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Reichstagas Pripažino 
Hitlerį Diktatorium.

2YDA,JK{JS.PR,EŠ Oiddė Insurance
Milžiniški protesto mitingai 
Amerikoje ir Europoje dėl 

žydų persekiojimų 
Vokietijoj.

Vokietijos Reichstagas 
arba parlamentas nutarė 
441 balsu prieš 94 suteikti 
Hitleriui diktatoriaus galę ir 
išsiskirstė neribotam laikui. 
Šita gale leidžia Hitleriui 
valdyti Vokietiją per keturis 
metus be parlamento ir net 
nesilaikant konstitucijos, 
bet leidžiant laikinus pa
tvarkymus su ministerių ka
bineto pritarimu.

Socialdemokratai šitą 
Reichstago posėdi boikota
vo. Komunistų taiD pat ne
buvo. nes iie beveik visi su
kišti j kalėjimus.

Kalbėdamas Reichstage 
Hitleris pasisakė nenorįs su 
svetimomis valstybėmis ka
ro ir ginčų. Su kaimynais jis 
norįs gyventi draugiškai. Ji
sai ištiesė savo ranka ir 
Maskvai, Rusijos bolševi
kams. Tečiau pareiškė, kad 
Vokietijoj komunistai tūri 
būt išnaikinti. Socialistai tu
rėsią būt suvaldyti. Jie esą 
kalti, kam sukurė Vokietijos 
respubliką ir davė jai naują 
vėliava. Geriausia Vokieti
jai vėliava esanti kaizerio 
flagė. Tačiau monarchijos 
tuo tarpu jis negrąžinsiąs. 
Fašistai iki šiol Vokietijoj 
buvę persekiojami. Dabar 
jie turėsią atsilyginti su sa 
vo priešais.

Ir po šitos Hitlerio kalbos 
tuojaus Vokietijoj prasidėjo 
fašistų dūkimas. Pradėta 
jau kalbėti, kad žydams yra 
organizuojama “šv. Baltra
miejaus naktis”, kitaip sa
kant, pogromas. Laikraš
čiams įvesta aštri cenzūra. 
Bankams įsakyta, kad neiš
mokėtų žydams pinigų. Jei
gu jie bėgs nuo skerdynių, 
tegul bėga, bet savo pinigų 
negalės iš Vokietijos išsineš
ti.

Prieš šitą terorą pasaulio 
žydai pakėlė tokį protestą, 
kad nusigando net pats Hit 
leris. Visa Amerikos ir Eu
ropos spauda dabar pilna 
žinių apie fašistų žvėrišku
mus. Organizuojami milži 
niški protesto mitingai, ku
riuose kalba netik žydai, bet 
ir katalikų atstovai. Protes
to mitinge New Yorke šį pa
nedėlį vyriausis kalbėtojas 
buvo Alfred E. Smith, bu 
vusis New Yorko .valstijos 
gubernatorius. Jis pareiškė 
kad prieš fašizmą reikia ve
sti tokią pat kovą, kokia A 
merikoj buvo vedama prieš 
Ku Klux Klaną.

Hitleris muša telegramas 
Amerikos katalikų vadams 
ir kitiems, prašydamas ne
tikėti žydų propagandai. Žy
dų niekas Vokietijoj ne 
skriaudžiąs. Tenai viskas 
tvarkoj. Bet jam niekas ne
tiki. Amerikos spauda at 
šauna: “Jeigu Vokietijoje 
viskas tvarkoj, tai kam rei
kalinga cenzūra? Kam sle 
piamos žinios ir uždaromi 
laikraščiai?”

Kompanija Bėdoj.
Apdraudusi $7,000,000,000 
turto, kompanija nebegali 

išsimokėti..
New Yorko valstijos In

surance departamentas pe
reitą subatą paėmė į savo 
rankas milžinišką Globė & 
Rutgers ugnies draudimo 
kompaniją, nes ji jau nebe
gali išsimokėti. Ji turi ap- 
draudus nuo ugnies $7,000,- 
000,000 vertės turto.

Rusijos Radio Gir
dėt Amerikoj.

Sovietai organizavo ra- 
įo programą Amerikos 

dausytojams. Pirmutinė 
irograma buvo pereitą su 
)atą ir. reikia pasakyt, ji 
gana aiškiai Amerikoj gir 
( ėjosi. Sovietai turi stipriau
sią radio stotį visam pasau
ly, ir ją galima girdėt visose 
žemės dalyse, išskyrus vien 
ik pietų Afriką, kur radio 

imtuvai yra pritaikyti kito
kioms radio bangoms.

ANGLU INŽINIERIAI DA 
RĘ RUSIJOJ SABOTAŽĄ.

Sovietų valstybės gynėjas 
Višinskį j jau. paskelbė, kuo 
maitinami yra suimti Mas 
tvoję anglų firmos inžinie
riai. -“Veikdami pagal in
strukcijas”, jie davinėjo ky
šius ir patys juos ėmė, ir “ty
čia sugadino” kelių elektros 
stočių įtaisymą.

Green Priešingas 
Rooseveltui.

Am. D. Federącijos vadas 
mato prezidento planuose

fašizmą.
Prezidentas Rooseveltas 

yra pasiūlęs Kongresui pla
ną bedarbiams pagelbėt. 
Tarp kita ko tas planas pa
taria pasamdyt 250,000 be
darbių, mokant jiems po $1

dieną, ir pristatyt miškų 
sodint.

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Green 
smarkiai šitam Roosevelto 
sumanymui pasipriešino.

“Šitas sumanymas nėra 
šelpimo, bet samdymo pla
nas,” sako Green. “Ir jeigu 
Kongresas jį priims, tai A- 
merikos istorijon bus įrašy
ta, kad Kongresas nustatė 
$1 dienai kaipo pakankamą 
darbininkui algą. Tuomet 
visiems darbdaviams liks 
tiktai pasekti Kongreso nu
tarimą ir numušti visiems 
Amerik. darbininkams die
nos atlyginimą iki $1.”

Greenas pridūrė, kad su 
darbininkais šitaip elgiasi 
tiktai fašistai.

Po šitų Greenų protestų, 
Roosevelto planas pereitą 
subatą jau buvo pakeistas: 
atlyginimas už darbą dabar 
jau nebus įstatyme nurody
tas. Bet už tai visgi nereiš
kia, kad valdžia mokės dau
giau kaip $1.

ANGLIJOJ SUSTREIKA
VO FORDO DARBININ

KAI.
Dagenhamo mieste, Ang- 

ijoj, šį panedėlį sustreikavo 
Fordo dirbtuvės darbinin- 
tai. Streikas kilo dėl to, kad 
pereitą sąvaitę buvo nuka
potos algos nuo 3 iki 17 pe
nų į valandą. (Dabartiniu 
kursu, penas yra vertas pus
antro cento). —

METEORAS NUŠVIETĖ 5 
VALSTIJAS.

Pereitos subatos naktį Te
sąs valstijoj nukrito iš dau
sų milžiniškas meteoras. Jis 
degė taip skaisčiai, kad nu
švietė penkias pietvakarių 
valstijas. Nukritęs meteoras 
tiap smarkiai sukrėtė žemę, 
kad visoj apylinkėj sudrebė
jo languose stiklai.

ORLAIVIS SUGRIOVĖ 
NAMUS.

Pereitos subatos naktį 
Califomijoj orlaivis atsimu
šė į gyvenamąjį namą ir su
naikino jį, užmušdamas 11 
žmonįų jame. Lakūnas ir jo 
du pasažieriai taipgi žuvo, 
taip kad iš viso buvo užmuš
ta 14 asmenų.

Lietuvos Žmonės Philadelphijoj Nuzu- 
Prieš Diktatūrą, dytos Dvi Moterys.

Hamburge Užmušta 
1,400 Žydų?

Londono laikraščiuose pe 
reitą sąvaitę pasirodė žinia, 
kad vokiški tautininkai 
Hamburge įtaisė žydų sker
dvnę ir užmušė 1,400 žydų. 
Visa Anglijos spauda su pa
sipiktinimu rašo apie fašistų 
žvėriškumus ir smerkia įve
stą žinių cenzūrą. Apie ta
riamus hitlerininkų žvėriš
kumus pradėjo teirautis A- 
merikos ir Anglijos vai 
džios.

suvažiavimas 
nušvilpė Smetonos 

pataikūnus. I
Šiomis dienomis Kaune į- 

vyko valstieeių-liaudininkų 
sąjungos suvažiavimas. Rei- 
tšmingas buvo jo ūpas. Val
džios agentų buvo senai jau 
skelbiama, kad partijos Lie
tuvoje jau išnyko; esą, jei
gu buvusieji partijų vadai 
da ir laikosi savo partinės 
inijos, tai miniose pritari

mo jie visai neturį. Minios, 
ypač kaimas, muru stoją už 
tautišką valdžią.” šitokią 
įasaką nuolatos pasakojo 
ašistų vuodegos ir Ameri

koje.
Bet įvykusi valstiečiu-liau- 

dininkų konferencija Kaune 
dabar parodė visai ką kitą. 
Ji parodė, kad Lietuvos kai
mas šiandien yra griežčiau 
nusistatęs ’ prieš “tautišką 
valdžią” negu kada nors se
niau. Kuomet Kvieska ir da 
vienas-kitas dešiniųjų liau
dininkų pradėjo aiškinti, 
kad su tautininkais reikėtų 
taikytis, tai suvažiavimas 
juos nušvilpė ir trypdamas 
kojomis visai nedavė kalbė
ti. Pagaliau valdžios patai
kūnai buvo visai išmesti iš 
konferencijos ir išbraukti iš 
partijos^ Oneieiausia prieš 
valdžią buvo nusistatę atsto
vai iš provincijos, tai yra, iš 
kaimų ir nedidelių mieste 
lių.

AMERIKA NEBEIŠKO-
LEKTUOJA 130 PA

SKOLŲ.
Wall Streeto bankininkai 

suskaitė, kad užsienio vals
tybės ir privatinės korpora 
cijos yra atsisakiusios sumo
kėti iš viso jau 130 paskolų, 
kurios sudaro iš viso $1,- 
486,000,000.

NEW YORKO BANKAI 
MOKĖS MAŽESNI

PROCENTĄ.
Beveik visi New Yorko 

bankai paskelbė pereitą są- 
saitę, kad už padėtus pini
gus nuo šiol jie mokėsią tik
tai 3 procentus. Pirma mo
kėjo tris su puse ir net ketu
rius procentus.

CLEVELANDE BOMBA 
SUGRIOVĖ DIRBTUVĘ.

Pereitos subatos naktį du 
raketieriai įmetė bombą į 
drapanų valymo dirbtuvę. 
Bomba sprogo, pridaryda
ma daug blėdies. Sargas šo
vė piktadarius, bet jie pabė
go automobiliuje.

Pereitą sąvaitę Philadel- 
; ohi joj buvo misteriškai nu
gurktos dvi moterįs. Vienos 
peršautas kūnas buvo rastas 
prie Cedarbrook Country 
Club’o, o kitas lavonas buvo 
Įmestas Į Schuykill upę. Pa
staroji da jauna mergina.Jos 
lavonas buvo beveik nuo
das. palikti tik trupučiai 
šilkiniai marškinukai ir juo
dos šilkinės pančiakos ant 
kojų. Prie antrojo lavono ra
stas "paketbukas” su kryže
liu ir keliais medalikėliais, 
matyt, butą dievobaimin
gos moteriškės. Tarp .jos tų 
šventenvbių rasta vedusio 
vyro adresas. Policija veda 
tardymą.

AMERIKOS KLIMATAS 
EINA - ŠILTYN.

Jeigu Amerikoj ateis ka
da nors antroji ledų gady 
nė, tai ji bus da negreitai. 
Oficialus oro permainų re
kordai rodo, kad šios šalies 
klimatas iki šiol ėjo vis šil- 
tyn. Ar jis eis taip ir to
liau, tai meteorologijos biu 
rasWashingtone nenori pra
našauti. Šis pavasaris išrodo 
šaltokas. Gali būt, kad nuo 
dabar temperatūra vėl pra
dės kristi. Bet oro biuras 
mano, kad tai laikinas atša
limas.

26,000,000 AMERIKOS 
PROTESTONŲ REMIA

ŽYDUS.
Visos New Yorko protes

tonų organizacijos, kurios 
turi 26,000,000 narių, pasi
sakė remsiančios Amerikos 
žydų protestą prieš Vokieti
jos fašistus, kurie nori iš
smaugti visus žydus.

Atsidarius pasaulio paro
dai Chicagoje, ateinančią 
vasarą bus balionų lenkty
nės.

Tano Mooney Byla Bus 
Peržiūrėta Iš Naujo.

IŠSĖDĖJO KALĖJIME 16 
METŲ.

Apskričio prokuroras skaito 
jį nekaltu ir atsisako 

persekiot.

Mitchell Areštuotas.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke buvo areštuotas Charles 
Mitchell, didžiausio A- 

merikos trusto galva ir tik
ras Wall Streeto karalius. Ji 
>aėmė už apykaklės federa- 
inė valdžia dėl nusukimo 

jai daugiau pusės miliono 
dolerių taksų. Išėjo, mat, 
aikštėn, kad 1929 metais ši
tas šimtaprocentinis patrio
tas paėmė $2,823,405.95 
pelno, bet viską paslėpė ir 
valdžiai taksų nemokėjo. O 
pagal Įstatymus jis turėjo
užmokėti $573,312.81.

SU REVOLVERIU NORĖ
JO PRIEITI PRIE HOO

VERIO.
Hooveris jau sugrįžo iš

New Yorko į savo dvarą Ca
lifomijoj. Pas jį tenai atsi
lankė buvusis ristikas Cam- 
poniagi ir paprašė pasima
tymo. Sargas patelefonavo 
policijai: Campogiani lei
dosi bėgti. Policija jį suga
vo ir rado kišenių je užtaisy
tą revolverį. Dabar jį tardo.

HITLERININKO PAGEL
B1NINKAS JAU IŠVOGĖ 

PINIGUS.

Fašistai dirba greitai. Vos 
ik kelios dienos, kaip Hit 

leris paėmė Vokietijos val
džią, o jo patriotiškas pade 
jėjas Dr. Guenther Gerecke 
nedarbo komisionierius, jau 
išvogė bedarbiams skiria 
mus pinigus. Pereitą subatą 
jis buvo areštuotas.

ANGLIJOJ APSKELBTAS 
BOIKOTAS VOKIEČIAMS

Žydų organizacija, žino
ma kaipo Pasaulio Sąjunga 
Kovai su Antisemitizmu, pa
skelbė Anglijoj boikotą vi

siems vokiečių restoranams 
ir judomiems paveikslams. 
Tai protestas v prieš Vokieti
jos fašizmą.

MOTINA SU BURDINGIE- 
RIUM UŽMUŠĖ DUK

TERĮ.
Kalamazoo, Mich. —Tūla

Margaret Britton su osavo 
meilužiu burdingierium čia 
taip primušė savo 8 metų 
amžiaus dukrelę, kad ji bu
vo nuvežta ligoninėn pusgy
vė ir sąmonės neatgavus mi
rė. Motina su savo meilužiu 
dabar yra kaltinami žmog- 
žudvste.

NEW YORKE NEBUS
ALAUS BE 20 BALAN

DŽIO.
Iš Albany pranešama, 

kad Xew Yorko valstijoj ne
bus legališko alaus iki 20 
balandžio. Tiek laiko užim 
dą suorganizuoti aparatą a- 
laus bizniui kontroliuoti 
Žinoma, nelegaliai alus kaip 
buvo “spykyzėse” pardavi
nėjamas. taip ir bus.

Chicagos Biznieriai
Eina Kalėjiman.

Real estatininkai Zolpis ir 
Baltutis nuteisti iki 10 metų.

Jonas Zolpis, žinomas
Chicagos lietuvių realestati- Tarno Mooney
ninkas, pereitą sąvaitę buvo advokatams pasisekė įsrei- 
nuteistas nuo 1 iki 10 metų' kalauti, kad jo byla butų 
kalėjimo. Savo bausmę jis Iperžiūrėta iš naujo. Ji pra
eis Jolieto kalėjime, kur jis Jsidės 26 balandžio.. Įdomus 
yra jau išgabentas. Savo dalykas, kad apskričio pro- 
laiku Jonas Zolpis buvo pa- furoras Brady atsisakė da- 
sišventęs scenos darbui, pa- p)ar .Tarną Mooney teisme 
rašė “Du Broliu” ir daug Ikaltint, sakydamas, kad jis 
kitų scenos veikalėlių, ir buvęs nuteistas visai netei- 
daug yra veikalų scenoj pa- sin&31 ir ?enai Jau turėjęs statęs. Vėlesniais laikais Į but paleistHS. Apygardos 
užsidėjo real estate biznį H618®!38 Mfsrd todėl pavedė 
ir surinkęs kitų žmonių pini- Y3^^08 Prokuro-
gus išeikvojo juos. Dėl to P111-, e*5”ui:w , . ..
buvo areštuotas ir nuteistas. Mooney išsėdėjo kaleji-

Už tokį pat prasikaltimą me J3U metų. ,uvo 
yra nuteistas tokiam pat ka-Įnutel8tas Į916 meta18, kuo- 
lėjimo terminui ir kitas Chi- Amerikos dzmgos ruo-
cagos lietuvių real estati- karui,ir organizavo kur-
ninkas, būtent P. P. Baltu'- ptancias demonstracijas, ku- 
tis . nas jie vadindavo prepa-

___________ redness parodomis”. Tokiai

Bažnyčios Beifcatea- &£
ja Mokesčių Re for- gatvio sprogo kažin keno 

padėta bomba. Dešimts 
mOS. žmonių buvo užmušta ir a-

Pereitą nedėldienį New pie 40 sužeista. Kas tą bom- 
Yorke įvyko visokių tikybų bą padėjo, niekas nežino, 
bažnyčių konferencija, kuri bet kapitalistų agentai suė- 
pagamino ir paskelbė “ma- mė darbininkų vadus Moo- 
nifestą”, reikalaujantį re- ney ir Billingsą, prisamdė 
formuoti Amerikos mokės- kreivų liudininkų ir nuteisė 
čių sistemą tokia prasme, suimtuosius nužudyti. Pa- 
tad mokesčius mokėtų tik kėlus darbininkams milžini- 
tie, kurie turi iš ko ir gali šką protestą, plutokratai ne
mokėti. Dabar gi yra kitaip: drįso nekaltų žmonių žudyt 
milionieriai, kurie turi mi- ir pakeitė mirties bausmę 
ionus sudėję į privilėgijuo- amžinu kalėjimu. Nuotolai- 
us bonus, nemoka nieko, o ko Mooney su Billingsu ir

darbininkai, kurie turi už I sėdi kalėjime, 
sutaupytus centus nusipirkę Bet darbininkai savo 
namelius, yra verčiami mo- draugų neužmiršo ir per 16 
tėti aukštus mokesčius, ki- metų nesiliovė reikalavę, 
taip valdžia iš jų atima na- kad Tarnas Mooney butų 
mus. Jeigu kapitalistai ir arba pakistas, arba jo byla 
moka kokius mokesčius, tai peržiūrėta iš naujo. Buržu- 
,ik nuo gryno pelno, tuo tar- azija tuos reikalavimus vis 
pu kai namų savininkai turi atmesdavo. Bet dabar Moo- 
mokėti nuo pilnos namo ver- ney gynėjai surado, kad 
tės. Be to, kapitalisto pelnas vienas kaltinimas prieš jį te- 
yra taksuojamas iš viso tik- bėra teismo rekorduose da 
tai vieną sykį, o darbininko nesunaudotas. Taigi jie pa- 
tie patys namai taksuojami reikalavo, kad dabar jis bu
kas metai. Tai juk didžiau- tų teisiamas pasiremiant tuo 
šia neteisybė, didžiausia kaltinimu. Su tuo teismas su- 
žmonėms skriauda. tiko ir dėl to Mooney byla

Manifestą pasirašė 160 atnaujinama. Gynėjai tiki- 
kunigų ir svietiškių. Bet tai si, kad dėl to kaltinimo 
nieko negelbės. Pakol žmo- Mooney dabar bus išteisin- 
nės rinks į valdžią kapitali- tas, o jeigu jį pripažins ne
štus, įstatymai visuomet bus kaltu dėl šito kaltinimo, tai 
leidžiami tik kapitalistų savaimi turės nupulti ir kiti
naudai.

RHODE ISLAND BANKAI
IŠMOKĖS PO $100.

Rhode Island valstijos 
gubernatorius paskelbė, kad 
visi savings-bankai toj vals
tijoj nuo šiol galės išmokėti 
depozitoriams po $100 kas 
sąvaitė. Iki šiol duodavo tik 
po $10 j sąvaitę.

KAIP DEMOKRATAI 
VOGĖ BALSUS.

Laikraščiai praneša, kad 
pereitais prezidento rinki
mais tiktai viename New 
Yorko distrikte demokratų 
politikieriai pavogė 6,969 
svetimus balsus. Republiko- 
nams jie nusuko 2,001 balsą, 
socialistams 240, komunis
tams 200, o nuo kitų kandi
datų pavogė 60.

$65,000,000 BRAVORAMS 
PRADĖT

Amerikos bravorininkų 
sąjunga praneša, kad prade 
dant dabar alų daryt, bra
vorai turi išleisti $65,000,- 
000. Mat, reikia supirkti 
naujas mašinas, 
bonkas,
žmonių.

kaltinimai, dėl kurių jis bu
vo nuteistas.

Mooney tikrai tikisi, kad 
šita byla jį paliuosuos.

NEW YORKO DEMONS
TRACIJA PRIEŠ 

HITLERĮ.
Prie Vokietijos konsulato 

sėly klas, I Ne w Yorke pereitą sąvaitę 
trokus ir prisamdyt susirinko protesto demons

tracija prieš Hitlerį. De
monstrantų delegacija įtei
kė konsului protesto rezoliu
ciją. Nuo stogų ir per langus 
chuliganai mėtė į demons
trantus popierinius maišiu
kus su vandeniu. Buržuazinė 
spauda tuo chuliganizmu 
giriasi, nes demonstrantai 
buvę daugumoj komunistai.

