Sakoma, 
kad apie 25 nuošimčiai rud
marškinių busią iššluota 
laukan. Taip pat busiąs va
lomas ir visas valdžios apa
ratas, kad atsikračius neišti
kimų elementų. Busiąs iš
stumtas iš valdžios ir von 
Papen, geras Hindenburgo 
draugas, kuris nelabai senai 
nasakė aštrią prakalbą prieš 
Hitlerį.

Reikia da pridurti, kad 
šiomis dienomis Hitlerio 
valdžia labai neatsargiai 
įsipainiojo į tarptau t i n į 
skandalą. Norėdama patei
sinti savo kruviną terorą, ji 
paskelbė viešai, kad sušau
dytas gen. Šleicheris daręs 
sąmokslą su Francuzijos 
valdžia prieš Vokietiją. 
Francuzų valdžia paskaitė 
tai kriminaliniu šmeižtu ir 
nusiuntė aštrų protestą Ber
lynui.

FARMERYS SUŠAUDĖ
> SAVO VAIKUS.

Waterloo, N. Y.—Farme- 
rys vardu Claude Reynolds 
čia sušaudė 3 savo vaikus, 
paskui uždegė namą ir pats 
nusišovė. Manoma, kad dėl 
skurdo ir nepasisekimų jam 
buvo susimaišęs protas.

BERLYNE STERELIZUO- 
TA 325 ASMENIS.

“Eugenikos teismo” įsa
kymu, Berlyne šiomis die
nomis buvo sterelizuota 3Ž5 
asmenys “busimųjų kartų 
labui.”



Antras Puslapis.
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SOCIALISTŲ VADOVYBE 
SLA SEIME BUVO LABAI 

STIPRI MORALIŠKAI.
“Naujienų” koresponden

tas, paminėjęs socialistų 
pravestas reformas SLA. 
Seime, sako: <•

“Nuostabiausia šitose refor
mose yra tai, kad beveik jos ta
po priimtos vienbalsiai. Šiame 
38-tame seime socialistai ir ar
timo jiems nusistatymo grupė 
buvo taip stipri morališkai, 
kad kiekviename svarbesniame 
klausime seimas kuone besąly
giniai pasiduodavo jų vadovy
bei.

“Ištisą eilę pavyzdžių, įro
džiusių pažangiosios grupės 
autoritetą seime, davė jau Pil
domosios Tarybos ir komisijų 
raportų svarstymai: raportuo
ja atstovas iš vidurinės srovės 
—ir tuojaus prasideda atakos 
iš seimo salės, bet kai tik pai
ma balsą asmuo, priklausąs 
kairiajai srovei, tucjaus salėje 
užviešpatauja rami ir palanki 
kalbėtojui nuotaika.

“Aukščiaus
faktai galėtų duoti medžiagos 
insinuacijoms apie seimo dau
gumos vienpusiškumą, ir nėra 
abejonės, kad šitos progos kai 
kurie elementai nepraleis nepa
naudoję. Bet tai anaiptol nebu
vo aklas šališkumas. Kairioji 
seimo dauguma buvo daug dau
giau tolerantiška savo oponen
tams, negu dešinioji mažuma.

“Socialistai talkoje su kaires- 
niaisiais nepartiniais ir komu
nistais turėjo tiek jėgos, kad 
opozicija nestengdavo net su
laikyti jų sumanymus, reika
laujančius dviejų trečdalių dau
gumos, o kartais ir visiškai su
smukdavo. Tokiose sąlygose 
pažangioji dauguma butų galė
jusi savo oponentus terorizuoti 
ir užgaulioti — panašiai kaip 
kad sandariečiai su fašistais el
gėsi Chicagos ir Pittsburgho 
seimuose. Bet Detroito seime 
nieko panašaus nebuvo. Daugu
ma ‘sutriuškino’ ne oponentus, 
bet jų pozicijas.

“Tas, kas šiame seime buvo 
laimėta, yra laimėjimas ne ku
riam nors asmeniui arba par
tijai, bet — visai organizacijai. 
Seimo dauguma keliatą kartų 
pavartojo, anot persigandusios 
mažumos nusiskundimų/steam 
roller,’ bet ne tam, kad butų 
priploti prie žemės tie, kurie 
daugumai priešinosi, o tik tam, 
kad butų sustiprinti organiza
cijos pagrindai ir praplėstas 
josios veikimo plotas.”

Nurodęs da keliatą svar
bių socialistų laimėjimų, 
“N.” rašytojas baigia šiais 
žodžiais:

“Kas galėjo tikėtis, kad šis 
seimas duos, galų gale, teigia
mų rezultatų konstitucijos kei
time, kurių nestengė duoti trys 
ar keturi pirmesni seimai? Ir 
kaip greitai šį kartą tapo iš
spręstas tas per tris dešimtis 
metų Susivienijimą varginęs 
ginčas apie visuotino balsavi
mo ‘teisėtumą!’ Patys atkak
liausieji šios idėjos priešai — 
Birštonas, Lopatto ir Bordenas 
—buvo priversti visiškai pasi
duoti.”

Šitais socialistų laimėji
mais, žinoma, džiaugsis 
kiekvienas šviesaus proto 
lietuvis. Bet socialistams ši
ta pergalė uždeda labai sun
kų darbą ir be galo didelę 
atsakomybę. Jiems tenka 
stoti prie organizacijos vai
ro tokiu laiku, kuomet orga
nizacija baisiai nualinta fi- 
nansiškai. Nuostoliai labai 
dideli. Socialistai dabar tu
rės visas senosios valdybos 
išlaidas atitaisyti ir vėl pa
statyti Susivienijimą ant ko- 
įų. Darbas bus labai sunkus.
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HITLERIS NESUPRATO 
LENINO LEKCIJOS.
“New York Times” ko

respondentas, Walter Du- 
r-anty, rašo iš Berlyno, jog 
Hitleris susilaukė bėdos dėl 
to, kad nemokėjo apsisau- 
got nuo pavojų, kuriuos Le
ninas numatė jau iš pat pra
džios.

Štai jo žodžiai:
“Da prieš 1917 metų revo

liuciją Leninas laikėsi princi
po, kad kiekvienas partijos na
rys privalo būti 100 procentų 
veiklus ir 100 procentų paklus
nus organizacijos disciplinai; 
antra, kad pati partija privalo 
būt suglausta ir nedidelė, o jos 
veiklumas ir lojalumas turi 
būt palaikomas’ nuolatiniais 
jos valymais.

“Todėl 1921 metais, ketvir
tais metais po revoliucijos, 
kuomet pergalė ir sėkmingas 
tarptautinio ir naminių karų 
užbaigimas padidino bolševikų 
partiją iki pusės miliono narių 
su viršum — kas yra visgi la
bai maža proporcija 150,000,- 
000 gyventojų šaly — buvo 
padarytas negailestingas par
tijos valymas, kuriuo ji buvo 
sumažinta iki 300,000 narių su 
viršum. Tas pats procesas bu
vo pakartotas ir pereitais me
tais, kuomet buvo išbraukta 
apie 18 nuošimčių narių. Be to, 
kart-kartėmis buvo daromi ir 
mažesni valymai.

“Hitleris iš Lenino pavyz
džio nepasimokino. Nacių smo
gikų kariuomenė augo ir plėto
josi, kaip tas pasakiškas pupos 
stiebas, iki pasiekė 3,000,000 
narių. Ir paėmęs valdžios vai
rą į savo rankas Hitleris savo 
smogikų organizacijos visai 
nevalė. Kuomet bolševikai 
smulkiai egzaminavo kiekvie
no kandidato praeitį, jo kilmę 
ir paimdavo šešių mėnesių ban
dymui, tai Hitlerio armijon 
buvo verbuojami visi ir kiek
vienas. kas tik pasisiūlė. Dau
gelis, be abejonės, dėjosi pasi
ryžę nuoširdžiai dirbti, bet ne
maža buvo ir tokių, kurie įšoko 
muzikos vežiman tik dėl to, 
kad gavus uniformą, ginklą ir 
pavalgyt.

“Nėra taipgi paslaptis, kad 
smogikų eilėse buvo tūkstan
čiai komunistų ir kitokių radi
kalų, kurie dėjosi tenai dviem 
tikslais — pasislėpti nuo per
sekiojimo ir gręžti Hitlerio or
ganizaciją iš vidaus.

“Dabar veikiausia prasidės 
nacių eilėse toks šnipinėjimas, 
prieš kurį bolševikiški partijos 
valymai išrodys tik švelnus 
žaislas.”

Šitą iš dalies jau patvirti
no ir Hitlerio propagandos 
ministeris Goebbels, kuris 
anądien pasakė, kad ateity
je su Hitlerio oponentais ce
remonijų nebusią daroma. 
Kas bandys “vadui” prie
šintis, sako Goebells, tam 
mes pasakysime trumpai ir 
aiškiai, kad jis gali netekti 
savo galvos.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kur Laukų Darbus Dirba Moterys.

I

Saaro krašte, kurį dabar kontroliuoja Tautų Lyga, moterys dirba laukų darbus. Prieš karą 
Saaro kraštas prigulėjo prie Vokietijos, bet po karo buvo nuo jos atskirtas. Vokiečiai dabar 
reikalauja, kad tas kraštas butų jiems sugrąžintas, o francuzai rėkia, kad Saaras turi prigulėt 
Francuzijai. Ateinančiais metais Tautų Lyga duos patiems gyventojams nubalsuoti, kur jie no
ri prigulėti.

• ’ v o ” •v "P* «.' , ŽMONOJ PASAKOS APIE RAGANASprieš kompamcnas unijas, uz 
pravedimą streikų visose pa
matinėse industrijose, kad at
siekus viršuj paminėtus tiks
lus; už kovą prieš Greeną, 
Wollą, Lewisą (A. D. Federa
cijos šulus); už įsteigimą ‘re
voliucinės darbo unijų vieny
bės’ (Browderis,

IR RAGANAVIMĄ
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Raganos ir raganavimas 
—tai siautusių viduramžiais 
prietarų rūšis, kurie aukš
čiausio laipsnio pasiekė 16 
ir 17 amžiais, išsiplatindami

veikiausiai, beveik visoje Europoje. Ra- 
nei pats nesupranta ką tatai i ganavimo prietarai buvo

šlykščiausi, kokius anų lai
kų žmonių kartoms yra tekę 
pernešti. Žinoma, kad ir jų 
siautimo - pasėkos buvo be 
galo žmonėms skaudžios.

Pati raganavimo esmė— 
žmonių bendravimas su vėl-

reiškia) ; už socialę apdraudą; 
už pravedimą farmerių šelpi
mo biliaus; už gynimą Sovietų 
Sąjungos; prieš karą ir fašiz
mą.

“Su tokiais siūlymais niekas 
rimtai skaitytis negali, nes
bendras frontas vykinama vie-, njais> su pragaro galybėmis, 
nekokiu nors pamatiniu klau-; Velnio, mat, norima patrau- 

______ i savo pusėn, o 
žmonių turima silpna ir pik
ta valia.

Buvo tikima, kad kiekvie
nas žmogus patsai, dar leng
viau su bendraujančiu su 
velniais pagalba gali pasi
kviesti sau velnią. Su juo 
padaryti sutartį, pasirašant

I

simu, o kai tas pavyksta, tuo- žmones 
met einama prie kito.”

“Naujoji Gadynė” mano, 
kad šitas komunistų pasiū
lymas yra netik žioplas, bet 
ir veidmainiškas manievras, 
nes kreipdamiesi į socialis
tų organizacijos vadovybę, 
komunistai kartu ragina ei
linius socialistus nežiūrėti 
savo organizacijos vadų, 
bet eiti per jų galvas ir su
daryti bendrą frontą su ko
munistais.

MICKEVIČIAUS NAME
LIS ESĄS VISAI NE 

MICKEVIČIAUS.
“Vienybė” paduoda iš 

Lietuvos laikraščių šitokį 
paaiškinimą apie poeto A- 
domo Mickevičiaus namelį 
Kaune:

“Literatūros Naujienose V. 
Bičiūnas rašo apie baigianti 
sulysti į žemę visų gerbiamą 
Mickevičiaus namelį. Iš pateik
tųjų davinių matyti, kad tas 
namelis gerbiamas visiškai be- 
reikalo. \ ................1

“Straipsnio autorius įrodi
nėja, kad pasakojimas, busią 
1821-23 metais tame namelyje 
gyveno poetas, iš piršto išlauž
tas.

“Prieš 100 metų šis namu
kas priklausė Kartofliškių pa
livarkui. Anų laikų palivarko 
savininkas Dobrovolskis buvo 
ir gimnazijos direktorius, taigi 
Ad. Mickevičiaus viršininkas. 
Pasenęs Dobrovolskis nešykš
tėjo pasakoti labai romantiškų 
istorijų apie Mickevičių, ku
riuose tiesos nedaug buvo. Tie 
Dobrovolskio pasakojimai ir 
davė pagrindą legendoms tiek 
apie Mickevičiaus namuką, tiek 
apie Mickevičiaus slėnį.

“Tyrimaį parodė, kad A. 
Mickevičiui, būdamas Kaune, 
gyveno kur nors netoli jėzuitų 
namų, kuriuose buvo gimna
zija.

“Prof. M. Biržiška taip pat 
laikosi nuomonės, kad tariama
me Mickevičiaus namelyje 
Mickevičius niekados negyve
no.” .

Žmonės prasimano nebi> 
tų stebuklų netik apie savo

“ŽIOPLAS MANIEVRAS.”

Šitokiu vardu “Naujoji 
Gadynė” vądina naują ko
munistų pasiūlymą socialis
tams sudaryti “bendrą fron
tą” visokiais klausimais.

Girdi: . j
“Kuomet žmogus, nepajė

giantis pastatyti nei paprastą 
namuką, kalba apie statymą 
tuzino dangoriežių, tai su juo 
kas nors negera.

“šis palyginimas tinka ir ka- 
zjonujų komunistų Centro Ko
mitetui, koris šiomis dienomis 
pasiūlė socialistų Centro Ko-, dievus, bet ir apie žymes- 
mitetui sudaryt bendrą frontą, 
žiūrėkime kiek Brovderis pri
kalbėjo: už algų pakėlimą, 
prieš gyvenimo brangumą, už

niuosius savo kaimynus ar 
veikėjus. Taip gimsta viso
kie “padavimai” apie kara
lius ir kitokius “didvyrius.” •X

IŠSKERDĘ SAVO SĖBRUS HITLERI
NINKAI NORI "VISKĄ UŽMIRŠTI.”

Kruvini žudymai fater- nori tuo tarpu tik pasilsėti, 
lando labui jau pasibaigė, “atostogas” turėti, 
pasakė pereitą sąvaitę už
sienio spaudos atstovams 
vienas Hitlerio valdžios šu- 

tlas Berlyne. Dabar valdžia 
norinti visus paskutinių die
nų įvykius užmiršti.

“Visi esam pavargę,” kal
bėjo tasai fašistas. “Mes no
rime užmiršti visą praeitį ir 
dirbti brangios musų tėvy
nės ateičiai.”

Kiek tie kruvini “tėvynės 
brangintojai” išskerdė savo 
sėbrų, tikrai niekas nežino 
ir iš visko matyti, kad jų są
rašo Hitleris su savo bude
liais niekad nepaskelbs. Bet 
neoficialiai kalbama, kad 
per tris dienas — 30 birže
lio ir 1-2 liepos — buvo su
šaudyta nemažiau kaip 50 
žmonių.

Nors fašistai viešai prisi
pažįsta jau “pavargę” žmo
nes bežudant ir norėtų vis
ką “užmiršti,” iš kitos pusės 
tačiau matyt, kad jų kerštas 
da nėra pilnai patenkintas 
ir jie da trokšta kraujo. Jie

i

j Tas aiškiai matyti iš to 
paties fašistų ministerio, ku
rį aukščiau minėjome. Tęs
damas savo kalbą toliau, ji
sai pasakė reporteriams: 
“Dabar yrą planuojamos 
valdininkams
Net visa smogikų kariuome
nė bus paleista atostogoms 
iki šio mėnesio pabaigos. 
Visi, kurie figūravo pergy
ventų įvykių dramoje, trok
šta, kad šis atostogų mėnuo 
butų tikras šeimyniško gy
venimo ir atsigavimo laikas. 
Tolimesnės pasėkos, kokių 
galės da atnešti tūlų vadų ir 
jų sėbrų išdavystė, bus pa
liktos rugpiučio mėnesiui ir 
da vėlesniam laikui.”

Taigi pasirodo, kad po 
atostogų Hitlerio budeliai 
žada vėl grįžti prie “išdavi
kų.”

Bet ar ilgai Hitleris galės 
galvas savo oponentams ka
poti, tai kitas klausimas. 
Vėliausios žinios sako, kad 
prieš jį prasideda platus 
bruzdėjimas tarp Vokieti
jos ūkininkų, nes jie dau
giausia kenčia nuo nacių 
“tautiškos” politikos. Smul
kus Vokietijos ūkininkai iš 
pradžių buvo karščiausi 
Hitlerio rėmėjai, nes jis ža
dėjo jiems visokių lengva
tų ir pašalpų. Bet dabar jie 
pamatė, kad jis juos apgavo 
tais prižadais. Jokios pašal
pos Hitleris jiems nedavė ir 
negali duoti, nes valstybės 
iždas eina jau prie bankro
to. Svetimos valstybės rei
kalauja skolų, o Vokietija 
negali nei procentų už tas 
skolas užmokėti. Vokietijos 
biznis baisiai susmuko, nes 
visam pasauly vokiečių pre
kėms dabar skelbiamas boi
kotas.

Stambus dvarininkai, ku
rių yra daug Pomeranijoj ir 

iMaklenburge, taipgi labai 
nepatenkinti nacių, politika. 
Jie griežtai priešinti dvarų 
skaldymui, už kurį stovi na
cių partija. Be to, dvarinin
kai yra verčiami samdyt 
didmiesčių bedarbius, kurie 
jiems nėra pageidaujami.

Žydai ir katalikai priešin
gi nacių valdžiai “iš princi
po,” nes ji persekioja ir rie
tus ir kitus. Pereitos sąvai- 
tės pabaigoj buvo areštuo
tas kardinolas Faulhaber, 
Miuncheno arcivyskupas ir 
dvasiškas Vokietijos katali
kų vadas. Svietiškas katali
kų vadas dabar buvo sušau
dytas ir, lyg didesniam ka
talikų įžeidimui, jo kūnas 
buvo sudegintas. (Katalikų 
bažnyčia yra priešinga ne
gyvėlių kremacijai.) Sušau
dytas gen. Schleicher su 
žmona taipgi buvo katalikų 
garbinamas asmuo.

Aišku, kad katalikuose 
Hitlerio valdžia negali turė
ti rėmėjų.

Žydai da didesni jo prie
šai. Žinios sako, kad pasku
tinėmis dienomis provinci
joj vėl prasidėjo ž^dų per
sekiojimas. Silezijoj keturi 
žydai buvo suimti, paskui 
laikraščiuose paskelbta, kad 
jie kėsinosi “bėgti,” todėl 
buvo nušauti.

Taigi klausimas: kaip il
gai valdžia gali šitokiose 
sąlygose laikytis?

Laikinai Hitleris gali su
kilimą numalšinti. Bet tai 
nereiškia, kad opozicija bus 
sunaikinta. Priešų bus da 
daugiau. Nors Hitlerio a- 
gentai sakosi norį “viską už
miršti,” žmonės kruvinų sa
vo budelių neužmirš. Anks
čiau ar vėliati, Hitleris, Goe- 
ringas ir kompanija vistiek 
turės užmokėti už pralietą 
kraują savo galvomis.

vakacijos.

galba naudodamos, jos daro 
įvairius blogus ir bjaurius 
darbus ir gali bet kam pa
kenkti. Taip, buvę raganų, 
kurios galėjusios žmonėms 
ir gyvuliams atsiųsti sunkias 
ligas, 
kitos 
ledus 
kinti
tur iš dirvos iškelti, sodus 
pagadinti, ugniai uždrausti 
degti, vandens bėgimą su
stabdyti, arklius baidyti, 
pačios ore lakstyti ir tt.

Šlykštus, bet labai išsipla
tinęs tikėjimas ir tvirtini
mas buvo, kad tokios mote
rys turį lytinius su velniais 
susinėsimus. Tad būdavę 
daugiausia paleistuvavimas, 
bet velnias, norėdamas, ga
lėjęs ir apvaisinti, tik tos pa
čios raganos vyro, ar kito 
kurio, vadinasi, tik žmogaus

vaisingumą atimti; 
galėjusios darganas, 
sukelti, bandas išnai- 
užaugusius javus ki-

yaucii j vi ouuii

savo krauju, pasižadant po ‘ sėklomis, 
mirties atiduoti velniui savo 
sielą ir ta sutartimi gali gau
ti iš velnio visokios pagal
bos. O su ta velnio pagalba 
buvo galima padaryti nepa
prastus daiktus, stebuklus. 
Tokie velnio bendrininkai 
buvo vadinami burtinin
kais, kerėtojais, raganomis, 
žyniais ir k. Moterų raganų 
buvo daugiau, negu vyrų. 
Mat moterys, būdamos silp
nesnės prigimties už vyrus, 
lengviau pasiduodavusios 
piktosioms dvasioms.