BATSIUVIAI REIKALAU
JA DAUGIAU ALGOS.
Derry, N. H.—šešių dirb

tuvių batsiuviai čia pareika
lavo unijos pripažinimo ir 
algų pakėlimo. Šitų reikala
vimų neišpildžius, jie ketina 
streikuoti.
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KAIP JIE EINA PRIE 
“BENDRO FRONTO”.
Komunistai ant tvorų su

lipę rėkia kad darbininkams 
reikalingas “bendras fron
tas” su fašizmu. Bet kaip jie 
prie to bendro fronto eina, 
tai parodo jų elgesys socia
listų susirinkimuose.

Štai, 19 kovo dieną Grand 
Rapids mieste buvo suruoš
tos bendros anglų ir lietuvių 
socialistų prakalbos. Pasi
klausykite, ką dabar apie 
tai rašo “Naujienose” drg. 
S. Naudžius:
“Kalbėtojum buvo senas socia
listas, kuris jau per 14 metų 
dirba socialistų partijoje, 
draugas Lockwood, iš Kalama- 
zoo. Jo kalbos tema susidėjo 
daugiausiai iš Karolio Markso 
teorijos aiškinimo. Nors nepei
kdamas, bet palietė ir dabarti
nę Rusijos tvarką. Kalbėtojas 
sakė, kad tokia tvarka, kokia 
dabar yra Rusijoje. Amerikai 
netinka. Amerikos komunistai 
daro didelę klaidą, jeigu jie 
bando -Amerikos darbininkams 
įpiršti rusišką bolševizmą. Mes 
čia pripratę nuo senovės turėti 
žodžio ir spaudos ir susirinki
mų laisvę, sakė kalbėtojas, ir 
mes jokios diktatūros nenori
me. Jus komunistai, kurie tiki
te į diktatūrą, tai nesate mark
sistai, nes aš Markso raštuose 
niekur nerandu pasakyta apie 
mažumos diktatūrą. Ten visur 
kalbama apie demokratiją.

“Šiais kalbėtojo žodžiais, 
matyt, komunistai Įsižeidė, ir 
kaip tik prakalba buvo baigta, 
tai tuoj susirinkę jie vietoj 
klausimų, pradėjo drožti il
giausius spyčius. Kai kalbėto
jas bandė atsakyti į jų tuos 
neva klausimus, tai jie pradėjo 
baubti, kaip laukiniai žvėrys. 

• Todėl pirmininkas turėjo mi
tingą uždaryti. Po mitingo už
darymo vos tik pavyko nepri
leisti prie muštynių komunistų 
su jaunaisiais socialistais. Tai. 
matote, koks galimas bendras
frontas su tais gaivalais.”

Ištikrųjų, komunistų tak
tika niekuo nesiskiria nuo 
hitlerininkų smurto. Jeigu 
jie būdami mažumoje kelia 
socialistų mitinguose muš
tynes, tai kas butų, jeigu jie 
atsistotų Į Hitlerio batus?

“VIENYBĖ” KALTINA 
‘TĖVYNĘ”.

“Vienybė” skundžiasi 
svietui, kad “Tėvynė” iškė
lusi aikštėn jos Įsiskolinimą 
Susivienijimui, ir kad tas 
iškėlimas skaudžiai atsilie
pęs jos, “Vienybės”, biz
niui. Girdi:

“ ‘Vienybės’ skolininkai ir 
net prenumeratoriai pradėjo 
nesiskubinti ar tiesiog vengti 
‘Vienybei’ atsiteisti, o nauji 
skaitytojai pradėjo bijoti laik
rašti prenumeruotis. Iš kitos 

z pasės, kreditoriai ėmė ‘Vieny
bę’ daugiau spausti, reikalau
dami savo skolų."

Iš visa ko matyt, kad 
“Vienybė” desperacijoj. Ji 
puola netik “Tėvynę”, bet 
ir “raudonųjų spaudą”, kam 
rašo apie jos bėdas.

Bet mums rodos, kad 
“Vienybė” visai be reikalo 
dėl savo bėdų kaltina kitus. 
Jeigu žmonės nebenori jos 
skaityt, tai čia nekalta nei 
“Tėvynė”, nei “raudonoji 
spauda”, bet pati “Vieny
bė.” Ji perdaug jau atkak
liai pradėjo brukti skatyto- 
jams savo “tautinę idėją”, 
kuri tikrumoje yra niekas 
daugiau, kaip lietuviškojo 
fašizmo garbinimas. Ji už
miršo, kad Amerikos lietu
viai yra darbo žmonės ir 
mėžtai nusistatę prieš fa- 
RStną. Kaip gi jie gali remti 
tok| laikraštį, kuris eina

jy įsitikinimus?

“DARBININKAS” VĖL 

APSIMELAVO.

South Bostono klerikalų į 
“Darbininkas” jau ne syki 
buvo sugautas fabrikuojant 
prasimanymus ir falsifikuo
jant faktus. Dabar jis vėl 
skandališkai apsimeiavo. 
Girdi,“Michelsonui nebeleis 
kalbėti Piliečių Salėj”. Pa
dėjęs šitokį antgalvį. jis ra
šo:

“Kovo 16 d. Įvyko S. Bosto
no lietuvių piliečių kliubo mė
nesinis susirinkimas, kuriame 
patrictingesni nariai iškėlė 
klausimą dėl Įvykusio Vasario 
16 d. paminėjimo, kurio prog
ramą vedė kliubo pirm. Grevis 
ir kuriame kalbėjo S. Michelso
nas.

“Apie S. Michelsono prolen
kišką kalbą Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių minė
jime ‘Darbininke’ jau buvo ra
šyta. Aprašyto fakto neužgin- 
čino ir pats Michelsonas. Tą 
faktą dar labiau patvirtino pi
liečių kliubo susirinkimas, kurs 
išreiškė aiškų pageidavimą, 
kad kliubas nesusidėtų su len- 
komanų politikos apaštalais ir 
kad piliečių kliubo salėje dau
giau nebūtų vietos tokiam p. 
Michelsonui.” (“D." Nr. 22.) 1
Tai yra melas nuo pat 

pradžios iki galo.
Visų pirma “Darbinin

kas” meluoja, kad Michelso
no kalba buvusi “prolenkiš
ka”. Ištikrųjų lenkų patrio
tus Michelsonas savo kal
boj griežtai pasmerkė, nu
rodydamas. kokiu begėdiš
ku smurtu jie pagrobė Vil
nių ir kaip Romos popiežius 
šitą šlykštų smurtą užgyrė ir 
palaimino. Tiktai žmogus 
nesveiku prctu galėtų šito
kioj kalboj įžiūrėti “prolen- 
kiškumą”.
Toliau “Darbininkas” me

luoja. kad South Bostono 
Piliečių Kliubas nutaręs ne
leisti Michelsonui savo salėj 
kalbėti. Šitokio nutarimo ne
buvo ir nėra. Tiesa, vienas 
ar du “Darbininko” agentė
liai norėjo, kad Kliubas taip 
nutartų, bet jų norai nepra
ėjo. Vadinasi, per nosį čia 
gavo pats “Darbininkas”.

Kunigai sako, kad kata
likybė visuomet stojanti už 
teisybę. Ji draudžianti me
luoti ir keršyt. Ji liepianti 
mylėti net savo priešus. O 
bet gi jie patys taip nedaro. 
Jie kraipo faktus ir meluoja 
kaip čigonai. Taigi čia turi 
but vienas iš dviejų: arba 
kunigai nepildo savo moks
le, arba tas jų mokslas pa
remtas ant melo, kad be me
lo jie negali apsieiti.

ISPANIJA NAIKINA 
KLERIKALIZMĄ.

Žmonių reakcija prieš kle
rikalizmo įsigalėjimą prasi
dėjo beveik tuo pačiu laiku 
Meksikoj, Rusijoj. Islanijoj 
ir iš dalies Lietuvoje.

Kunigai buvo pakėlę rik
smą. kad “bedieviai” nori 
“atimti nuo žmonių Dievą”. 
Ištikrųjų gi dvasiškijai čia 
rupi ne Dievas, bet turtai, 
kuriais ji naudojosi per 
daug metų. Meksika ir Rusi
ja atėmė iš jų visus dvarus 
ir uždraudė išnaudoti tam
suolius Dievo ir bažnyčios 
vardan.

Tą patį padal ė ir revoliu
cinė Ispanija. Šiomis dieno
mis Ispanijos steigiamasis 
seimas galutinai užgyrė įsta
tymą, kuriuo konfiskuoja
mi visi kunigų sukrauti tur
tai, Tų lobių priskaitoma 
mažiausia $500,000,000 su
mai. Jie buvo surinkti iš 
žmonių ir todėl teisingumas 
reikalauja, kad žmonių res
publika juos konfiskuotų. 
Klerikalizmui tas reiškia 
mirtiną smūgį.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Iowos Miestas Superka Farmerių Kornus

Clear Lake miestas Iowos valstijoj nutarė supirkti apylinkės farmerių kornus, kad pada
rius jiems pinigų. Paveikslėlis parodo, kaip farmeriai pila savo javus i krūvas, statiniais ap
tvertas. Už tuos pinigus miestas išleido farmeriams popierinius "scripus”, kuriuos jie galėjo 
naudoti vietoj pinigų. Vėliaus miestas pardavė visus kornus iš varžytinių ir gautus pinigus 
atidavė už “skripus”.

TĖVŲ TEISE VAIKUS j 
AUKLĖTI.

“Draugas” rašo apie tėvų 
teisę savo vaikus auklėti. Iš- Į 
koliojęs Ispanijos valdžią, j 
kad ji uždarė klerikališkas 
mokyklas ir uždraudė jėzui- ( 
tams mokytojauti, jisai pa-į 
brėžia tą faktą, kad kunigų! 
pakurstyti kai kurie katali
kai padavė parlamentui sa
vo protestą. Sako:

"Katalikai savo proteste pa
brėžė. kad vaikų švietimo ir 
auklėjimo klausimas priklauso 
ne vyriausybei, bet patiems 
tėvams. Tai Įgimtoji tėvų tei
sė ir vyriausybė negali šios 
teisės panaikinti.”

Bet klerikalai kalbėdami 
apie “tėvų teisę“ veidmai
niauja. Juk kunigai patys 
pirmutiniai tos teisės tė
vams nepripažįsta. Yra lais
vų katalikų, kurie nenori 
savo vaikų krikštyt, bet ar 
kunigai šitokį jų nusistaty
mą užgiria?

Montelloje, netoli Bosto
no, lietuvių katalikų kunigas 
su davatkomis įsilaužę į lai
svamanių namus ir, tėvams 
nesant namie, prievarta jų 
vaikus apkrikštijo.

Lietuvoje nelabai senai 
katalikų kunigai šitokį 
smurtą padarė net žydų šei
mai. Pagrobė žydų vaiką, 
prievarta jį apkrikštijo ir iš
vežė į vienuolyną. Dabar tas 
žydukas pabėgo iš vienuoly
no.

Ir visa to akyvaizdoje ku
nigai nesisarmatija kalbėti 
apie tėvų teisę savo vaikus 
ausėti!

SLA. KUOPŲ SEKRETO
RIUS APSĖDO KLEPTO- 

MANIJA.
Dar niekuomet SLA. isto

rijoj nebuvo tiek kuopų pi
nigų pasisavinimų, kiek 
paskutiniais laikais.

Štai kas buvo raportuota 
paskutiniame Pildomosios 
Tarybos posėdy:

Clevelande 14 kuopos se
kretorius Banionis pasisavi
no $1,800 narių duoklių. Tą 
kuopą valdo fašistuojantys 
tautininkai.

Worcestery 318 kuopos 
sekretorius Krasinskas pa
darė $447.54 nuostolių. Jis 
priklauso “Vienybės” tauti
ninkų kompanijai.

Grand Rapids mieste 60 
kuopos sekretorius Šatkus 
taipgi pridarė kuopai nuo
stolių. Rodos, kad jis irgi 
tautininkų plauko žmogus.

Shenandoah’ryj 303 kuo
pos sekretorius Vaišnoras 
nujojęs $576.96 narių duo
klių. Ta kuopa randasi pre
zidento St. Gegužio pašo
nėj.

Tai yra tikra kleptomani- 
jos epidemiia.

KĄ KALBA SOVIETŲ VADAI.
Stalinas pataria bolševikam 

“nosių neriesti”.
Sovietų spauda paskelbė 

Stalino kalbą, kurią jis pa
sakė per kolchozininkų su
važiavimą. Kreipdamasis į 
komunistų partijos narius, 
Stalinas priminė jiems, kad 
jie “neriestų nosies” dėl to, 
jog yra komunistai, kad ne
atsiribotų nuo bepartinių ir 
kad neužsidarytų savo par
tijos kevale. Partijos nariai 
turėtų įsiklausyti į beparti
nių balsą ir turėtų ne tik 
juos mokyti, bet ir pasimo
kyti iš jų.

Kreipdamasis į kolchozi- 
ninkes, Stalinas nurodė, kad 
moterys kolchozuose esanti 
didelė jėga. Kalbėtojas at
kreipė kolchozininkų dėme
sį į tai. kad tiktai kolcho
zuose moterys galinčios su

Molotovo pareiškimas.
Molotovas kolchozininkų 

suvažiavime pareiškė, kad 
dabar sovietų vyriausybė 
dės visas pastangas pakelti 
kolchozų gamybą, kad butų 
tinkamai aprūpinta maistu 
šalis ir raudonoji armija, 
kuri dabar turi budėti Vaka
rų ir Rytų pasieniuose. Kad 
racionaliau butų vedamas 
žemės ūkis, dėlto paties Sta 
lino parėdymu yra įsteigia
mi politiniai skyriai prie vi
sų sovehozų ir traktorių sto
čių.
Raudonojo laivyno karinin
ko agitacija prieš Sovietus.

Iš Suomijos sostinės pra
nešama apie šitokį įvyk 
Leningrado gelžkelio stoty:

Vienas jaunas karininkas 
iš sovietų karinio laivyno 

i priešais stotį aikštėj pradėjo 
šaukda 
nuversti

silyginti su vyrais.
Kalbos* pabaigoj Stalinas i ‘sakyti prakalbą, 

plačiau apsistojo ties atski- mas susirinkusius
rais ūkiais ir pareiškė, kad: sovietų rėžimą, 
jų negalima “išbraukti iš j Vienu momentu aikštėje 
sąskaitos” tik dėl to, kad ryt susirinko didžiausia žmo-
jie eis į kolchozus. Kai ku
rie atskiri ūkiai norėtų Įeiti 
į kolchozus, bet jiems iš vie
nos pusės kliudo jų svyravi
mas, o iš kitos. įniršis, kuris 
pastebimas kolchozininkų

nių minia ir karininkui kal
bant pradėjo reikšti kalbė
tojui pritarimą ir grąsinti 
bolševikų valdžiai.

Kol atskubėjo ekstra pa 
šauktas GPU agentų būrys

IZ odei Ispanijoj . 
'N Bruzda Liaudis

Klasių kova Ispanijoj kas
dieną vis pradeda reikštis 
aštresnėmis formomis. Ligi 
šiam metui bedarbiai ir ap
skritai esama tvarka nepa
tenkintieji savo protestus 
reikšdavo streikais. Bet pas- 
eutinė banga, kuri eina be
veik per visas Ispanijos pro
vincijas, yra visai kitokio 
pobūdžio, negu ligi šiam 
netui buvusios. Ji yra nu
kreipta prieš civilinę gvar
diją.

Kad geriau išsiaiškintum 
šio judėjimo priežastis, pra-* 
vartų tarti žodis kitas apie 
Ispanijos policijos sutvarky
mą. Ispanija yra bene vie
nintelė šalis Europoj, kuri 
uri tokį didelį policijos rū

šių skaičių.
Užsilikusi da senoviška 

policijos sistema.

Modemiškos valstybės 
jau sugebėjo visas politiš
kas funkcijas sutraukti į 
vieną centrą ir jas pavesti 
vienam policijos vienetui. 
Ispanijoj ligi šiai dienai vei 
kia šie policijos skyriai:

(1) Guardias de seguri* 
dad— tai ramumo sargai, 
kurie eina policijos parei
gas.

(2) Guardias urbanos—
miestų sargai, kurie tvarko 
miestų judėjimą, priklauso 
savivaldybėms ir į policijos 
dalykus nesikiša.

(3) Guardia vi vii —civi
linė gvardija, kurios parei
ga yra saugoti kelius ir gau
dyti plėšikas, užpuolančius 
keleivius.

(4) Guardia de asalto—
puolamoji policija, kurios 
tikslas yra daboti tvarką, 
malšinti sukilimus, ginti vai 
džią.

(5) Mozos de escuadra—
tai nuo senų laikų užsiliku
si policijos rūšis, kuri dabo
ja tvarką kaimuose.

Yra d a ir kitokių policijos 
formų, kaip karabinieriai 
vigiliantai, serenai ir kito- 
kie.

Liaudies neapykanta prieš 
civilinę gvardiją tapo dide- 

Mitinguose ir spaudoje 
nuolat girdėjosi balsai rei
kalaujantieji ją visiškai pa
naikinti.

tarpe prieš atskilų ūkių sa- miniai sklaidyti, karininkas 
norėdamas išvengti arešto 
visos minios akyvaizdoj nu

vininkus.
Gen. Vorošiiovas mato karo

su Japonija pavojų.
Tame pačiame kolchozi

ninkų suvažiavime kalbėjo 
ir karo komisaras gen. Vo- 
rošilovas.

Su Lenkija ir Francuzija 
mums pavyko pasirašyti ne
puolimo sutartis, sako Voro- 
šilovas. Tas labai gerai. Bet 
už tai didelio susirūpinimo 
kelia Tolimieji Rytai, ki
taip sakant, Japonija.

“Su Japonija musų santi
kiai atrodo lyg ir normalus,’ 
sako karo komisaras, 
čiau musų negali nerupinti 
tas faktas, kad kaikurie žy
mus politiniai, visuomeni
niai ir kariški Japonijos vei
kėjai atvirai kalba apie ga
limybę, o kartais net būtiną 
reikalą karo su SSSR.

“Jau metai atgal mes pa
siūlėme Japonijai daryti ne
puolimo sutartį, dažnai a- 
pie tai jiems minėjome ir te
beminime. Tačiau Japonijos 
vyriausybės matomai no
riau klausosi karingų impe-

sisove.
GPU agentai padarė dau 

gybę areštų tarpe susirinku- 
sios minios.

195 TONAI NUODINGŲ 
DUJŲ NAUJAM EURO 

POS KARUI.
“Echo de Paris” paskelbė 

sensacingą žinią. Laikraščio 
žiniomis, per paskutinius 6 
mėnesius Italija išvežusi per 
Austriją į Vengriją 195 to
nus nuodingų dujų. Paskuti- 

į nis nuodingu dujų siuntinys 
la7 buvęs išvežtas iš Italijos 

gruodžio 17 d. Nuodingos 
dujos buvusios siunčiamos 
geležinkeliu. Dujos buvusios 
pagamintos'Milano ir Savo- 
vos cheminiuose fabrikuose. 
Vengrijoj minėtos nuodin
gos dujos esančios laikomos 
Varpalatos, Szegedos ir 
Szommatelly fabrikuose. Be 
to, italai persiuntę vengrams 
48 karo lėktuvus su prietai
sais bomboms mėtyti. 12-oj 
lėktuvų buvęs pilnas bombų

rialistų, negu proto balso tų ^crov’n3^’__________
skaitlingų japonų veikėjų, SOVIETAI KONKURUOS

Civilinė gvardija buvo ir te* 
bėra reakcijos ramstis.

Ispanų liaudis nekenčia 
civilinės gvardijos. Ir gal but 
todėl, kodėl civilinė gvar
dija. ne vien tiktai kelius 
saugoja, bet pradėjo kištis 
vidaus susitvarkymo reika
lus.

Kai karalius įsivedė dik 
taturą, ji turėjo užgniaužti 
kiekvieną protesto balsą, 
kuris kildavo prieš diktatū
rą ir monarchija. O kadangi 
protesto balsų kasdiena vis 
daugiau kildavo, tai jai teko 
kardu švaistytis. Galų gale 
karalius prie. to prigyveno 
kad civilinė gvardija tapo 
vieninteliu io ramssčiu, nes 
vieninteliu jo ramsčiu, nes 
kė klausyti. Pamažu civili
nė gvardija tapo juodžiau
sios Ispanijos reakcijos sim 
boliu.
Jau respublikai įsikūrus ėjo 

■m į talką.

kurie nori taikos ir draugin
gų ryšių su Sovietų Sąjunga.

“Taip ar kitaip, bet Japo
nijos vyriausybė atmetė mu
sų pasiūlymą ir mes negali-

SU P1KARDU.
Sovietų mokslininkai ren

giasi skristi į stratosferą. 
Leningrade tam tikslui jau 
statomas balionas. Jis galė-

me nesiskaityti su tuo grąs-sias pakilt aukščiau už prof. 
mingu faktu, darydami žy- Pikardo balioną. Apie 1 ge- 
gius musų Rytų sienoms ap- gūžės jau busiąs daromas
ginti. bandymas kilti.

Kai liaudis išvijo karalių, 
panaikino monarchiją 
pradėjo naujai tvarkytis, ci
vilinė gvardija nepakeitė 
savo taktikos. Kai praeitų 
metų rugsėjo mėnesį sukilo 
monarchistai, civilinė gvar
dija buvo pirmoji, kuri pa 
siūlė savo jėgas generolui 
Sanjurjo; -jos karininkai už 
ėmė vietos gubernaturą ir 
pradėjo areštus kairiųjų as
menų. Respublikoniški vai 
dovai ne labai jos nori, nes 
vyriausią jos vadą, Sanjur 
jo, uždarė visam amžiui ka 
lėjfman, bet visai panaikinti 
nedrįsta, nes ji sudaro gin 
kluotą karišką vienetą.

Valdžiai nieko
žmonės patys puolė civilinę 

gvardiją.

Kai šie balsai valdžios ne
buvo išklausyti, žmonės 
pradėjo pulti civilinę gvar- 
dija.Jos kareivinės buvo pul
tos Barcelonoj, Leridoj, Ma
dride, Marsesoj, Sevilijoj, 
Vanlencijoj, Salunte, Ripo- 
ete, Sardinijoj ir daugelyje 
kitų vietų.

Valdžios organai suareš
tavo daugelį kairiųjų ekstre
mistų, pas daugeli rado įvai
rios rūšies ginklų, bet civili
nės gvardijos puolimai ne- 
>asibaigė. ši banga persi
metė Į provincijas, apėmė 
Valenciją, Murciją, Ekstre- 
madurą ir Andalūziją. Ypa
tingai smarkios kovos ėjo 
Andalūzijoj. 0 Sierra More
na kalnuose, matyti, jos dar 
ir šiandien nepasibaigė, nes 
šiandien pati valdžia iš Ma
drido pasiuntė porą polici
jos kuopų i sukilusias apy
linkes.
Valstiečių laimėtas mušis, 

nors neilgam.

Ypatingai smarkus susi
rėmimai vyko Kadikso pro
vincijoj. Valstiečiai susirin
ko Kasaviechos miestelin ir, 
drauge su ten gyvenančiais 
savo draugais nuvykę į ci
vilinės gvardijos būstinę, 
liepė pastarajai išvykti iš 
miestelio. Atsisakius klausy
ti įsakymo, prasidėjo susi
šaudymas. kurio metu žuvo 
po porą žmonių iš abiejų 
pusių. Miestelin susirinkę 
valstiečiai tuojau nutraukė 
visus telefonus ir pjautuvais 
ir bombomis pradėjo pulti 
civilinę gvardiją. Kai gvar
dijos viršininkas ir dar keli 
kareiviai buvo mirtinai su
žeisti, kaimiečiai užvaldė 
kareivines, ten esančius gin
klus ir šovinius. Sekančią 
dieną provincijos guberna
torius pasiuntė porą puola
mosios policijos kuopų nu
raminti Kasasviechas. Prie 
miestelio sienų vyko tokie 
stiprus susirėmimai, kad po
licija pradėjo vartoti kulko
svaidžius. Po mūšio sukilė
liai apleido miestelį ir pasi
traukė į kalnus.

Valdžia verčia vbą bėdą 
“anarchistams/*

Daugelis manė, jog tuo 
sukilimas baigėsi; bet į kal
nus išvykę kaimiečiai neme
tė ginklų. Prie jų prisidėjo 
Medinos, Sidonijos ir dar 
kitų valsčių gyventojai. Val
džia pasiuntė į kalnus karo 
orlaivius, kad galėtų nusta
tyti vietas, kur grupuojasi 
sukilėlių jėgos.

Vidaus reikalų ministeris 
paskelbė jog šis judėjimas 
buvo anarchistų inspiruotas, 
lygiai, kaip kitais laikais 
pradėtas bažnyčių degini
mas ir jėzuitų šaudymas taip 
pat butęs jų darbas. Jis taip 
mano dar ir todėl, kad ne 
mažą suimtųjų dalį sudaro 
ne vien paprasti valstiečiai, 
bet žinomi anarchistai ir, 
kad visose vietose, kur tik
tai sukilėliai buvo įsistipri
nę, buvo skelbiamas laisva
sis komunizmas. A Ž.
SOVIETŲ AUKSAS PER 

LIETUVĄ.
šiomis dienomis pro Vir

balį i Vokietiją nugabentas 
SSSR aukso transportas, su
sidedąs iš 4 dėžių ir sveriąs 
4 tonus.
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Kas skaito ir raio 

Tas duonos nepraio AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas

KAPITALISTAI LYGINA SVIETĄ, 0 
KOMUNISTAI EINA BAŽNYČION.
LAWRENCE, MASS.

Kaip visur, taip ir Law- 
rence visus vargina bedarbė

bėtojas.
Lietuvių Ukėsų Kliubas 

gyvuoja gerai, bet kadangi
ir bankų krizis. žmonės sa- vieni vyrai priklauso, o 
ko, kad kaDitalistai nori pa- moterys nėgali, tai moterįs
daryti lygybę ir nekuriems 
jau padarė. Kurie turėjo pi
nigų banke, uždarė; kurie 
turėjo stubas, tiems atėmė 
už paskolas. Na, ar Čia ne 
lygybė?

Su kitais dalykais irgi ne
geriau. Štai, tautiška para
pija susilaukė naujo kunigo 
po Šleinio mirties, būtent, 
kun. Petrošiaus. Bet pasiro
dė per silpnas, tai bobutės 
pradėjo bombarduoti. Kun. 
Petrošius turbut pabūgo, 
kad ir jam taip nebūtų, kaip 
Šleiniui, ir apleido parapi
ją. Bet dabar tautinė parapi
ja turi kun. Valatką, kuris 
tokius gerus pamokslus pa
sako, kad net ir “bedievius’’ 
atverčia prie tikėjimo. Tei
sybė, nekurie komunistai 
jau lanko bažnyčią ir duoda 
po kvoteriuką kas nedėlią 
Dievui ant apieros.

Bet štai nelaimė: kun. Va
latka išvažiavo su reikalais 
j Pennsylvaniją, ir kaip tik 
iis išvažiavo, užsidegė kle
bonija ir gerokai viduje ap
degė. Bet parapijonys sako, 
kad tai laimė. Girdi, ot, tai 
laimingas musų kunigėlis! 
Jeigu nebūtų išvažiavęs, tai 
butų galėjęs apdegti.

Kaip stovi čia tautinė ba
žnyčia, tai kun. Valatka jau 
ketvirtas klebonas. Pirmas 
buvo Mickevičius, antras 
Šleinys, o trečias Petrošius. 
Nei vienu parapijonys nebu
vo patenkinti. Kun. Valatka 
jiems patinka, bet ar ilgam, 
tai parodys ateitis.

Kun. Valatka pradėjo lei
sti mėnesinį laikraštį, “Tie
sos Balsą”. Klausimas, kaip 
ilgai galės išlaikyti. Micke
vičius leido “Atgimimą”. 
Pinigų plaukė tūkstančiai? 
bet vis tik mirė. Man rodos, 
mes turim laikraščių užtek
tinai, tik reikia skaityt.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj kuopa turėjo suren
gus prakalbas. Kalbėjo Pau
lauskas, Bagočius ir kiti. 
Man teko girdėti Bagočiaus 
ir Paulausko kalbas, o kitų 
negirdėjau, tai ir nerašiau 
apie juos.

Paulauskas pakalbėjo 
trumpai apie SLA. reikalus, 
bet Bagočius kalbėjo plačiai 
iš istorijos. Nusiskundė, kad 
jis jau sensta, jau butų ma
lonu su savo šeimyna pralei
sti laikas, bet kad žmonės jį 
kviečia, tai turi patarnauti. 
Aš turiu duoti Bagočiui kre
ditą už jo nusistatymą, nes 
jis niekad nesibijo pasisa
kyti, kad jis yra laisvos min
ties žmogus. Sako, jau apie 
30 metų kaip aš sakau pra
kalbas ir nemažiau aš jų pa
sakęs kaip 3000, bet visgi 
pasirodo, kad žmonės dar 
myli klausytis prakalbų, kad 
ir čia susirinko pilna svetai
nė. Jis ragino visus, kad ra
šytųs! prie Susivienijimo. 
Bet gaila, kad žmonės neno
ri rašytis. Viena, kad ser
gant nėra daktaro; antra, 
reikia daugiau mokėti kaip 
draugystėn; trečia, nesutiki
mai ir politikierių intrigos 
dėl vietų žmones atšaldo. 
Pavyzdžiui, pereitais rinki
mais žmonės išrinko Bago
čių SLA. pirmininku, o fa
šistų klika suvažiavę atme
tė jį, sulaužydami SLA. na
rių valią. Dėlto žmonės at 
šalę ir nenor rašytis. Kad ir 
Lawrence’o kuopa Bagočių 
boikotavo, kada buvo balsa
vimai ;kaip rodos, jis tik vie
ną balsą gavo; bet kada rei
kia kalbėti, tai jie kviečia 
Bagočių, nes jis geras kal-

susirupino. Sako, kodėl vy
rai yra geresni už mumis? 
Ar mes negalim sutverti at
skirą kliubą, pavyzdžiui, 
Moterų Piliečių Kliubo? Ir 
štai, jos jau turėjo du susi
rinkimus, išsrinko organiza
torę Palskienę, kuri stengia
si suorganizuoti kuodidžiau- 
sį moterų kliubą. Taip pat y- 
ra smarki veikėja Žautrienė. 
Nori sukirsti vyrus. Jos jau 
rengia bankietą ir sako, kad 
surengs tokį, kokio Law- 
rence da nebuvo. Banketas 
įvyks 9 balandžio, Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainėje, 41 
Berkeley st., pradžia 4 vai. 
po pietų.

Sako, bus netik valgyt ir 
gert, bet bus dainų, muzi- 
kos, prakalbų ir kitokių pa- 
marginimų. Taigi, vyrai, 
vaktuokim savo moteris. Ne- 
pasiduokim, kad mus pra
lenktu. S—-tas.

WATERBURY, CONN.

Per adv. F. J. Bagočiaus 
prakalbas publika netilpo į 

svetainę.
Paminėjimui Lietuvos ne

priklausomybės 15 metų su
kaktuvių Waterburio lietu
vių pirmeiviškos draugijos 
šįmet surengė prakalbas 26 
vasario, kuriose kalbėjo 
adv. F. J. Bagočius ir kele
tas kitų. Miesto majoras. 
Frank Hayes, taipgi kalbė
jo. Publikos prisirinko tiek 
daug, kad netilpo į Lietuvių 
Piliečių Neprigulmingo Po
litiško Kliubo svetainę.

Turbut tarpe Amerikos 
lietuvių nėra kito lygaus 
kalbėtojo adv. Bagočiui. Tai 
matosi iš to, kaip žmonės jį 
myli. Nors oras tą vakaru 
buvo labai šaltas ir šiaurys 
vėjas nemaloniai glostė vei
dus, tačiau žmonių nuo pra 
kalbų nesulaikė. Net ir ko
munistai, kiek jų čionai ran 
dasi, atėjo Bagočiaus pasi
klausyti. Ir visiems jo kalba 
patiko. Niekas jokių klausi
mų nedavė. Visi jam karštai 
plojo. Komunistai irgi plojo, 
sakydami, tai ne Bimbos 
spyčius.

Komunistės flirtuoja su 
juodukais.

Bimbiniai andai buvo su
rengę “vakarienę” savo 
kambariuose. Prisikvietė ni- 
gerių. Ir komunistės gyva
našlės šoko, gėrė ir bučiavo
si su draugais nigeriukais. 
Linkiu joms laimingo gyve
nimo.
Demonstracija be žmonių.

Kovo 21 d. bimbiniai ruo- 
ė “didžiausią” bedarbių de

monstraciją Waterburyje. 
Paskleidė po visą miestą 
tūkstančius atsišaukimų. Na, 
ir paskirtu laiku susirinko 
vos visa pusė tuzino bimbi
nių šalia švento Jono baž
nyčios. Susistatė savo karū
nas—reikalavimus. Vienas 
žydukaę antbakso užsirogli- 
nęs pasakė pamokslą, ir su 
sėdę į troką nuvažiavo sau.

Nors savo plakatuose ko
munistai skelbė, kad busian
ti “didžiausia bedarbių de
monstracija”, bet išėjo kaip 
tik priešingai. Išrodo, kad 
bedarbiai nenori su komu
nistais demonstruoti.

Senas waterburietis.

Lawrence, Mass. Čia ati
darė adv. William Kiaršis 
savo ofisą Gleason Buildin- 
ge, 351 Essex St, Room 38 
Lawrenco lietuviams bus 
daug parankumo.

BALTIMORE, MD.

Dar dėl Karosienės 
prakalbų.

“Keleivio” Nr. 5 tilpo 
Baltimorės korespondencija 

apie p. Karosienės prakal
bas. Dėl tos korespondenci- 
os, “Laisvė” piktai iškolio- 
o korespondentą ir “Kelei

vį”. Nors butų jau lyg ir pa
senęs dalykas, bet kadangi 
karosienė dar tęsia prakal
bų maršrutą ir pasakoja 
publikai savo sukultą fan- 
aziją, tai ir aš noriu prisidėt 
su savo trigraščiu prie kriti
kos.

K. Karosienė sakosi pati 
buvusi Rusijoj ir savo aki 
mis mačiusi “laimingus” 
darbininkus. Nežiūrint kaip 
kalbėtoja norėjo įkalbėti 
bublikai, kad Rusijoj viskas 
?erai, žmonėms nusibodo tų 
) ašakų klausytis ir vieni ė- 
nė juokauti, kiti pradėjo 
keltis ir eiti namo. Karosie
nė tai pastebėjusi, pareiškė, 
kad ilgai publikos nevar
ginsianti, ir pradėjo pasa
kot, kad Rusijoj randasi ir 
“zurzėtojų”. Girdi, viena 
moteris, negavusi pirkti sa
lotų, pradėjo “zurzėti”, bet 
kitos ją perkalbėjo ir ta 

nuorama” nutilo. Žino
ma, sako, yra ir daugiau ko
kių trukumų, bet žmonės 
daugiausia “zurzą” tik dėl 
tokių menkniekių, kaip salo
tos.

Aš turiu pasakyt, kad p. 
K. Karosienė negražiai ty
čiojasi iš tų beteisių darbi
ninkų, kurie vaitoja bolševi
kų priespaudoj. Ji pasakojo 
stačiai nesąmones. Aiškino, 
kaip “Rusijos vaikai daug 
žino.” Jie statą tokius klau
simus, kad net suaugusieji 
negalį atsakyt; pavyzdin, 
jie net tuomet jau “žinojo“ 
kas bus išrinktas Amerikos 
prezidėntu. Ji pasakojo, 
kaip vienas inžinierius at
važiavęs į New Yorką nuėjo 
į Sovietų įstaigą, vadinamą 
Amtorg, ir ten paprašė, kad 
jie pasirūpintų jam maisto 
kortelę; tie jam atsakę, kad 
čia apie tai nereikia rupin 
tis, nes maisto yra įvalias. 
Kiek vėliau tas pats inžinie
rius prašė draugų gauti jam 
cortelę nakvynei arba kam
bariui. čia vėl jam pasakę, 
kad nakvyne nereikia rū
pintis, nes kambarių ir na
mų yra į valias, tuomet jis 
nustebęs pasakė: “Kaip pas 
jus ‘neorganizuota.’ ”

Aš nesiimu spręsti, ar čia 
organizuota, ar ne, bet noriu 
padaryt palyginimą su kal
bėtojos pirmesnių pasakoji
mu, kad Rusijos vaikai net 
Užsienio politiką žino, o 
kaip užaugęs žmogus ir net 
inžinierius, tai tokis jau žio
plas, kad net nežino jog be 
kortelės galima maisto ir. 
nakvynę gaut.

Kurie yra girdėję Karo- 
sienę kalbant, tegul pasako, 
kas gi jos kalba yra, jei ne 
varginimas publikos, kaip 

Keleivy” buvo pirmiaus 
Kriaučiaus parašyta?

Kalbėtoja pati prisipaži
no, kad ji vargina susirinku
sius. Bet “Laisvėj” K. M. 
dėl tokio pranešimo kolioja- 
si kiek drūtas. Kaip, girdi, 
drįsta kas sakyt, kad kalbė
toja varginusi publiką? Jos 
kalba buvusi taip “žingei
di”, kad jis net per naktį bu
tų klausęsis. Ir tuos, kuriems 
Karosienės kalba nepatiko, 
“Laisvės” agentėlis išvadina 
“kiaulėmis”. Tašai “Kelei
vio” korespondentas esąs 
“kiaulė”, jo koresponden
cija “kiauliška” ir tas laik
raštis, kuris talpina tokias 
korespondencijas, taipgi e- 
esąs “kiauliškas.”

Reikia pasakyti, kad jokis 
švarus žmogus nesiplūsta,

bet tokie, kaip K. M. ir jam baisi, kad artimesnių namų 
panašus, tai sulindo į “Lai- langai išbyrėjo ir abudu 
svės” tvartą ir dvokia kiauli- šerpenskai yra sunkiai su
ninku. Unijistas. žeisti ir apdeginti. Vienas

MT. CARMEL. PA

Tamsu* mainerių kampelis.
Čia visi darbai vien tik 

anglių kasyklose. Bet dirba 
tik dvi kasyklos, o kitos už
darytos ir vandeniu užleis
tos. Lietuvių gyvena arti tū
kstančio. Klasiniai mažai 
susipratę, prietaringi, patys 
savo būklės pagerinimu ne
sirūpina, tik laukia, kad 
dangaus ateitų laimė.

Čia gyvuoja Lietuvių Ben
dras Kliubas, kurį vadovau
ja Romos trusto agento pa
kalikai.

Pažangioji kliubiečių da
lis atsisako klerikalų klausy
ti, todėl klerikalai pasikvie
čia į kliubo buveinę “specia
listą” Klimą, kuris ateina ir 
kalba: Aš, girdi, atėjau jus 
persergėti. Štai, “Keleivyje”

Puikiai Pavykęs Socialistų Parengimas.. 
BROOKLYN, N. Y. į mandagiai ir prielankiai so- 

Kovo 12 d. ivvko LSS. 19! «ialfetams- ačiuodami gas-cialistams, ačiuodami 
šerpenskas* ir vienas koštu-1padinėms už rūpestingai „Jis buvo išmesti net ant P'^lbęs. pamtnep. priraoštą vakarienę Mpzi.

mui oO metų sukaktuvių nuo kalę programos dalį išpildė 
Markso mirties. F. Stankūnas, Z. Vitaitienė

gatvės; o Šerpensko mote
ris, kuri ekspliozijos metu Karolio 
buvo lovoje ant antrų lubų, Kalbėjo adv. F. J. Bagočius 
iš lovos buvo išmesta^ ir iš Bostono. Į prakalbas susi- 
taipgi sužeista. Visi sužeis- Į rjn]<o tiek publikos, kad jau 
tie;i buvo nuvežti ligoninėn.

šerpenskų namas yra nuo- 
savas. Ant pirmųjų lubų bu
vo barberšapė ir bolinė bro
lių Šerpenskų užlaikoma, o 

ls ant antrų lubų buvo gyvena
mieji kambariai, kur vienas 
šerpenskis su šeimyna gy
veno. Namas liko drūčiai 
apgriautas.

Jau kiek laiko atgal tos 
apylinkės žmonės skundėsi 
savo kompanijai, kad gazo 
didžiosios paipos nėra sau
gios, bet kompanija nekrei
pė jokios domės, kol neįvy
ko ekspliozija. O dabar nė
ra abejonės, kad kompanija

koks Ui “cicilikas7 rašo, bandys gintis nuo atsako- 
kad jus jokiu kulturingu mvbės, ir gai sudės naujas 
darbu neužsiimate, knygų ir paipas vietoje supuvusių, 
laikraščių neskaitot, tik gir-
tuokliaujat, kaziriuojat ir 
bažnyčioj keliaklupsčiauja
te. Taip rašyti, esą, negražu.
Tai esąs šmeižimas kliubo 
garbės. Jeigu norite palai-

Korespondentas. 

PITTSBURGH, PA.

Kovo 19 d. buvo sureng
tas Radio Kliubo koncertas.

k^i“ nariui" dorą ir Ugei- 
bėti savo dūšias nuo šėtono 
žabangų, sako, Ui turit pra
valyti iš gerų kliubiečių ir 
parapijonų Urpo visus “cici- 
likus”, kad nepasėtų “be
dievybės sėklos”.

Nagi, darbininkai, ar ne
laikąs jau mums mesti šiuos svetimtaučių, nors vedėjas 
burtus ir prieUrus, o stoti Į orkestros lietuvis. Bet ir ve- 
kovą už savo būklės page- dejas mažai lietuviams yra 
rinimą?

Korespondentų Biuras.

giausiai.
asmeniški

Priežastis to viso 
nusisUtymai ir 

vadų nepaisymas. Tikri lie
tuviai, kurie daug dirbo lie
tuviams ir Lietuvos labui 
tampa pastumti į šalį. Orke
strą ši kartą buvo nauja, 
daugiausiai susidedanti iš

dirbės.

netilpo į Piliečių Kliubo sve
tainę; daug žmonių gryžo 
namo, o kiti ant laiptų ir pas 
duris stovėjo. Tai nepapras
tos Brooklyne prakalbos.

Pirmu atveju kalbėtojas 
kalbėjo apie Markso gyve
nimą ir jo nuveiktus darbus. 
Toliaus aiškino Karolio 
Markso darbuotę darbinin
kų revoliuciniame judėjime 
ir išvystymą materialistinio 
istorijos supratimo teorijos, 
kurios ir gabiausi buržuazi
jos rašytojai negali sukriti
kuoti.

Pertraukoje buvo renka
mos aukos padengimui lėšų. 
Surinkta $11.

Antru atveju adv. Bago
čius kalbėjo apie tarptauti
nę politiką, Amerikos ban
kinį krizį ir darbininkų už
duotis. Buvo labai įdomu 
klausytis jo iškalbingumo ir 
faktų, kuriuos jis labai aiš
kiai publikai išdėstė. Pra
kalba tęsėsi apie 3 valandas 
laiko, bet publika taip ra
miai ir atydžiai klausėsi, 
kad, rodos, dar tiek klausy
tųsi. Prakalboms pirminin
kavo drg. V. Michelsonas. 

Vakariene.

Po prakalbų pirmininkas 
pakvietė visus, kurie turėjo

ir V. Zaveskas. Pianu akom
panavo p-lė Tamkiutė. Sve
čiams labai patiko F. Stan
kūno ir Z. Vitaitienės dai
nos, ypatingai daug gyvumo 
į publiką įnešė Vitaitienė, 
kuomet ji, padainavus kele
tą dainų, paprašė visų vaka- 
rieniautojų kartu su ja su
dainuoti: “Ant kalno kark
lai siūbavo”. Susidarė toks 
milžiniškas choras, rodos, 
svetainė pliš.