Raganos ir visoki burti
ninkai buvo baisus. Nes ti
kėjo, kad savo pekliška pa-

KUNIGŲ IŠMINTIS. /

Lietuvos kunigų leidžia
mas “šaltinis” aiškina savo 
skaitytojams šitokią tajem- 
nyčią:

“...Nei Pabaltijo valstybių 
sąjunga, nei francuzai, nei ang
lai, nei santykiai su lenkais, 
nieks nepagelbės ir nieks neiš
gelbės, tik Kristus per šv. Pa
nelę Mariją...”

O kun. V. R. Delionis iš 
Philadelphijos rašo Brook- 
lyno “Vienybei,” kad že
maičiai gyvenę Amerikoje 
jau 10,000 metų atgal. Pagal 
kunigų “mokslą,” žemę Die
vas sutvėrė tik apie 6,000 
metų atgal. Taigi išeina, kad 
žemaičiai gyveno Ameriko
je 4,000 metų da prieš pa
saulio sutvėrimą.

Toliau kun. Delionis “Vie
nybės” redakcijos klausia:

“Ar jus žinote, kad Jungti
nių Valstijų konstitucija— že
maičių padaras ? Ar jus žinote, 
kad prieš tris tūkstančius metų 
žemaitis, su lėktuvu, lakstė po 
Amerikos padanges? Ar jus ži
note, kad jam pastatytas pa
minklas, kuris dar ir dabar sto
vi?”

Na, kaipgi inteligentiškas 
žmogus gali remti kunigus, 
kuomet jie rašo tokias nesą
mones? , R '

Į Raganos mėgdavusios žu
dyti nekrikštytus vaikus, 
nes tat tikdavę jų globėjams 
velniams. Tokie vaikai didi
ną velnių karalystę. Be to, 
dar tokius vaikus ėsdavu- 
sios, virdavusios Raganos, 
arba darydavusios iš jų sau 
slaptingąjį, kerėjimo tepa
lą.

Įdomus ir juokingi, bet 
raganavimo laikais labai 
baisus, mums atrodo raganų 
lakiojimai ir jų susirinki
mai. Apsižergdavusios ra
ganos šluotas ir pro kaminą 
išuždavusios. Šluota, mat, 
būdavusi užburta ir nešda- 
vusi kur tik reikia. Kitos jo
dydavusios ant ožių, į ką 
būdavę pasivertę juodieji. 
Susirinkimai būdavę nuoša
liose vietose ir juose gauda
vusios raganos iš kipšų įvai
rių veikimo instrukcijų (nu
rodymų). Po rimtosios da
lies su jais šokdavusios ir 
paleistuvaudavusios...

Toks tat trumpas raganų, 
burtininkų ir jų apibudini
mas. Bet ko panašaus mes 
galime išgirsti ir iš savo se
nolių. Jeigu jie ir nebetikė
jo tuo, tačiau, jei prisime
na, galės daug papasakoti 
ką nors apie matytą ar gir
dėtą užkerėjimą * (čeravoji- 
mą) žmonių, gyvulių; į ne
laimingą gimdymą pikto
sios dvasios įsikišimą; apie 
laumes raganas, namų šven
tinimus lokių pagalbą ir tt. 
Daug apie tai rašoma musų 
liaudies pasakose.

J. BĮ—ka*.

VIEŠPAČIŲ ATSIPRAŠANT...
Ištrauka iš Teofilio Tilvičio 

poemos “Dičius.”

Viešpačių atsiprašau, 
Kad mužikiškai rašau.

Nuo Taurapilio, nuo kalno 
Matos dar keli kalnai, 
Ir ant vieno, kaip ant balno, 
Sėdi mano Tauragnai.

Vladas, Ladžius ar Ladziukas, 
vienas sūnūs pas Dičius, 
Buvęs nesenai mažiukas,
Ėmė augti į pečius.

Dičius susigraibęs brandą, 
Linksmas, sotus ir ramus.
Miestiškai apskutęs sprandą 
Parvažiuoja į namus.

Teisių mokslai, univerka, 
Studentavimo garbė
Jauną protą greit paperka 
Išorėj, tik ne darbe.

Mokslas baisus išradimas, 
Mokslas turi du galu.
Mokslas—šių dienų žaidimas, 
Su teisybėm ir melu.

Koks gi planas musų Vlado 
Mezgasi dabar galvoj ?
Kokios jėgos Dičių veda 
Išgarsėti Lietuvoj ?

Vienas ruožas yra aiškus: 
žmogus, kilęs iš vergų 
(Aš dėl šito ir sergu), 
Trokšta kilt į kunigaikščius.

Kokia žvaigždė Dičių veda, 
Kas jį gundo šiuo metu?
Ką jis savo kraštui žada 
Būdamas advokatu?

Dičiui studijos įkyrios, 
Viltys tirpsta pamažu, 
Jis minios paviršium irias 
Su manyškų bagažu.

Taip mes tvarkome Lietuvą, 
Sėdame direktoriaut, 
Jei kąsnelis tik pakliuvo, 
Kaip gi nepasmaguriaut ?

Mes dvarus gražiai dalinam, 
Vieną sau, o antrą tau.
Kas tėvynei daug padaro,
Imasi geresnį dvarą.

šventėse, kai esam girti, 
Puošiamės didžiais vardais, 
Baisiai mėgstam pasigirti 
Vytautais, kitais vadais.

Raskite Europoj' kampą, 
Kur vadus po teismus tampo 
Už visokius vogimus?

GAIDYS IŠPERĖJO 6 
VIŠČIUKUS.

Washingtono valstijoj, 
Longview apylinkėj, pas vie
ną farmerį gaidys atsitūpė 
ant kiaušinių ir tol ant jų tu
pėjo, kol išperėjo 6 viščiu
kus. Iš pradžių jis nemokė
jo su jais apsieiti ir du iš jų 
numynė, bet dabar pasidarė 
jau atsargesnis ir likusius 
keturis viščiukus auklėja 
kaip tikra motina.

Vėl ramovėj kaukių baliai, 
Šviečia moterų veideliai, 
Lengvas vėjas jų galvoj— 
Miela musų Lietuvoj.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
5 ŽMONES.

Chicagos greitasis trauki
nys eidamas į Bostoną perei
tą sąvaitę netoli Worcesterio 
sudaužė automobilių važia
vusį skersai bėgius ir užmu
šė 5 žmones.
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LIETUVIŲ GYVENIMAS
" ■t

Įspūdžiai is S. L. A. 38-to Seimo
Teisingai žmonių sakoma, 

kad gyvenimas niekur vietoj 
nestovi; jis juda, keičiasi. 
Taip pat ir SLA. aparatui at
eina eilė pasikeisti. Per dau
gelį metų Susivienijimą val
dė “šimtaprocentiniai” tau
tininkai. Jie vis gyrėsi ir di
džiavosi šios organizacijos 
didumu, ir dėjo visas savo 
pastangas, kad neprileisti 
pažangesnio elemento prie 
SLA. vairo. Pora metų atgal, 
Pittsburgho seime, prie de
šiniųjų tautininkų prisidėjo 
ir sandariečiai, kurie mėgs
ta girtis kaip “demokratinio 
nusistatymo vidurinė lietu
vių sriovė.” Bet šie sandarie- 
tiški demokratai Pittsbur
gho seime pasirodė beveik 
atžagareiviškesni ir už deši
niuosius tautininkus. Jie pa
neigė SLA. konstituciją ir į- 
sigyvenusius papročius. Jie 
sulaužė visuotinąjį balsavi
mą ir atmetė narių daugu
mos išrinktus viršininkus, o 
i’ų vieton įstatė savuosius, 

:urie referendumu buvo ga
vę mažiausia balsų. Toksai 
tų suktų politikieriųpasielgi- 
mas sukėlė kuopose didžiau- 
sį nepasitenkinimą. Ir štai, 
Detroite įvyksta 38-tas sei
mas. Delegatų būriai renka
si iš visų kolonijų. Matosi 
daug pažįstamų ir nepažįs
tamų veidų. Susitikę žmonės 
sveikinasi ir vieni kitais 
džiaugiasi po daugelio metų 
nesimatymo. Visų ūpas ge
ras — linksmi.

Birželio 25 dieną, 10 va
landą lyto, prasidėjo Sei
mas. Pirmiausia sugiedota 
himnai Amerikos ir Lietu
vos. Potam prezidentas pa
skyrė reikalingas prie Seimo 
sudarymo komisijas. Pakol 
mandatų komisija peržiūri
nėjo mandatus, buvo sako
mos prakalbėlės. Geriausią 
prakalbą pasakė adv. Kl. 
Jurgelionis. Jisai palietė ir 
musų jaunuomenę, ir nuro
dė, kaip geriausia butų gali
ma ją pritraukti prie SLA. 
Jo manymu, reikėtų steigti 
kuopeles lietuviškų skautų. 
Juos lavinti lietuviškoj dva
sioj ir kalboj ir sporto žais
lų. (Tokie skautai nebūtų la
vinami kariškos disciplinos 
bei mankštos.) Reikėtų stei
gti lietuviškas mokyklėles ir 
net kolegijas.

Atsilankė Seiman ir “sve
čiai” iš Lietuvos, kun. Ke
mėšis ir Babickas. Jie pa
sveikino SLA. Seimą ir pa
linkėjo jam gerų pasekmių.:

Delegatų pirmą dieną bu
vo 201. Suorganizavus Sei
mą, prasidėjo Pildomos Ta
rybos raportai. Delegatams 
geriausia patiko trumpi ir 
aiškus raportai. Labai ilgas 
buvo raportas sekretoriaus 
Viniko — apie 38 puslapių, 
ir kita tiek visokių paaiški
nimų. Užbaigus p. Vinikui 
savo ilgą ir nuobodų rapor
tą, prie jo prikibo su viso
kiom pastabom Kontrolės 
Komisijos narys Raginskas. 
Judviejų ginčui nemaža pra
leista laiko. Besiginčydami, 
Vinikas su Raginsku išsiva
dino “melagiais” ir ant pa
baigos p. Raginskas tiek su
sikompromitavo, kad prisi
pažino, jog vien tik spėlioji
mais Viniką kritikavo. Taigi 
iš didelio debesio nei lašas 
lietaus neiškrito. Bet jų gin
čų besiklausant, laiko sugai
šta net dvi dienas. Visi ra
portai užėmė 3 dienas.

Seiman buvo atsilankęs ir 
lakūnas Vaitkus, kuris yra 
pasiryžęs šią vasarą skristi į 
Kauną. Jisai pasakė gražią 
prakalbėlę, pasveikino i- 

ą, odei egatai jam nuošir- 
džiai paplojo delnais.

v •

Nekurie politikieriai ban
dė pasinaudoti Pittsburghe 
pravestais suktais manie- 
vrai — įšmugeliuoti neteisė
tai išrinktų delegatų. Pir
miausia toks delegatas pasi
rodė iš kuopos su numeriu 
324, bet su mažiausiu skai
čium narių — 9. Tai buvo D. 
Klinga ir Kalinauskienė nuo 
185 kuopos iš Newark, N. J. 
Šiuodu delegatu Seimas at
rado neteisėtai išrinktus ir 
iuos atmetė. Buvo šnekama, 
kad ir daugiau tokių delega- 
t - luvo atvykę ir laukė pro
gos į Seimą įsigauti, taip 
kaip kad Pittsburgho Seime 
buvo daroma. Bet pirmuo
sius du atmetus,d augiau sla
pukų nepasirodė.

Socialistai ir kiti pažan
gus lietuviai Seime sudarė 
didelę didžiumą. Gal dėl to 
ir Seimas buvo vienas iš rim
čiausių, koki man teko kada 
nors matyti. Net ir preziden
tas Gegužis pasakė, kad per 
18-ka metų jo prezidentavi
mo Susivienijime, jis tik pir
mą sykį matąs tokį rimtą ir 
žmoniškai užsilaikantį Sei
mą.

Padalyta didelės svarbos 
reformų, čarteris pataisyta. 
Konstitucija pataisyta. Cen
tras nutarta iškelti į Pitts
burghą ir visuotinas balsavi
mas sugrąžintas. Priimta ke
liatas gerų rezoliucijų, išrin
kta pažangi Pildoma Tary
ba ir pastovios komisijos. 
Prezidentu išrinkta adv. 
Fortūnatas Bagočius.

Apie 25 metai atgal tūli 
politikieriai melagingais 
skundais ir intrigomis buvo 
jį iš SLA. išbraukę, bet da
bar vėl p. Bagočiui garbe 
sugrąžinta ir jam, kaipo rim
tam ir darbščiam žmogui, 
pavesta SLA. vairas. Įspū
dingas buvo momentas, kuo
met senasis prezidentas Ge
gužis perdavė naujam prezi
dentui, F. J. Bagočiui, SLA. 
čarterį ir vienas kitam pa
spaudė rankas.

Neprošalį bus pastebėti, 
kad man teko būti Worces- 
terio Seime, 25 metai atgal, 
kuomet organizuota suktų 
politikierių klika prašalino 
Bagočių iš SLA., o dabar, 
38-tame Seime, Bagočiui 
skriauda atitaisyta. Dar tiek 
pasakysiu, kad šiame Seime 
visokių srovių žmonės buvo 
draugiškesni. Vieni kitus ne-; 
užgauliojo ir nešnairavo, 
kaip tai seniau būdavo. Išro
do, kad ir lietuviai jau pra
deda suprasti kilnaus frater- 
nalizmo principus. O gal to
kia pavyzdinga tvarka buvo 
tik todėl, kad socialistai ir 
kiti pažangieji žmonės suda
rė Seime didžiumą.

Buvusiam per daugelį me
tų prezidentui p. St. Gegu
žiui ir jo žmonai jų šalinin
kai įteikė dovanų. Už dova
nas dėkodamas, p. Gegužis 
žadėjo ir ateityje darbuotis 
SLA. labui. Reikia pripažin
ti p. Gegužiui kreditas, kad 
jis yra labai rimtas ir gerai 
moka seimus vesti; Ir šį Sei
mą vedė rimtai ir leido vi
siems delegatams, kas tik 
balso prašė, savas nuomones 
išsireikšti. Aš, ir daugelis ki
tų delegatų, išsinešėme iš 
38-to Seimo kuo geriausius 
įspūdžius.

Dabar mums visiems rei
kėtų padirbėti, kad ištikru
jų mes SLA. pamatytume di
džiule lietuvių organizacija, 
ne iš keliolikos tūkstančių, 
bet iš keliasdešimtį tūkstan
čių narių.

Viso delegatų Seime da
lyvavo 204.

Sekantį Seimą nutarta lai
dyti Clevelande.

Seimas užsidarė Lietuvos 
himnu. V. Čemau&kas.

Kaip Ėjo SLA. Seimo 
Balsavimai,

Štai keliatas įdomesnių 
domenų iš SLA. Seimo, ku
rios parodo, kaip buvo bal
suojama svarbiausiais klau
simais. Tas podraug nušvie
čia ir delegatų ūpą bei nusi
statymą.

Svarbiausiais klausimais 
buvo balsuojama 9-toj sesi
joj. Iš pat ryto prezidentas 
St. Gegužis jau pranešė, kad 
šioj sesijoj busianti renkama 
Pildomoji Taryba. Bet pirm 
to da paimta čarterio ir kon
stitucijos klausimas. Apie tai 
rašo drg. S. Bakanas seka
mai:

Delegatas Miliauskas rei
kalauja, kad nauji konstitu
cijos paragrafai butų skaito
mi ir tada priimami.

Delegatas Stungis klausia 
įstatų Komisijos kodėl kons
titucijos pataisos nėra svars
tomos nuo pirmo skyriaus, 
bet badar yra šokinėjama 
nuo vienos vietos į kitą ir 
pradedama net iš vidurio 
apleidžiant pradžią. Borde- 
nas aiškina, kad visa Įstatų 
Komisija buvo taip nutarus. 
Bagočius pareiškia, kad ne
buvo tokio susitarimo, kad 
šokinėti nuo vieno skyriaus 
iki kito, apleidžiant pačias 
svarbiąsias pataisas.

Įvyksta svarbus susikirti
mas dėl čarterio pataisymo. 
Įstatų Komisijos narys adv. 
Bagočius pareiškia, kad 
svarbiuose paragrafuose 
konstitucijos ir čarterio pa
taisyme nėra galima Įstatų 
Komisijai susitarti ir Bago
čius rekomenduoja čarterio 
pataisymą pavesti seimui. 
Delegatai duoda įnešimą, 
kad Bagočiaus rekomenda
cija butų priimta. Nori šiuo 
reikalu kalbėti Įstatų Komi
sijos pirmininkas Birštonas, 
bet delegatai sukyla ir neno
ri jo klausyti. P-nas Mika
lauskas užėmęs prezidento 
vietą reikalauja, kad delega
tai nusiramintų ir leistų Bir- 
štonui kalbėti.

Delegatai nusiramina. Bir
štonas pradeda skaityti vi
sokius laiškus ir sukti visą; 
reikalą į atžagareivišką pu
sę. Salėj vėl kįla triukšmas. 
Birštonas supykęs pareiškia, 
kad jo niekas “negalįs pa
mokyti,” nes jis, mat, Šėna- 
dory užima “sudžios” vietą, 
vadinasi, neprasta asaba. 
Bet seimas pasileidžia juo
kais dėl tokio Birštono pasi
gyrimo ir jo “autoritetas” 
taip susmuko, kad jo visai 
jau niekas neklauso.

Vargais negalais užbaigus 
Birštonui savo nevykusią 
kalbą, balsą gauna adv. Šal
na, kuris pareiškia, kad Pil
domos Tarybos negalima 
rinkti visuotinu balsavimu, 
nes Massachusetts valstijoj 
visuotini balsavimai esą ne
legalus.

Atsistoja adv. Bagočius ir 
faktais parodo, kad tokie 
balsavimai Massachusetts 
valstijoj yra legalus, nes ir 
pati valstija svarbesniuosius 
savo klausimus riša visuoti
nu balsavimu (referendu
mu).

Pakviečiamas kalbėti adv. 
Lopatto kaipo SLA. legalis 
patarėjas. Lopatto savo kal
boje nepasako nei viepąip, 
nei kitaip, ar legalįški visuo- 
tini balsavi nai, ar ne.

Delegatas Čeponis paskai-

Įstatų Komisija: A. Šalna, i 
V. šmulkštis, kun. M. Valad- 
ka.

Skundų ir Apeliacijų Ko
misiją : ądv. Kalinauskas, 
A. Zalatorius, S. Bakanas.

Labdarybės Komisija: M. 
Vinikąs, Mrs. Edkins, V. i 
Černauskas.

Jaunuolių Komisija: Sta- : 
nislovaitienė, S. Levickis, 
o-lė Šiurmaičiutė.

Apšvietos Komisija: Dr. 
A. Montvidas, min. B. Kubi
lius, J. Miliauskas. %

Sveikatos Komisija: Dr. 
Šimkus, Dr. J. T. Vitkus, Dr. 
Bronušąs.

Priimta dar dvejetas ar 
trejetas pataisų prie konsti
tucijos.

Paskirstyta įvairiems tiks
lams “Tautiški Centai.” Iš jų 
teko $500 Lituanicai ir $100 
Pasaulio parodos Chicagoje 
lietuvių komitetui.

Sekantis seimas nubalsuo
ta laikyti Clevelande.

St. Gegužis prisaikino 
naująją Pildomąją Tarybą 
ir įteikė čarterį, išrinktam 
prezidentui F. J. Bagočiui....

Uždarydamas sesiją, se
nasis prezidentas Gegužis 
pareiškė, kad tai buvo vie
nas ramiausiųjų ir tvarkin- 
giausiujų seimų SLA. isto
rijoje.

Pa-

BROOKLYN, N. Y.
Bimbiniai užgrobė siuvėjų 

uniją.
Birželio 29 dieną įvyko 

lietuvių siuvėjų 54 lokalo 
susirinkimas, kur buvo ren
kamas delegatas ir kai kurie 
kiti viršininkai. Bimbiniai 
komunistai varė smarkią 
agitaciją ir susirinkiman at
ėjo susiorganizavę, tuo tar
pu kaip kitų neatėjo neįmu
šė. Todėl bimbiniams buvo 
gera proga pravesti savo 
kandidatus. Pavyzdžiui, į 
delegatus sklokininkų ir so
cialistų remiamas kandida
tas V. Michelsonas gavo 150 
balsų, o bimbinių kandida
tas Jankaitis gavo 276 bal
sus. Jeigu opozicijos nariai 
butų taip susiorganizavę, 
kaip komunistai, bimbiniai 
nekuomet nebūtų rinkimų 
laimėję, nes jų mažuma.

Tegul tai bus pamoka, 
kad šitokiais atvejais snaus
ti negalima.