Abelnai, vakarienės nuo
taika buvo labai jauki, visi 
buvo linksmus ir draugiški. 
Šeimininkių M. Tiškevičie
nės ir M. Glaveckienės pa
gaminti valgiai buvo labai 
skanus ir jų buvo tiek daug, 
kad kiek kas norėjo, tiek 
galėjo valgyti. Vakarienėje 
buvę žmonės dabar sako, 
kad socialistų vakarienė su
mušė visų buvusių Brookly
ne vakarienių rekordus sa
vo gerumu.

Po vakarienės, viršutinėje 
svetainėj buvo šokiai prie 
kriaučiaus Poško sutaisytos 
muzikos. Svečiai smagiai 
pasišoko lietuviškai. Šoki
kai džiaugėsi, kad Poškos 
orkestrą geresnė šokiams 
negu kitos. Žmonės skirstė
si gana vėlai, tarytum neno
rėdami nuo vienas kito skir
tis. Iš tikro, tai buvo labai 
draugiškas suėjimas.

Garbė užtai LSS. 19-tai 
kuopai. Kaip girdėjau, tai 
kuopa turės ir gražaus pel
no iš šio parengimo.

Dalyvavę*.
Betvarkė pasireiškė visa-j vakarienei, sueiti j

1 1 žemutinę Kliubo svetainę,me. Orkestrą užėmė visą es
tradą ir išėjus dainininkams 
dainuot, nebuvo vietos atsi
stot.

N. S. PITTSBURGH, PA.

Draugijų vargai šiais nedar 
bo laikai*.

Šie nedarbo laikai skau
džiai paliečia netik pavie- lės Pliukiutės, Masteika, 
nius asmenis, šeimynas, biz- Valkauskaitė, Rajauskaitės, 
nius, bet ir draugijas. Drau- Sadauskas, Virbickiutė ir 
gijos yra priverstos griebtis Griniuvienė. Vakaro vedė- 
ekonomijos, kad apsaugo- ju buvo Milius. Ateityje mes 
jus savo iždus nuo visiško iš- pageidaujame lietuvių vai- 
tuštėjimo. . kinų orkestių, kurioms va-

Lietuvos Sūnų Draugystė dovauja Vainauskas, Vaiš- 
d. vasario buvo sušaukus noras, Paulikonio ir kitų ge- 

ekstra susirinkimą apsvars- rų lietuvių, kurie su mumis 
yti savo finansinę būtį, nes visuomet dirba, 
iždas ėmė tuštėti dėl ligos Vakaro dalyvi*.

Mat, --------- —----- . ■
dau REDAKCIJOS 
ne?u ATSAKYMAI.

pašalpų mokėjimo, 
šiais laikais randasi 
giau sergančių narių 
kad paprastai būva.

Buvo išreikšta visokiu

Programoje dalyvavo p-

kur jau buvo vakarienė pri 
ruošta. Vakarieniauti susi
rinko apie 150 svečių. Šei
mininkės ir jų pagelbinin- 
kės bei pagelbininkai dirbo 
sušilę. Vakarienės eigoje 
toastmasteriu buvo drg. J. 
Glaveckas, kuris padaręs į- 
žangą pakvietė pakalbėti A. 
Žilinską, F. Vaitukaitį ir 
jaunąjį K. Michelsoną, LSS. 
19 kp. narius. Toliaus pirmi- 
ninkas pakvietė pakalbėti 
iš svečių: M. Bieliauską, P. 
Macį, Dr. Viniką, T. Matą,

KEARNEY, N. J.

Lietuvių bendrovė turi apie 
$90,000 kapitalo.

Miestelis čia nedidelis, 
bet lietuviai gyvena pavyz
dingai. Turi keliatą pašalpi- 
nių draugijų, politišką kliu
bą, ir visos organizacijos ge
rai laikosi. Lietuvių statybos 
ir paskolos bendrovė, kuri 
vadinasi “Schuyler Building 
and Loan Ass’n of Kearney, 
N. J.,” turi arti $90,000 ka

st. Vitaitį, L. Pruseiką ir pitalo, kuris atneša apie 7% 
adv. Bagočių. Visi kalbėjo pelno. A. K.

Jonui Kirveliui.— “Her- 
nuomonių, ir duota visokių berto Spencerio poterių” ne- 
pasiulymų. Bet iš visų pasiu. spausdinsime, nes mums ro- 
lymų ir sumanymų pasirodo
tik dvi praktiškos išeitis: su
mažinti pašalpų mokėjimą, 
arba padidinti mėnesines 
narių mokestis.

Pakėlimas mėnesinių mo
kesčių šiais laikais vargiai 
yra galimas, todėl nutarta 
sumažinti pašalpų mokėji
mą per metus laiko —nuo 
$7 iki $2 Į sąvaitę. Patvar
kymas įneina galion 15 ko- džiaga prieš K. Norkų bu
vo ir tęsis iki kovo 15 d. į sianti pasiųsta Argentinon 
1934 m. i ir kad tenai jis bus teisia -

Pomirtinių mokėjimas pa- Į mas. Norkus būdamas Lie- 
liktas taip kaip buvo: $250. tuvoje daug kam įsiskolino 
Mėnesinės mokestys irgi tos j ii- skolininkų persekiojamas 
pačios—75 centai į mėnesi, j pabėgo pietų Amerikon. Po 
Buri dah ekspliozija lietu- ^ versmo Argentinoje jis! 

tuvių biznio įstaigoje. buv0 ?avlskl« kankalą ir

Kovo 20 d. apie 9 vai. iš 
ryto įvyko baisi dujų eks-Įstas” ir suimtas. Matyt, dėl 
plozija brolių šerpenskų šito Įskundimo jis ir bus tei- 
kirpykloj, kuri randasi 1319 į siamas, nes negalimas daik- 
Reedsdale St. Sprogimas i-i tas. kad Argentinos valdžia 
vyko skiepe užsidegus prisi- persekiotų jį dėl jo finansi- 
rinkusiom dujoms iš kiaurų nių susipainiojimų Lietuvo- 
didžiųjų paipų, kurios yrajc
gazo kompanijos priežiuro 
•je, ir atsakomybė už šios ek- 
spliozijos pasekmes priklau
so gazo kompanijai.

Eksplozija buvo tokia

dosi. kad jie netiksliai iš
versti.

Miško Vanagui.—Šitokių 
. dalykų laikrašty rašyt nega
lima. todėl tamstos kores
pondencijos iš Timmins, 

iOnt., nespausdinsime.
K. Trinkai.—Lietuvos lai

kraščiuose buvo rašoma, 
kad visa kaltinamoji nie

tautininkų Įskųstas fašisti
nei valdžiai kaipo “anarchi-

C. A. Motiejūnui.— Kali
nio daina spaudai netinka.

Kranui Teniui.— Ačiū UŽ 
linkėjimus.Ka ir

u J9KELEIVIO 
SPAUSTUVE

Viena iš didžiausių lietuviškų spaustuvių 
Amerikoj su naujausiomis mašinomis 

ir geriausiais jtaisymias 

SPAUZDfKA:

KNYGAS.
KONSTITUCIJAS,
PROGRAMUS,
APGARSINIMUS ir 

VISOKIUS KITOKIUS 
SPAUDOS DARBUS.

Reiškia, spausdiname visokius spausdinius 
nuo didžiausios knygos iki mažiausio t»Vieto 

Darbų atliekame

GRAŽIAI, PIGIAI ir GREITAI.

innRt
Ypatingai pigiai ir gražiai padarom drau

gystėms Konstitucijas ir šiaip visokius jų 
reikalams spausdinius. Todėl su visokiais 
spaudos reikalais kreipkitės j "KELEIVIO” 
spaustuvę, o visados gausit teisingų ir gerų 
patarnavimų.

KELEIVIS 
253 Broadway 
So. Boston, Mas*.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Toru

—Tegul bus pagarbintas, ■ riuos Maižius iškalė žydams
Maike!

—O kur taip skubini, tė
ve?

—Skubinu pranešti tau 
linksmą naujieną, vaike.

—Aš jau žinau, tėve, kad 
tau ateina linksmos dienos. 
Nuo 7 balandžio jau bus ga
lima gauti alaus.

—Jes, Maike, aš ne už 
dyką votavau už dimikra- 
tus. Gavau d: ’elį cigarą, o 
dabar ir alau; gausime. Ale 
ne apie tai aš norėjau pra
nešti. Aš turiu da ir kitą 
linksmą naujieną.

—O ką taip?
—Nezaležninkams ateina 

galas. Maike.
—Ar tu kalbi apie tautinę 

bažnvčią, tėve?
—Jessa.
—Tai kodėl jai galas?
—O ar tu nematei, kas 

‘‘Darbininke” parašyta?
—Ne.

ant dviejų akmens lentų. O 
jeigu pasiklaustum, tėve, a- 
rabo, koks tikėjimas yra ge- 
riausis, tai jis tau pasakytų, 
kad mahometonų. Taigi visi 
savo tikėjimus giria, bet ku
ris jų geresnis, niekas neži
no.

—Na, o kaip tu, Maike. 
figeriuoji?

—Mano manymu, tėve, 
žmonės gali tikėt kaip jiems 
patinka. Bet geriausia yra 
niekam netikėti, o viską aiš
kiai žinoti.

—Su žinojimu, Maike, Į 
dangaus karalystę nepatek
si.

—O be žinojimo pateksi?
—Olrait, Maike, tu čia 

mane sugavai už liežuvio. 
Bet kaip tu nekalbėsi, o sta- 
ravierai Dievo apveizdos 
nematys. Ir staravierų vys-

Sklokiškas Babelio 
Bokštas.

Kuomet skaitai sklokinin- nėmis, kurie net patys nega- 
kų “Naujojoj Gadynėj” aiš- Ii bendrai veikti? Bimbinic 
kinimą apie bendrą frontą, tipo ščyrieji korpusininkai, 
matosi aiškus politinis nesu- negalėdami užkariaut opo- 
brendimas, neturėj imas zicionierių spaustuvės, su- 
principų ir abelnai jokios daužė ją kaip chuliganai, 
aiškios politinės linijos. Vot, Trockistų prakalbas stalin- 

i taip sau blaškosi j visas pu- cai užpuolė New Yorke, su
sės, kaip ant jurų sudaužyto kėlė muštynes, pasekmėje 
laivo valtis. kurių du žmonės buvo už-

“Naujoji Gadynė” užgi- mušti. Sklokininkai sako. 
ria Komunistų Internaciona- kad tai chuliganizmas. Bet 
lo nusistatymą bendro fron- kaziona “Laisvė“ rašo, kad 
to klausimu. joks pasielgimas su skloki

Jeigu Kominternas nuo ninkais geram komunistui 
širdies siūlo taiką visų šalių nėra perprastas. Vadinasi ii 
socialistų partijom su sta- fizinis užpuolimas, palie- 
lincais, tai visų pirmiausia kant žmogų amžinu invali- 
tokią taiką turi pradėt vy- du (kaip Perkūną) bimbi- 
kint savo šalyje, Sovietų Ru- niams yra pateisinamas dar 
sijoj. Kaip žinia, toje komi- bas. Pruseikiniams tas pab 
sarų šalyje socialistus šaudo darbas yra chuliganizmas, 
ir i kalėjimus kemša, tremia Bet kas tuos bliovikų ir chu 
Sibiran, arba Baltojoj Juroj liganų batalionus organi- 
Solovecko salosna, buvusin zuoja? Ogi Komunistų In 
caro laikais vienuolynan. temacionalas Maskvoj. Juk 
Laisvė žodžio, spaudos ir su- ir sklokos vadams negali būt 
sirinkimų socialistam yra paslaptis, kad lietuviški 
uždrausta. bimbininkai yra Amerikoj

K. Valonis “Naujoj Ga- komunistų partijos viršūnių 
dynėj” kiek drūtas peizuoja patepti, o komunistų Inter- 
Gruzijos socialdemokratus, nacionalo užgirti, anot sklo 
kuriuos gruzinų tauta buvo kos, chuliganai. Akyvaizdo; 
išrinkus ir pastačius savo šitų faktų, koks gali būt’ 
šalies reikalus tvarkyti. Iš bendras frontas tarpe socia- 
visų savo pajėgų teisina Ru- lįstų, sklokininkų ir bimbi- 
sijos raudonuosius okupan- nių? Valonio peršamas ben 
tus. kurie su ginklu rankose dras frontas yra niekas dau- 
užkariavo mažą Gruzinų giau, kaip tik sklokiškas Ba 
tautelę. Ukrainai taip pat belio*Bokštas.
sklokškas rašytojas nepripa 
žysta apsisprendimo teisės.

Pasistatęs save durnelio 
rolėje, Valonis klausia: Ko
dėl socialistai iš Antrojo In
ternacionalo dar prieš karą 
neišreikalavo nepriklauso
mybės iš caro valdžios Gru
zijai ir Ukrainai?

Dar
laiko,

Socialistas.

VIENAS.

kupo išventintas nezaležnin
-Vai. Maike, tenai iš-i^“"igas "^vadinti 

keltas didžiausis skandalas m '
apie nezaležninkus.

—O kas? Ar ir pas juos 
atsirado koks Macochas?

—Ne, ale jų kunigai yra 
staravierai. Šiur, Maike. 
vienas jų kunigas yra įšven
tintas staravieių vyskupo!

—Tai koks čia skanda
las?

—Na, kaip gi ne skanda
las? Kas gi tai matė, kad 
popo padarytas sviaščeni- 
kas laikytų katalikams mi
šias? “Darbininkas” parodo 
juodu ant balto, kad toks 
kunigas nėra joks kunigas 
ir negali katalikams pamok
slų sakyt.

—O ką “Darbininkas” ži
no, kuris kunigas yra geres
nis? Ar jis kalbėjosi su Die
vu?

—Maike, čia nereikia su 
Dievu kalbėtis. Tą žino ko- 
žnas geras katalikas.

—Bet iš kur jis tą žino, 
tėve? Ar via kur nors ant 
dangaus parašyta, kas turi 
šventinti kunigus?

—Bet ar tu nežinai, Mai
ke, kad tikras tikėjimas pa
eina tiktai nuo švento tėvo 
iš Rymo? O staravierai ir 
nezaležninkai prie Rymo 
nepriguli. Taigi jie mulki
na žmones.

—Taip galvoja tiktai Ro
mos katalikai, tėve. Bet kitų 
tikybų žmonės mano visai 
priešingai. Žydai sako, kad 
teisingiausis tikėjimas yra 
tas, kurį pali » Maižius. Jie 
nurodo, k,, d . <•> naudojasi 
net ir katalikų kunigai. Pa
vyzdžiui, jie turi pasisavinę 
ir įrašę į savo poterius De
šimtį Dievo Prisakymų, ku-

—Tu, tėve, perdaug vien 
pusiškas. Aš i tą reikalą žiū
riu plačiau. Mano suprati
mu, kunigas visų pirma turi 
būt tik doros mokytojas ir 
pats turi būt doras. O kas ji 
šventino, tai antraeilis daly
kas. Nes kas iš te, kad jis 
bus Įšventintas Romos kata
likų vyskupo, o paskui ims 
ir pasmaugs moterį, kaip 
pralotas Olšauskas padarė? 
Jeigu jau aš nutarčiau eiti 
išpažinties, tai geriau nuei
čiau pas kokį “starovierą”, 
negu pas tokį romietį, kaip 
pralotas Olšauskas ar kuni
gas Macochas.

—Na- tai užteks, Maike. 
Aš jau neturiu ką tau besa
kyt.

—Keliauk sveikas, tėve. 
Tik nepasigerk gavęs naujo 
alaus.

VIRSDAMAS NUO LAIP 
TŲ PERSIŠOVĖ.

Atvykęs į Kauną vienas 
provincijalas, Kauko gatvės 
laiptais lipdamas aukštyn 
paslydo ir sugriuvo. Kišenėj 
buvo užtaisytas revolveris, 
kuris griūvant iššovė. Kulip- 
ka sunkiai sužalojo jam de
šinę koją. Greitosios pagal
bos automobilis nuvežė jį į 
miesto ligoninę.

Dalykų žinovai pataria 
namų savininkams neparda
vinėti namų dabartiniu lai
ku. Namai pabrangsią.

Ant Harvard skvero buvo 
užpulta ir apiplėšta drapa
nų pardavėjas Wendt. Plė
šikai atėmė iš jo $30.

Taip tas keista...
Dar nevisai spėjo sudžiu 

ti aiklies gėlės žydrios spal
vos, dar nevisai nutilo štai- 

nepraslinko mėnuo ga nutrukusi aistri meilė 
kaip “Naujosios Ga- daina, dar ne...

dynės” vedėjai stengėsi įro- 9 jau vienas. — V isiš 
dyt “Naujienoms”, buk Ru- kai vienas, 
sijos sovietų valdžia su Tro- Rodosi, kad tuoj, na, sta 
ekiu priešakyje iškovojo iš tuoj tyliai prasivers durys, r 
vokiečių Lietuvai nepriklau- j*—mano numylėta—įeis
somvbe. Jeigu skloka prie- P35 mane — tyra, šviesi 
šinga Ukrainos ir Gruzijos džiaugsminga. Rodosi, kad 
nepriklausomybėm, tai logi- dargi girdžiu, na taip 
škai ji turėtų būt priešinga aš girdžiu už durų jos 
ir Lietuvos nepriklausomy- švelnius maloniai besiarti 
bei. Pagaliau koks gali būt nančius žingsnius.

Tai ji. Mieloji 
Ne. Ne ji. Nieko.
Bet aš vis tiek giliai 

kiu ir laukiu, kankinama 
laukiu jos atėjimo.

O, kiek laimės ji atneš si 
ugnies

ocialistų bendras frontas su 
bimbinio tipo komunistais, 
kurie užpučia socialistų lai
komas konferencijas tikslu 
jas griaut?

Philadelphijoj buvo lai
koma socialistų vadovauja- savim, kiek meilės, 
ma konferencija dėl bendro padovanos man. 
fronto. Komunistai negalė- , Vienintele, auksine mano 
darni įsiveržti per uždarytas Nepakenčiamai kankina- 
duris ir ją sugriaut, tai salės mai laukiu jos, laukiu, 
koridoriuje staugė ir švilpė,* Ak, kodei jos nėra taip 
o iš lauko pusės neleido net ilgai?
pačių socialistų į vidų. i Nejaugi ji neateis?

New Yorke Rand School Taip tas keista, 
namuose Socialistų Partijos Indelis su nulinki 
laikomą konferenciją komu- gėlėmis, lyg kad kenčiama: 
nistai užpuolė ardyt Kilo ir be atsisakymo šnibžda 
muštynės, kurių pasekmėje mano liūdnoms akims: 
daugelis tapo sužeista.- Ko- —Lik sveikas! Lik svei-
munistai šituo savo chuliga- kas
nišku darbu labai didžiuoja- Banguotame siūbavime 
si (žiūrėk “Laisvės” nr. 47- tolimos, tylančios dainos 
49 š. m.) 1 aiškiai dar girdisi:

Dėlei didesnio socialistų —Myliu, myliu,
įžeidimo, Komunistų Inter-j O rankose baugiai šnara 
nacionalas savo suvažiavi- mažas šaltas laiškų popieros 
me Maskvoje nutarė pra- ‘ lakštelis:
vardžiuot “socialfašistais”. 
Tuo išmislu baisiai džiaugė
si vsų šalių komunistų par
tijos, jų tarpe ir dabartiniai 
sklokininkai. Esą, jau dabar 
nebevadinsim “svoločiais”.

Pagaliau, jeigu Valoniui 
ir kitiems sklokos vadams 
atrodo Komunistų Interna
cionalas neklaidingas, tai 
kodėl jie patys pabėgo iš 
Kominterno kontroliuoja
mos sekcijos, Amerikos ko
munistų partijos, kuomet 
pastarasis jiems įsakė jos 
klausyt ir pasiduot diktatū
rai? Tai koks gali būti 
bendras frontas su tais žmo-

ti-

—išėjau negrįžtamai.
Užmiršk.”

Kame tu? Kame tu? 
Prisiglaudęs prie atviro 

lango šalto šono, aš žiuriu 
prieaušrio tolį ir be pabai
gos kartoju:

—Kame tu? Kame tu? 
Gražus kvepiąs rytas be 

protiškai svaigina mane sa 
vo šviesiais džiaugsmingais 
spinduliais, glamonėjimais, 
ir man dar balsiau, dar la 
biau norisi surikti:

—Kame tu? Kame tu? 
Tylu. Tuščia. Aš tyliu 

juk ji neatsišauks.
V. Kamenskij.

SUSIVIENIJIMO 
VARGAI.

Sekretoriaus rinkimų 
neaiškumas.

Kaip jau žinoma, SLA. 
ekretorė, susidėjus neprie- 

'ankioms aplinkybėms, re
zignavo ir Poldamajai Ta- 
•ybai teko skirti jos vieton 
Čita. Dvejuose Tarybos po
sėdžiuose diskusuota ii’ bal
suota, ir vis naujo sekreto
riaus neišrinkta, todėl rin
kimai pavesti narių balsavi
mui. Bet nariams nepalikta 
eisės savo kandidatų sta- 
yti, bet Pildomosios Tary- 
ios ponai rekomendavo du: 
Dr. Viniką ir Raginską. čio
nai mes neisime į polemikas, 
ar tas gerai padaryta ar ne, 
ik žvilgterėsime į tų kandi
datų kvalifikacijas..

Apie Dr. Viniką mes nesi
ginčysime. Tai yra žmogus 
įaigęs aukštuosius mokslus, 
gerai susipažinęs su aukšte
snėmis skaitlinėmis, knyg- 

vedyba ir todėl jam Susivie
nijimo sekretoriaus vietą 
užėmus nereikės prie kiek- 
vięno žingsnio samdyti sve- 
imtaučiai, kad knygas su
ėstų.