Vienas siuvėjų.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

TRUMPOS ŽINIOS IŠ LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Waterburis draugo Pru- 
salaičio laikais buvo bene 
gyviausis musų kultūrinio 
gyvenimo punktas Naujoj! ir Lime gatvių kertėj. Išsta- 
Anglijoj. Socialistai tenai j““"' 
stovėjo labai aukštai. Jiems 
vadovaujant buvo susidaręs 
Draugijų Sanrišys, apie kurį 
sukosi visas lietuvių judėji
mas. Bet dabar viskas nuti
lo. Gal dėl to, kad draugo 
Prašalaičio jau nebėra? Bet 
tenai yra'da draugai Matas, 
Kazlauskas, Motiečius ir vi
sa eilė kitų veteranų. Ar ne
būtų gerai, kad Waterburio 
iš Bridgeporto draugai susi
žinotų su Brooklyno drau
gais ir suruoštų kokį nors 
prakalbų maršrutą? Broo- 
klyniečiai turi stiprią kuo
pą. Kodėl negalėtų tokių 
kuopų turėti waterburiečiai 
ir bridgeportiečiai?

Chicagos lietuvių jauni
mo draugija įrengė lietuvių 
dailės darbų parodėlę 33-ios

tyta daug įdomių drožinių, 
siuvinių ir kai kurių paišy
bos dalykų.

to iš valstijos įstatymų kny
gas, kad visuotini balsavi
mai yra legališki, taip kaip 
ir šeiminiai rinkimai. Tuomi 
užsibaigia tie debatai ir ei
nama prie balsavimo dėl 
čarterio pataisymo.

Adv. Bagičiaus įnešimas, 
kad čarteris butų pataisytas 
taip, kad Pildomoji Taryba 
yra renkama visuotinu bal
savimu, priimtas vienbal
siai. Adv. Bordeno “pataisy
mas” atmestas.

Delegatas P. Grigaitis 
duoda įnešimą, kad SLA. 
centras butų perkeltas į 
Pittsburghą. Nubalsuota 
vienbalsiai.

Bet sprendžiamas mušis, 
Pildomos Tarybos rinkimas, 
palieka dešimtajai sesijai. 
Balsuojama slaptai. Pasek
mės tokios:

Į prezidentus: 
Bagočius, 131 balsą. 
Strumskis, 71 balsą. 
Gataveckas, 1 balsą. 
Tai tokiu budu lieka iš

rinktas Bagočius. Bagočius 
pakviečiamas tarti keliatą 
žodžių. Jis dėkoja nariams 
ir delegatams už išrinkimą.

Vice-prezidento urėdui y- 
ra sekami kandidatai: Ma- 
žukna, Mikalauskas ir Tre
čiokas. Balsavimo pasekmės 
buvo sekamos:

Mažukna, 127. 
Mikalauskas, 77.
Trečiokas, 1. 
Išrinktas Mažukna.

kviestas tarti keliatą žodžių, 
jisai dėkoja delegatams už 
išrinkimą.

Centro sekretoriaus urė
dui sekami kandidatai: Vi
nikas, Raginskas ir Miliaus
kas. Balsavimo pasekmės:

Vinikas, 134. 
Raginskas, 18.
Miliauskas, 35 ir keliatas 

tuščių korčiukių. Išrinktas 
Vinikas.

Iždininko urėdui kandi
datai: Gugis, Lopatto ir Ma
žeika. Balsavimo pasekmės:

Gugis, 115. 
Lopatto, 84. 
Mažeika, 3.
Išrinktas iždininko urėdui

K. Gugis.
Iždo globėjų urėdui buvo 

šie kandidatai: Mockus, Mi- 
kužiutė, Bučinskas ir Žoly
nas. (Januškevičius ir Šlikas 
ištraukė savo kandidatūras, 
kad Mockų pravesti.) Balsa
vimo pasekmės:

Mockus, 112. 
Mikužiutė, 135. 
Bučinskas, 95.
Žolynas, 22.
Išrinkti Mockus ir Miku

žiutė.
Daktaro kvotėjo urėdui:
Dr. Staneslow, 118.
Dr. Graičiunas, 81.
Dr. Bronušąs, 3.
Išrinktas Dr. Staneslow.
Apšvietos komisijos narys 

Dr. Drangelis varde apšvie
tos komisijos nominuoja į 
redaktoriaus urėdą sekamus 
kandidatus: dabartinį “Tė
vynės” redaktorių S. Vitaitį 
ir iš Pittsburgh, Pa., J. Balt
rušaitį. Balsavimo pasekmės 
buvo:

S. Vitaitis, 118.
J. Baltrušaitis, 67. 
Lieka išrinktas S. Vitaitis.

Tuomi ir užsibaigia šioji po-' kiai sužeistas. Viena polici- 
’ pietinė sesija. | jos kulipka pataikė jam į

šeštadienį, 30 birželio, pilvą, antra į ranką. Jis bu- 
1 kaip 1:30 vai. popiet, pasi- vo nugabentas ligoninėn ir 

baigė paskutinė SLA. 38-to tenai pasirodė, kad jisai gir- 
Seimo sesija. | tas. Jo tėvas Ignas Arlaus-

Paakirtos šios pastovios kas taipgi suimtas.
komisijos: | Teleskopą*.

1 Finansų Komisija: J. P. 
‘ Varkala, J. Marcinkevičius 

ir G. Stungis.
Kontrolės Komisija: S. 

Gegužis, S. Cibulskis, J. M. 
Bučinskas.
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CHICAGO, ILL.
Lietuvio kova iu*policija.

Chicagoje buvo anądien 
keistas įvykis. Juozas Ar- 
laukas, 20 metų amžiaus 
vaikėzas, būdamas girtas, 
išėjo ant savo gonkų ir pra
dėjo šaudyt į orą. Kaimynai 
nusigandę pašaukė policiją. 
Bet kada policija pribuvo, 
Arlauskas užsitvėrė savo 
namuose barikadomis ir 
pradėjo iš vidaus šaudyt. 
Policija, žinoma, taipgi at
sakė ugnimi ir kelis kartus 
mėgino šturmu į namą įsi
veržti, tačiau Arlausko ug
nis ją atrėmė.

Ant galo, matyt, Arlaus
kas suprato, kad vistiek bus 
blogai, todėl mėgino pabėg
ti ir išlindo per skiepą į kie
mą. Bet namas buvo polici
jos apsuptas iš visų pusių ir 
kaip tik Arlauskas išlindo, 
tuoj buvo peršautas ir sun-

I jos kulipka pataikė jam į
30 birželio, pilvą, antra į ranką. Jis bu-

J. Steponaiti* prašo musų 
pranešti, kad turinti su juo 

rašytų šuo adresu: 
P. O. Box 20, Sta. W., Broo- 
klyn, N. Y.

Bridgeport, Conn., yra se
na lietuvių kolonija, bet a- 
pie jų gyvenimą nieko ne
girdėt, tartum lietuvių tenai 
visai nebūtų. Pereitais mies
to rinkimais buvo išrinktas 
socialistas majoras ir kelio
lika socialistų. pateko į ma
žesnius urėdus. Reiškia, so
cialistinis judėjimas čia sti
prus. Bet ar. girdėti ką nors 
apie lietuvius socialistus? 
Nieko. O mes žinom, kad 
musų draugų tenai yra. 
Draugas Viznis su žmona y- 
ra pavyzdingi LSS. vetera
nai. Mes laukiam, kada jie 
parodys kelią kitiems savo 
draugams ir atgaivins Brid- 
geporte LSS. kuopą.

Worcestery yra daug pa
žangių lietuvių, buvusių są- 
jungiečių.. Jie yra geri musų 
draugai, skaito “Keleivį” ir 
remia socialistinę idėją, bet 
neturi savo idėjinės organi
zacijos. & nevertėtų gi su
tverti LSS. kuopą?

Maynarde, netoli Bosto
no, per “Fordžiulajų” buvo 
“bimbinių” komunistų pik
nikas. Žmonių privažiavo 
labai daug. Kai kas sako, 
kad buvo 10,000 svieto. Ži
noma, tiek nebuvo, nes tiek 
tenai ir nesutilptų. Bet apię 
2,000 galėjo būt lengvai. 
Prieš tai buvo tenai ir SLA. 
piknikas, ir sandariečių pik
nikas^ tačiau n?i vienas ne
sutraukė tiek daug publi
kos. Reikia pripažinti ko
munistams kreditas, kad jie 
netingi savo biznius rekla
muoti. Į šitą jų pikniką su
važiavo daug socialistų, 
sklokininkų, sandariečių ir 
kitų, kuriuos komunistai vi
suomet šmeižia. Visi tie 
žmonės nuvažiavo pas savo 
šmeižikus ir nuvežė jiems 
po keliatą dolerių, nes dau
gumas jų turėjo jau iškalno 
komunistų įsiūlytus bilietus. 
Antras dalykas, komunistai 
skelbė, kad su bilietu busią 
duota $1,000 dovanų. Ar 
gavo kas tą tūkstantį, mums 
neteko girdėti, bet šitokia 
reklama komunistai sutrau
kė skaitlingą minią ir gerai 
pasipinigavo.

Chicagos mieste, Town of 
Lake kvartale, kur gyvena 
daugiausia lietuvių, šiomis 
dienomis saliune buvo nu
šautas Vincas Martyšius, 24 
metų amžiaus lietuvis. Taip 
pat buvo nušautas ir tūlas 
Stodolny, žinomas kaip 
gengsteris ir kidnaperis. 
Spėjama, kad jis buvo už
puolęs M arty šių ir besišau- 
dydąmi abudu krito. Trage
dija Įvyko( nakties laiku ir 
abiejų lavonai buvo rasti iš 
ryto.

w •

PORTAGE, PA.
Iš užm| ’-to kampelio. -

Portage miestelis guli 
prie Pennsylvanijos didžio
jo gelžkelio tarp Altona ir 
Johnstown. Yra vienas šil
ko fabrikėlis, kur dirba vien 
merginos ir minkštosios an
glies kasyklos, kurios šiuom 
tarpu labai silpnai dirba.

Per ilgą laiką iš musų 
miestelio žinučių laikraš
čiuose nesimatė, rodos, kad 
čia nebūtų jokio lietuvio ir 
niekas . laikraščių neskaito. 
Tikrenybėje yra kitaip. Čia 
gyvena apie 40 lietuvių šei
mynų ir musų lietuviai kul
tūriniai gana žymus. Laik
raščių Į musų koloniją paei
na daug ir visokių, bet dau
giausia tai Maikio su tėvu, 
ir daugiausia ji myli dėlto, 
kad “Keleivis” rėžia visa
dos teisybę ir kaip mes žino
me, per 25 metus jis neiš- 
krypo iš savo tiesaus kelio. 
Jis gina darbininkus, todėl 
darbininkai myli jį.

Musų miestelyje yra SLA. 
48 kuopa ir L. T. D.—pašal- 
pinė. Per pastarosios pasi
darbavimą ir jos pinigais 
tapo nupirktas sklypas že
mės ir Įsteigtos laisvos var
du Lietuvių Tautos kapinės, 
kurios paliuosavo pažan
giuosius lietuvius nuo klero 
jungo.

Mirė Vincas Savukas.
Birželio 28 d. čionai mirė 

48 kp. SLA. narys Vincas 
Savukas. Velionis buvo gero 
budo žmogus, turėjo daug 
draugų ir visų buvo gerbia
mas. Virš 60 metų amžiaus, 
paėję iš Smarliunų kaimo, 
Veisėjų valse., Seinų apskr. 
Per pastarus 25 metus gyve
no Portage ir dirbo minkš
tos anglies kasyklose. Be
dirbant gavo dusulį (Miners 
Asthma) ir kelis pastaruo
sius metus dirbt negalėjo. 
Jis prigulėjo prie lietuvių 
organizacijų iki pat mirties. 
Prie SLA. prisirašė 1914 m. 
ir ilgą laiką buvo kuopos 
sekretorium. Taipgi velionis 
prigulėjo prie daugelio dar
bininkiškų organizacijų. Jo 
mirtį paskubino nelaiiųe. 
Balandžio 15 d. jis ėjo sker
sai šteito kelio, kur atūžė di
deliu greitumu automobi
lius, kuris nulaužė velioniui 
koją ir smarkiai sužalojo. 
Nuo minėtos nelaimės jis iš
gulėjo 11 sąvaičių lovoje ir 
turėjo skirtis su šiuo pasau
liu.

Liepos 1 d. velionis tapo 
palaidotas arit Lietuvių Lai
svų kapinių. Labai didelis 
būrys žmonių palydėjo ve
lionį, nes prisidėjo visokių 
tautų darbininkai. Miesto 
benas palydėjo su maršu iki 
pat kapų. Atsisveikinimo 
kalbą iš namų pasakė p-nia 
Šleikienė iš Pittsburgho, o 
ant kapų kalbėjo J. Galiū
nas. Abu kalbėtojai pažy
mėjo kaip velionis Vincas 
Savukas visą laiką gyven
damas šioje apielinkėje vei
kė darbininkijai. Velionis 
išauklėjo pavyzdingai ir šei
mą — 2 sunu ir 4 dukteris, 
kurios dirba darbininkų la
bui.

Visa SLA. 48 kp. užjau
čia velionio Vinco Savuko 
šeimynai šiame liūdname 
padėjime. O velioniui pa
reiškiame musų amžiną at
mintį. - - -



Liepos 11 d., 1934 m.KELEIVIS, SO. BOSTON S,eikatos 5,-Ih
Marijampoliečių, kaip ir dainuodavo tam tikras dai- dėjimą. Po derybų praside- Į J
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PASNINKŲ ATSIRADIMAS.

Vienas Ja™ikis' ™rt‘

I

ir apie pieną, 
vakancininkai 

ir visados atsi- 
lengvai galima 
namon, vietoj

Šį skyrių veda
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Dažniausiai abu pulkai sto- vestuvėse šiltą valgį; ko- 
vėdavo drauge — vienas se- pustų, kruopą ir šiltos mė- 
klyčioj, kitas grįčioj. Prisi- ?,os- P? svočios pietų marčią 

veda i seklyčios kamaraite

I

Ketvirtas Puslapis.

I

—Ot, Maike, gerai pasi-j 
taikė, kad aš tave sutikau,1 tėve, 
tai dabar turėsi man išviro- 
zvt vieną labai mokslišką 
klausimą.

—Ar jau ir tu, tėve, pra
dėjai mokslo dalykais įdo
mauti?

—Aš, Maike, visada my
liu apie moksliškus daiktus 
pašnekėt, o ypač prie šnap- 
so.

—Na, koks gi tavo klausi
mas, tėve?

—-Išvirozyk man, Maike, 
ant ko žemė stovi.

—Žemė, tėve, nestovi. Ji 
nuolatos lekia aplink saulę 
ir tuo pačiu laiku dar sukasi 
aplink savo ašį.

—Aplink ašį, sakai?
—Taip, tėve.
—Tai kas ją šmeruoja, tą 

ašį?
—Niekas.
—Meluoji, Maike, taip 

negali būt. Asšis be įšmero 
negali būt, ba tuoj pradeda 
girgždėt ir užsidega. Aš tą 
žinau, ba Lietuvoj savo kal
vę turėjau ir ne vieną ašį esu 
nukalęs. Šmeras turi būt ge
ras. Dzūkai savo ratus šme
ruoja supuvusiom lepšėm, o 
mes žemaičiai, tai geriau- • 
siais taukais, tepam. Kiti 
perka šmaravydlą iš štorų, 
tai irgi tokia pat kaip tau
kai, tik valgyt nelabai gar
di.

—Jeigu nori žinot, tėve, 
ant ko žemė laikosi, tai ne
kalbėk apie ratus. Paklau
syk geriau, ką aš tau pasa
kysiu.

—Olrait, Maike, aš su
tinku patylėt, ale tu man sa
kyk teisybę, ba meluot ir aš 
pats moku. Taigi išklumo- 
čyk man, kokiu spasabu že
mės ašis gali suktis be šme- 

. ro?
—Dalykas yra toks, tėve, 

kad tokios ašies, kaip tu 
manai, visai nėra.

—Tai kaip tas gali išeit, 
Maike? Vieną sykį yra, o ki
tą sykį nėra?

—žemės ašis yra įsivaiz
duojama, tėve. Mes vadina
me ašimi ne kokį nors mato
mą ir apčiuopiamą daiktą, 
bet tą liniją, apie kurią su
kasi žemė. Pavyzdžiui, pa
imk apskritą kamuolį ir pa
suk jį ant stalo. Visas ka
muolys suksis, bet toji linija 
per jo vidurį, apie kurį bėgs 
kamuolio šonai, stovės vie
toje. Taigi šitą liniją mes ir 
vadiname “ašimi.”

—Olrait, Maike, kamuo
lys sukasi ant stalo, ale pa
sakyk tu man, ant ko žemės 
sukasi? Pasakyk man, ant 
kp ji laikosi?

Marijampoliečių, 
visų kapsų, vestuvės (jų va- nas. 
dinamos “veseilia”) būdavo 
ilgos, užtrukdavo visą sąvai
tę ir dar turėdavo užtęsimus, 
priedus. Tai būdavo tarsi 
kokia ilga drama (teisin
giau sakant — operetė, su 
dainomis) iš daugelio ilgų 
aktų.

1 Aktais galima pavadinti 
šias vestuvių dalis: vakary- 
nos, šliubas, stovėjimas, už
gerės, pasekėjai, kraičio iš
vežimas, suguldymas, prikė
limas, sugrąžtai, atgrąžtai.

i jšios dramos aktoriai: pir
miausia, suprantama, nuota
ka ir jaunikis, paskui — 
kvieslys. piršlys, svočia, 
kraitvežiai, pulkauninkai ir 
pulkauninkės ir kukarka. 
Beje, dar muzikantai smui
kininkai' (armonikos vestu
vėse neleistinos!), seniau 
kanklininkai.

Vestuvės buvoį gali saky
ti, dvilypė drama: jaunikis 
turėjo savo pulką ir muzi
kantą (ar muzikantus), nuo
taka savo. Dramos žiūrėti 
galėjo eiti kas tik norėjo — 

• nemokamai. Tai buvo tokia 
—Ji nesilaiko ant nieko, visuomenės savastis, kaip, 

sakysim, atlaidai ar turgus. 
—Tai kodėl ji nenukrinta Galėjo, kas tik norėjo, ateiti 

žemyn? ji1* šokti, tik “neprašytam nė-
—Kad erdvėje, tėve, to- ra suolo” — vadinas, jo nie

kio dalyko visai nėra, kaip kas nevaišino, 
“žemyn.” | Į vestuves sukviesdavo

—Sei, Maike, ar tu misli- kvieslys — tai smarkus jau
ni, kad aš toks jau durnas, ■ nikaitis, būtinai raitas, kurs 
kad tu gali mane visai iš
juokti?

—Aš visai tavęs neišjuo
kiu, tėve; aš aiškinu tau da
lykus rimtai, tik netrukdyk 
mano kalbos.

—Bet ir aš tau noriu pa-!**“**“ 
aiškint, Maike, kad tu turi į karstytą įraisiaspalviais kas- 
misteiką. Ve, aš paimsiu sa
vo pypkę ir paleisiu iš ran
kos. Tu pamatysi, ar laiky
sis be jokios paramos? No- 
sar. Ji nukris žemyn. Na, o 
tu man nori įkalbėt, kad to
kio daikto, kai^ žemyn nė
ra. Juk kas aukščiau musų 
galvų, tai viršus, o kas že
miau, tai apačia.

—Gerai, tėve, bet antroj 
pusėj žemės irgi gyvena 
žmonės. Tau rodosi, kad tu 
stovi kojomis žemyn, o 
iiems rodosi, kad jų kojos 
žiuri žemyn. Tai kur gi išti- 
krujų tasai “žemyn” veda?

—To tai aš negaliu išfi- 
geriuot, Maike.

—Jeigu negalintai ir nesi
ginčyk, tėve. Kaip aš tau iš 
pradžių sakiau, erdvėje nė
ra nei “apačios”, nei “vir
šaus,” todėl ir musų žemė 
negali niekur “nukristi,” 
nors nesilaiko ant jokių 
ramsčių. Jeigu tavo pypkė 
išleista iš rankos nukris ant 
žemės, tai visai nereikš, kad 
žemė yra žemiau tavo ran
kos. Ne, tėve. Ji nukris vien 
tik dėl to, kad žemė ją prie 
savęs traukia. Šita traukos 
jėga ir yra priežastis, dėl 
kurios visi daiktai laikosi 
prie žemės. Ir dėl to jie turi 
svorį. Jeigu ne žemės trau
kos jėga, akmenys, geležis 
ir kiti daiktai nieko nesver
tų ir išlakstytų nuo žemės 
paviršiaus į erdvę, kur jie ir 
Dasiliktų amžinai. Taip ir 
žemė laikosi erdvėj, kad jo
kia kita jėga neištraukia jos 
iš dabartinės pozicijos.

—Veidiminut, Maike, aš 
nueisiu porą šnapsų išsiger
ti, ba dabar aš nelabai galiu 
suprasti, ką tu man šneki.

1UAVM.C, XI UI K, 
turėdavo aplankyti viso kai
mo ūkininkus ir artimes- 
niuosius kitų kaimų, o gimi
nes kad ir iš tolimiausių kai
mų. Jis turėdavo parėdytą 
“kvieslį” — trišaką šakutę, 
žaliu raikščiu apsuktą, ap-

DIDELI POTVINIAI 
INDIJOJ.