Bet Susivienijimo nariai 
turi teisę paklausti, kokių 
kvalifikacijų Taryba radę 
oas Raginską? Tas žmoge- 
’is, dar Iždo Globėju būda
mas, Pittsburgo seime reika 
avo, kad visi pašaliečiai bu 
tų prašalinti iš svetainės 
<ad langai ir durys butų už- 
daryti, nes jis turįs “baisių 
sekretų”, kuriuos išgirdus 
net plikiems delegatam.* 
olaukai ant galvų pasišiauš. 
Vienok kada prisiėjo tuos 
‘sekretus” pasakyti, jokių 
nebuvo; paaiškėjo tik “sek- 
•etas”, kad Raginskas ne
daug nusimano apie bu 
lalteriją ir vargiai moka 
>aprastą aritmetiką...

Kitas dalykas, kurį mes 
įariai taipgi “sekretu” lai
bom, bet Pildomoji Taryba 
urėjo žinoti, kad eina gan 
lai, rimtais faktais paremti 
jog p. Raginskas, būdamas 
Pildomosios Tarybos nariu 
ir savo kuopos iždiriinku 
urinkęs narių mokesčius 

net už 5 mėnesius, būtent už 
gruodį 1930, sausį, vasarį, 
kovą ir balandį 1931 m. 
uos mokesčius pasiuntė i 
centrą tiktai 1931 m. gegu 
žės mėnesyje, bet ir tai čekį 
išrašė su birželio 9 d. 1931 
m. data. Taip pat 1930 m. 
apkričio duokles pasiuntė į 
entrą tiktai 1931 m. vasa

ry. Toliau yra gandų, kad 
tos kuopos tūla narė mirė 
;uo “moratoriumo“ laiku, 
bet pašelpa buvo išmokėta, 
mirus tuom laiku ka
da visi kuopos nariai jau 
buvo suspenduoti centre. 
Kodėl centras tai padarė, tai 
vra kitas “sekretas”. Tai 
kuomi gi pasiremdamas cen
tras rado šį vyruką kvalifi
kuotu į sekretoriaus vieti. 
kandidatu statyti?

Mes nenorim visada ir 
kiekvienoj vietoj' SLA. Ta- 
•ybos kritikuoti ir jai užme 
inėjimus daryti; ji turi da

bartiniais laikais gana sun
kių užduočų; vis dėlto mes 
turim reikalauti, kad musų 
organizacijos reikalus tvar 
Rydama ji vadovautųsi nors 
paprastu protu, kaip Ame
rikoj sakoma, “common 
sense”. Tad kokias kvalifi 
kacijas turi Raginskas būti 
kandidatu į SLA. sekreto
rius, apart to, kad buvęs be
veik bolševiku, dabar prisi
dėjo prie “Vienybės” fašis 
tų?

Plymouth’o SLA. Narys,

Sveikatos Skyrius
Ši skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJA.

IŠSIPŪTUSIOS GYSLOS.
Rašo Dr. I. E. Makaras,
Gydytojas — Chirurgas, 

Chicago, III.
Išsipūtusios gyslos (varicose 

veins) yra paprastas atsitiki
mas, ypač pas moteris. Dažniau
sia tai apsireiškia ant kojų blau
zdų, nors aukščiau kelienų irgi 
nėra retinybė. Kuomet tos pa
viršutinės venos—kraujagyslės 
būna (ūlnai sveikos, jos veik vi
sai nepastebimos per odą, tary
tum jų visai nebūtų. Bet kuomet 
dėl tūlų priežasčių jų sienelės 
išsiskečia, tai jos darosi gero
kai didesnės, palieka vingiuotos 
išilgai ir skersai kojų. šitokiuo
se atsitikimuose labai dažnai jų 
vožtuvai, kurių pareiga yra ne- 
eisti kraujui tekėti atgal, su
genda, nebeatlieka savo darbo ir 
žmogui atsistojus kraujas štai 
?a puola žemyn; tokiu budu tos 
gyslos išsipučia ir visaip susi- 
rango, nes jose būna daugiau 
kraujo, negu normaliai.

Tokiose gyslose kraujas ne
vaikščioja, necirkuliuoja, kaip 
eikia, ir neturėdamas progos 
aiku sugrįžti i širdį ir plaučius 
tad tinkamai išsivėdinti, būna 
tamsus ir dėlto duoda mėlynos 
spalvos išvaizdą. Ilgainiui pa
sėka to viso būna ta, kad apie- 
inkiniai audiniai negauna pa
kankamai maisto, kojos vaikš
čiojant patinsta, lieka sunkios 
r greitai pavargsta. Oda ant to
jų gyslų tampa blizganti ir_ 
kraštutiniuose atsitikimuose už-i 
sigavus dažnai atsiranda žaiz-Į 
los. kurias sunku išgydyti. Tai^

laiką gerai pritaikintas gumines 
kojines, kurias einant gulti vi
sados reikia numauti. Ligai pa
žengus toliau, jau nebegalima 
patikėti guminėmis kojinėmis. 
Tuomet Įšvirkštimas į gyslas 
tam tikrų vaistų teikia pilną 
pagydymą, kas nereikalauja net 
iš darbo išlikti. Gi kraštutiniuo
se atsitikimuose reikia net ope
raciją daryti, kas. žinoma, rei
kalauja daugiau laiko, iškaščių 

ligoninėn atsigulti. Trumpaiir
sakant, gydymas išimtinai pri
klauso nuo pačios liges bei ben
dros ligonio padėties, ką gali tei
singai įvertinti tik patyręs gy
dytojas ir nustatyti tinkamą gy
dymo būdą.

PATARIMAI
FARMERIAMS.

Duokit vištoms tomeičių.

Amerikos paukštininkystės 
žurnalas (“Poultry Journal”) 
sako, kad temeitės yra geriau- 
sis maistas augančioms ir de
dančioms vištoms. Tomeitėse y- 
ra daug A. B ir C vitaminų. Va
sarą ir rudenį galima duoti švie
žių tomeičių, o žiemą galima 
duoti iš skardinių. Dviejų svarų 
skardinės užtenka 50-čiai vištų. 
Tomeitės maišomos su kitu lesa
lu ir duodamos vištoms kas tre
čią dieną. Nuo temeičių vištos 
gerai auga ir gerai deda kiauši
nius.

Pakabinta kopūsto galva.

Kad vištos butų stiprios, svei
kos ir gerai dėtų, joms reikalin-

sudaro ligoniui ne tik daug keb-»gas išsimankštvmas. Bet laiko- 
’umų, bet neretai sumažina jo mos uždaroj vietoj vištos išsi- 
iarbtngumą ir kartais net pačią mankštyti negali. Todėl joms 
T>vjbę išstato pa\ojun. ' pakabina kopūsto jgalvą. Tai da-

Priežasčių yra gana daug. iš rema šitokiu budu: prie balkio 
Kurių svarbesnės sekamos: iš pririšama virvė, kurios ilgumas 
prigimties gyslų sienelės ir vož- turi būt toks, kad galas butų a- 
tuvai silpni, kas savaimi šiek pie 14 colių nuo žemės. Prie to 
tiek silpnina jose cirkuliaciją; ii- galo pririšama ilgoka vinis. Ta 
gas stovėjimas ant kojų, kas vinis įsmeigiama į kopūsto kotą 
nudaro nuolatinį ir ilgą spaudi- ir paliekama. Vištos pasišokėda
ma ant gyslų sienelių bei vožtu- mos pradeda kopūstą lesti ir tuo 
vų; perankštas užveržimas koji- budu gerai išsimankština. Be
nių žemiau kelių, kas trukdo 
kraujo grįžimą į širdį ir tuomi 
gamina viršnormalį spaudimą 
ant gyslų sienelių; dažnas nėštu
mas arba dideli navikai duobe- 
ny, kas dėl spaudimo trukdo 
normalę kraujo aplinktaką; gi

to, žalias kopūstas yra labai ge
ras vištoms maistas ir reikalin
gas jų sveikatai.

I
Naikinkit vistu uteles.

i
i Atėjus pavasario orui, viš- 
tininkuose tuojaus atgija pauk-

esnių gyslų užsikimšftnas, kas ščių utelės ir kirmėlaitės, kurios 
verčia visą kraują kojose grįžti pridaro labai daug blėdies. To- 
paviršutinėmis gyslomis, tuomi dėl nereikia duoti tam brudui į- 
pastarasiąs perdaug apsunki- sigalėti. Vištininkus reikia gerai 
nant ir. pagaliau, įdegimai pačių išvalyti, netik grindis, bet ir sie- 
venų, kas labai dažnai sunaikina nas ir laktas. Laktas, ant kuriu 
jų sienelių tamprumą ir sukone- vištos tupi, reikia numalevoti.
veikia vožtuvus taip, kad jie vi
sai be jokios naudos lieka.

Žinoma, yra dar ir daugiau

Bet su jaunais viščiukais tas 
brudas vėl pasirodo. Be to, ute
lių prikrečia tarp vištų žvirbliai

priežasčių, vienok čia suminėjau ’r karveliai. Taigi nuolatos rei-
dažniausai pasitaikančias. 

Aiškus dalykas, kad kiekvie-
kia parazitus naikinti. Seniaus 
reikėdavo suguati kiekvieną viš-

Kada sodint bulves.

Kaimely (Rs. valse.) tū
las Vededckis, skirdamas du 
besipešančius, gavo dranga 
oer galvą, nuo ko įlūžo vir
šugalvio kaulas. Nukentėjęs 
guli Raseinių ligoninėje.

nam įdomu žinoti, kaip išvengti čiuką ir įtepti jam kokių nors 
šitokių nenormalumų. Žinant vaistų nuo utelių. Dabar jau yra 
kaip visa tai atsitinka, jau ge- surastas geresnis būdas. Reikia 
rokai pasako kaip reikia vaduo- nupirkti chemikalo vadinamo 
tis. kad išvengus čia kalbamos Nicotine Sulphate ir iš vakaro 
padėties. Kurie turi palinkimo ištepti juo laktas, ant kurių viš- 
prie išsipūtusių gyslų, tie turėtų tos eina tūpti. Iš ryto jau visos 
ypatingai vengti ilgo stovėjimo utelės bus pastipusios ir nukri- 
arba vaikščiojimo, kad kuo ma- tusios žemėn. Tada reikia tik 
žiausia tokias gyslas apsunki- nuvalyti apačioje lentas, 
nūs. šis patarimas labai leng
va duoti, bet dėl tūlų gyvenimo
aplinkybių nevisada galimas į- Bulvės ne visur auga. Jos rei- 
vykinti. Labai yra negera viso- kalauja ilgo vėsaus laiko pilnam 
kius raiščius vartoti dėl palaiky- išsivystymui. Todėl jos geriau- 
mo kojinių nuo smukimo, žodžiu sai auga Maine’o valstijoj, o Mi- 
sakant, reikia vengti viso to, chigane vidutiniškai. Daugiau į 
kas vienokiu ar kitokiu budu pietus jų derlius būna prastas, 
apsunkina kraujo sugrįži- nes joms kenkia karsti orai va
rną į širdį arba didina spaudimą sąrą. Todėl norint geresnių bul- 
į'gyslų sieneles. vių, jas reikia sodinti kuo anks-

Gydymas gali būti labai len- čiausia. Kaip tik galima dirvon 
gvas ir. visai sėkmingas arba ii- ineiti, tuojau reikia jas ir so- 
gas, iškaštingas ir su abejoti- dinti.
nais rezultatais. Tai daugiausia ---------------------------------------------
priklauso nuo to, kaip toli liga Floridoj pereitą sąvaitę 
yra išsiplėtus. Pačioje pradžioje nukrito armijos lėktuvas ir 
kartais užtenka dėvėti kaikurį užsimušė 2 lakūnai.

t



No. 13, Kovo 29 d., 1933 m. Penkta* Puslapi*

Įvairenybes
Naujas Karo Orlaivių Laukas.

Žmogaus Teisiu Ly- socialistų interna- 
v rp ų * CIONALAS IR HITLERIO ga Prieš Terorą valdžia.

Vokietijoj. Antrasis socialistų Inter-
Žmogaus Teisių Lygos nacionalas rengh, atsišauki- 

skyrius Francuzijoj išleido ra3 j visų salių darbininkus, 
viešą atsišaukimą Į visas kuriame kvies paremti vo- 
demckratiškas šalis, kvies- kiečiu darbininkų kovą su į- 
damas susivienyt ir pareikšt sigalėjusiu Vokietijoje faši- 
savo vyriausybėms, kad jos zmu. .
visomis joms galimoms Hitlerio fašizmas sudarąs 
tarptautinių sutarčių prie- Europos karo pavojų
monėmis gelbėtų nukreipti 1914 —1918 metų baisu- 
nuo Europos gręsiančią fa-
Siy-mą katastrofą Šiandien Europos taikos

Padėtis Vokietijoje rim- klausimas pareinąs nuo to, 
tėia iš valandos i valanda. -r Vokietijos demokratijai
Prie valdžios vairo stovi di- Pavyks atremti fašistų puo- 
ktatura, kuri jungia Hitlerio Hmus.
gaujas su stambiausiais pra- _ \ Hitleriui pavyktų nu- 
monininkais ir su buvusiąją galėti demokratiją ir panai- 
kaizeric armija. Spauda nu- kinti demokratinę tvarką 
tildyta. Cenzūra įvesta,— Vokietijoje, Europa neiš
sakoma atsišaukime. vengsianti kraujo pralieji-
Žymųs valstybės vyrai kaip, mo-

Brueningas ir Stegerwald, _________ ____ __ ___ ___
puldinėjami ir įžeidžiami.
Policija verčiama padėti TO , BET KOLIOJASI. 
žmogžudžiams ir į savo eiles Hitleriui paėmus valdžią 
priimti nacionalsocialistus į savo rankas, Sovietų laik- 
ir stalhelmininkus. Bet teis- raščių tonas žymiai pasikei- 
muose verčiama visus žmog- tė. Dabar ir Sovietų spauda 
žudžius paleisti “turint gal- jau nurodo į pavojų, kurį su- 
voj, jei jie ne marksistai.” daro Europai vokiečių fa- 
Susirėmimai ir žudymai au- šizmas.
ga kas dien. Tokį vaizdą “Pravda” kviečia Vokie- 
šiandien teikia vokiečių tijos darbininkus sudaryti 
reichas. , bendrą frontą prieš fašis-

--------------- tus, bet šmeižia socialdemo-
HITLERIS PASIRYŽĘS kratus ir vadina juos “išda- 

SVETIMŠALIŲ ĮSIGYTUS vikais”.
BERLYNE NAMUS GRĄ- ------------------

AREŠTUOTAS WALL 
STRYTO SUKČIUS.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
jos vyriausybė dėsianti visų ke buvo areštuotas Wall 
pastangų likviduoti svetim- streeto bankininkas J. W. 
šalių nejudomąjį turtą, įsi- Harrimanas, kuris nusukęs 
gytą infliacijos metu. Esą $1,393,000 banko pinigų. Jį 
įvairus svetimšaliai, pasi- suėmė federalinė valdžia
naudoję Vokietijos sunkia ---------------
ekonomine būkle, supirkę f

KELEIVIS,. SO. BOSTON

Šis žemėlapis parodo naują bazę Amerikos armijos bombi- 
niams orlaiviams. Bazė įtaisytaCaliforai joj, netoli Japonijos, 
kad japonų laivynui užpuolus San Franciscos ar Los Angeles 
miestus, tuojaus galima butų juos mušti bombomis iš oro. šitoje 
bazėje yra orlaiviams angaras, karininkams namai, bomboms 
sandėliai ir kiti įtaisymai.

Lietuvos Ežeras 200 
Pėdų Gilumo.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad geografinė ekspe
dicija, tyrinėdama Lietuvos 
ežerų gilumą, šiomis dieno
mis susekė įauragnų ežere racijai ii' ilgai stovėjo užda- 

Į61 metro gilumą. Tai reiškia ryta. Šiomis dienomis kom- 
apie 200 pėdų, ir tai da ne- panijos agentas prisisamdė 
girdėta iki šiol ežero gilu- neunijinių darbininkų ir jau 
ma Lietuvoje. ruošėsi su jais pradėti dar-

SUSPROGDINO SKEBŲ 
KASYKLĄ.

Clinton, Ind. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo

PAJ IEŠKOJIMAI.
J ieškau Vaclovo Kolaito moters 

dinamitu Rozalijos, paeina iš Ringus—Latvijos,
susprogdinu Bunseno No. 4
anglių kasykla. Ji priklauso dasi, malonėkit pranešti, arba pati 
United States Steel korpo-

MRS. P VILKIENĖ -
3715 Hemlock St., Indiana Harbor, 

Ind.

Pajieškau tetos Matildos Sehkiutės 
į ik J. Zavecko. Jie gyveno Brpoklyn, 
j N. Y. po num. 11 Judge Streųt. Kas 

Tauragnų ežeras randasi bą. Bet kažin kas padėjo di- ^^f’aSSSŽ4 u*)' 
namito ir sprogimas suardė - - - - - -Utenos apskrity.

ŽINTI VOKIETIJAI.
Hitlerininkų organas “An- 

grif’ praneša, kad Vokieti-

Berlvne ir kituose miestuose 
daugybę namų. - j

Dabar nacionalinė vyriau
sybė turėsianti rasti budus

UŽSIDARĖ FORDO
ATSTOVYBE ŠIAU

LIUOSE.
Dėl mažos apyvartos Ii

Kaip Buvo Įrengti t Rado Gen. Samsono-
Komunistų Namai 

Berlyne.
Požemio tuneliai, a^iarmi- 

niai skambučiai, plieno 
durys.

Berlyno - policija, pada-

*«««««« kvidavosi Amerikos lietuvių 
grąžinti s{ turtą Vokietijai. , §. .. skvriaus—For-
Tuo tikslu busiąs iš eistas Tve? ? ! - SKynaufr—ror ■ uoumiu «»■*» *» c do atstovyi,e Visą b-ves tur-
specialus dekretą*. perėmė y. Masiulio ir J
REICHSTAGUI PADEGTI Baltrušaičio prekybos fir-

REIKĖJO VIRŠ 10 
ŽMONIŲ.

Berlynas.— Volfas pra
neša, kad per oficialų reich- * 
stago padegimo tyrinėjimą 
paaiškėjo, kad vien dega
mai medžiagai į reichstago 
rumus sunešti buvo reikalin
ga ne mažiau kaip 7 asme
nys. Tai medžiagai paskirs
tyti į gausias padegimo vie
tas ir jai vienu metu padegti 
buvo reikalinga ne mažiau

ma.

FRANCUZAI NUTARĖ 
SUMOKET PUSĘ 

SKOLOS.
Paryžiaus žiniomis, Fran 

cuzijos valdžia esanti nusi 
stačiusi užmokėti Amerikai 
pusę pereitų metų skolos. 
Gruodžio mėnesy jei turėjo 
sumokėt $19,000,000, bet 
parlamentas buvo nutaręs 
nemokėt ir iki šiol nemokė-

kaip 10 asmenų. Be to, pa- 
degėjai puiki# orientavosi
reichstage rūmų struktūroj, KUR DĖT
kas buvo galima tik jei jie BEKONŲ,
ištisus metus nekliudomai Anglija nutarė įsileisti tik 
galėjo reichstago rūmuose 35 centnerius lietuviškų “be- 
vaikštinėti. Todėl aišku, kad konų” per mėnesį, o tuo tar- 
tokį darbą atlikti galėjo tik- pu Lietuvoje pagaminama 
tai fašistai, kurių rankose apie 100 centnerių tokių la- 
buvo policija ir Reichstago šinių į mėnesį. Todėl “Lie- 
rumų apsauga.

Enrijeta Burkšaitė-Naumavičienė
Obšrutų kaim., Paežerių Taisė. 

Vilkaviškio 'apskr. Lithuania.

Pajieškau Juzės Antana vitienės, 
įgyvendavo Chicagoje ir apielinkėse. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos.! 14) 

ONA LAZDAUSKIENĖ 
2430 So. 72 St. Philadelphia, Pa.

Pajieškau Jono ir Juozapo Rakau
sko, apie pirm 12 metų gyveno West 

I Virginijoj ir dirbo mainose, abu mano 
mavičius), Dr. M. V. Kaspa- žymėjo aukštais laipsniais Ibroliai Ksus ž.in° kur jie randasi, ma
ras, Dr. Landžius-Seymour, universitete ir užbaigė 4Jui^turiu^Sbų^i^U^Po^iTOu 
'‘Keleivio” redaktorius Sta- metų mokslą į 3 metus ir pu- py™ pravardė Maziiiauskiene 
sys Michelsonas, spaustuv- sę. Anglų spauda jau kelintą MRS Ona baradinskienėU) 
ninkas Kerdiejus. kartą paminėjo apie tos lie-1 8020 Suffoik avė., Philadelphia, Pa

Visos aukotos knygos bus tuvaitės gabumus. Per visus I pajieškau krikšto tėvo Juozo Kem-
nasiustns Kuoiškio valsčiun mokslo metus ji užėmė auk- paeina iš Alytaus apskr., l»š- 

ių^LO. rvuptoKNj v <119111111, . , J _ I kevos parapijos, Ulčicių kaimo. Pirm
ažangiujų Kupiškėnų Są- stas Vietas universiteto orga-pų metų gyveno Bayonne, N. J., dabar 

ungai. kuriai pavesta vado- nizaeijose ir veikė rengimųtoJbj-fcį 
vauti visam reikalui. kemitetuose. ji sukako VOS J baį dėkingas, arba pats lai atsišaukia.