Bramaputros Klony, In
dijoj, kilo dideli potviniai, 
kurie sunaikino ūkininkų 
laukus ir nunešė keliatą kai
mų. Žmonių taipgi daug pri
gėrė.

nykais ir “padvenskomis” 
(paraikštėmis), su mažu 
skartibalėliu arba dviem — 
trimis žiedais ant siūlelio, 
kad judinant kvieslį skam
bėtų. Įėjęs į kviečiamuosius 
namus, kvieslys stodavo prie 
pat durų, išsivyniodavo iš 
skepetaitės “kvieslį” ir pa
lengva skambindamas kal
bėdavo kvietimo “maldą.” 
Pakvietęs, “kvieslį” mesda
vo ant tų namų mergos, nu
siimdavo kepurę, pasakyda
vo: “Tegul bus pagarbin
tas” ir eidavo visus iš eilės 
sveikinti. Merga turėdavo 
būtinai ką nors ant “kvies
lio” pakabinti: padvenskas, 
juostą, kartais net rank
šluostį. Taigi bekviesliau- 
jant “kvieslys” vis augo.

Vestuvės prasidėdavo pir
madienio vakarą vakaryno- 
mis. Jaunimas susirinkdavo 
pašokti, padainuoti. Čia 
nuotaka prašydavo jauni
kaičius į jos “pulką.” Apsiė- 
musieji jaunikaičiai vadin
davosi pulkauninkais — jų 
būdavo nuo 8 ligi 12. Kiek
vienas pulkauninkas pasiim
davo prie savęs po vieną 
pulkauninkę — savo seserį 
arba bent pusseserę. Jauni
kis susikviesdavo savo pul
ką.

Šliubas visados būdavo 
antradienio pavakary. Ank
sti rytą nuotaka pati eidavo 
prašyti į pulką tuos, kurių 
vakarynose nematė. Apie 10 
ar 11 valandą jau būdavo su
sirinkę giminės ir pulkas. 
Šokdavo, dainuodavo, už
kandžiaudavo. Mergos reng
davo nuotaką šlidbui: per- 
pindavo kasas ir dėdavo ant 
galvos galiono pakalkę su 
vainikais (t y. mažais rūtų 
kuokšteliais, prisagstytais 
aplinkui prie galiono). Vi
sos pulkauninkės taipgi bū
davo su galiono pakalkėmis, 
tik jų pakalkės būdavo be 
vainikų, tik apkaišytos rūto
mis iš viršaus, prie plaukų. 
Rengdamos nuotaką mergos

davo kraičio krovimas į ve- 
Parengę nuotaką laukda- žimus. Čia vėl būdavo bega- 

vo atvažiuojančio jaunikio lės juokų, nes kraitvežiai 
su jo pulku. Įkeltas į medį viską vogdavo (kibirus, sti- 
vaikas dabodavo ir pamaty
davo- ištolo atvažiuojančius. 
Tada mergos imdavo grau
dinti nuotaką viena tam rei
kalui pritaikintų dainų, pav., 
šitokia:
1. Vai sesele lelijėle, 
Nesėdėkie už stalelio, 
Tik išeikie ant dvarelio, 
Pažiurėkie įn šalelę.

2. Pažiurėkie in šelelę, 
Kas ateina per laukelį: 
Ir atrūksta juodas durnas, 
Ir atjoja raitų pulkas.

3. Visi linksmai šaudydami,. 
Visi linksmai dainuodami, 
Tiktai vienas liudėdamas- 
Vainikėlio nuimtojas.

4. Aukso žiedo numautojas 
Ir kaselių taršytojas— 
Ir kęselių taršytojas, 
Kasnykėlių mąstytojas.
Jaunikį ir jo pulką pavai

šina, ir jie tuoj išvažiuoja į 
bažnyčią, kad ten raštinėje 
padarytų sutuoktuvių aktus 
ir visa kita padalytų, kas 
reikia atlikti prieš šliubą. 
Kiek palūkėjęs išvažiuoja į 
bažnyčią ir nuotakos pulkas.

Po šliubo abu pulkai drau
ge važiuodavo į tą pačią 
karčiamą, iš anksto sutartą. 
Čia žydė (visos karčiamos 
buvo žydų) pasitikdavo svo
čią ir nuotaką su apkaišytu 
pyragu — karvojum ir bon
ka saldžios degtinės. Kar- 
čiamoje būdavo iki 11 ar 12 
valandos nakties. Šokdavo, 
gerdavo ir valgydavo. Val
gis čia būdavo jau svočios, o 
už gėrimą mokėdavo pul
kauninkai.

Iš karčiamos važiuodavo į 
stovėjimą. Stovėdavo daž
niausiai pas svočią. Stovėji
mas būdavo iki trečiadienio 
pietų. Visas valgis svočių, 
o gėrimas pulkauninkų, i

klus, vištas ir tt.), o moters 
stengėsi neduoti. Kraitve
žiams išvažiavus, išveža ir 
marčią pas jaunikį, bet pir
miau dar būna marčios už
gerės.

Nuotaką pasodina už už
tiesto stalo tarpe jos “bro
lių.” Ant stalo lėkštė. Mer
gos sustoję prieš stalą dai
nuoja : •
Susirinkit, giminėlės, 
Artimieji susiedėliai, 
Dovanokite seselei 
Vis aukselio-, sidabrėlio, 
Vis muštiniais dolerėliais.

Veselninkai viens po kito 
meta j lėkštę pinigus, bu
čiuoja nuotaką, geria jam 
paduotą stikliuką degtinės, 
o mergos dainuoja jam pa
gyrimo (kartais pašiepimo) 
dainą. Meta pinigą ir jauni
kis ir stengiasi pabučiuoti 
nuotaką, bet visų (ypatingai 
“brolių”) pareiga neduoti 
jam pabučiuoti. Mergos pa
matę tykanti jaunikį ima 
dainuoti:
Atvėžlioja vėžliukas 
Su raudonom kojukėm, 
Su plačiom letenukėm— 
Pasisergėk, sesele,
Pasisergėk, jaunoji: 
Ateina šidorėlis, 
-Šidavos tave jauną 
Ir rūtų vainikėlį.
Po užgeriu motina užkles- 

čia nuotakos vainiką (t. y. 
rūtomis kaišytą galiono pa- 
kalkę) — dabar jau ji ne 
nuotaka: jau marti! Motina 
marčią atiduoda jaunikiui, 
tas sodina ją prie savo svo
čios. Svočia, gavus marčią, 
daro geriausias savo vaišes: 
deda ant stalo karvojų, kep
tą žąsį ir kitus gardumynus. 
Tuo tarpu marčios motina 
duoda jaunikio pulkui pir-

PAMOKINANTIS ĮVYKIS.

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

Gyvenant moderninį gyveni
mą, ypač didesniuose susikimši
mo centruose, didmiesčiuose, iš- 
cjla aibė dideliausios reikšmės 
problemų, kurios turi neišpasa
kytos reikšmės žmonių sveika
tingumui. Jeigu jos tinkamai iš
rišamos ir patys gyventojai ko
operuoja, tai galima tikėtis tei
giamų pasėkų, gi priešingai grę- 
sia ir paplinta įvairios ligų epi
demijos. Kad apsaugojus gyven
tojus nuo pasireiškimo epidemi
jų, veik kiekvienas miestas bei 
valstybė turi tam tikslui suor
ganizuotus sveikatingumo de
partamentus, kurių vienintelis 
tikslas, — daboti savo žmonių 
sveikatą.

Retas kuris gyventojas dides
nių miestų pagalvoja, kiek rimtų 
problemų susidaro, kad pusėti
nai sveikai galima butų gyventi. 
Pavyzdžiui: pristatymas sveiko 
vandens, sveiko pieno, dispozici
ja sutrų, apsaugojimas nuo ap
krečiamųjų ligų ir tt. Vanduo 
traukiamas iš ežerų ir upių daž
niausiai esti netinkamas naudo
ti, nes ten randasi perų gami
nančių įvairias ligas. Tokis van
duo turi būti padaromas saugiu, 
kas sėkmingai atliekama Įde
dant atatinkamų chemikalų ir 
jis esti patikrinamas net po ke
lis sykius į dieną. Pienas, kokį 
ūkininkai pristato, dažnai esti 
nesaugus, o taip vadinamas cer- 
tifikuotas per brangus. Pasteu
rizavimo procesas pigus ir veik 
pilnai atitinka reikalavimui. Už
tat miestuose visas pienas turi 
būti pasteurizuojamas pirm, ne
gu pristatomas vartotojams, ne
bent tai yra certifikuotos rūšies. 
Apkrečiamos ligas pusėtinai 
sėkmingai kontroliuojamos kva- 
rantina, atskirimas sergančiųjų 
nuo sveikųjų.

Pavyzdžiui imkime Chicagą. 
Vanduo traukiamas iš Michigan 
ežero gana toli nuo kranto, vie-

nok pasirodo apkrėstas įvairio
mis bakterijomis, nuo kurių 
daug susirgdavo šiltinėmis ir ki
tomis vidurių ligomis. Kaip grei
tai pradėjo atitinkamų chemika
lų į jį dėti, taip veikiai šios ligos 
pranyko. Dabar šiltinės Chica- 
goj nepaprastas atsitikimas.

Pirm įvedimo pasteurizavimo 
pieno, čia labai daug, ypač vai
kų, sirgdavo galvijų rūšies džio
va ir vasaros metu visokiais vi
duriavimais. Dabar to viso kaip 
ir nebėra. Įvedus aštrią kvaran- 
tiną, limpamos ligos nebeturi 
progos plėstis, šia linkme butų 
galima prirašyti dideliausią kny
gą. vienok čia suminėtų pavyz
džių pakaks, kad priminti, kokią 
svarbią rolę lošia sveikatingu
mo departamentai musų naudai.

Kaip visiems žinoma, gegužės 
19, šių metų, Chicagoje Union 
Stock Varduose įvyko milžiniš
kas gaisras, kuris sutraukė tūks
tančius žiūrėtojų. Diena buvo la
bai karšta. Žmonės ištroško, o 
tinkamo gėrimui vandens stoka. 
Tai daugelis žmonių kankinami 
troškulio gėrė vandenį iš lovjų 
gyvuliams girdyti ir šiaip jau 
liūgų vandens. Pasekmėje to į 
porą savaičių buvo užregistruo
ta 30 atsitikimų šiltinės ir dar 
nemažas skaičius susirgusių ki
tokiomis vidurių ligomis. Kiek
vienas iš tų visų ligonių gėrė 
iš lovių arba liūgų vandenį, kuris 
aiškus dalykas buvo netinka
mas gerti ir todėl čia randama 
aiškios šių susirgimų priežastys.

Šis įvykis yra praktiška pa
mokinanti pamoka: Niekuomet 
negerk vandens, kuris pareina iš 
abejotinos vietos, nebent esi tik
ras, kad tokis vanduo yra pilnai 
saugus, nes labai lengvai galima 
užsikrėsti pavojinga liga. Ge
riau pakęsti troškulį, negu kad 
savo sveikatą rizikuoti. Tą patį 
galima pasakyti 
Vasarotojai ir 
tai turėtų visur 
minti, nes labai 
ligą parsivežti
smagumo turėjus.

veda į seklyčios ' kamaraitę 
(kur tos nėra — į klėtį) ir 
ten jai nuima vainiką, niau
ja čepčiuką, deda pabriu- 
vius ir apriša skepetą (mer
gos skepetą ne ryšėdavo, 
klėstėdavo). Trečiadienio 
naktį apie dvyliktą valandą 
(kartais dar vėliau — jau 
saulei tekant) jaunikio pul
kas parsiveža marčią į jau
nikio namus.

Būna jau ketvirtadienis. 
Šoka, žaidžia, geria ir valgo 
pas jaunikio motiną. Apie 
pietus atvažiuoja marčios 
pulkas — pasekėjai. Abu 
pulkai linksminasi drauge. Į 
pavakarę būna jaunikio už
gerės su tokiomis pat daino
mis, kaip buvo per nuotakos 
užgėręs. Dabar už stalo sėdi 

i ir jaunikio 
svočia. Dabar rpetusiems pi
nigų marti duoda dovanas iš 
savo kraičio: jaunikio tėvui 
marškinius ir juostą; moti
nai visą eilę: jekę, andaroką 
ir skepetą; jaunikio bro- 

JSI?? liams po marškinius, sese
rims po abrusą; vestuvių 
.“broliams” po rankšluostį; 
pulkauninkams ir pulkau- 
ninkėms po juostą; piršliui, 
muzikantui ir kukarkai po 
rankšluostį; svogjoms ir te
toms po trimastę; jaunikio 
bernui, piemeniui po pad- 
venskus. Dar prieš užgėręs, 
tik parvažiavus, marti duo
da jaunikio tėvams lauktu
vių po trimastę — “stuome
nį.” Ir visa tai beveik vienos 
marčios rankų darbai!

Po užgeriu jaunikio moti- padėdavo kunigai;
kad pasninkai

rinkdavo daug pašalinių pa
šokti — šokdavo visi lygio
mis, bet gerti ir valgyti tik 
vestuvių dalyviai. Atėjusios 
pašalinės mergos galėdavo 
būti tik su kasnyko pakalkė- 
mis, o nuotaka ir pnlkaunin- 
kės buvo galionuotos. Tik 
galionuotosios galėdavo sės
ti už stalo.

Iš stovėjimo trečiadienį 
apie pietus visi važiuodavo 
pas nuotaką. Čia sutemus 
būdavo nuotakos užgerės. 
Kiek pirmiau kraitvežiai at
važiuodavo išvežti kraitį.

Kraitvedžiai būdavo 3 ąr 
4, kartais net 6. Turėdavo 
būti stiprus vyrai, kad atsi
laikytų “boboms.” Jų kepu
rės būdavo papuoštos eglių 
šakutėmis, plunksnomis ir 
visokiais žibučiais. L“___
turėdavo barsuko krepšį su 
pyragu ir bonka degtinės. 
Jie turi išpirkti iš nuotakos 
pusės moterų kraitį. Juos va
dina kupčiais, stumdo, tam
po, stengiasi ]_ 
krepšį. Sukibę kokios 5 ar 6 
stiprios moters pagriebdavo 
kurį silpnesnį kraitvežį,! 
stengdavosi jį įkinkyti į dvi
kartę ir ten užrišti, bet daž
niausiai atsiskubinę su pa
galba kiti kraitvežiai užriš- 
davo kurią moterį. Derybos 
užtrukdavo 2 ar 3 valandas, 
ten būdavo begalės juokų ir 
visokių apdainavimų. Paga
liau, susiderėdavo, kraitve
žiai kraičius atpirkdavo.. 
Tam reikalui jaunikis įduo
davo kraitvežiams 2 ar 3 
rublius, kraitvežiai nuo sa
vęs pridėdavo kokį rublį, na veda jaunuosius į klėtį skelbdavo,
Tie pinigai / tekdavo nuota- paguldyti —tai suguldymas. Dievui (ne ponams) reika- 
kos motinai “už kraičio su- . Vincą* Šleky*, lingi. Kunigų įbauginti žmo-

Kai kuriomis dienomis ti-, nės pasninkaudavo, kai ku- 
kintieji žmonės nevalgo mė-! riomis dienomis beveik nie- 
sos, pieno, kiaušinių, kitaip, ko nevalgydavo, o ponai ir 
sakant — pasninkauja. Pas- j kunigai baudžiavų laikais 
ninkai atsirado labai senai, aruodus iš paprastų žmonių 
dar tada, kada nebuvo nei visa ko prisipildavo, prisi- 
turtingų, nei beturčių, kada! rinkdavo. Ir Lietuvoje . ne 
žmonės gyveno didelėmis persenai (iš dalies ir dabar) 
bendruomenėmis. Tada visi klebonai siųsdavo per para- 
kartu dirbdavo ir viską tarp Į piją špitolnikus kiaušiniauti, 

sviestauti, smetonauti, gai- 
džiauti, po Kalėdų patys va
žiuodavo kumpiauti, o žmo
nėms liepdavo kuo daugiau
sia pasninkauti, nevalgyti, 
kad visa ko daugiau kuni
gams ir ponams liktų.

Daugelis, ypač vaikai, dėl 
pasninkų net anam pasauly 
atsidurdavo. Vasarą arba 
rudenį, atsiradus vaisiams, 
paprastai vaikai valgo daug 
žalėsių ir suserga kruvinąją. • 
Tėvai pasninkaudami ir vai
kus versdavo pasninkauti, 
neduodavo pieniškų valgių. 
Vaikai dėl to mirdavo. Taip 
būdavo ir su suaugusiais dėl 
pasninkų.

Išbadėjusių motinų gims
ta nesveiki vaikai, kurie vei
kiai miršta. Pasninkais nusi- 
kankinusios, išbadėjusios 
motinos negali tinkamai 
maitinti mažų kūdikių. Ne
sveikos motinos neužaugs 
sveikas vaikas.

Kai kas tvirtina, kad pas
ninkas pakeičia valgį, o tai 
esą sveika kunui. Valgio pa
keitimas yra geras dalykas^ 
bet pasninkauti 
bent tiems, kurie per daug 
valgo arba labai nutukę. Ka
da kuris valgis sveikas val
gyti — gali pasakyti tik gy
dytojas, bet ne kas kitas.

savęs dalindavosi. Jeigu pri
trukdavo maisto, tai uždrau- 
sdavo kiaušiniauti (laukinių 
paukščių kiaušinius rinkti), 
neužaugusius paukščius ir 
gyvulius medžioti, žalius au
galus naikinti ar valgyti, nes 
iš jų neužaugusių per maža 
naudos. Namuose uždraus- 
davo kuriam nors laikui val
gyti tuos valgius, kurie il
giau negenda, kad pirma su
valgytų tai, kas greičiau 
genda. Uždrausdavo bend
ruomenės senis arba seniū
nas ir niekas nesipriešinda
vo: jeigu musų tėvai taip 
darė, tai ir mes turime taip 
daryti, — galvojo žmonės.

Atsitikdavo karų. Ateina 
svetimi žmonės ir užkariau
ja žemdirbius. Nugalėtojai 
atėjūnai pradeda imti iš už
kariautųjų žemdirbių- mo
kesčius, duoklę rinkti ką ge
resnio : kiaušinius, sviestą, 
mėsą. Reikėjo dar mažiau 
valgyti, daugiau pasninkau
ti, kad sutaupytų tai,-ko val- 

• dovai reikalauja. Užkariau
tojai, veltui prisirinkdami 

l visokių gėrybių, virto dvari
ninkais, ponais. Ponams dar
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Įvairios Žinios.
Milionierių Vaikai 
Areštuoti Su Bol- 

. ševikais.
Jersey City, N. J. — Šio

mis dienomis čia buvo areš
tuoti keli žmonės už pikieta- 
vimą prie rakandų dirbtu
vės, kur tarp dviejų unijų 
eina kova už vadovybę. Pi 
lietinių Laisvių Sąjungą bu
vo suruošus tą pikietavimą 
tyčia, kad išbandžius teis
muose, ar pripažįsta jie 
(teismai) darbininkams tei
sę ramiai pikietuoti dirbtu
vę.

Tarp suimtųjų, pikietuo- 
tcjų buvo du ar trys bolševi
kai ir du garsiu milionierių 
sūnus, būtent, Alfred.Bing- 
ham ir Corliss Lamont. Pir
masis yra buvusio senato
riaus ir Connecticut valsti
jos milionieriaus Binghamo 
sūnūs, o antrojo tėvas yra 
aukso karaliaus Morgano 
firmos partnerys.

Jųdviejų bylos atidėtos 
iki 14-tai dienai liepos.

LENKIJOJ UŽDARYTA 
NACIONALSOCIALIS

TŲ PARTIJA.
Nacionalsocialistų partija 

Lenkijoj, kurios centras bu
vo Aukštojoj Silezijoj, Sos- 
neveo mieste, uždaryta. At
skilusi nuo centro ir pasiva
dinusi nepriklausoma na
cionalsocialistų partija su 
būstine Vilniuje, kuri popu
liariai vadinosi “Lenkijos 
fašistais,” taip pat uždary
ta. Visi dokumentai sukon- 
fiskuoti. Nacionalsocialistų 
partija susidariusi buvo iš 
lenkų nacionaldemokratų 
(endekų). Vilniaus nacio
nalsocialistų vadai Ivaškie- 
vič ir Rekiš į miesto savival
dybę šiomis dienomis iš
rinkti iš endekų sąrašo.

Lenkijos nacionalsocialis
tai buvo tikri hitlerininkai, 
kurie tuo atžvilgiu pralenkė 
endekus ir naujai nuo ende
kų atskilusią nacionalradi- 
kalų partiją.

• X

Amerikos “Riekus”
- Esąs Užmuštas.