Visiems aukavusiems nuo- metų amžiaus, jauniausia

visą mašinerijos aparatą ir
AUKOTOS KUPIŠKĖNŲ nugriovė šaftcs bokštą. 
KNYGYNUI KNYGOS.
Kupiškėnų Namo Knygy

nui Kupiškyje aukojo knygų 
šie bostoniečiai:

Dr. P. J. Jakmauh (Jaki-

LIETUVA1TE PASIŽYMĖ 
JO MAINE’O UNIVERSI

TETE.
Onutė Aušiuriutė iš Do- 

ver-Foxcroft, Maine, pasi-

vo Kasą.
Iškasta 1,300,000 auksinių 

caro rublių.
i Vienas dvarininkas arti 
i Vilniaus neseniai savo dva
ro žemėj rado užkastą 1,- 
300,000 caristinių aukso ru- 

riusi kratą komunistų busti- bliu lobį. Dabar paaiškėjo, 
nėj—“Liebknechto Namuo- kad lobis sudarė gen. Sam- 
se”— surado tuneli, kuris sonovo vadovaujamos ant- 
veda į požeminį labirintą, ros rusų armijos kasą. Sam- 
Šitame požeminiam labirin- sonovui' nusižudžius, jo šta
te buvo saugojami nelega- bas užkasė pinigus, kad jie 
lųs komunistų spausdiniai, nepatektų į vokiečių rankas, 
kuriems išvežioti buvo lai-. Dabar tą krūvą aukso, 
komi automobiliai. Be to, veikiausia, pasisavins lenkų 
per požeminius tunelius bu- valdžia, nors ištikrųjų jis tu- 
vo pravesti slapti išėjimai į retų prigulėti Lietuvai.
greta esančius namus. Per ----------------
šiuos slaptus išėjimus “Lieb- TDITllD/ię 
knechto Namuose” susirin-j IlkUIHi vu 
kę komunistai, v netikėtos ' Wandsbeko mieste, Vo- 
kratos užklupti, galėdavo kietijej, misteriškas sprogi- 
pasislėpti. Visi namai buvo mas vienam bute užmušė 3 
aprūpinti aliarminiais skam- žmones.
bučiais, kurie suskambėda-’ -------- —.. .
ve, paspaudus mygtuką, įtai- . ermonto valstijoj, Ben- 
sytą po durų sargo rašomuo- ningtono -miestely, automo- 
iu stalu. Dura sargas vienu ^His važiuodamas per tiltą 
paspaudimu galėio uždarvti nuvertė atramas ir nukrito 
kelias plieno duris. Visi šie n?°.Hito. Važiavusi moteris 
policijos susekti komunistų užsimušė._______
b^ti,nėS,-/‘,apti ir?PK™aii Stiklo kompanija -Kane 
šukele didelę sensaciją Ber- miesteIy, Pennsylvanijoj, 
lyno sluoksniuose. Fašistai oriėmė n0 • darbinin. 
dabar pabrėžia, kad visa tai k aIaus bonkom’ darvt.
įrodą, jog komunistai ren-. * _______
gėsi prie perversmo ir vals- Pennsylvanijoj iš 423 statė 
tybės “išdavimo”. bankų po “bankų šventės”

,--------------- .neatsidarė tiktai vienas.
Panevėžy Areštuota ; žydai visam pasauly pra

12 Komunistų. dėjo organizuot protestus 
—žydų persekiojimus

turiu svarbų reikalą.
MIKE TENANIS

45 State St., Danbury, Conn.

APSIVEDIMA1.
Rimtas vaikinas nori susipažinti su 

pasiturinčia mergina arba našle. (13) 
A. R—AS,

3622 S. Union avė. Chicago, III.

PAJIEŠKAU DARBO.
Prižiūrėt namus arba vaikus; esu 

vidutinio amžiaus moteris. Kam rei
kalinga tokia moteris, klauskite:
R. J. 162 Bolton St. So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU PUSININKO
Į lietuviškos užeigos biznį, gera

daug lietuviu važiuos SU minėta labai pamėgo skaityt Maikįp1*13’ PW randa, pasaulinės parodos 
• Z • i 1 laiku yra proga pasidaryti pinigų.ekskursija. su tėvu ir tas ją paskatino ' F mrs emma

S. S. Frederik VIII yra dide- išmokt lietuvių kalbą. I 6425 So- Western avė. Chicago, I1L
iš, greitas ir modemiškai jreng- Didelė egarbė priklauso j
tas Skandinavų Amerikos Lini- Onutės tėveliams kurie SUn-, Už trečią panJuodu ^^1., 
jos laivas; vienas geriausių, kiai dirbdami dėjo pastan-1 knygas: Svetimoj Padangėj^ dainų, 
koks kada lankėsi Lietuvos uos- gas leist dukrelę aukštus I p^pjųyg^’aį^c7|^,ų DekUmacijo®
te. Laivas turi didelius kabintus mokslus. Dabar Aušiuriutė I ir Dfcinm, 75 pusi., 25c. Lošimo Ka- 

nepragrajitų, — 28c. 
Knyga 25c., Pasakų

irdžiai ačiū taria
Jonas Kulis,

K. B. K. A. Centro 
pirmininkas.

DIDŽIOJI EKSKURSIJA 
| LIETUVĄ.

studentė klasėje. Jos tėvai 
Salamonas ir Petronė Au-| 
šiuriai gyvena ant ūkės. 
Tarp tos apielinkės lietuvių, 
Aušiuriutė pirmutinė, kuri j 
pasiekė tokį aukšta mokslą. 
Ji moka gražiai skaityt ir|

Skandinavų Amerikos Linija rašyt lietuviškai, ir nė kiek 
kuri gerai lietuviams žinoma, nesisarmatina kalbėt su lie-Į 
kurios lavai reguliariai plaukia j tuviais gatvėje lietuviškai. 
<laipėdą. Laivas Frederik VIII Lietuviškai Onutė dau-į 
išplaukia iš New Yorko tiesiog į giausiai išmoko iš “Kelei- 
Klaipėdą birželio 3 d. Tikimasi, vio”. Būdama jaunų metų ji

NUMAŽINTOS KAINOS

šeimoms ir draugams, erdvius, gerai vartoja anglų, lotynų, I Sa^ų 
klasėse franeuzų, ispanų ir lietuvių lki^ga 25cPnųpatarnavimas visose 

mandagus.
Laivakortės nebrangios. Tre

čia klase tik $92.00 į vieną pusę, 
i ten ir atgal—$153.50, neskai
tant taksų.

Kurie mano ateinančią vasa
rą vykti Į Lietuvą, turėtų jau 
dabar pradėti rūpintis.

kalbas ir žada užimt tų kai-1. Yis»s Us priimu už h oo. , i . . . I Jeigu nenont visų, galit užsisakyti
blj mokytOJOS VieuĮ. J kurios patinka. Pinigus siųskit per

“Keleivio” skaitytoja*. I Money Order, arba po 3 ar lc atam- 
* ' Ipoms. (13)

i Dnes
i j <? i P??'i Vokietijoj. Protesto mitin

nesą. kad 6 kovo Panevėžy cai buv0 Londone, Paryžių- 
žydų komunistai turėjo sla-
ptą susirinkimą Notelio Le-, '_______
vito namuose. Jie susirinko General Motors automo 
tenai aptart komunisčių mo- bilių kompanija Detroite 
terų 8 kovo švenčiamą dieną kure naują banka. Į porą 
ir kitus savo reikalus. (dienų žmonės padėjo tenai 

Susirinkimui įpusėjus, po- į $12,000,000.
licija apsupo namą, kur ėjo! Haverhiliyje'pereita sa- 
susirinkimas ir vis® siKi-lvaitę buyo apiplStaa paat0
rinkusius ai estavo. Iš viso gj^v^yg ant Merrimack stree- 
smmta 12 komunistų, jų tor- to v $210 jni.
pe ir dįevohaimingo rabino ir 164 orderius.
duktė, Roza Chvadmskaite. ® __

Pereitą sąvaitę anglų lai

Lietuvos laikraščiai

A. TORNAU BYLA. vas “Monks Wood” atvežė
tuvos Ūkininkas” ir klausia: Valstiečių liaudininkui1^ Rusijos į New Haveną 
“Kur dabar dėsime savo be- Garbės Teismas svarsto ži-\5’°°° anglies. Amen-

kos anglių firmos buvo pa 
kėlusios protestą, bet paskuiŽADA VISUS ŠIEMET konus?” nomo veikėjo advokato p

SUKATALIKINTI. Ištikro, Lietuvos produk- A. Tornau bylą. Nagrinėja-
šiomis dienomis Francu- tam pradeda užsidaryti vi- mas A. Tornau veikimas ,nuslramino.______

zijoj prasidėjo nepaprasta sos užsienio rinkos. “Žeimatuky”. Galimas daik- Londono žiniomis med-pamaldų serija su" tikslu _______ tas, Ą Tornau bus pąšalin-j vil^ audimo pramonėj
“pritraukti ir grąžinti į ka- PRIE KO PRIVEDĖ MA- tas iš partijos, 
talikų bažnyčią įvairius at- GARYČIOS.
skalūnus”. Taip ketvirtadie- Rozalime tūlas Atkočiu- 
nis paskirtas “grąžinti” sta- nas susitarė su Joniševičium 
čiatikiams, penktadienis an- pirkti iš šio karvę. Atkociu-

n n v .c __ _ _ ___• ▼__ ______ • _ • 1a

PADIDĖJO ŽMONIŲ 
MIRTINGUMAS.

Anglijoj dabar dirba 21,000 
žmonių daugiau, negu per
nai šiuom laiku dirbo.

Studebakerio automobi
lių kompanija paduota ban- 
krutan.

Višakio Ruda, Marijam-
glams, šeštadienis liutero- nas davė Jeniševičiui 50 lt polės apskr. Šiame kampe-
nams ir kitokiems protesto^ rankpinigių. Po to abu suėjo lyje ir apylinkėse šiemet
nams Europoje; sekmadienį į Židonio aludę magaryčių daug miršta žmonių. Dau- “Business Wppk“ narodn
pats papos nuncijus laikys išgerti Prie jųjų prisidėjo giausai miršta senelių. Jų kad pereitą savaitę visas A-
mišią už Amerikos “atverti- dar keletas piliečių. Gerokai tarpe pasitaiko vienas kitas 
mą”; antradienį— už žydų. visi sukaus©. Ryto išsimie- dar gana jaunas. Žmonių

--------------- gojęs Atkočiūnas pasiskun- mirtingumo didžiausia prie-
SUSITARTA SU DANAIS, dė policijai, jog jam aludėje žastis krizio įsigalėjimas. Pašto departamentas Wa- 

Prekybos derybos su da- išėmė iš kišeniaus 400 lt Daugumas žmonių, sergan-1 shingtone paskelbė, kad 
nais taip pat jau baigtos. Policija buvo areštavusi pil. čių gana sunkiai, negali nuo 7 balandžio alų jau bu 
Danai jau užsakė Lietuvoje Jeniševičių, bet vėl paleido, kreiptis nei į gydytoją, nei šią galima siuntinėti per 
4,000 arklių. Vedama kvota. nusipirkti vaistų. (P*^ą>

menkos biznis nupuolė d a 
vienu punktu žemyn.

Nebrangus Vaistas
Apsaugoje Vyrui Darbą

“Mar.o vyras kankinosi sa neapsako
mu skausmą kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negrai ėjo. dirbti. Daktarai pa
tarė erti į ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Fain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus į dieną, tuojaus 
sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expel1eris 
jį išgydė.”

A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPEtLER

Chas. B.
Knchanlns & S«

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant viaokių

kapinių.
Pagrabm paraošiam noo $75 

iki prakilniausią.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamiausi 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paea Street 
BALTIMORE, MD.

{sitėmykit telefoną South 6683

P. MIKALAUSKAS. 
248 W. Fourth St., So.

GERA FARMA
50 akrų žemės, mainau ant mažo 

Inamo, sutinku paimti ir mažą mort- 
I girių. Platesnių žinių klauskite. (13)

MRS. A. RAKAUSKAS
LAKE COMO, PA.

Parsiduoda Didelė F
Arfa* išsiduoda ant randos su Kyšu
liais ir padargais už mažą randą. Kas 
manot farmą pirkt, arba norit ran
da vot atsišaukit greitai. Ypatiškai 
norint pamatyt klauskit: Beaver st, 
Milford. Daugiau žinių suteiksiu per 
laišką. Laiškus adresuokit sekan
čiai: (13)

LEO JASAS
69 Beaver St, Medvvay, Mass.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovės Lietuvių žinyčia

Ypatingai dabartinės krikirionybės gadynėje kiekvienas turėtą 
perskaityt, nes tik tada galės aiškiai suprasti Dievo buvimų.

Knyga didelio formato, tari 271 poslapi. Kaina popieros apdarais 
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
arba “Money Orderį”. Adresuokit sekančiai:

253 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

FARMOS
NO. 1 FARMA 155 akrai prie State 

kelio ir prie upės, 40 akrų didelių me
džių lentoms tinkamų, apie 60 akrų 
dirbamos žemės, gera stuba su 12 
kambarių, bamė ir kiti budinkai, di
delis sodas; šita farma gražioj vie
toj Parduodu tik už $6,300.

NO. 2 FARMA 320 akrų prie di
delės upės, daug dirbamos žemės, 12 
kambarių stuba, ir kiti budinkai, 7 
karvės, 3 telyčios, 1 arklys, 1 kiaulė, 
vištos, vežimai ir padargai. Parduo
da su viskuom už $8,000. Platesni'.) 
žinių klausk. (-)

A. ŽVING1LAS
R.F.D. 1 Jevrett City,

VISŲ ŽINIAI.
Ui visokios rųšies smulkius pa 
garsinimus, kaip tai: 
mus apsivedimų, įvairina _ 
mus, pardavimus, pirkimo*, 
tome po 3c. už žodį už sykį-_ No
rint tų patį apgarsinimą p« * 
kelis sykius, už sekančius 
skaitome 2c. už žodį ui sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriam*, ku* 
rie turi užsiprenumeravą laiknilf 
ir už pirmą sykį skaitomo po te. 
už žodį, išskiriant pajiožkojtaau* 
apsivedimų, kurio skaitomi po t*. 
Mažiausio apgarsinimo, minimam 
kaina 60c.
Už pajieškojimus giminią arka 
draugų skaitome po 2c. už kodk 
“Keleivio” prenumeratoriams, ka> 
rie tur užsiprenumeravą IaUkraM|, 
už pajieškojimus giminią ir 
gų skaitome tik po le. už 
Pajieikojimai ra paveiki 
nuoja daug brangiau, nos 
ja padarymas klišės. Todėl 
talpint pajieškojimą su pas 
reikia prisiųsti fotografiją 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas 
ba pajieškojimas greitai 
reikia pasiųsti kartu ir me

KELEIVIS 
M$ BR0ADWAY,

SO. BOSTON.
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Kaune Permovė Rusų Generolo Duktė. į Tai Bent “Darbininkiški” Darbai.
Šiomis dienomis Kaune 

persišovė buvusi rusų gene
rolo duktė ir dvarininko So- 
roko žmona, o dabar telefo
no tarnautoja.

Į šio tragingo įvykio vietą 
skubiai atvyko greitoji pa
galba. P. Sorokienė gulėjo 
ant grindų. Iš krutinės 
smarkiai veržėsi kraujas ir 
raudonomis srovėmis tekėjo 
aplink drebantį, dar gyvą 
kūną. Greta gulėjo numes
tas mažutis revolveris su 
keliomis kulipkomis ir iš
šauta tūtelė.

Miesto ligoninėj gydyto
jas padarė pirmą apžiūrėji
mą. Pasirodė, kad kulipka 
įstrigusi į krutinę ir ten pa
silikusi.

Aiškinant šį reikalą pavy
ko sužinoti, jog ši savižudy
bė nėra paprastas, eilinis į- 
vykis. Ji labai tampriai susi
jusi su šeimos gyvenimu, ne
tekimu turto, net ekonomi
ne krize.

Ponia Sorokienė — aukš
tos kilmės moteris, rusų ge

ji juokauja. Tik viena paste
bėjusi, kad tariant šiuos žo
džius, jos akys buvusios la
bai klaikios, veidas nervin
gas.

Draugės išėjo. O rytą jos 
sužinojo, jog p. Sorokienė 
tikrai nusišovė.

Anot telefono stoties ad
ministracijos, tai buvo labai 
inteligentiška, taktinga mo
teris. Turėjo apie 32 metus. 
Aukšta, dailaus pastato, 
graži ir patraukianti.

TORONTO, ONT.
Nemanykit, kad Toronto 

stalincai neturi “gabių” po
etu ir“dramaturgų”.štai jie: 
P. Byra, J. Yla, ir V. Raila, 
šitie ponaičiai keli metai at- 
jal Lietuvoje organizuoda
vo “Pavasarininkus”, taigi 
)uvo artimi klebonų tarnai, 
;odėl nenuostabu, kad jie y- 
•a gerai išmokinti bučiuoti 
mnigams ir jų gaspadinėms 
ankas. To jie neužmiršta į-

vių “Kultūros” dr-ja yra to
kia pati kaip ir Lietuvoje. Ji 
nemano tarnauti jokiems 
fanatikams, — nei Romos 
nei Maskvos.

Žaibas.

HUMORISTIKA

TORONTO. KANADA, i
Atsakymas “Jackui Be Ke

linių”—Byrai. ,
“Jackus be kelinių”, ku

rio tikroji pavardė yra By
ra, parašė iš Toronto kores
pondenciją į Urugvajuje lei

Į ligoninę ji pasišaukė ke-1 ;erpti ir i savo veikalus. Betldžiamą “Naująją Bangą” ir
lėtą savo kolegų, gailiai ver- sad jų pasekėjai ir simpati- 
kė, kaž—ką norėjo sakyti Į :ai nemanytų, jog tai jų pa

MIRĘ LIETUVIAI.
Seranton, Pa. — Šiuom dalyvavo daug žmonių ir 

laiku mirė šitie lietuviai :• daug gėlių buvo prisiųsta 
Justinas Rinkevičia sirgo ii- nuo draugų ir draugijų. Pa- 
gai ii* sunkiai, buvo 58 me* liko moterį ir 7 metų sūnų. 
tų; paėjo iš Kauno rėd., Uk-Į Dalyvavus,
mergės apskr., Pabalskio
valsčiaus, Savidonių kaimo. P1TTSF1ELD, PA.

bet baisus kriokimas veržės' 
pro gerklę. Joms išeinant iš 
visų jėgų sušuko:

—Jeigu atvažiuos, neleis 
kit mano vyro. Nenoriu jį 
matyti.

Rašant šias eilutes, p. So-. . ... , .. . ,
rokienė dar buvo gyva Gy- 5atare,au Pap.ldyti juos <•" 
aytojo manymu, jai pasvei-
kti nėra vilties, nes kulipka 
suplėšė plaučius. Jeigu kiek 
sustiprės, bus daroma ope-

nerolo duktė. Baigusi gim- raciJa-
naziią, studijavusi muzika T Z_____
ir kitus mokslus. Vėliau iš-Į VISKO PO BISKĮ.
tekėjusi už dvarininko p. i -----------
Soroko. Ar turi katinas dūšią?

Iš karto viskas ėjo gerai.' Nemanykit, kad čia be- 
Mylėjo vyrą, vyras ją. Va- dieviškas klausimas. Juk 
garas praleisdavo savo dva- šventraštis sako, kad ir kati-1 .aikai, nevyresni 12 metų, 
ruošė (vienas arti Lazdijų). ną Dievas sutvėrė, o ne veli :iems “poetams” padedant, 
o žiemomis išvažiiiodavo i nias. Jo dūšia man parupo! >ukurė jaunuolių oiganiza- 
šiltuosius kraštus, žodžiu, dėlto, kad aš pastebėjau pas Į gijelę, ir tie jaunuoliai jau

ių Įprasti veiksmai, jie aiš
kina savo parapijonams, 
:ad taip darą, kaip jie sa
lo. “socialfašistai.” 
Gerbiamieji autoriai! Nors 

iusų veikalus komunistai 
mvli ir dabar, aš vis dėlto

)ora numerių, kuriuos, ma 
somai jus užmiršote. Bū
tent,“Literaturkos” “žvaigž- 
Ižių” kelnaičių pamiršimą 

j pas vyrus, ir V. Railos re
komendaciją savo buvusiam 
zienminčiui, toj darbavietėj,

| kur jis pats dirba. Juk ne- 
•unku bus ir tas primesti 
‘soeialfašistams” bei “kul- 
uriečiams.”

‘Extra darbininkų” tėvų

Paliko žmoną tris sūnūs ir Atoio4iai JuMapo Eniko. 
tris dukteris. Velionis buvo;
pavyzdingas ii* geras žmo-l Jau du mėnesiai prabėgo 
gus, mylėjo apšvietą, skaitė kaip musų mylimas tė- 
knygas ir laikraščius -la-ivas, palikdamas vaikučius 
blausiai mylėjo “Keleivį”, ir žmoną didžiausiame nu-

Jonas Matulevičius, 63 '““t
__ ____ nors ir didžiausiai širdį3P* skauda, toje valandoje ran?

ramumo; pasiguo-
J* « 1 —

Vilniaus I f

_____ ~_______________ ________ 137 metus, paliko žmoną
dalyk^Tarp kiteko jfeS »A BLCKIOSEGAVLS. BET,buriu vaiky dideliam. nuliu-ldžiame'"te"kapo, kmllS
kabina “Keleivį” ir Toronto TIRI JAU Dl VAIKU. i^™e' musu geradarys. Lai būna

X

pripasakojo daug nebūti)

‘Kultūros’ draugi- Vaikinas, dar tiktai pirmą 
kartą susipažinęs piknike su 
mergina, pavaišino ją ir prašo

lietuviu 
jų-

Jis rašo:
“Ko verti vadinamosios bučkio. Sako:

Kultūros darbai, galima| —galiu pabučiuoti 
supranti net iš Keleivi til-. tamstos saldžias lupytes? 
pusios korespondencijos a-, Mergina galva purtindama sa 
pie Beniušio provokavimą ko.

tai buvo jauki, aristokrati- ji nepaprastą išmintį — tokį J parodė savo auklėtojų į- 
ška šeima, kurios laimės ne- dalyką, kurį psichologai pa- Į <vėptą jiems neapykantos 
temdė joks debesėlis. Susi- vadintų intuicija. Tai buvc Į Ivasią prieš ne komunistus, 
laukė sūnų, kuri abu tėvai da tais laikais, kada aš au-1 Jie jau netik ant scenos su- 
labai mylėjo. gau Pas tėvus. Pas mus bu- J ;eba demonsstruoti savo į-

Bet štai grįžę iš Rusijos vo senas katinas. Senas ir I gvtą mokslą , bet ii ant 
p. Sorokai savo dvarus rado tinginys. Žinoma, ne toksi gatvės. Tokie vaikai sutikę 
apleistus, du buvo išparce- jau senas, kaip turkas Žaroj įetuvj.ne komunistą, pralei- 
liuoti. Aga, bet tinginys didesnis | ižią jį lodami: “socialfaši-

Pa prastai, prasidėjęs var- da ir už buvusį * Sandaros 1stas . O jei jų yra bent keli, 
gas pradeda ardyti šeimos redaktorių V. Šliakį. Guli,
santaiką. Taip buvo ir čia: būdavo, išsitiesęs ant gonkų 
ji pradėjo pyktis su savo ir nepasitraukia net tada, 
vyru, kol visiškai nuo jo at- kai kaustyto bato patkava 
siskyrė ir persikėlė su savo užmina jam vuodegą. Tik 
šešerių metų šuneliu į Kau- sukniaukia, pasijudina, ir 
ną. Aukštos kilmės motel i- vėl guli. Sykį aš nutariau ji 
škei iš karto nebuvo patogu nušauti. Pasiėmiau šautuvą 
jieškotis kurio darbo, todėl ir ejnu Pr^e gonkų. Katinas 
gyveno iš užsilikusių bran- pasidarė neramus. Pakėlė . .
genybių. Kai tos pasibaigė, galvą ir iš tolo jau žiuri į | gianti parengimus ir pelną 
turėjo jieškotis darbo. mane. Kaip tik aš prie gon-j pavedanti Garmo nuožiūrai.