St. Paul’o mieste suimtas 
^engsteris Albert Reilly pa
sakė policijai, kad pagarsė
jęs galvažudys Dillinger 
>sąs jau užmuštas. Jį nudėję 
'o paties sėbrai. Bet policija 
tam netiki. Ji sakosi turinti 
žinių, kad Dillingeris nese
nai buvo matytas beizbolo 
žaidime Minneapolio mies
te.

Išteisino Albertos
Premjerą. ,

Kanados provincijos Al
bertos premjerai Brownlee 
buvo patekęs bėdon. Pilietis 
MacMillan buvo apskundęs, 
iį teisman už paviliojimą jo

N u pi ginsią Degtinę.
Washingtono žiniomis, 

valdžia svarstan t degtinės 
nupiginimo klausimą. Iš 
pradžių ant degtinės buvo 

• uždėti dideli mokesčiai, nes 
j valdžia norėjo greitai iš to 
pralobti. Ant importuoja
mos ^degtinės buvo uždėti 
auksai muitai. B°t d-'bar ?n- - 
sižiurėta, kad šitokia politi
ka neša valdžiai daugiau 
blėdics. remi naudos, nes 
šmugelninkai gabena degti
nę iš užsienio slapta, jokio 
muito niekam nemoka ir pi
giai ją parduoda. Tąigi kad 
užkirtus, butlegerhms ke’ią, 
valdžia dabar ruošiasi suma
žinti visus degtinės mokes
čius, kad degtinė apmigtų ir 
birtlegeriams neužsimokėtų 
ją šmugeliuoti.

BLUE RIBBON MALT

SENATORIŲ BORAH 
“NUĖMĖ NUO ORO.”
Senatorius Borah pereitą 

jaunos dukters ir reikalavo ^YaltV*k*. p!r rad10 .?!?' 
už tai atlyginimo. Duktė kalbą Washingt<>ne ir knti- 
Viviana irai liudijo prieš kav0 ,NRĄ,..St.a«.a R5"le 
premjerą, Tad jis ją nu-lIslan<į val^“J zodzuu 
skriaudęs. Teismas nuteisė, > ”u‘™ko.- Vėliau paaiškėjo, 

kad. jo kalbą nutraukė Pro- 
vidence’o stotis WJAR. Sto
ties vedėjai teisinasi, kad 
jų įtaisos buvo sugedusios.

Šen. Borah sako, kad pa
našus šposas jam buvęs iš
kirstas ir 22 kovo, kuomet 
jis taip pat kritikavęs NRA. 
Tuomet jį “nuėmę nuo oro” 
visuose šiaurvakariuose.

kad ponas Brownlee užmo
kėtų $10,000 atlyginimo 
merginai ir $5,000 jos tėvui 
—iš viso $15.000. Bet prem
jeras Brownlee apeliavo į 
vyriausį teismą ir šis žemes- 
nicjo teismo sprendimą pa
naikino, pareikšdamas, jog 
merginos sveikata ir dar
bingumas nuo to pavilioji- 
mo nenukentėjo, todėl nesą 
jokio pamato kokiam nors 
atlyginimui.

Šituo sprendimu labai pa
sipiktino žmonės ir Draugi
ja Piliečiu Laisvei Ginti ža
da kelti šitą bylą prieš patį 
•ostą.

LAIKRAŠČIAI RAŠO 
APIE TEISĖJĄ KAZĮ 

. KRIAUČIŪNĄ.
Bostono dienraščiuose pe

reitą savaitę pasirodė žinia 
apie lietuvį teisėją Kazį 
Kay (Kriaučiūną), kuris 
Seattle mieste (Pacifiko pa
krašty) salomoniškai iš
sprendė divorso bylą. Tūla 
Mrs. Lane kreipėsi pas jį 
prašydama divorso, nes jos 
vyras labai geriąs ir girtas 
būdamas ja šovęs. Bet vyras 
skirtis su žmona nenorėjo. 
Tuomet teisėjas Kazys Kay 
davė jam metus laiko “at
gauti” pačios meilę. Moteris 
sutiko duoti progos, girtuok
liui vyrui pasitaisyti.

FRANCUZŲ PROPA
GANDA AMERIKOJE.
Francuzų parlamento ko

mitetas užsienio reikalams 
paskyrė propagandos reika
lams 80,000,000 frankų 
($6,000,000) — dusyk dau
giau negu pereitais metais. 
Komitetas nusprendė, kad 
reikalingiausia propaganda 
esanti Amerikoj, kur iki šiol 
beveik nieko šituo žvilgsniu 
nebuvo daroma.

Savo propagandą francu- 
zai vadina “skleidimu gerų 
žinių apie Francuziją.”

© 1Premier-1
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Lena Pasakė:
Jeigu norit daugiausiai ir geriau- 

•- to, visados reikalaukit BLUE 
RIBBON ir persitikrinkit kad tikrai 
jį gautumėt. Visuomet sudėta pilni 
trys svarai gaunant dvidešimt pro
centų daugiau, kuriuose sudėta po 
pustrečio svaro.

AMERICA’S BIGGEST SELLER

1 Rumunijoj Veržiasi 
Dujų Vulkanas.

Kopsa Mica apylinkėje, 
Transilvanijoje, kur žemėje 
yra nepaprastai daug dujų, 
jau visi metai dega viena 
dujų versmė. Degančių dujų 
liepsna kartais pakyla iki 
kelių šimtų metrų aukštu
mo. Tas liepsnos stulpas yra 
matomas iš 300 kilometrų 
tolumo. Paskutinėmis die
nomis tos srities gyventojai 
buvo išgąsdinti dviejų nau
jų iš žemės išsiveržusių dujų 
versmių. Iš tų naujų versmių 
veržiasi daug dujų. Eksper
tų apskaičiavimu, kasdien 
išsiveržia daugiau kaip 2 

'milijonai kubinių metrų du- 
jų-

Dujos pasklido visoje a- 
pylinkėje. Nuolat bijoma, 
kad nekiltų gaisras, nes net 
vienas uždegtas degtukas 
galėtų privesti prie milžini
škos katastrofos. Valdžios 
organai ėmėsi visų galimų 
priemonių gaisrui išvengti. 
Tos srities gyventojams vi
siškai uždrausta kurti ugnį. 
Vis dėlto, gaisro pavojus ir 
tuo nėra pašalintas, nes kar
tu su besiveržiančiomis du
jomis iš žemės gilumos su 
dideliu smarkumu išmetami 
akmenys. Bijoma, kad gais
rą gali sukelti net žiežirbos, 
kurios kyla akmenims atsi
mušus vienas į kitą. Iš kra- 
tero veržiasi labai karšta 
srovė. Dėl dujų ir karščio 
tos apylinkės ūkininkai bu
vo priversti apleisti savo gy
venamas vietas ir palikti net 
neapdirbtus laukus.

Geologų nuomone, tas 
dujų gaisras, jei nepasiseks 
jo užgesinti, galės trukti iš
tisus šimtmečius, kol visos 
žemės dujos toje apylinkėje 
išsieikvos.

P AJ IEŠKOJIMAI.
Pajieškau Antano Pankos, pirmiau 

jis gyveno Elizabeth, New Jersey, pa
eina iš Raudoninkų kaimo. Aš grįžau 
dabar iš Lietuvos, turiu žinių; malo
nėkit atsisaukt; kas žinot kur jis ran
dasi, malonėkit pranešti, busiu dėkin
gas. Ignas Butkus (8)

5 A street, Hyde Park, Mass.

Pajieškau JUOZO MACEJUNO, jis 
gyveno Wyoming valstijoj. Atvažia
vo į Newark 1933 metais. Kas žino 
kur jis randasi prašau pranešti jo ad
resą, busiu labai dėkingas. Aš turiu 
svarbų reikalą. (9)

Antanas Salinis,
317 War Wood avė, VVheeling, XV. Va.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, ne jaunesnės kaip 35 metų 
ir kad butų pasiturinti, arta 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 apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, amžiaus nuo 35 
iki 45 m. Atsišaukite tik tokios, kurios 
teisingai jieškote draugo gyvenimui. 
Geriausiai kad atsišauktumėt iš apie- 
linkės, kad galėtumėm susieiti vpa- 
tiškai pasikalbėti. Vyrai ir apgavikės, 
nerašinėkite. Su laišku prašau pri- 
siųst savo paveikslą, kurį sugrąžin
siu reikalaujant. (8)

K. Mainas
136 McKibben st., Brooklyn, N. Y.

Milžiniškas Japonijos Dienraštis.
1,200 vidaus korespondentų raščio reporterių pareigas, 
ir 50 užsienių; 3,750 žmonių ^>00 pašto karvelių nuolat 
aparatas, 300 balandžių paš- randasi specialioj karvelidėj 
tas ir 45 laikraščio lėktuvai, ant rūmų stogo, o reikalui

Apie Japonijos spaudą esant jie nuneša žinias į ma- 
pasaulis žino labai maža, o žesnius miestus, kur iki šiol 
lietuviai dar mažiau.

dienraštis “Osaka Oeachi dakclJal ls užkampių.
Šimbun” išeina nuo 1880 m. Į 
sausio 25 d. Osakos mieste. 
Tai yra seniausias dienraštis 
Japonijoj, įžengęs į 55 gy
vavimo metus. Apie jo didu
mą gali liudyti skaitlinės, 
kurias čia patiekiame.

Laikraštis turi 1,200 vie
tos korespondentų, 50 užsie
ninių korespondentų. Visi 
bendradarbiai, redaktoriai, 
užsienių korespondentai, ad
ministracijos darbininkai, 
raidžių rinkėjai ir visi kiti 
darbininkai aptarnaujantie
ji kasdien šį spaudos koncer
ną, sudaro 3,750 žmonių ar
miją, 

i Redakcija yra centralinėj 
Osakos miesto daly, 13 auk
štų rumuose. Dangorėžis tu
ri dviejų aukštų bokštą, ku
riame yra švyturys ir-radio 
stotis.

Rumuose yra be ko kita 
žurnalistų kliubas: visą ket
virtą aukštą užima teatras, 
salė vizitams, kirpykla ir 
dantų gydykla. Šios visos į- 
monės yra leidyklos nuosa
vybė. Devintam aukšte yra 
dvi kavinės — japoniška ir 
europietiška. Ir tik paskuti
niam, tryliktam aukšte ran
dasi redakcijos patalpos, o 
spaustuvė —požemiuose, rū
šyse. Bet spaustuvė, tai tik
ras fabrikas su 24 milžiniš
kom spaustuvės mašinom. 
Tarp jų yra 17 rotacinių ma
šinų “Osach” tipo, kurios 
per vieną valandą gali at
spausdinti du milijonus laik
raščio egzempliorių. Viena 

j tų mašinų “Elits” tipo spaus-

dar nėra nei telefono, nei ra- 
dio, o kiti atneša žinias re-

Rimta ir dora mergina. 28 metų 
lietuvaitė, norėčiau susipažinti su lie
tuviais amerikiečiais važiuojančiais 
į Lietuva, neiaunesniais kaiD 35 metų. 
Atsakysiu tik į rimtus laiškus, kurie 
prisius ir fotografiją. (8)

Juzefą Kimontaitė
Palangos gat. 32, Klaipėda, Lithuania.

u
GERA FARMA

41 akeris žemes, 2 karvės ir ark
lys, 150 viščiuku ir daug vištų, nau
jas įrengimas, didelė barnė, 3 veži
mai, visokios tulšys farmai, 6 ruimų 
stuba ir sklypas girios. Norim $2.600, 
susitaikysime kiek galės įnešti, kitką 
ant išmokėjimo. Kaip atvažiuosit ir 
namatvsite. Daug vaisių medžių, vis
kas užsėta ir užsodyta l’A mylios į 
miestą, mailė i mokyklą. Turiu par
duot greitai. Klauskite pas Tronbles 
garaidžuie. HELEN RODWELL (0)

R. F. D. Box 132. Oxford, Mass.

Be to, leidykla turi 45 lėk
tuvus, kurių 10 skirta kores
pondencijos atvežimui, 8 — 
keleiviams ir bendradar
biams vežioti, 20 — popie
riui, laikraščiams ir kt. vež
ti ir 7 yra bendradarbių dis
pozicijoj įvykiams &ekti.

Oro susisiekimas turi dien
raščiui ir istorinės reikšmės, 
nes jis buvo iniciatorium 
nuolatinio oro susisiekimo 
tarp Japonijos ir Kinijos, 
kas jau įgyvendinta, nes nuo 
1925 metų tos šalys turi re- 
eruliarišką oro susisiekimą. 
Be to, 1931 metais “Osaka 
Ocachi Šimbun” drauge su 
dviem Amerikos dienraš
čiais suorganizavo pirmą 
skridimą be nutūpimo per 
Ramųjį Vandenyną^ o Japo
nu ir Amerikos lakūnams, 
perskridusiems vandenyną 
sumokėjo po 50,000 jenų.

FARMA PARSIDUODA
175 akerių žemės, 40 akerių miško, 

kita dirbama, 5 kambariu stuba, di
delė Barnė. du dideli vištininkai ir 
kiti budinkai, 2 mulai, 1 arklys, 3 kar
vės ir telyčia, 18 aviu. 50 vištų, 5 an
tys, 4 žąsys traktoriai. 2 plūgai, dis- 
kos, vežimai, akėčios, 2 kalaiveiteriai 
ir kiti įrankiai. 33 akeriai apsodyta 
kornais, 2 akeriai tomeičių ir 1 ake
ris daržovių. Kaina $3,200; įmokėt 
$2,000. ši farma tur būt greitai par
duota. nes našlė neišgali tvarkyt.

MRS. ZUZANA ADAMS (9)
R. F. D. 3, Box 58a, Berlin, Md.

BELĄ GADORAS NU
TEISTAS MIRTI.

Eidamas per sieną iš Če
koslovakijos, buvo suimtas 
pagarsėjęs Belą Kūno vado
vauto Vengrijoje režimo 
valstybės gynėjas Belą Ga- 
doras. Suimtojo bylą svars
tė specialus teismas ir nutei
sė j j mirti. Belą Gadoras bu
vo kaltinamas įvykdęs še
šias mirties bausmes. Au
koms jis buvo įsakęs pa
čioms išsikasti sau kapus.

GERA NAUJIENA!
Vyrai ir Moters rašykite iš visur, 

čia yra jums geriausia proga. Ištir
kite ir nusidžiaugsit. (9)

Illinois Herb Products Co.,
Suite 514 — 108 N. Dearborn St, 

CHICAGO, ILL.

. 5 .MfeTŲ AMŽIAUS VIENAS 
ATVYKO Į AMERIKĄ.

ŽMOGUS. KURIS NEGA
LI NUSIŽUDYTI.

Suomijoj plačiai kalba
ma apie vieną žmogų, kurs 
ir prie geriausių norų nega
lėjo nusižudyti. Suomis var
du Niarche, pasiryžo nusi
žudyti šokdamas į Imatros 
krioklį. Pasinaudodamas 
pclicijos apsaugos stoka, 
Niarche šoko į kriokly pu
tojantį vandenį, bet smarki 
vandens srovė jį išmetė ant 
kranto. Niarche paėmė poli
cija, nuvedė į nuovadą ir iš
džiovinus jį paleido laisvą.

Bet Niarche buvo užsi
spyręs ir pasiryžęs nusižu
dyti. Todėl po valandėlės 
jis vėl nuėjo prie krioklio ir 
vėl šoko į jį. Ir šį kartą van
duo išmetė ant kranto užsi
spyrusį desperata. Policija 
vėl turėjo jį vesti į nuovadą 
ir šdžiovinti. Apdžiūvęs ir 

, supykęs Niarche pareiškė, 
kad šiuo budu daugiau nesi
žudys.

DĖL $200 MOTERIS UŽ
MUŠĖ ŽMOGŲ.

Oneonta, N. Y. — Tūla 
Martha CHft čia paliudijo 
teisme, kad jos kaimynė Eva 
Coo buvo pasamdžiusi ją už 
$200 užmušti automobilium 
jos darbininką Wrightą, ku
ris buvo apdraustas $3,000 
sumai it apdrauda užrašyta 
tai poniai Coo. “Kada aš pa
sukau savo automobilių ant 
Wrighto, jis pasitraukė į ša
lį, tuomet ji (Mrs. Coo) pri
šoko su kuju ir davė jam per tai abejoja D-ras Voronovas, linija. Tėvai yra labai dėkingi 
galvą. Kada jis pargriuvo,!atjauninimo specialistas, ku- švedų Amerikos Linijai už sau- 
tada aš pervažiavau per jį ris tiki, kad be “monkey gų ir patenkinantį atvežimą jų 
automobilium,” taip aiškino glandų” niekas negali taip mylimo sunaus.
Martha Clift t ilgai gyventi. Marijona h- Stepas Stasiūnai.

NUTEISĖ MOTERĮ PA
KARTI.

Los Angeles mieste prisai- 
•kintujų suolas pasmerkė pa
karti moterį vardu Nellie 
Madiscn, kuri nužudė savo 
vyrą. Jam miegant ji suvarė 
jo nugaron 5 kulipkas.

AMERIKA UŽDRAUDĖ 
GINKLŲ SIUNTIMĄ 

KUBON.
Pereitą sąvaitę prfeiden- 

tas Rooseveltas paskelbė 
patvarkymą, kuriuo griežtai 
draudžiama siųsti Kubon 
ginklus ir amuniciją.

320 KOMPANIJŲ PRA
LOBO. .

Moody’s statistikos biuras 
parodo, kad 320 korporacijų 
prie NRA žymiai pagerino 
savo biznį ir daugelis jų jau 
pradėjo mokėti savo šėri- 
ninkams dividendus.

MIRĖ 160 METŲ AM
ŽIAUS TURKAS.

Stepas Stasiūnas.
Kada jo tėvai apleido Lietuvą dina daugeliu spalvų ir skir- 

Stepuką paliko vos 10 mėnesių, ta iliustruotiems laikraš- 
Jis augo pas motinos brolį Joną čiams ir spalvuotiems dien- 
Urboną,“ Barčiunų kaime, Nau- raščio priedams spausdinti, 
jamiesčio vai., Panevėžio apskr.1 Rumuose yra kambarys, 
Kelionėn išleido giminaitis nuo įur įrengtas televizijos apa
tėj pusės Mikas Kirkilas, iš ratas, kurio pagalba galima 
Gailiunų kaimo, Pušaloto vai., matyti kas vyksta už daugy- 
pas kuri Stepukas gyveno apie foės kilometrų.

Dienraštis turi ir savo gar
sinį kino, kur rodoma “gy
vas laikraštis,” t y. visų vi
daus ir užsienių įvykių ap
žvalga vaizdais.

“Osaka Ocachi šimbun” 
daug dėmesio kreipia ne tik 
susižinojimui su Japonijos 
visomis dalimis, bet ir užsie
niu. Tam tikslui dienraštis 
be telefono, telegrafo ir ra- 
dio naudojasi ir lėktuvais 
bei pašto karveliais. Mat, 
pasirodo, kad ir didžiausiam 
technikos progresui esant, 
trūksta tinkamo susisiekimo 
su kai kurtais Japonijos už
kampiais, todėl pašto karve
liai atlieka milžiniško dien-

•>

4 mėnesius prieš išvažiuosiant 
iš Lietuvos.

Į Ameriką atvyko š. m. kovo 
13 d. švedų Amerikos Linijos 
populiariu garlaiviu Drottning- 
holm, pas savo tėvus Marijoną 
ir Stepą Stasiūnus, kurie gyve- 

Pagarsėjęs visame pašau- na 284 Cooper st, Brooklyn, 
ly savo dideliu amžium tur- N. Y. Pasirodo, kad kelionė 
kas Zaro Agha jau mirė. Ji- švedų Amerikos Linija,yra vi
sai sakėsi esąs jau 160 metų, sapusiškai patogi, kad net tokie 
seniausias žmogus pasauly, jauni keleiviai kaip Stepas Sta- 
Tačiau mokslininkai nelabai siunas, vos penkių metų am- 
nori tam tikėti. Ypač apie žiaus, vienas be tėvų atvyko šia 

.tai abejoja D-ras Voronovas, linija.Į - - - / .

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Farma Ant Pardavimo.
12 akru didelio miško klevų, aržuo- 

lų ir pušų, visai nauja 5 kambarių 
stuba, stiklo piazai elektriką, toile- 
tas. maudynė, skalbvnė. šiluma; vie
no karo garadžus, didelis vištininkas 
dėl 500 vištų, maža barnė, 25 mailės 
nuo Bostono, 1% mailios nuo West 
Medway, prie pat dirbtuvių, krautu
vių, bažnyčios, mokyklos,. Bušų ir 
traukinio. Prie to 13 vištų, 40 krali- 
kų 10 porų gražių balandžių, gera 
karvė, 5 pasažierių automobilius. 
Viskas už $4,800. Gera proga darbi
ninkui. (9)

CHARLES LENKTIS,
3 Farm street, Carryville, Mass.