Čia į pagalbą atėjo vie- > prunkšdamas nuo Buk visas “K" d r-jos velki
nas jos giminaitis. Parūpino !r kaiP.nėrį P« namo mas esąs n“*ireiI>tas pn€s
vietą Kauno telefono cent- i pamatais tai per 4 d tena? Ia*™“k"sT. ..
ratinėje. Kreditoriai „e-1 nosies B tenai neįkišo. O Kadangi tnigvąjaus he- 
snaudė, uždėjo algai arešta »lrma gal šimtą kartų sv mtuai taip pat turi Kulta- 

šautuvu buvau per jį perzer- j ros organizaciją ir visi dir- 
gęs, ir jis niekad iš vietos I ba bendrai su “N. B.” bend- 
nepasitraukdavo. rovė, tai Byrai užėjo noras

Gyvenimas pasidarė dar j Taigi aš ir klausiu: jeigu suvedžioti “N. B.” skaityto- 
sunkesnis. Nors dirbo ji sun-! katinas dūšios neturi, tai kas jus. 
kiai, bet pragyventi negalė-į jam galėtų pasakyt, kad aš Bet Byra čia tapo numas 
jo. Be to, vedė bylą su vyru i norėjau jį nušauti? Iš kur kuotas. Jei anksčiau nekurie 
dėl turto. įpas jį toks nujautimas? “N. B.” bendradarbiai neži-

Galvočius. Į nodavo kas esi, tai dabar jie 
turės progos patirti. Jei jau 

Medis, ant kurio auga Įkalbėti apie keno nors ben- 
“dešros.”. veikimą su buvusiu Gar-

J mum. tai kaip tik Byros va- 
Pietų Afrikoje ir Havajų dovaujama Literaturka su 

nant namo, ją palydėjo dvi-salose yra medis vadinamashos visomis atžalomis ėjo 
bendradarbes. Parėjus na-! Kigelia-Pinnata, ant kurio I ranka rankon dirbdami vie

relinėje.
už

ir vargšei telefonistei Kas 
mėnuo tekdavo grašiai.

Kaip tik sausio 24 d. 
Kauno apygardos teismas 
jos civilinį jieškinį atmetė, 
tą dieną vakare ji atėjo į 
centrelinę labai susijaudi
nus ir melancholiška. Ei

mo ji krito ant sofos ir su
vaitojo :

—Nebėr man gyvenimo. 
Viskas dingo.

Po kurio laiko juokdamo
si išsiėmė iš ridikulio mažą 
revolveri ir pridūrė:

—Ką jus manot, reiks nu
sišauti.

Bendradarbės manė, kad

ir sniegu ap-iai nesidrovi 
vaidyti.

P. Byra pasislėpęs po sla
pyvardžiu “Jackus be keli 
nių”, Urugvajuj leidžiamoj 
‘Naujoj Bangoj apsimeta 
'sąs “socialistas”, ir drožia 
bimbiškai. buk Toronto 
“Kultūros” dr-ja susivieni
jusi su kun. Garmum, ren

pei* A. S. Kovoliuną, šios or-1 
ganizacijos narį ir dar vei
kėją.”
Kas link K. Beniušio “pro

vokacijos”, tai aš tiek pasa
kysiu, kas buvo mano rašy
ta apie K. Beniušį, tai nebu
vo jokia provokacija, o tikra 
tiesa, kurią ii* kiti korespon
dentai patvirtino. .Aš ma
nau, kad tamista, “Jackau 
be kelinių”, seki spaudą ir 
matai, kas yra rašoma iš 
Winnipego apie Beniušio 
darbelius lietuvių tarpe ir 
nėra reikalo daugiau apie jį 
minėti, štai ką apie jį rašo 
“Darbininkų Žodis”: ”tie 
nelabieji tvarkos sargai 
greit sužinojo, kad K. Be- 
niušis ‘handliavoja’ ‘energi 
jos’ skystymėliu ir ‘uždrau
stais obuoliais’ ir patraukė 
atsakomybėn.

Jei aš taip bučiau parašęs 
Naujienas” ar “Keleivį”,

—No, sir, negalima. Aš dar 
esu sweet sixteen, never been 
kissed.

Bet tuo tarpu pribėgo du vai- 
cučiai ir traukdami ją už sijono 
šaukia: “Mama, nupirk mums 
aiskrymą!”

G. J. K.

j
tai tamista butum mane ir 
vėl “provokatorium” apšau 
kęs, bet kai jus patys taip 
rašote, tai nėra jokia provo 
kacija.

Aš visuomet kritikavau 
‘uos, kurie darė klaidas, ir 
oats kritikos nesibijau. Jei 
tini pamato, tai gali ir mane 
kritikuoti. Aš visuomet pri
imu kritiką, bet švarią, o ne 
tokią kokią tamsta rašai a- 
pie mane.

Antras dalykas, aš tamis- 
tai patarčiau pasisakyti Pr. 
Vikoniui, kas esi per vienas, 
kad ateityje jis galėtų iš
vengti tokių raštų, kokius 
dabar tamista jam siuntinė
ji, prisidengęs “socialisto” 
vardu ir plusdaraas tokius 
asmenis, kaip pats Vikonis.

Jei tamista skaitaisi šio
kiu tokiu rašytoju ir dar po
etu, tai geriau butų į sveti
mą spaudą nelysti ir tokių 
nesąmonių nerašyti, kokių 
prirašei “N. Bangoje” apie 
Toronto “Kultūros” dr-ją ir 
manę.

A. S. Kovoliunas.

auga apie 18 colių ilgio vai-|na įr įa patj šmeižto darbą, 
šiai. kurie kabo po šakomis Garmus koliojo “kulturie- 
ant ilgų virkščių. Žiūrint iš čius” bažnyčioje ir kalėdo
tojo išrodo kaip kad po me- damas, o bimbininkai šmei 
džio šakomis butų prikabi-Jžė visuose savo parengimuo- 
nėta dešrų ant ilgų siūlų.U Bet dėl-ko? O gi vien dėl 
Todėl tie medžiai dažnai yra t0. kad kulturiečiai neduoda 
pravardžiuojami “dešrame- jiems aukų. Toronto lietu- Vokiėtijoj. 
džiais”. Bet valgiui tos “de
šros” netinka.

•KOOOoeoMOseoooaoeoooeoeaoeeeeoeoeeooooooeeoooooor

KNYGŲ BARGENAS
“AUŠROS” KNYGYNAS dabar išparduoda knygas nž pus? kai- 
noa. Tarpe kitų knygų galite gauti šiaa svarbias labai nupiginta 
kaina:

Lalio žodynas—Angliškas Lietuviškas, 835 puslapių už $4.00 
Kišenini žodynėlį Anglų Lietuvių ir Lietuvių Anglų kalba,

151 puslapių, apdarytas, už........................................... $.75e
Naujas Pilnas Orakulas — burtų ir monų knyga,

414 puslapių, už ............................................................... $1.50
Tikėjimų Istorija su paveikslais, 1100 pusi. apd. nž.......... $4 00

"Aušros'' Knygyne yra šimtai kitų knygų karias šituo laika ga
lima gauti pirkti nž pusę kainos.
Taipgi gintaro papuošalai: karoliai, branzalietai, špilkos, auska
rai, eiga myčios, ir t-t. irgi parduodam už pusę kainos. Reikalau
dami knygų ir gintarų katalogo, prisiųskite sykiu o eentų štampų

“linui.
“AUŠROS” KNYGYNAS

3663 So.
mmmi

Halcted Street 1U.

5ES5BH

Merkinės valsčiaus, 
Šklėrių kaimo. Mylėjo skai
tyt laikraščius, buvo gero 
budo žmogus.

Elzbieta Gataveckienė, po 
pirmu vyru Sakalauskienė, 
po tėvais Levoniutė. Mirė po 
ilgos ir sunkios ligos, suka
kus 59 metus. Paėjo iš Su
valkų rėd., Mariampolės ap
skričio, Liudvinavo parapi
jos, Padaugių kaimo. Buvo 
gerai apsišvietusi moteris. 
Tapo palaidota ant Lietuvių 
tautiškų kapinių su bažnyti
nėm apeigom.

Lai būna jiems visiems 
amžina musų atmintis.

Bačių Juozas.

musų geradarys. Lai 
tau musų amžina atmintis.

Detroit, Mich. Vasario 21 
d. mirė Rokus Beniušis, su
kakęs 47 metus amžiaus. 
Paėjo iš Šiaulių apsk., Gru
zdžių parap. Ilgą laiką gy
veno Braddock, Pa. ir pri
gulėjo prie Liet. Nep. Pilie
čių Kliubo. Paliko savo žmo
ną Rožę. Velionis buvo 
draugiškas žmogus ir gynė 
darbininkų reikalus. Lai bū
na amžina jam atmintis.

A. Zdankus.

ABUDU KYTRŲS.

Vienas senbernis išsivežė
merginą ant “raido” ir sustojęs Jeronimas Sungaila, 64 
tinkamoje vietoje, kur niekas m. amžiaus, mirė New Yor 
nevaikščioja, prašo bučkio. Bet ke kovo 19 dieną, palaido- 
mergina purtosi. Senbrenis sa- tas kovo 22 d. Kalvarijos 
ko: kapinėse. Velionis paėjo iš

—Durnyte, tik vieną saldų Kurtavėnų parapijos. Paliko 
bučki! • liudėsyj savo žmoną Anta-

Mergina:—O ką už tai duosi niną, 3 dukteris ir 3 sūnūs, 
man? į Laidotuvių apeigas prižiūri

Senbernis:—Ką tiktai tu pa- graborius Antanas Valan- 
norėsi. tiejllS.

Bučki davė. Ant rytojaus jis’ -------------------
apsižurėjo, kad trūksta $50. Jis 
nuėjęs prie policisto skundžiasi

Cambrklge, Mass.
Šiomis dienomis mirė Pe- 

jam. Policistas klausia, kaip tas tras Zablackas, krautuvinin- 
galėjo atsitikti. Kada paaiškino, kas. Buvo ramus ir pažan
policistas sako:

—Well. abudu esate kytrus...
G. J. K.

gus žmogus. Tapo palaido
tas 19 d. kovo. Laidotuvėse

VARŠUVOS ŽYDAI UŽ
DARĖ BIZNIUS.

Šį panedėlį Lenkijos žy
dai uždarė visas savo krau
tuves ir dirbtuves, pareikš- 
dami tuo visuotiną savo pro 
testą dėl žydų persekiojimo

ALYTAUS MĮSLĖS.
(1) Jei neina, tai stovi—jei 

eina—šlubuoja; ir niekas jam 
netiki, nes visad meluoja?

(2) Vasarą labai drebėjo, žie
mą pradeda siūbuoti, bet pastip
rinus truputi dar bus galima va
žiuoti ?

(3) Ilga, plati ir duobėta kel
mais ir pušims apsėta.

(4) Su pagurkliu, rustus vei
das. akys mandrios, visas šty- 
vas; kalba gydytojo tonu ir at
rodo kaip archyvas?

(5) Kaime braidė purvo vo
nias. gimnazijoj trynė suolus, o 
Alytun atvažiavę jie nuduoda 
“von baronus”?

Į misles galima Įvairiai atsa
kyti, todėl kad nebūtų didelių 
nesusipratimų, parinksime po

puliariausius atsakymus:
1) Laikrodis prie Pašto rūmų.
2) Tiltas per Nemuną.
3) Gatvė Naujame mieste.
4) Valsčiaus “pisorius”.
5) Tai visa Alytaus “načalst- 

va.”

Ar žinot, kaip gauti guzą? 
Apskelbti streiką!

DR. J.MARCUS
tt MASKVOS IK KAUNO 

•lapt* ir
irnrr«, krraje ir 

Elektriką ir «0«
jei reikalas.

261 Hanover St, Boetoa
t Tel. Capitol 2257 Higklaoda 8215 
• Valaodoa: Nno 9 ryto 3d 8 
' Nedaliomis: iki 5 vaL po

SVEIKATA
TAI DIDELES SVARBOS VEIKALAS 

KIEKVIENAM ŽMOGUI.

Toje knygoje yra immitMn ifniM ii Anntoni- 
jen, Fiziologijos ir HygieMS.

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

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

Knyga 340 puslapių, gražiai audimu apdaryta.
Kaina S2£0

KELEIVIS 
253 Broadvray So.

R"

LIETUVIŲ LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1933 metams

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

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

B. J. Masiliūnas, užrašų raštininkas, 
818— lOth PI., Waukegan, 111.

B. Sirvidas, turtų raštininkas,
164— lOth St , No. Chicngo, III.

K. Vaitekūnas, kasierioa,
720 — 8-th st., Waukegaa, M.

. Kasos globėjai:
J. Petraitis,

907 So Jackson st., Waukegan, m.
Bertha Dikšienė 

630 8th St., Waukegan, 111.
Knygiai:

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

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

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

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

’l

i
a i

DR. MARGĖMS
Gydytojas ir

1S-8;
■ T K

3325 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

“KELEIVIO” KALENDORIUS 
I93S Metams.

§IŲ metų "Keleivio” Kalendorius yra labai 
Įdomus.

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai?
Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai, kas 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų? 
Ką reiškia laivų signalo raidės “SOS”? 
Kiek yra visam pasauly girių?
Saulės sistema ir jos planetos.
Kaip didelis musų žemės kamuolys?
Kaip Rumunijoj ūkininkai perka sau pačias? 
Kaip Australijos kanibalai ėda žmones?
Ar galima iš kalno įspėti orą? (Moksliškas 
straipsnis).
Kodėl kryžuočiai neįstengė užkariauti Lie
tuvą?
Kaip 1915 metais vokiečiai ėmė Kauną?
Ką reiškia Newtono dėsnis?
Kaip atsirado pasauly pinigai?
Kas yra “Slaptasis Internacionalas”?
Kaip gyvena Japonai?
Kas yra obelių gręžikai ir kaip jie naikina 
sodus, o taipgi kaip su jais kovoti?
Iš kur gaunami reti naminiai medžiai, gėlės 
ir vaisiai?

Visi šitie klausimai 1933 metų Kalendoriuje leng
vai ir suprantamai hbriškinti. *
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų. •
Kalendoriaus kaina 60c., bet “KaMvia’’ akaityto* tik 26 centai.
Mokestį galima prisiųsti kartu sa prenumerata. 
Galima taipgi įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų ii Kaaadea, nes 
Jimgtmėse Valstijose jos nenaudingos.

KELEIVIS
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo uratų korespondentų ir ii Lietuvos Laikrattių.)

i

Naryškinai tau Naikina Lietuvos Miškus.

BYLA DEL MOTERIŠKŲ ŪSŲ.
SO. BOSTON

Tikrai Svietas Apvirto Aukštyn Kojomis.

Laikraščių fotografas nutraukė šitą footballininkų mankštą Los Angeles mieste. Lošikai 
vartosi kojomis aukštyn, kad išsidirbus stiprius raumenis footballo rungtynėms. Kiek pagyve
nę jie pradės mirti nuo širdiesligu

Eidama žemės reformos į- 
statymu, demokratinė Lie-' 
tuvcs valdžia buvo nusavi
nus rusui Naryškinui 24,200 
Hektarų miško ir Naujosios
Žagarės ir Gruzdžių dvarus susirgo Šiaulių geležinkelio 
su palivarkais, ūkiais ir stoties kasininko Petronio 
sklypais. Bet atėjusi Lietuva žmona. Ligos metu ja apspi- 
“gelbėt nuo rusiško pavo- to būrys vietos davatkų, ku- 
jaus” musų tautininku vai- rios ėmė uoliai prikalbinėti 
džia pasigailėjo “nuskriaus-! ją pereiti į katalikų tikėji- 
tojo” buvusiojo carizmo šu- m3- Mat, p. Petroniene bu- 
lo Naryškino ir nutarė jo Į- vo liuterone. Davatkos vilio- 
pėdiniams riebiai atlyginti ja ją tariamaja nauda, ku- 
valstybės turtais, prie kurių ^os ji turėsianti, tapusi ka- 
ji neturi jokios teisės. Tau- talikė. Esą, pereik į katali- 
tininkiškoji žemės ūkio mi- kų tikėjimą, pasižadėk ap- 
nisterija Naryškino ipėdi- lankyti stebuklingąją Žem.
niams jau yra davusi plynai Kalvariją, o matysi, kaip AMERIKONIŠKA “ŽABO i DABARTINES TURGAUS KAIP KATALIKAI KAN-

APGAV1NGU BUDU Na 
R ĖJO PAVERSTI LIŪTE- 

RONĘ 1 KATALIKĘ. i
Prieš kurį laiką sunkiai

MIRĖ LIUDA ADOMAVI
ČIŪTĖ.

šv. Luko ligoninėje po 
sunkios ligos mirė jauna li
teratūros darbininkė, Kauno 
telegrafo—telefono tarnau
toja Liuda Adomavičiūtė. Ji 
pirm keleto metų pradėjo 
rašyti neilgas apysakaites, 
kurias dažniausiai spausdin
davo Amerikos lietuvių laik
raščiuose. Prieš porą metų 
ji net laimėjo “Tėvynės” re
dakcijos skelbtą apysakai 
parašyti konkursą ir gavo 
premiją.

DVARININKAI NEMOKA 
MOKESČIŲ.

Panevėžio apskrity yra 
visa eilė dvarininkų, kurių 
mokesčiai nesumokėti net 
nuo 1925—1927 metų. O to-

Vienai Kauno poniai po 
25 metų kažkodėl pradėjo 
augti ūsai. Iš pradžių ji Į tai 
nekreipė dėmesio, tačiau kai 
viršutinės lupos pasidarė vi
sai juodos, ji susirūpino ir, 
žinoma, nesugalvojus nieko 
geresnio, ėmė lupas skusti, 
šeimoj prasidėjo amerikoni
ška komedija. Vyras visą 
laiką mylėjęs savo žmoną, 
pradėjo vaikščioti pas ki
tas moteris, kuriom ūsai ne
auga.