FARMA 43 AKERIAI ŽEMĖS
30 akerių dirbamos, užsėta ir užso- | 

dyta, 13 akerių graži giria, bėgantis 
vanduo pro stubą, gyvuliai ir paukš
čiai. Viskas yra įrengta gerai, pada
rynės prie darbo, graži ir gera vieta, 
parsiduoda pigiai. AITUTIS, 
455 Cross street, Bridgewater, Mass.
------------ ---------------------------------------

REIKALINGAS VVRAS pavienis ar
ba ženotas be vaikų kuris norėtų 
dirbt fabrike ant mašinų arba molde- 
ris. Tur būt nepijokas, nesenesnis 30 
metų. Daugiau žinių per laišką, tur 
pridėt pastos ženklą. C. Palotis, 

1124 S. Franklin st., So. Bend, Ind.

Juodgalviai, rud
galviai ir gelton- 
galviai. Prisiun- 
čiu į visas dalis 
Suvienytų Valsti
jų ir i Kanadą.

GEO. 
BENDORA1TIS
520 Wilson SL, 

Waterbury, Conn.

“KELEIVIO” KALENDORIUS
1931 Metams

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smalkius pa- 

sigarsinimus. kaip tai: pajieško- 
jimus apsivedimų, įvairius prane
šimus, pardavimus, pirkimus, 
skaitome po 3c už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c už žodį už sykį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c 
už žodį, išskiriant paješkojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 3c. 
Mažiausio apgarsinimo, minimalu 
kaina 50c.

'Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c už žodį.
“Keleivio” prenumeratoriams, ku

rie turi užsiprenumeravę laikraštį, 
až pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po 1c už žodį.

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

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

KELEIVIS
253 BROADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

I

“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.

Adresuokite 
253 Broadway, 
ton, Mass. '

kaip kam

‘^Keleivis”, 
South Boe-

»

253 Broadway
KELEIVIS

South Boston, Mass.
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įspūdžiai iš Keliones po Italiją Iš Pietų Amerikos.
--------------------:------------------------------------F ■

Šių eilučių autorius turėjo d ame ilgametinę pasaulio, Kitątąutį stebiną taip pat 
progos Italiją aplankyti ir sostinę Romą. Tai daugiau pagerintų ar gerinamų sričių 
daug ką ten pamatyti. Jis kaip milijoną gyventojų tu- kartais, kaip išrodo, visai 
nori todėl patiekti skaityto- rintis miestas. Šis miestas nereikalinga prabanga ir ne 
jams pluoštelį žinių apie Ita- labai įvairus: naujosios mie-. ūkiški įrengimai. f 
Ii ją. ■ . ' , sto dalys turtingos ir gra-

Pradedant kalbėti apie žios, senesnės — paprastes- 
Italiją, pirmių pirmiausia 
reikia pažymėti, kad tai yra 
gana didelis ir labai įvairus 
kraštas. Jis prasideda Vaka
rų Europos vidury Alpų kal
nuose ir nusitęsia pietuose 
iki pat Afrikos pakraščių. 
Tiek gamta, tiek žmonės, 
tiek kultūra čia labai įvai-’ 
rus. , Į__ _ ______ r_______

Didingų Alpų kalnų vir- randame ir labai primityvų

nės. Pirmose daug monu
mentų, gražių parkų, puoš
nių rūmų; antrose gatvės 
siauros, netiesios, namai pa
prasti. Romos bažnyčios ir 
kai kurie monumentai žino
mi visiems,, kas apie Italiją 
šį tą yra girdėjęs.

, Apie Romą sodžiaus vaiz- 
idasyra labai Įvairus: čia

šunės gegužės mėnesy dar 
buvo apklotos sniegu. Že
miau sniego linijos eina miš
kai. Vėliau prasideda dirba
mos įvairiomis kultūromis 
užimtos žemės, šių plotų ge
ra dalis anksčiau priklausė 
Austrijai. Išrodo, kad dide
lis gyventojų daugumas čia 
italai, nes stotyse ir mieste
liuose kitomis kalbomis susi
kalbėti sunku. Žmonės čia 
darbštus, energingi. Jie iš
dirba gyvulių jėga, o neretai 
ir rankomis stačias atkalnes 
arba aikšteles tarp kalnų ir 
užsėja arba užsodina jas 
kviečiais, žolėmis, vynuogė
mis, alyvų medžiais ir kt. So
diečių trobesiai čia perdėm 
mūriniai ir išrodo neblogai.

Už Alpų kalnų randame 
Italijos aruodą — Lombar
diją arba upės Po lygumą. 
Ši lyguma turi nepaprastai 
derlingą žemę. Žemė čia la
bai gerai dirbama ir duoda 
aukštus derlius. Kviečių der
liai 100 centn. ir kiek dau
giau iš 1 hektaro ne reteny- 
bė.čia randame labai gražiu 
žolėmis apsėtų plotų, ryžių, 
kukuruzos, vynuogių, šilk
medžių laukų ir tt. Lombar
dija yra gana tirštai apgy 
venta, bet sodiečiai gyvena 
ne skurdžiai. Lombardijos 
sostinė — Milano — yra vie.- 
nas iš gražiausių ir moder
niškiausių Europos miestų. 
Milano katedra, teatras, pa 
sažas ir kai kurie kiti pasta
tai yra tiek gražus ir turtin
gi, kad jie sutraukia iš viso 
pasaulio turistus jais pasi
grožėti.

Apleidęs Lombardiją ir 
vykdamas į pietus, pamatai 
kiek kitokį vaizdą: kraštas 
čia mažne perdėm kalnuo
tas; kalnai dažniausia pli
kos ar tik skurdžiais auga
lais apaugę uolos; tarpkal- 
niuose gyvena žemdirbiai, 
čia taip pat susispietę mies
teliai, bažnytkiemiai. Ūki
ninkų dalia čia, matyt, ne
lengva: žemės nedaug ir ta 
pati nederlingiausia; kalnų 
šlaitai neretai dirbami ran
kiniais kastuvais arba mati- 
kais. Dar nemažai matyt čia 
medinių plūgų; trobesiai 
dažniausia nepuošnus, bet 
pasitaiko ir gana gražių ir 
turtingų pastatų. Krinta į a- 
kį čionykščio gyventojo ne 
paprastas darbštumas :nežiu- 
rint kaitros, jis purena di
džiuliais geležiniais ranki
niais matikais arba kastu
vais kalnų šlaitus, b taip pat 
ir lygias dirvas apie vynuo
ges, alyvų ar kitokius me
džius.

Daugiausia čia matome 
kviečių ir vynuogynų. Daž
niausia ir vieni ir antros au
ginami tose pačiose dirvose: 
ant tam tikrų retai susodin
tų medžių raitosi vynuogės, 
o tarp jų žemė užimta kvie
čiais ir kitokiais javais. Kiek 
aukščiau kalnuose praside
da avių ganyklos, o dar auk
ščiau — plikos uolos. Kal
nai čia dažniausia nėra tiek 
aukšti, kad ant jų vasarą lai
kytųsi sniegas. •

Vidurinėje Italijoje ran-

ir labai modemišką ūkinin
kavimą. Pirmiau čia žemės 
ūkio kultūra nebuvo aukšta: 
dideli plotai prie pat miesto 
užimti paprastomis avių ga
nyklomis, matyt medinių 
plūgų, piautuvų ir panašių į- 
rankių. Duče sugalvojo kai 
kurias vietas apie Romą iš 
esmės pakeisti. Apie 120,- 
000 ha plote srity Maccarese 
ir Pontine nušluota viskas, 
kas ten buvo, ir sukurtas 
naujas gyvenimas, nauja 
kultūra: žemės čia nusausin
tos didžiuliais kanalais, iš
kirsti miškai 
daryti 
plentai, pastatytos ūkinin
kams ir 
žios sodybos, žemė įdirbta, 
aprūpintu ūkiai geru inven
toriumi, pastatyti net nauji 
miestai: Littoria ir Sabav- 
dia. Miestų rotužės, bažny
čios, sporto rūmai, mokyklos 
ir kitos viešos įstaigos įreng
tos labai liuksusiniai. Gy
ventojų šiuose miestuose dar 
mažne visai nėra, o jiems 
jau viskas įtaisyta. Ūkinin
kų sodybų daugumas jau 
apgyventa. Littorijoj apgy
vendinti smulkus ūkininkai; 
jų sodybos sugrupuotos į 
grupes po 150 kiekvienoje 
grupėje. Grupės centre ran
dame malūną — elevatorių, 
mokyklą, 2-jų agronomų bu
veinę, seniūno (ar viršai

čio?) įstaigą ir kt.
Šiuos naujos kultūros plo

tus italai vadina “bonifica- 
tione.” Niekur pasauly pa
našus darbai nedaromi ypač 
vyriausybės lėšomis. Jiems 
išleistos nepaprastai didelės 
pinigų sumos.

Labai dideli darbai daro
mi taip pat pastaruoju laiku 
Italijos gelžkeliuose: stato
mos arba pastatytos naujos 
ir gražios stotys, svarbesnės 
linijos elektrifikuojamos, 
puošiamoS platformos ir tt. 
Italijos plentai jau senai bu
vo geri; dabar jie toliau to
bulinami, asfaltuojami; jų 
tinklas plečiamas. Kažin ąr 
atsiras pasauly kita šalis, ku
ri šiuo atveju galėtų susily
ginti su Italija?

Žinoma, visiems šiems 
darbams išleistos pasakiškos 
sumos.

Italijos vidaus skolos šiuo 
metu viršija 100 milijardų 
lirų. Duče surado būdų šias 
paskolas sumobilizuoti. Jei 
jis sugebės jas išmokėti, jį 
reikės laikyti genialiu žmo
gumi.

D.augely kitų kraštų daro
mi įvairus ūkio ir gyvenimo 
pagerinimai, šitai daroma 
plačiai, bet pamažu, atsar
giai. Italijoje pasirinktas ki
tas metodas: kad ir daug pa
gerinimų reikalingas platus 
gyvenimas (pav., žemės li
kis) paliktas ramybėje, o 
imtos atskiros sritys arba ra
jonai ir jie pakeisti iš esmės. 
Štai tarp melioruotų Pontine 
arba Maccarese sričių ir ne
melioruotų artimiausių jos 
apylinkių, išrodo, gali būti 
keli šimtai metų, o gal net vi
sas tūkstantis metų skirtu- 
nrv.

ir krūmai, pa- 
puikiausi asfalto

dvarininkams gra-

Gyveni
mas parodys, kurie metodui 

^geresni: Italijos ar daugelio 
. kitų šalių praktikuojami.

Kaip daugeliui jau teko 
girdėti, šiuo meti^ Italijoje 
įvesta griežta tvarka: trau
kiniai dažniausia ateiną ir 
išeina punktualiai, labai 
gausi fašistinė ir kitokia po
licija daboja tvarkos stoty
se, elgetavimas gatvėse, ku
ris, kaip pasakoja, pirmiau 
buvo labai įsigalėjęs, dabar 
mažne visiškai pašalintas.

Baigdamas pažymėsiu, 
kad lankančiam Italiją lie
tuviui malonų įspūdį daro 
tai, kad italai Lietuvą žino 
geriau kaip kitas mažąsias 
valstybes ir geriau kaip mus 
žino kitos Vakarų Europoj 
tautos. Eiliniam Italijos inte
ligentui netenka aiškinti, 
kad Lietuva randasi ne pas 
Archangelską ar ne Duno
jaus baseine (šitai, deja, da
žnai gauni aiškinti vokie
čiams, anglams, olandams, 
vengrams ir pan.). Atvirkš- 
čai, išgirdęs žodį “Litua- 
nia”, italas tuojau prisime
na: “a, tai drauginga mums 
valstybė.” Musų pasiuntiny
bė Romoje nusiskundžia, 
kad neretai jai atneša daug 
kitoms Baltijos valstybėms 
skirtos korespondencijos.

Dr. J. Krikščiūnas.

LITUANICA ANTROJI.

Lituanica Antra 
Linksma kelionė; 
Iš erdvių žiūrint, 
Gamta maloni.
Miesto kvartalai, 
Tartum darželiai, 
O plačios gatvės— 
Siauri takeliai.
Medžiai žaliuoja, 
Stogai marguoja, 
Kaip puikios gėlės 
Darže siūbuoja.
Penki sėdėjom, 
Ramiai kalbėjom, 
Lakūną Vaitkų 
Prieky turėjom.
Apie gabumą 
Nereik kalbėti— 
Skinkim po gėlę 
Vainiką jam dėti.

Ž
 LIETUVOS

INI05
! ,

GERIAUSIAS PAŽANGIOSIOS LIAUDIES 
‘ DIENRAŠTIS

• “LIETUVOS ŽINIOS” turi savo korespondentų 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.”

->
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 GATVE 38, KAUNAS, UTHUANIA.

Lietuvos Ūkininkas
EINA VIENĄ KARTĄ I SĄVAITĘ

Talpina įvairias naujienas iš viso pasaulio. Iš politinio 
gyvenimo Lietuvos ir kilų valstybių, (vairių apysakų 
ir .pamokinimų.

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

“LIETUVOS ŪKININKAS” *
GEDUMNO GATVE 38, KAUNĄS, UTHUANU-

“GELŽKELIŲ KARALAITĖ.”

TTT

Anglijos gelžkelių darbinin
kai aprinko šitą merginą, Gracie 
Jonės, “gelžkelių karalaite.”

LINDEN, N. J.
Ignas Gečis žuvo po auto- 

tomobiliaus ratais.
Pereitą sąvaitę čia buvo 

užmuštas Ignas Gečis, 43 m. 
amžiaus lietuvis. Einant 
jam apie 1 valandą naktį 
skersai Edger kelią, netoli 
nuo Wood avė. kampo, atlė
kė pašėlusiu greitumu auto
mobilius ir užmušė Gečį ant 
vietos. Automobilium važia
vo du jauni italai su dviem 
mergom. Kokiu greitumu 
jie nešėsi, galima suprasti iš 
to, kad atsimušus mašinai į 
Gečį, sutruko ir išlėkė jos 
visas priešakinis stiklas. 
Kada policija tuos pramuš- 
tagalvius suėmė, vežėjas 
buvo apsvaigęs, be žado. Jis 
laikomas be kaucijos už 
žmogaus užmušimą.

“Kel.” skaitytojas.

Hepzibah, W. Va. — Nu
sižudė Povilas Zimkus; jis 
paėjo iš Kaunijos'; pasakojo 
kad turi seserį ir švogerį De
troite. Nekurį laiką turėjo 
barbernę, bet nesisekė, pas
kui nuvažiavo Į Detroitą ir 
kartu su švogeriu nusipirko 
farmą. Bet krizio metu far- 
mų produktai taip nupigo, 
kad negalėjo sutaupyt ap
mokėjimui taksų ir turėjo 
farmą parduot. Sugrįžo at
gal į Hepzibah ir vėl užsidė
jo barbernę. Bet ir šiuo kar
tu jam nesisekė ir išėjęs iš 
kantrybės nusišovė. Paliko 
visi barberio įrankiai, dra
panos ir šiaip įvairių daiktų. 
Nesant kam rūpintis viską 
nori pasiimti italijonas. Se-
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kalu pasirūpinti. John Mil- 
ler, Hepzibah, W. Va.

Dovanokite, kad prastai 
parašiau. 8 metai kaip mane 
sužeidė mamose ir dabar 
labai mažai matau. Buvau 
“Keleivio” skaitytoju su
virs 20 metų ir kitiems užra
šydavau, bet dabar taip ma
žai matau, kad skaityt visai 
negaliu, o rašau tik ant nuo- 

• vokos. John Milleris.

ROCKEFELLERIUI SU
KAKO 95 METAI.

Šiomis dienomis Ameri
kos milionieriui J.D. Rocke- 
felleriui sukako jau 95metai 
amžiaus. Jis dabar gyvena 
savo vasarnamy, Lakewood, 
N. J. 7

LIETUVIŠKI

REKORDAI
3511|

VIENAS ; •
3 REKORDAI UŽ $1.00

RVIZ J 7 PAKELIS ADATŲ SU 
UI 1Y/L1 KOŽNU REKORDU.
PERKANT UŽ $2.00 AR DAUGIAU 
Mes Apmokame Persiuntimo Lėšas. 
Į 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.
26057—Pas darželi 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. 
į 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 rytų 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 
126082—Suktinis ir Tai gražumas. ■ 
I ' E. Rakauskienė ir Olšauskas. 
: 26083—Greitas Žirg. ir Neskubėk pol.

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

Tarptautinė orkestrą.
26087—Bemuželi ir Sibiro tremtinis. 

J. Olšauskas.
26088—Smuklėj vainikėlis ir Kur Ne

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

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

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

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

* Antanas Vanagaitis 
16173—čigonai ir Vakar vakarėlį.

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

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

I vių vairas Dirvelii 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 pąčios

S. Rimkus ir Budriko radio or.
3002— Meilės karalaitis ir 4 ratai.

Pazerskis ir Budroko radio or. 
6002—Dariaus-Girėnp aUn. ir Karei

vėliai. Rimkus ir Sadauskaitė 
14021—Paa motinėle ir Gaspadinės 

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

Lietuvos kaimo orkestrą. 
14042—Užmiršai tėvų kapus ir Laivy

ną. Jonas Butėnas, barit.

3417 S. Halsted Street, 
CHICAGO, itL.

|

Sao Paulę karčemoj išnevo- 
žyta kun. Suginto kepurė.
Sao Paulo mieste, Argen

tinoj, į lietuvio Juodzevi
čiaus karčemėlę atsilankė 
kun. Sugintas, taip sakyt, 
pavilginti liežuvėlį. Matyt, 
kun. Sugintas jau buvo ge
rai truktelėjęs “šventos Iza
belės ašarų,” kad nusiėmė 
savo kunigišką skrybėlę ir 
uždėjo vienam ten buvu
siam vaikėzui ir pasakė: 
“Dabar tu vaikeli tikras ku
nigas.” Tas vaikelis nusiė
mė kunigišką skrybėlę nuo 
galvos ir tėškė ją ant nešva
rių grindų, sakydamas: “aš 
kunigu būti nenoliu ii tava 
kepules nenoliu.”

“D. A. B.”

Griūva “klerikališkai tau
tiška būda.”

“Lietuvių Aidas Brazili
joj” rašo:

Klerikaliniai-tautiška lie
tuvių būda jau griūva. Jų 
spauda bankrutuoja, orga
nizacijos tik popieryje, pa
tys budos šulai skirstosi į vi
sas puses. Mačiulis jau buvo 
pradėjęs čia kinti lietuvių 
ūkininkus, bet lietuviai pa
matę jo tikslus, atsitraukė 
nuo jo. Kun. Bumšas buvo 
pradėjęs dar didesniu mos
tu veikti: ir laikraštį leisti, 
ir mokyklas statyti, ir ūki
ninkus organizuoti. Bet iš to 
viso išėjo šnipšt. Ir tas pabė
go kur tai į Argentiną. Be
paliko tik vienas erštas Ma
jus, kuris dar laikosi prie 
Vilią Bellos koplyčios ir za- 
kristijonauja. Bet ir strioke, 
kad kun. Sugintas iš jo ne
atimtų tą porciją ir nepava
rytų iš koplyčios. Todėl jis 
dabar kun. Sugintui laižo 
skvernus, kad jo neišmestų 
iš “Dievę namų.”

Kas iš tautiškai - klerika
linės budos bepaliks, pama
tysime. Bet jau šiuo laiku 
jos vaizdas labai markat- 
nas.

Vyrai — Atyda!
Štai yra ^pecialis pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “viduramžį” ir jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio Toniko. 
Kad suteikti galimumą tūkstančiams, 
kurie dėl kokios nors priežasties ati
dėlioja užsisakyti

Nusa-Tone
tiesiog nuo distributorių. Šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris Už 
mėnesio treatmentą — bukite savimi 
gaukite butelį šiandien—garantuotas.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Ypątiagąi dabartinė* kriktčienyhė* gadynėje H*kii*ara taritf 
perskaityt, ne* tik tada gali* aiėk iai -suprasti Diev* pįtlu

Kayga dU*Ho formato, tari 271 puslapį. Kaina popiero* apdarai 
—1.00: audimo apd.—11.25, pinigus galima atmeti popierini dolarj 
pr&* ^Money Orderį”. Adresuokit uptančiąj:

253 BROADWAY SO. BOSTON. MASS

Rip de Janeiro lietuviai.
Rio de Janeiro lietuvių 

sąjunga, kuri nesenai buvo 
įsteigta, yra grynai kultūri
niai - ekonominio pobūdžio. 
Į ją jau įstojo nemažas skai
čius narių ir visi su pasiryži
mu dirba. Sąjungos valdybą 
sudaro šie asmens: pirmi
ninkas Juozas Ramanaus
kas, vice-pii-m. Vylius Ky- 
želis, sekretorius Jonas Sau- 
rusaitis, iždininkas Petras 
Jcnušis, vald. naiys Napolis 
Surgila.

Sąjunga buvo surengusi 
vakarėlį gegužės 12 dieną. 
Į vakarėlį atsilankė ir pa
sveikino Rio lietuvių koloni
ją Latvijos ir Estijos konsu
lai. Pirmas kalbėjo rusiškai, 
antras portugališkai. Jie sa
vo kalbose pabrėžė, kad lat
viai, estai ir lietuviai yra gi
miningos tautos ir kaip savo 
artimiems draugams, palin
kėjo Rio de Janeiro lietu
viams geriausio pasisekimo, 
vieningo darbo.

Svečiams už atsilankymą, 
padėkojo P. Jonušis ir J. 
Ramanauskas. Po kalbų visi 
svečiai linksminosi iki 4 vai. 
ryto prie puikios muzikos, 
kurios svarbiausią dalį su
darė broliai Pociai. Be to, 
Pociai už griežimą neėmė 
jokio atlyginimo. T^ labai 
malonus ir pagirtinas reiški
nys, kad čia lietuviai taip 
atjaučia viens kitą ir naujai 
susitvėrusiai sąjungai pade
da. Narys.

WAUKEGAN, ILL.
lietuvių Laisvės Mylėtojų Valdyba 

1934 METAMS.
Jos. Mačiulis — pirmininkas,

906 Prescott St. Waukegan, III.
Gabris — pirm, pagelbininkas,

730 McAlesten Avė. Waukegan, III.
B. J. Masiliūnas — užrašų rast.

818 — lOth Place, Waukegan, III. 
B. Dekšienė — turtų rašt.

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. Valcntukonis, 830 Prescott S., t 

Waukegan, III.
Maršalkos:

J. Stočkus; J. Visockis.
Susirinkimai būna paskutinį ket- 

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

Lietuvių Šeimynų Istorija Juškevi
čiaus Dainose. Jei nori žinoti, kaip 

senovėj lietuviai gyveno, tai perskai
tyk šitą knygą. Iš jos dasižinosi, kad 
vyrai turėjo daug pačių, o žmonos po 
kelis vyrus. Labai užimanti ir pamo
kinanti knyga. Su paveikslais, Pa
rašė Z. Aleksa.................................50c.
Drūtuose audeklo apdaruose .. 75c.
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GERMAN LlOYD

čia parodytas naujas San Franciscos miesto kalėjimas, kuris pastatytas už 15 mylių nuo 
miesto. Statyba kaštavo $700,000.

^UAMEMKOJ'

Linija

MĖNESINIS MOKSLO, VISUOMENĖS 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS.

J t *

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 mėnesį, 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 apseiti be KULTŪROS žurnalo. Kaina Kul
tūros žurnalo labai prieinama:

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

Užsakymus reikia siųsti šitokiu adresu:
KULTŪROS ŽURNALAS

Tilžės gatvė 15$, ŠIAULIAI. ’ Ltthoaaia.
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Greičiausia Kelionė į Lietuva 
BREMEN • EUROPA 

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogą nuvykimą j KLAIPtDą.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais' 

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

Malonios apystovm, prieinama kaina.
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabinimais 

laivais. Patogus susisiekimas geležinkeliais iš 
Bremeno ar Hamburgo

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
kl f \ Ę- <1 -

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 pusi, didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS. ‘

Knygoje yra trijų rąšią oiHs:
TAUTIŠKOS. ŠEIMINIŠKOS tt DARBININKIŠKOS. 

Tai gražiausia ir turtingiausia eilią knyga lietavią kalboj*.
KAINA TIK $L0&

Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas tarėte papuošti sava kaygya* miaita kayga. 
rimas ausipirkąs tą knygą pasidžiaags. Pinigus geriami* 

“Money Orderiu”. Popierinius galima siųsti tiesiog papra- 
koavert*. bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “KeUivio” ad

resą ir nepamiršt prilipint už 2c. marką.

i “KELEIVIS"
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Blekorius
(TIN SMITH)

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

Klimas Česnulevičius
13 Whitney St., Worcester, Mass.

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

Iš Gothenburgo j Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją Švediją, ši ke
lionė jungia musų Atlantiko ir Klai- , 
pėdos laivų susisiekimą. Tarp Klai- f 
pėdos ir Stockholmo tiesiog plaukioja 
musų naujas laivas “MARIEHOLM”, 
kelionės laikas 24 valandos.

IŠPLAUKIA IŠ NEW YORKO:
Gripsholm, ........ Liepos 25
Kungsholm, Rugpjūčio 18 
Drottningholm, Rugp. 25 
Gripsholm, ...... Rugsėjo 6

Kreipkitės į vietinį agentą, arba:
Swedish American Line

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

Moderniškas Kalėjimas San Franciscoj

LIETUVOS LAISVAMANIŲ
10-ties METŲ SUKAKTUVES.

Laisvamanių Etinės Kul-" 
turos Draugijos 10 metų su
kaktuvėms paminėti, jos 
Kauno skyrius andai sušau
kė susirinkimą. Skyriaus pir
mininkas sukaktuvių kalboj 
pažymėjo svarbesnius drau
gijos siekius ir darbus lais
vamanių sąžinės laisvei iš
kovoti ir įteisinti. Draugija 
turi keliolika skyrių ir kai- 
kurie skyriai yra įsisteigę 
laisvas kapines. Laisvama
nių ideologiniams klausi- i 
mams svarstyti ir jų reika
lams ginti leidžiamas laik
raštis “Laisvoji Mintis.” F * 
lygos laisvamaniams veikti 
yra labai sunkios ir kliūčių- 
sutinkama iš įvairių pusių, 
tačiau netrūksta pasiryžėlių, 
pasišventėlių, kurie ir jėgų ir 
lėšų nesigailėdami dėl lais
vosios minties kovoja. Lais- 
vamanvbė turėtų eiti aktin
gu keliu ir jokiu budu neiš
krypti į kokią kaip ir naują 
religiją, bet būti visišku reli
gijos paneigimu, vaduotis 
protu ir logika.

Kiti kalbėtojai pažymėjo, 
kad provincijoj laisvamany- 
bės praplitimas yra daug di
desnis, negu manoma. Ypač 
tokiose vietose, kur klebonai 
brangiai ima už bažnytines 
apeigas, ar uždedami mo- 
kesniai naujoms bažnyčioms 
statyti. Valdžia turėtų ne 
tik nesipriešinti, bet kaip tik 
skatinti laisvamanių buri- 
mąsi į L. E. K. D-ją, kad jie 
neliktų palaidi, be ideologi
nių ir dorovinių pagrindų. 
Atsiranda laisvamanių idea
listų, kaip štai vienas ūki
ninkas, padovanojęs laisva
manių draugijai 12 ha že
mės. Platesniam laisvama
nių susiorganizavimui truk
do nepalankios politiniai vi
suomeninės sąlygos. Valdžia 
ir bažnyčia vienas antrą re
mia ir kol bažnyčia nebus 
nuo valstybės atskirta, sun
ku sulaukti sąžinės laisyės. 
Apie metrikaciją buvo daug 
kalbėta ir jau, rodos, senai 
ji turėtų pasirodyti. Bet, ma
tyt, jai priešingosios jėgos 
labai galingos. Gali būti, 
kad metrikacija bus negimu
si palaidota.

Po kalbų susirinkimas ap
svarstė eilę einamų reikalų. 
Laisvamaniai pradeda už- 
megsti santykius su Ameri
kos laisvamanių organizaci
jomis. Nutarta išdirbti rezo
liuciją reikalaujant metri
kacijos. Laisvamaniai ir jų 
pritarėjai raginami skaityti 
“Laisvąją Mintį” ir joj ben
dradarbiauti. Sumanyta su
rengti paskaitų laisvamany- 
bės temomis Kaune ir pro
vincijoj.

ŽYDAS SU BATSIUVIU 
VOGĖ LAŠINIUS.

Prieš kurį laiką vilijampo- 
liškis batsiuvys Songaila su 
Šeiferiu iš kaimyno pavogė 
kelis pudus kiaulienos. Va
gystė buvo susekta ir Son
gaila su Šeiferiu patraukti 
teisman kaltinamaisiais.

Šiomis dienomis apygar
dos teismas Songailą, kaip 
recidivistą, nubaudė 2 me
tus kalėjimo, o Šeiferį 4 mė
nesiams, bet lygtinai nuo 
bausmės atleido paskyręs 2 
metus bandomojo laiko.

PASIKORĖ MERGINA
Sipailiškio vienk., Kreke

navos valse, pasikorė panelė 
Juškaitytė Ona, 19 m. am
žiaus. Gydytojo konstatuo
ta, kad Juškaitė buvo nėščia, 
tai, tur būt, tas ir buvo kori- 
mosi priežastimi. Mat, prie
taringi ir fanatiški žmonės 
tai skaito negarbe.

SVARBU ŽINOTI VA
ŽIUOJANTIEMS LIETU
VON AMERIKIEČIAM.

Lietuvos vidaus reikalų 
ministerija, norėdama su
daryti lengvatų atvystan- 
tiems į Lietuva Amerikos 
Jungtinių Valstijų turis
tams, kreipėsi Į užsienių rei
kalų ministeriją, kuri para
gino Lietuvos konsulus A- 
merikos valstybėse, kad jie 
duodami daugkartines vi
zas Amerikos piliečiams 
pridėtų prierašą, jog ta viza
duota teisė gyventi be at- j 

■ skiro leidimo tol, kol ji ga
lioja. Be to, atvykstančius 
iš Amerikos piliečius įspė
jama, kad jie Lietuvoje be 
mokesčio su užsienio pasais 
gali gyventi 3 mėnesius nuo 
sienos peržengimo dienos. 
Tačiau, gyvendami ilgiau, 
kaip 3 mėnesius, turi užeiti 
pas kurį nors apskrities vir
šininką, arba Klaipėdos 
krašto gubernaturon ir užsi
mokėti priklausomą papil
domą užsienio paso mokes
tį. Tsb.

DAR APIE ČELKYTĖS 
NUSIŽUDYMĄ.

Kaip buvo pranešta, Ro-'kinasi, kad privažiavę prie 
kišky nusižudė čelkytė pul-Į stoties jie negirdėję signalų, 
dama po traukiniu. Priežas
tis — apvylimas vyro. Čel
kytė mylėjosi su Rokiškio 
piliečiu P. Būdama siuvėja, 
ji dovanai jam siūdavo, ati
duodavo jam savo uždirb
tus pinigus ir šiaip padėda
vo ūkio darbe. Paskutiniu 
laiku Čelkytė tapo nėščia, o 
pil. P. pradėjo pirštis prie 
kitų. Apie Rokiškį panašių 
viliotojų randasi nemažai.1 
Išvilioję iš mergaičių pini
gus, nuskriaudžia ir dar len
da prie kitų.

BUVO PADEGTAS UTE
NOS TEISMAS.

Naktį iš 7 į 8 birželio d. 
durnų pažadintas Utenos 
apylinkės teismo sargas pa
budęs rado padegtą degant 
teismo sekretoriaus padėjė
jo stalą ir nuo jo jau užside
gusią sieną.

Dar nežinomo asmens mi- 
niman kambarin išdaužtas 
langas, kuruo, spėtina, pasi
naudojant įlindus, žibalu 
apipylus ir padegtas stalas. 
Tame stale buvę vertingų ci
vilių bylų dokumentų ir kito. 
Padegimas stropiai aiškina
mas. Pagrobimo nepastebė
ta.

SUSTOJO STIKLŲ DIRB
TUVĖ “ALEKSOTAS.”
Šiomis dienomis Alekso

te sustojo stiklų dirbtuvė 
“Aleksotas” dėl remonto. 
Atleista virš 200 darbinin
kų. Remontas užtruks apie 
trejetą mėnesių.

rON STREET, BOSTON

JONAVOS GELEŽINKE
LIŲ KATASTROFOS 

BYLA.
1932 m. rugsėjo 23 d. Jo-j 

navos geležinkelio stoty bu-| 
vo traukinio katastrofa: 
prekinis traukinys privažia
vęs prie stoties nebuvo su- 
tormozuotas ir perbėgęs per 
stotį atsimušė į vagonus. Iš
tyrus katastrofos priežastis, 
kaltinamaisiais buvo pa
traukti visi 6 tuo traukiniu 
važiavę konduktoriai. Da
bar Kauno apygardos teis
me konduktorių byla buvo 
sprendžiama.

j Konduktoriai teisme aiš-

nes buvę labai išvargę. Pa
gal geležinkelių valdybos 
taisykles, konduktoriai tar
nyboje negali ilgiau būti, 
kaip 12 vai., o jie tada tar
nyboje pareigas ėję jau 19- 
tą valandą.

Apygardos teismas 3 kon
duktorius nubaudė po 7 pa
ras, bet sąlyginai nuo baus
mės atleido paskyręs 2 metu 
bandomojo laiko, o kitus vi
sai išteisino.

KUNIGŲ GODUMAS.
Viena našlė Mariampolėj 

turi nejudomo turto apie 
15,000 litų vertės, bet neturi 
lėšų valstybiniams bei savi- 
valdybiniams mokesčiams 
mokėti ir už mokesčius tur
tas parduodamas iš varžyty
nių. Taigi vienuolyno atsto
vai peršasi mokesčius sumo
kėti, tik esą reikia aprašyti 
jiems turtą. *

Kitaip sakant, už mokes
čius kunigėliai nori pasi
glemžti 15,000 litų vertės 
ūkį.

T" *’ p

KLAIPĖDĄ BUVO UŽ
PUOLĘ SKĖRIAI.

Birželio 8 d. rytą per šiau
rinę Klaipėdos miesto dalį 
traukė dideli pulkai skėrių, 
visi lėkdami iš vakarų į ry
tus. Maždaug prieš porą są- 
vaičių laiko visą Klaipėdos 
pajūrį buvo užpuolę skėriai, 
bet vėliau, kilus jūrių vėjui, 
pulkai skėrių, kaip maro už
pulti, sukrito į jurą.

KELEIVIS, SO. BOSTON
ir ' T r1-*- ~

UŽDARYTA PROFESINĖ 
TARNAUTOJŲ IR DAR

BININKŲ SĄJUNGA.
Sąj-gos valdyba duos skun

dą apygardos teismui.
Kaip žinoma, Lietuvos 

iarbininkų ir tarnautojų su
vienyta profesinė sąjunga 
veikė jau kelerius metus ir 
buvo įkurus keliolika sekci
jų, k. a. tarnautojų, lentpiu- 
vininkų, metalistų, odininkų, 
siuvėjų ir kt. Provincijoj bu
vo įkurta skyrių.

Nuo šių metų gegužės 15 
d. Kauno komendantas pro
fesinės sąj-gos veikimą su
spendavo ir bylą perdavė 
apskrities viršininkui.

Gegužės 24 d. nutarė pro
fesinę sąjungą uždaryti, o 
jos turtą ir inventorių per
duoti ligonių kasai. Sąjun
gos valdyba komisijos nuta
rimu nepatenkinta ir duoda 
skundą Kauno apygardos 
eismui.
ŠOVĖ ŽVIRBLIUS, PA

TAIKĖ Į ŽMOGŲ.
Linkuvos valsčiaus, Šiau

lių apskr. ūkininkas B. And- 
rošiunas paėmęs iš savo gi
minaičio medžioklinį šautu
vą pradėjo šaudyti į žvirb- 
’.ius, bet Vaškevičiui patai
kė į nugarą. Dabar teismas 
nagrinėjo šią bylą ir išnešė 
sprendimą, kad B. Andro- 
šiunas nekaltas.
APSIVOGĖ IR SUGAU- 
TAS IŠĖJO IŠ PROTO.
Panevėžio valsčiaus gyv. 

Kuzma Jonas buvo įtartas 
keliose vagystėse. Ir šiomis 
dienomis policijos už tai su
imtas. Areštavus, Kuzma 
pradėjo rodyti pamišime 
žymių ir greit pasidarė visai 
nesukalbamas. Spėjama, 
kad jis bus pamišęs. Jo byla 
atiduota vietiniam, apylin
kės teismui, o Kuzma iki iš
aiškinimo uždarytas • kalė ji- 
man.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS

SIELOS 
BALSAI

Skaldys dvarus ir dalys že* 
mes atgabentiems iš Lenki

jos bedarbiams.
Nežiūrint Lenkijoje pra

vestos žemės reformos, Vil
niaus krašte dar yra užsili
kusių daug nepajudintų dva
rų. Tiesa, Vilniaus kraštas 
nėra Lenkijos dalis, o tik 
atplėštos Lietuvos žemės. 
Tačiau lenkai Vilniaus kraš
tą laiko savo valstybės nelie
čiama dalimi. Todėl ten visi 
įstatymai yra tie patys, kaip 
ir pačioj Lenkijoje. Todėl ir 
žemės reformos įstatymas, 
išleistas prieš kelioliką me
tų Lenkijoje, lygiai palietė 
Vilniaus kraštą. Tačiau poli
tiniais motyvais lenkai Vil
niaus krašto žemės reformą 
vykdo visiškai kita linkme. 
Jie sako, kad dvarai, kaip 
kokia šventenybė, nepaju
dinti, valstybės nenusavinti, 
pasilikti negali. Dažnai net 
ir lenkų spauda kelia balsą, 
kad dvarus reikia išparce
liuoti ir žmonėms išdalinti. 
Bet lenkai nemano dvarus 
dalinti lietuviams beže
miams. Jie ryžtasi tą kraštą 
kolonizuoti. Lenkų valdžia 
nori dabartinius Vilniaus 
krašto dvarininkus pakeisti 
naujais energingesniais žmo 
nėmis,jų žemes išdalindama

Žiauri žmogžudystė,
Zarasų apskr., Imbrado 

valsčiaus, Veresčinos kaime, 
pas rusų sentikį Kudrešovą 
Dementijų dėl menkniekio 
buvo nužudytas kirviais mė
šlavežio talkos rengėjas. Įvy-' 
ko taip: ūkininkas Diomki- 
nas apliejo vandeniu ėjusią 
Drozdovienę, kuri užsigavo 
ir rėžė pilėjui į veidą. Tas 
užpykęs sudavė jai lazda per 
galvą. Pradėjus šaukti, atbė
go nukentėjusios vyras su 
sunumi, kurie nusivijo 
Diomkiną, bet tam pasisekė 
įbėgti į Kudrešovo triobą ir 
užsibarikaduoti. Išėjus Kud- 
rešovui, namų savininkui, 
nuraminti sužvėrėjusius kai
mynus, tie puolė jį kirviais ir 
sukapojo galvą. Kritus nu
kentėjusiam ant žemės, pra
dėjo jį daužyti, spardyti ko
jomis. Pamačius žmona, kad 
vyras užmuštas, išbėgo jo 
gelbėti su dviem mažais vai
kais. Tačiau žmogžudžiai 
dek buvo sužvėrėję, kad pra
dėjo mušti ir išbėgusiają ir 
jos vaikus.

Ūkininkas D. Kudrešovas 
užmuštas vietoj, jo žmonai 
p-ęsia mirties pavojus, taip 
oat jos 9 metų vaikui. Atvy
kusi policija suėmė žmogžu
džius: Drozdovą ir jo sūnų 
Vosylių ir atvežė į Zarasų 
kalėjimą. Apylinkės gyven
tojai labai sujaudinti tokiu 
babarišku sentikių elgesiu.

UŽPERKA MOKINIAMS 
RŪBŲ IR AVALINĖS.
Ligšiol Kauno savivaldy

bė beturčiams mokiniams 
-ubų ir avalinės pirkdavo po 
to, kai mokiniai būdavo su- 
-ašyti, o dabar užsakoma iš 
anksto 2,000 porų batukų ir 
500 paltukų.

Batukai ir paltukai moki
niams bus dalijama rudenį, 
vos mokslui prasidėjus.

<<<
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Kaip Lenkai Kolonizuos Vilniaus Kraštą
• V • • W V w 1 • . -t <« « • ąmiestų bedarbiams.’ Tuos be

darbius projektuoja apgy
vendinti grupėmis, po kelio- 
liką asmenų. Tie bedarbiai 
į Vilniaus kraštą bus atgrus- 
ti iš Poznanės, Galicijos ir 
kitų Lenkijos. užkampių. 
Jiems valdžia duos po 12 ha 
žemės, pastatys trobesius ir 
ūkiams užvesti kiekvienam 
Juos po 5,000 zlotų. Gautoji 
žemė bus vertinama apie 
4,000 zlotų. Tuo budu, kiek
vienam kolonistui lenkų val
džia skirs nemažiau, kaip 
9,000 zlotų. Taip Varšuvos 
politiški sluoksniai galvoja 
kolonizuoti lietuvišką Vil
niaus kraštą. ♦

UŽPYKĘS JAUTIS VOS 
NEIŠVAIKĖ KERMOŠI 

NINKUS.
Birželio 18 d. vedamas 

Rokiškin parduoti jautis, 
pamatęs kermošininkus tiek 
įpyko, kad nukėlęs ratus 
pradėjo švaistytis po ker- 
mošininkų eiles nuversda
mas prekes ir išvaikydamas 
juos pačius. Jautį nuramdė 
rusai, kurie surišę įvertė į 
ratus. Jautis ir ratuose blio
vė.

NELAIMINGAI SLĖPĖ 
NUO VAGIŲ PINIGUS.
Pranešama, kad prie Try

škių viena kaimietė moteris 
savo dukteriai buvo sutau
piusi 2,000 litų pasogos ir 
bijodama, kad vagys neat
imtų, aną sekmadienį išei
dama bažnyčion pinigus į- 
kišo į krosnį — pelenuose 
paslėpė. Duktė, nieko neži
nodama, užkure krosnį ir 
sudegė visi pinigai.
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Vietinės Žinios
SLA. 175 KUOPOS PIKNI
KAS PAVYKO PUIKIAI.

Keliatas įspūdžių iš Montel- 
los Tautiško Parko.

Pereitą nedėldienį Ar-, 
lingtono SLA. 175 kuopa tu
rėjo pikniką Montellos Lie
tuvių Tautiškame Darže. Iš 
ryto lyjo lietus ir rengėjai 
buvo jau pradėję net abejo
ti, ar verta piknikas atidary
ti. Tačiau po pietų oras pra
siblaivė ir žmonių privažia
vo labai daug.

’ Publika buvo labai graži, 
ir svečių buvo iš visų aplin
kinių miestų. Nors alaus 
buvo į valias, tačiau girtų 
visai nesimatė ir tvarka bu
vo pavyzdinga. Kai kurie 
svečiai užsiliko iki 11 va
landai nakties.

Pažymėtinas dalykas, kad 
šitame piknike jaunimo bu
vo bene daugiau, kaip se
nesniųjų. Tai gana įdomus 
reiškinys. Iki šiol į piknikus 
susirinkdavo tik senesnioji 
musų karta. Dabar gi jau 
čia gimęs ir augęs jaunimas 
renkasi. Ypač gražių jau
nuolių matėsi iš Montellos. 
Tai yra labai džiuginantis 
reiškinys. Tai parodo, kad 
ne visur musų jaunimas ski
riasi nuo savo tėvų. Tik did
miesčiuose lietuvių vaikai 
skęsta svetimtaučių bango
se. Mažesniuose miestuose 
musų jaunuoliai eina kartu 
su savo tautos žmonėmis.

Šitame piknike teko pa
stebėti, kad net ir airys po- 

' licmanas stengėsi būti lietu
viu. Jis pusėtinai pramokęs 
lietuviškai ir kitaip visai ne
norėjo kalbėti, kaip tik lie
tuviškai. Jeigu kas ir angliš- 
lfei i jį prakalbėdavo, tai jis 
atsakydavo letuviškai.

Juokinga buvo žiūrėti, 
kaip įvažiuojant automobi
liams šitas policmanas pa
keldavo savo ranką ir kiek
vienam sakydavo:

“Broli, sustok, sustok. 
Mums reikia pinigų. Duok 
šen rublį.”

.Bendrai, buvo imama po 
10 centų nuo asmens, kad 
padengus orkestros lėšas. '

Airio policmano akcen
tas, žinoma, ne lietuviškas. 
Minkštų ir kietų balsių pas 
jį nėra, taip kaip pas kiek
vieną angliškai kalbantį 
žmogų, tačiau lietuviškų žo
džių- jisai žino pusėtinai 
daug ir neblogai sudeda sa
kinius. 1

siliepė. Todėl tegul jis krei
piasi į “Keleivio” redakciją 
ir pristato savo tikėtą, kurį 
jis gavo piknike, o laikrodis 
jam bus atiduotas.

Nors pikniko sąskaitos 
nevisos apmokėtos, bet išro
do, kad SLA. 175'kuopa tu
rės keliasdešimts dolerių 
pelno.

Visiems buvusiems sve
čiams ir tiems draugams, 
kurie padėjo piknike dirbti, 
rengėjai taria nuoširdų ačiū.

Rep.

Organizuojama Kliubų 
Sąjunga.

So. Bostone Lietuvių Pi
liečių Kliubo iniciatyva bu
vo sušauktas pirmas apylin
kių Massachusetts kliubų 
suvažiavimas. Šiame suva
žiavime buvo padėtas Pilie
čių Kliubų Sąjungai pama
tas. Tai yra labai svarbus 
dalykas.. Kliubai veikdami 
pavieniai ir atskirai, per 
rinkimus mažai ką laimi, 
bet visiems susijungus į vie
ną didelį kūną, butų galima 
daug ko atkiekti, ypač vals
tijos viršininkų rinkimo me
tu. Turėdami galingesnį bal
są, lietuviai galėtų daug 
daugiau pasiekti, kuomet 
reikalas iškyla kreiptis prie 
valdžios.

St. C. Budvitis, 
Laikinis sekretorius.

Jai Nusibodo Moteriškas Darbas.

Washingtono p-lei Onai Middleton nusibodo moteriškas dar
bas namuose, todėl ji dabar operuoja didelį troką.

Apvogė bedarbius.
Šį panedėlį Bostono poli

cija suėmė du raketieriu, 
kurie apsimetę darbdaviais 
paskelbė vietos dienraš
čiuose, kad jiems reikia 
daug darbininkų. Žinoma, 
pasirodžius tokiems skelbi
mams, pas juos atsišaukė 
daugybė bedarbių. Taria
mieji darbdaviai “pasam
dė” kiekvieną ir žadėjo ge
rą algą, bet reikalavo, kad 
kiekvienas bedarbis nusi
pirktų tam tikrą siutą dra
panų kurios busiančios rei
kalingos prie žadamo “dar
bo.” Kiekvienas turėjo nu
pirktą siutą atnešti į tų 
“darbdavių” ofisą, kuris 
buvo laikinai x pasamdytas 
hotely, ir tenai tas drapanas 
palikti “išegzaminavimui.” 
Bet vietoj “egzaminuoti,” 
raketieriai nuvežė tas dra
panas į krautuvę, kur jos 
buvo pirktos, ir atsiėmė už 
jas pinigus.

1HU0 1 -----------------------------------------------

" Tai’liudija, kad lietuviai deimantų firmą.
Montelloje turi gerą vardą Magnolijos miestely, kur 
ir didelę įtaką amerikiečių gyvena buvusis Federal Na- 
tarpe, jeigu net policija sten- tional Banko prezidentas 
giasi lietuviškai kalbėti. l Mulloney ir kiti Bostono mi- 

Išsikalbėjus su tuo polic-' liomeriai, pereitą sąvaitę 
manu plačiau, jisai pasiro-'atvažiavo dviem automobi- 
dė esąs labai geros nuomo- gauJa banditų ir api-
nės apie lietuvius., , plėšė deimantų firmą, pa-

“Aš lėtuvus labai mylu,” ■ grobdami iš viso už $175,- 
jis sako. “Kada man reike'000 brangmenų. Banditai 
stovėt in airišų piknikas, tai < buvo ginkluoti kulkasvai- 
jie visada susimuša, o levu-J Ežiais ir veidus turėjo uzsi-

Nelė Volungevičiutė sųgry- 
žo iš didelės kelionės.

Šitoj vietoj mes jau bu
vom rašę apie 
skaitytoją p-lę Nelę Volun- 
gevičiutę, kuri ištekėjo už 
D-ro Abizaido ir išvažiavo 
ant “honey moon” pasaulio 
pažiūrėti. .Šį panedėlį ji jau 
atsilankė “Keleivio” redak
cijoj, sugryžusi iš ilgos ke-'pirma buvo po 9 centus, da- 
lionės, užtrukusios apie 3 bar jau po 11 centų. 
mėnesius, ir papasakojo adv. Darrow pasakė, 
daug įdomių dalykų. Per tą NRA dirba tiktai trustų 
laiką ji su savo vyru aplan- naudai. Juk duonos trustui 
kė Francuziją, Ispaniją, Ita- toks kainų pakėlimas reiš- 
liją, Graikiją, Egiptą, Tur-.kia milionus dolerių, 
kiją, Palestiną, Siriją, Per-' 
siją ir keliatą kitų valstybių. į 
Iš Persijos į Bagdadą teko’ 
kelis šimtus mylių važiuoti 
autobusu per baisius kalnus 
ir šita kelionė buvusi be ga
lo šiurpulinga. Per Afrikos 
tyrus taipgi teko važiuoti su 
dideliais pavojais, nes tenai 
razbaininkai dažnai užpuo
la autobusus ir išplauna ke
leivius. Todėl pavieniai au- suolo ir greitai nugabenta 

miesto ligoninėn, kur dak
tarai išpiovė jai vidurius ir 
manoma, kad ji pasveiks.

Duonos kaina pakilo 1-2 
centu ant kepalo.

NRA direktoriaus palie- 
“Keleivio”, oimu, Bostone duonos kaina 

šią sąvaitę buvo pakelta nuo 
1 iki 2 centų kepalui. Mažes
ni kepaliukai, kurie buvo 
parduodami po 6 ir 7 cen
tus, dabar kaštuoja po 7 ir 
8 centus, o didesni, kurie

Gerai 
kad

Už paskutinį kvoterį 
sipirko nuodų.

Helena Sullivan, 21 metų 
amžiaus bedarbė, kuri atva
žiavo iš New Yorko į Bosto
ną darbo jieškot ir negalėjo 
niekur jo gauti, už paskuti
nį kvoterį nusipirko nuodų 
ir išgėrė juos. Ji buvo rasta 
be žado Bostono sode ant

nu-

vei apseina grąžei. Aš visa
da noru būt su lėtuveis. Jie 
geri žmones.”

Reikia pasakyti, kad vie
ta piknikams pas montellie- 
čius irgi gera. Didelis miš
kas, po didžiulėmis puši
mis įtaisyti gražus suolai, 
gerai įtaisyta virtuvė, 
šokių salė ir skiepas alui 
pardavinėt. Tai taip vadi
namas Tautiškas Daržas. 
Augusto 12 dieną tenai bus 
didelis South Bostono ir 
Cambridge’aus lietuvių so
cialistų piknikas.

Beje, pereito nedėldienio 
piknike buvo leidžiamas 
laimėjimui puikus sieninis 
banjo pavidalo laikrodis, 
kurį p. Akunevičius su su
num paaukavo SLA. 175 
kuopai. Laikrodį laimėjo W. 
Šimkus iš Montelloe, bet 
šaukiant jo vardą, jis neat-

dengę maskomis.

Pabrango anglys.
NRA pabrangino ir ang

lis. Laikraščiuose buvo skel
biama, kad anglies kaina 
pakeliama - tiktai 25 centus 
tonui, bet anglių kompani
jos pakėlė po $1.25 ant to
no. Bet kada darbininkai 
Dareikalauja daugiau algos, 
tai valdžia juos šaudo. 
Klausimas, kurlink eina A- 
nrerika?

tomobiliai tenai niekad ne
važiuoja, net valdžia drau
džia; važiuoja tik tada, kai 
susitaiso apie 20 mašinų. 
Autobusas esąs labai dide
lis, turįs 18 ratų ir 6 šofe
rius. Visi ginkluoti dideliais. 
revolveriais ir, leidžianties 
kelionėn, į autobusą pasta
tomi keli kulkasvaidžiai. Be 
to< važiuojant per tyrus, ši
tokius “karavanus” visuo
met lydi ginkluotas orlaivis.

Kelionėje po mažają Azi
ją ir Afriką musų skaityto
jai teko susitikti daug šeikų 
ir kitokių mehometonų didi
kų, kurie vežėsi su savim po 
keliatą tarnų ir po keliatą 
pačių. Jų pačios tebėra da 
uždengtais veidais, kaip ir 
senovėj būdavo. Karščiai 
tenai neišpasakyti, bet. žmo
nės dėvi ilgus apsiaustus, 
kurie siekia iki žemės.

Egipte visų drapanos bal
tos, o Arabijoj juodos. Vy
rų galvos surištos skepeto
mis, kepurių ir skrybėlių 
niekas nenešioja.

Žmonės maitinasi tenai 
daugiausia vaisiais ir daržo
vėmis. Mėsos kitokios nėra, 
kaip tik aviena, ir tos labai 
mažai valgoma.

X

SLA. Seimo delegatai 
sugryžo.

Pereitą sąvaitę jau parva
žiavo iš Detroito kai kurie 
SLA. seimo delegatai. “KeF 
leivio” redakcijon buvo at
silankę Vaigauskas, delega
tas nuo Arlingtorio kuopos, 
ir senas SLA. veikėjas Kau
nas iš Montellos. Jiedu pa
pasakojo daug smulkmenų

Jura išmetė lavoną.
Ties Savin Hill Yacht

Clubu, prie Old • Colony apie seimą. Adv. Bagočius, 
parkway, pereitą sąvaitę ju- kuris buvo išrinktas naujuo- 
ra išplovė nežinomo vyro la- ju SLA. prezidentu, da ne- 
voną. Jo nosis buvo sulau- sugryžo. Jis nuvyko į Pitts- 
žyta ir iš burnos buvo bėgęs burghą pas uošvius ant far- 
kraujas. Jis išrodo apie 55 mos pasilsėti. Jis žadėjo bu- 
metų amžiaus, 5^ pėdų ti namie ateinantį panedėlį, 
ūgio, apie 140 svarų. 16 liepos.

Ledas perdaug brangus.
Bostono biednuomenė 

pradėjo skųstis, kad atėjus 
karščiams jai sunku nusi
pirkti ledo, nes NRA ir ledo 
trustui pasitarnavo, liepda
ma pakelti ledo kainą. Tas 
paliečia daugiausia betur
čius, nes turtingi žmonės le
do neperka; jie turi įsitaisę 
savo namuose elektriškus 
šaldytuvus.

Mirusius bedarbius verčia 
po kelis į vieną duobę.
Žmonės pradėjo protes

tuoti prieš miesto kapinių 
tvarką, nes pasirodo, kad į 
vieną duobę tenai verčiama 
po keliatą grabų iš karto. 
Ypač nėra jokios pagarbos 
mirusiems bedarbiams, ku
rių šeimynos neturi iš ko nu
sipirkti loto. Tokių lavonų 
į vieną duobę buvę suversta 
5 suaugę ir 10 vaikų.

Joseph JF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimu Dieną ir Naktį. 
BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 Wect 7th Street 
So. Boston T et 1437-M
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|DR.MARGERIS
! Gydytoja* ir "Chirurgas 

Valandos: 19—1; S—• 
Sckmatettto: 19—11.

' 3325 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

• Tel. Boulevard 8483

Į

Isegzammuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
447 Broaduay, So. Boston, Mass.

TeL Porter 3789

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais 
nuo 10 iki 12 ryte.

278 HARVARD STREET 
kam p. Inman st. arti Centrai skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Univaraity 9466

Dr. Susan 
Glodienes-Curry 

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

678 Massachusetts Avė., 
(PRIE CENTRAL SKVĖRO) 

CAMBRIDGE, MASS.

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

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir 
Nervų Ligų.

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

Tei. So. Boston 26M.
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENT1STAS

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

NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų 

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

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

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Moteriškų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valandos: nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
222 HUNTINGTON AVĖ.,

BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

GYDYTOJŲ ADRESAI

I

Taipgi taisome Automobilius ir

t

!

PINIGU SIUNTIMAS
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su Pa
veikslais
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I 
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f
i 
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Pirm*
Kartu

Lietučių '
Kalboje '

Trokus visokių išdirbysčių.

• Pet
• J “

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

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

Office Tel. So. Boston 3357.
187 Minot St., Dorehester, Mass.

Res. Tel. Talbot 8392.

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.
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PARSIDUODA DRAPANŲ KRAU
TUVE. Gerai įrengta vyriškų ir mo
teriškų drapanų krautuvė, su gerai 
nusistovėjusiu bizniu, labai gyvoj vie
toj, gali būt nupirkta lengvom išly
gom, nes savininkas išvažiuoja toliau.

Parsiduoda tik prekės ir biznis. Na
mas neparduodamas. Bet biznis gali 
pasilikti toj pačioj vietoj, kaip iki šiol 
buvo. Kreipkitės pas: Louis Kozol.
255 Broadvvay, South Boston Mass.

Telephone
So. Boston 

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Modelis 1934 metų 

Kainos nuo $645 iki $1045 
F. O. B. Factory

DR. J. LANDŽ1US-SEYM0UR
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.

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.

PARKWAY AUTO
SERVICE

and FILLING STATION 
Taipgi Geriausia Taisymo Vieta.

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

VIKTOR VA1TAITIS
415 Old Colony Avė., 
SO BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 0777.Parsiduoda Štoras ir Namas
Storas gerai įrengtas, naujas šaldy

tuvas ir mašinos; namas naujas, ant 
kampo ir ant geros gatves, 5 lotai že
mės, yra vaisinių medžių, vištininkas, 
2 karų garadžus, vienas karfėras į 
Bostoną. Parduodu pigiai- (9)

VICTOR BARKUS,
60 Ardmore Road, Readville, Mass. 

Telefonas Hyde Park 1005.

Per

A. F. SWEETR0S AGENTŪRĄ 
NUSIUNČ1AME PINIGUS Į VISUS 

PASAULIO KRAŠTUS.
Ypatingai gerai patarnaujam j 

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

A. F. SNEETRA
135 NEWBURY ST_ LAWRENCE, MASS.

_ _ter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai. 

Taisymo ir demonstravimo vieta:
1 HAMLIN STREET 

Kamp. East Eighth St. 
SO. BOSTON, MASS.

Nauja Lietuviška
BIBLIJA
• SATYROJE
■dera Biblijos C%z« eoHna. tari m 
pnaiapina ir I7» perrikelėltae. Labai 
Moari ir naadiąsa kiekvienai ypatai. 
faaocae skaitydama! tla Biblija ir U- 
mydamaa j pavaftaMUna. (kario per
stata kas bave pina eatvėrimc svieto 
ir iki ritiniai! Krtatane). oimir* vi
sai sava varsas ir dilaaveie jodai to
kio k*ica IcUe. jam bos traapi iie- 
aiss vakarai.

KAINA TIK S1.4M)
Norinti rsat H* Biblija, pintam 

riaekit Espreeo ar Pačto Money Orde-

“KELEIVIS” _ 
255 Broadvay, 
So. Boston. Mawt

Telefonas So. Boston 4486

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patarnavimas 
laidotuvėse.

Pagrobus paruošia pagal reikalą* 
vimą. l aidoja ant visokių kapinių. 
Kreipkitės jūsų nuliudimo valan
doj, duosime geriausią patarnavi
mą.

258 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Brocktono ofisas:
16 Intervale Street
MONTELLO, MASS 
Tel. Brockton 4119

No. 28. Liepos 11 d., 1934 m.

Nuteisė policijos leitenantą.' Nuo degtinės mirė žmona ir
Prisaikintojo suolo teis

mas rado kaltu policijos lei
tenantą Caverly, kuris va
žiuodamas automobilium 
sumušė kitą automobilį, su
žeidė merginą ir pabėgo iš 
nelaimės vietos.

Smarkus gazo sprogimas.
Vieno namo skiepe, Wal- 

thame, pereitą sąvaitę spro
go dujos. Ekspliozija buvo 
tokia smarki, kad pakėlė vi
są namą nuo pamatų. Lan
gai visi išbirę jo ir 3 žmonės 
tapo sužeisti.

vyras miršta.
Savo namuose prie Rut- 

land streeto pereitą sąvaitę 
:buvo rasta virtuvėje ant že
mės negyva Louise Twomb- 
ley, 40 metų amžiaus mote
ris. Ji buvo sudegus nuo 
degtinės. O jos vyras miršta1 
nuo degtinės miesto ligoni
nėj.

LINKSMAS

PIKNIKAS
Rengia S. L. A. 188 Kuopa, 

Nedėlioję,
LIEPOS-JULY 15 D., 1934, 
J. Maluko Darže, Montelloj.

Pikniko vieta yra viena iš 
gražiausių Bostono apylin
kėje :. prie gražaus ežero ir 
gražaus miško. Kiekvienas 
galės tyru oru pakvėpuoti ir 
gamtos grožiu pasidžiaugti. 
Tikrai yra graži vieta, ir nė
ra kitur tokios panašios.

Bus įvairių valgių ir gėri
mų. Svečiai galės šokti iki 
vėlumai.
Andriaus Buinio Orkestrą 

Grajis Šokius.
Galėsite taipgi maudytis, 

tik atsivežkite savo “bath- 
ing siutus.”

Bušai išeis nuo E. Fourth 
ir Atlantic Sts., So. Bostone, 
11:30 vai. ryte. Tikietai į 
abi puses 60c. Tikietai gau
nami 2 Atlantic st., So. Bos
tone, vakarais.

KELRODIS: Montellon įvažiavus 
pasisukt po kaires į Ames street ir va
žiuot iki baigsis; tada pasisukt po 
kairei į North Carey St. ir važiuot kol 
kelias skirsis. Čia pasukt po dešinei ir 
pravažiavę mokyklą, nuo ten pamaty
site musų ženklus į pikniko vietą.

Pastaba: Jei lytų tą sekmadienį, 
piknikas bus atidėtas kitam laikui.

Pereitą subatą East Bos
tono tunelis buvo jau atida
rytas trafikui. Ta proga bu
vo pasakyta daug kalbų ir 
paaiškinimų, kiek tunelis 
kaštavo, kaip jis prilygsta 
kitiems panašiems požemio 
keliams pasauly, ir kiek iš 
jo bus praktiškos naudos 
miestui.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

LIETUVYS
0PT0MET RISTAS

Frank Tyran, 40 metų-am
žiaus, pasikorė ant savo 
žmonos kapo.

NAUJA LIETUVIŠKA

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

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

Kampas Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Bosimi 2629, 2173 ir 2799