Po pusmečio visokių bar
nių, scenų, vyras žmoną pa
metė, persikraustė į Žalia
kalnį ir su jauna, gražia te
lefoniste mėgino sukurti an
trąjį šeimos židinį. Žmona 
pareikalavo išlaikymo. Vy
ras jai davė pusę algos. Bet 
kur tau! Ji norėjo gauti vi
są algą. Tokiu budu moters

išsikirsti, nepaliekant atžel- pasveiksi. Davatkų Šitaip be VA” KRIZIO LAIKAIS, i KAINOS LIETUVOJE.
dinimui medžių, Joniškio, pakovos kamuojama ir ligos .. „ . turcavietėiį Vasario Dabai vo i e Mažei
Šaukėnų Šiaulių Plungės labai nusilpninta, ligone vi-. Rauliu mie.to tuijatietej vasario paoaigoje Mazei aauRenų, liaunų, riuiiges, h & kai kam tekc matytl ganą kių rinkoje. buvo Šitokios
Pajūrio, Rietavo ir Seinų'ai neteko.va liosir nesi prie- ivvki Kaž2'nrodnktn kainos skaitant
mišku urėdijose viso 590 sino» kai vieną dieną davat- cnarektenngą jyyKi. Kaz-,produktų kainos, .kaitant inisnų ureoijo.e vis j . koks pilietis, priėjęs prie tūlo Amerikos pinigais.hektaiu miško, valdiška mi- kų atvestas kunigas ją, gu- P1nektarų miško, valdiška mi jf irti natale be puodžiaus sudėtų ant žemes
sko kaina 1,400,000 litų ver- lmcią jau mirties patale be > ki-uvos smarkiai sdv-
tės Be to Narvškinams Der- sąmonės ir nuovokos, pa- Puonų Krūvos, smarkiai spy les. ne to, AarysKinams per kafalikp re koja j vieną puodą. Puo-
nai žemes ūkio mimstenja krikštijo katalike. vinnma sultim Tadasumokėio 300 000 litu grv- Bet P- Petronienė išbuvo žinoma, . uduzo. lada sumušėjo nių gry , , Hk£ . d - pilietis klausia puodžių,
nais pinigais. Naryskmas katalike vos vieną ar avi < Vaimw»i9 >ZRusu laikais buvo didelis dienas. Atėjęs aplankyti ją *iek puodą, kamuoja, ir, 
ku^u laikai, buvo didelis jy f . gavęs atsakymą, kad du litu,
caro žandarų “kultūros” jos tėvas, sužinojęs įvyki, iš- * * kvdamas
Lietuvoie skleidėias cerk- vaike davatkas ir, parsive- J11,. nesakydamas, įssi 
sietuvoje skleidėja.., cerk dukters namus sivo ti trauke piniginę ir uzsunoke- 
vrųir cerkvinių mokyklų aęs i dukters namus savo ti p0 topriėio prie kito
Lietuvoie statvtoias Jis bu- kybos dvasininką, sugrąžino p. J". , : .metuvoje Matytojas. «ns ou j i:ntpronn tikvha Tbrnnė Puodžiaus ir vėl smarkiai vo caro dvaro kamerunke- Ją 1 liūtei onų tikyoą. Ligone r . , T- •
riu ’ tėvui ir pastoriui pasiskun- sPyry k°ja l is yjeno

Narvškinai gautus miškas (lė, kad ją apkrikštiję kata- P??fPaĮlk° tik skeveldros, paryškinai gautus miskus , f j y Pllietls klausia puodžių,
jau naikina. Is Tauragės llkes apgavmgu »udu kad Ji,., «lfiau7vtasis nuodas
praneša kad ten šiomis d ie- vlsai nenorėjus1 krikštytis, sudaužytais puodaspraneša, Kaa ten šiomis aie iln „ nie kainuoja. Antrojo puo-
nomis vienas Naryskinų jga- D€t buvusi labai silpna, nie- matrt butą suma
liotinis Paiurio mišku urė- ko nenuvokusi ir tik jau po , iaus’ matyt, buta^ suma_
di>" pardavęs 150 hektaru įvykusio fakto iš davatkų s„- vyruko, jis uzs.prase 
miško už 366,000 litų, 0 žinojusi, kas su ja padaryta.
Tauragės miškų urėdijoje Vasario 28 d. pil. Petro-( k H šia <uma sumo-
180 hektaru miško už 500- niene, galutinai sunkios h- , ą - V?180 hektaru miško uz ooo, . kejo ir, išdidžiu povo zvilg-

Be to, dar parduota ir 
Plungės miškų urėdijoj. Iš
viso dabar Naryškinai par-j RIEČIŲ TRAGEDIJA 
davė miško Lietuvoj už apie TAURAGĖJ.

už tokio pat didumo puodą 
4 litus. Nė žodžio netaręs

1,000,000 litų. Tauragėj Latvijos pilietis
Tai ve, kaip TOO procen- vyr. leitenantas Arturas 

tų patriotai “gelbėja” Lie- Laiminš dviem revolverio 
tuvą nuo rusų. šūviais šovė taip pat Latvi-

Lietuvos piliečiai neturi jos pilietę Eleonorą Lukavi- 
malkų, o atsibastę kažin iš čiutę. Juodu abu anksčiau 
kur carbemiai jų miškus gyveno Liepojuj, kur susipa- 
parduoda! žino ir pradėjo romaną. Per-

----------- — nai Lukavičiutė atvyko Tau-
MIRE BUVĘS TELŠIŲ ragėn darbo jieškcti, o Lai- 

BURMISTRAS. mins persikėlė Rygon. Mei-
Buvęs Telšių burmistras lei atšalus, Laiminš atvyko

Indzelevičius atėjo su reika- keršyti, nes Lukavičiutė pra- 
Iais pas teismo antstoli, štai- dėjo su kitu flirtuoti. Ties 
ga susirgo ir tuojau mirė. “Maisto” varteliais susitikę 
Indzelevičius ilgcką laiką ėmė ginčytis, o paskui viską 
buvo Telšių burmistru ir pa- išsprendė revolveris, 
skutiniu laiku buvo miesto Laiminš Lukavičiutę nu- 
tarybos nariu. Velionis ture- žudęs, paleido ir sau galvon 
jo apie 60 metų amžiaus.. 3 revolverio šuvius.
------------------------------------> Lavonai išgabenti

' jon.

sniu peržvelgęs aplink su
stojusius nustebusius žiūro
vus, iš turgavietės pasišali
no. Keistuolį’ ‘ pažinusieįi 
tvirtino, kad tai tūlas šiauli
škis, prieš kurį laiką grįžęs 
iš Amerikos. Įdomu, ką jis 
norėjo savo šposu pademon
struoti: amerikonišką “keis
tumą", ar tą, kad išmesti 
pinigus už bereikalą net 
šiais krizio laikais jam yra 
tik “nusispiaut”?

Centneris rugių, 90 centų. 
(Į centnerį skaitoma 50 ki
logramų arba 100 svarų).

Centneris avižų, 70c.
Centneris miežių, 85c.
Kvorta kanapių, 5c.
Kalakutai: patinas

centų, pataitė 35 centai.
Vištos nuo 10 iki 20c.
Žąsys po 70 centų.
Antys po 35c.
Geriausia melžiama kai 

vė, $15.
Daiginis arklys nuo $2 iki 

$8.
šešių sąvaičių veršis, 50 ir 

iki 70 centų.
Bulvių centneris, 25c.
Sviesto kilogramas (2 sv.) 

25 centai.
Lašinių kilogramas, 17c.
Kvorta .raugintos Smeto

nos, 0 centai.
Kvorta rūgusio pieno, 3c.
Kaimiškas suris, 5 centai.
Vežimas beržinių malkų, 

80 centų.
Rinkoje daugiausia būna 

malkų, paukščių ir dobilų 
pašarui.

70

KINO NEKALTĄ ŽYDĘ.
Papilės miestelyje prieta

ringi katalikai sugriebė vie
ną žydę su vaiku ir nuvilko 
ją policijon, sakydami, kad 
ji tą vaiką pavogusi ir vedu
si jį “piaut ant macų”. Bet 
ištyrus paaiškėjo, kad tas 
vaikas jos pačios. Tą dieną, 
kuomet žydė buvo laikoma 
daboklėje, daboklė buvo 
pilnutėlė bobų, mergų ir vy
rų, kurie visaip žydę pės
čiojo ir piktinosi. Miestelio 
žydai nepatenkinti, kam bu 
vo uždaryta žydė ir kam lei 
do eiti jos žiūrėti publiką.

kių, kurių mokesčiai nesu-j ūsų istorija atsidūrė teisme, 
mokėti nuo 1930—1931 me
tų yra net ir gana daug.Kiek
teko patirti, iš neužsimokė
jusių dvarininkų yra ir val
stybinėse įstaigose tarnau
jančių. Viso Panevėžio aps
kričio dvarininkai yra nesu
mokėję mokesčių virš 100 
tūkstančių litų.

Latvi-

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
Y iŠ Nav Yorho

PERNAI LIETUVOJ PRI
AUGO 28365 ŽMONES.

Mirė 36,504, gimė 65371, 
iš viso yra 2,370,000.

“Lietuvos Žinios” rašo:
1932 m. Lietuvoj buvo: 

vedybų 18,814, gimimų 65,- 
371, mirimų 36,504, natura- 
los prieauglis 28,865 žmo-

w nės.
Šių metų pradžioj Lietu

voj (su Klaipėdos kraštu) 
gyventojų yra apie 2,370,- 
000 žmonių.

GREITA
___________ _ KELIONE
{LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ

“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
PIGIOS LAIVAKORTĖS

VIETOMIS PRIVISO 
DAUG ŽVĖRIŲ.

Renavas, čia nuo seniau
siai yra laikomas didelis 
Renavo miškas, kuris susi
jungia su didele Sedos gi
ria. Šie nemaži miško plotai 
yra apsaugoti nuo medžiok
lės. Dabar šiuose miškuose 
ypatingai priviso daug stir
nų, kurios yra taip jaukios, 
kad važiuojančių beveik vi
sai nebijo. Be to, čia yra a- 
pie 2 poros šernų, kurių ki
tuose miškuose jau nebėra. 
Iš paukščių čia daugiausia 
matyti tetervinų ir didelių 
vanagų.

Alytaus apskrity, Liške- 
vos valsčiaus apylinkėj pra
dėjo rodytis vilkų, kurie drį
sta kartais aplankyti ūkinin
kų sodybas, kad nučiuptų 
kokį nors grobį. Dažnai jiem 
pavyksta nučiupti šunį ar 
kiaulaitę. Be to, susitikus 
nakties metu, tingiai trau
kiasi iš kelio.

ŽYDAI VIS EMIGRUOJA 
I PALESTINĄ.

Anądieną iš Lietuvos Pa
lestinon išvyko ten apsigy
venti 53 Lietuvos žydai, 
daugiausia kauniečiai. Emi
grantų tarpe yra ir rabinų.

Kovo 10 d. išvažiavo apie 
100 Lietuvos žydų-ekskursi
ja Palestinon.

APVOGTAS “ŽINYNO” 
KNYGYNAS.

Šiomis dienomis Kaune iš 
'Žinyno” knygyno dingo už 

10,000 litų knygų.

MPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
S. S. PrnttningholM------Geražės »
M. L. KanKsiMlm --------  Birželio 3
S. S. Prottninirholfn ------ Birželio 12
M. K GripMiolm --------------- I^e*M 3

EKSKURSIJOS 
W. K Gripsholm. — Balandžio 22
M. L. Kiuptaln, -----  Gegužė* 8
”M. k. Gripshnint,------Gegažėn 27
•Tieaiop į Klaipėdą be peraėrfimo.

Informacijų ir laivakorčių kreipki* 
tės j vietinį ajjentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST. NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, III 181 N. Mkhijtm Avė. 
BOSTON. MASS. !• State Street 
DETROIT, MICH. 73 Monrae Street

Tiesiai į Klaipėdą
BE PERSĖDIMO SPECIALĖ KELIONĖ 

GARLAIVIU

BERLI N
Išplauks ii New Yorko GEGUŽES 10 D.

Pasažieriai nuo garlaivio EUROPA, išplaukiančio iš New Yorko 
gegužės 14 d., kurie keliauja į Lietuva, bus perkelti į garlaivį 
BERLIN Bremene.

Iš UOSTO | UOSTĄ
Informacijų kreipkitės į autorizuotus Lloyd agentus ar į

NORTH GERHAN LLOYD
252 BOYLSTON STREET BOSTON. MASS.

PERGALĖJO KLEBONĄ.
Kamajai, Rokiškio apsk. 

Jau nuo senai parapijonys 
nesutiko su savo klebonu 
Keraičiu ir stengėsi jį iškel
ti. Net ir spaudon kai kurie 
klebono "'šventumai” buvo 
pakliuvę. Pagaliau kleboną 
iškėlė Palavenėlės parapi
jom Iš turtingos Kamajų pa
rapijos klebonas daug turto 
išsivežė ir dar buvo pareika
lavęs 2,000 litų už budelę, 
kurioj brolis atvažiavęs pa
sistatydavo automobilį ir 
dar ož kokį tiltą. Bet parapi 
ja atsakė, kad mes nieko ne
mokėsime, nes tiltas ir bu 
dėlė mums nereikalingi.

VIŠTA PAGAVO VANA
GĄ.

Raseinių turgun buvo at
vežta gyva lapė, kurią nu
pirko veterinorius Avižonis 
už 60 litų. Antras ūkininkas 
pardavė turguje gyvą vana
gą už dešimtį litų. Savotiš
kai įdomi buvo to vanago 
medžioklė. Jis nunešė ūki
ninko 9 vištas, o dešimta vi
šta jį patį sugavo (vištai ant 
nugaros buvo paspęsti spą
stai). Dabar tas ūkininkas 
sakosi busiąs gudresnis ir 
nelauksiąs, kol 9-nios vištos 
bus nuneštos.

KAUNE PLINTA PARNO 
GRAFINĖS ATVIRUTES.

Paskutiniu laiku Kaune 
žymiai paplito parnografi- 
nių atviručių pardavinėji
mas. Už tų atviručių platini
mą vienos mokyklos direk
torius iškėlė kelias bylas. Vi 
so tokių bylų esama apie 10. 
Kriminalinė policija esanti 
nusistačiusi griežčiausiomis 
priemonėmis tą blogybę ša 
linti.

Važiuokit Tiesiai į - H
Ii-?

Su Didele Vasarine Ekskursija
LAIVU S. S. FREDERIK VIII

18 NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933

Trečia Uesa — 
Tariatine kleaa

LAIVAKORČIŲ
J viena puse 

$92.00 
11U50

KAINOS

Kahin. klesa (minimum) $132.50
Taksai reikia primokėti —

J abi pusi
— $ 153250
— 187.00 

245.00

DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ. UŽSAKYMŲ IR 
LAIVAKORČIŲ KREIPKITĖS PAS MI SŲ AGENTUS
_____  Travd Service

Ambraziejus ir E. Rudnikas. sav.
168 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

Trečiokas, A. S- d>7 Adams st.,
Nevrark, N. J.

žemantauakas. J. 130 Congress 
Avė., Waterbury, Conn.

VaraMas, A^ S. 12th&Carson st 
Pittsborgh, Pa.

Molis, P, 1730—24th St 
Detroit, Mich.

UrMas, J. J^ 187 Oak St. 
lawrence, Mass.

Atlantic Travel Service,
K. Sidabras. 342 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Bartkevičius. P. 678 N. Main st., 

Montello, Mass.
“Din a". 6820 Superior Avė., 

Cleveland, Ohio
John Sekys. 433 Park Street 

Hartford, Conn.
VVashner. C. J. 1921 Carson St. 

Pittshurgh, Pa.
"Naujienos". 1739 S. Halsted st 
, Chicago, III.

Arba paa bite karį vietinį agentą, arba tiesiog i Kompanijas ofisus:

SCANWNAVIAN=AMER1CAN LINE
27 WhrtebaIISL, 
New Ynrfc, N. Y.

248 Washington St.. 
Boston. Mass.

150 N. LaSalte St„ 
Chicago. in.

BALTŲJŲ VERGIŲ PIRK 
L£ KAUNE.

Kaune vėl buvo pastebėti 
baltųjų vergių pirkliai. Kaž
kokia lenkė pasprukusi iš ją 
sekusių asmenų ir išvažiavu
si į Dancigą. Ji parašiusi 
vienai mergaičių bičiulių 
draugijos narei laišką, pasi- 
gyrusi išvežus iš Lietuvos 12 
merginų ir grąsinanti ateity 
dar daugiau išvežti.

Teisėjas mėgino porą su
taikyti. Žmona žvilgterėjus į 
vyrą ir pamačius jo piktą 
veidą kreipėsi Į teisėją:

—Ar ponas teisėjas žinot, 
todėl mano vyras pasidarė 
niekam vertas?

—Ne.
—Todėl, kad man pradė

jo augti ūsai.
Salėj kažkas garsiai nusi

kvatojo.
—Ūsai visiems auga, — 

šyptelėjo vyras,—bet tai da
lyko neliečia. Aš moku pusę 
algos, o gyventi su savo 
žmona nenoriu.

—O kodėl?—šoko ponia. 
—Prisipažink! Telefonistė 
apsuko tau galvą. Manai, 
kad ji kitokia? Kai ji su
lauks mano metų, tai ne tik 
ūsai, bet ir barzda pradės 
augti.

Į ponią nieks nekreipė dė
mesio. Rodos, visi pajuto, 
kad ji ne vietoj išsišoko.Tei- 
sėjas žmonos jieškinio ne
pripažino.

Vyras išeidamas žmonai 
šyptelėjo:

—Kaip telefonistei ims 
aiq?ti ūsai, jieškosiu trečios. 
Dabar rrikia J 
gyventi.

modemiškai

KAUNE 151
OJA.

Kauno viršininko raštinės 
žiniomis, šiuo metu Kauno 
mieste yra 151 organizacija, grįžo.

IŠĖJO MALKŲ IR DINGO
Šiaulių miesto gyventoja 

Elzbieta Valienė pranešė 
policijai, kad jos 24 metų 
amžiaus sūnūs Jonas Nag
lius prieš du mėnesiu išėjo 
rogutėmis vežinas į Šilėnų 
mišką malkų ir iki šiol ne-

Į LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Modeminis, patogus ir kitų neviršijamas vi
sose klasėse patarnavimas. Savaitiniai išplaukimai 
iš New Yorko. Patogus ir greitas geležinkelių 
susisiekimas iš Hamburgo •

VIDUTINĖS KAINOS
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

H AM*URC-A NTE Rl CAM
80 BOYLSTON ST., BOSTON

G akt pamatyt 
Uetteva

Skaitydami Dr.

Amerikiecii

visą

knygą

Lietuvoje
» Tai didelė, graži ir be galo įdęmi knyga apie Lietuvą. Ji 
» turi net 429 puslapius ir daug paveiksiu. Įrišta į stiprius
♦ lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės
♦ Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė-
» mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog j 
} šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: |
{ nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir »

labiausiai brangintiną dovaną.

Knyga kaštuoja tik 12. Pinigus siuskit y order’iu

Adresudiite:

DR. MARGĖMS, 

3325 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL



LE1V1S, SO. BOSTON

Ruošiasi Ežerų Navigacijai, Bankai mokė* nedaugiau 
kaip 3 Vi procentų.

Bankų komisionierius Guy 
patarė visiems bankams Ma
ssachusetts valstijoj, kad ant 
indėlių taupyifto skyriuose 
jie mokėtų nedaugiau kaip 
3V> procentų. Jo patarimas 
bankams reiškia įsakymą.

Į Vietines Žinios (REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 7-9 

Nedėliomis ir Sveatadieaiab 
ano 1* iki 12 ryto.

27* HARVARD STREET 
kamp. Inmaa »t. arti Central skv. 

CAMBRIDGE. MASS.

Brocktone areštuota 12 vai- Nashua mieste streiką 
kų už vagiliavimą. taipgi pasibaigė darbininki 

Šį panedėlį Brocktono di- laimėjimu. Kompanijos su
sirikto teismas išrodė kaip tiko pripažinti uniją ir pa 
nokyklos klasė. Dvylika kelti algas kaipgi Haverhil
aunuolių, nuo 12 iki 20 me- tyje.
:ų amžiaus, sustojo prie sta- Batsiuviai streikuoja da 
o. tik ne lekcijų kartoti, o Atholyje ir Websteryje. 
eisintis dėl daromų jiems I Be to, prasidėjo odo 
Milicijos kaltinimų. Visi jie darbininkų streikai Lynne 
•»uvo kaltinami vagiliavimu/ Peabodv, Saleme ir Dan 
Tie vogdavę automobilių tai- verse. Jie reikalauja unijo 
•as, pinigus, cigaretus ir i oripažinimo, 8 valandų dar 
kitokius dalykus. Vogtus bo dienos ir pakėlimo algi 
laiktus veždavę į New Yor- 30* < padieniams ir 20% a 
ką parduot. Tenai jiems pa- kordiniams. Peabody miešti 
lėdavęs tūlas Bronius Svirs- streikuoja iš viso 27 garbar 
kis, 21 metų jaunuolis, kuris nių darbininkai. Streikierii 
esąs jau areštuotas ir busiąs skaičius tenai siekia 8,000 
parvežtas į Brockton'ą. Dan verse streikuoja 4,000.
Sprendžiant iš pavardės, jis -----------------
lietuvis. Prapuolusių mergaičių la-

Tarpe Brocktone suimtų vonai atrasti upėj. 
zaikėzų tai pat yra daug lie- “Keleivy” jau buvo rašy 
•uvišku pravardžių, būtent, ta, kad 21* vasario iš Roxbu 
Tohn Karšis. Anthonv Poli- ry prapuolė dvi jaunos mer 
kowsky, Alfred Babulis gaitės. Policija ir skauta 
John Gribauskis, Peter ši- jieškojo jų ištisas 5 sąvaitę 
'anski. h- negalėjo niekw surasti

Vagystės buvo daromos Tik ši panedėlį vienas žmo 
>er kelis pastaruosius mene- gus pastebėjo Muddy upėj 
dus ir policija negalėjo su- netoli Simmons Kolegijos 
sekti, kur vogti daiktai de- pluduruojantį lavoną. Tuo 
iami. Pagaliau pasisekė ja; buvo pranešta policijai, kur 
vatirti. kad vaikėzai sudedr skenduolį ištraukė ir pasiro 
uos daiktus Į palaikį auto- dė. kad tai Helena Lindę 
mobilių, nuveža juos Nevy mann'iutė, viena prapuolu 
Yorkan ir tenai garažuose sįųjų mergaičių. I vakari 
šparduoda. buvo atrastas ir antros mer

FEDERALINIO BANKO
BOSAI TRAUKIAMI 

TEISMAN.
Prie* pat banko užsidarynu 

jie ištraukė $4,000,000.
Išrodo, kad užsidariusios 

Federal National Banko vir 
šininkams gali būt riestai 
Washingtono valdždia visus 
juos traukia teisman ir rei 
kalauja išeikvotų pinigų at- 
mokėjimo. Be to, sakoma 
jie gali būt da ir kriminalia; 
kaltinami, kas reikštų jiems 
kalėjimą, nes išėjo aikštėr 
daug šmugelio. Sakoma 
kad prieš pat banko užsida
rymą, kuomet jiems buvc 
aišku, kad bankas turės už 
sidaryti, jie ištraukė 4,000,- 
000 dolerių ir pasidalijo jais 
“paskolų” pavidale. Už tas 
“paskolas” jie padėjo ban- 
kon savo neva notas, kurios 
neturi jokios vertės.

Dabar šitą skandalą tyri
nėja Justicijos Departamen
tas, ir jei tik suras pakanka
mai medžiagos kriminale' 
bylai, buvusieji banko bosą- 
bus areštuoti?

Tuo pačiu laiku valdžir 
paskelbė, kad užsidariusic 
banko depozitoriai negal 
tikėtis daugiau išmokėjimu 
da per keliatą mėnesių. Iki 
šiol buvo išmokėta tiktai 10 
centų ant dolerio. Išrodo, 
kad daug pinigų buvo iš
vogta ir nuostoliai bus dide
li. Jeigu sukčiai ir atsisės 
kalėjiman, skriaudų žmo
nėms niekas neatlygins.

Svarbu* Pranešima*.

Lietuvių M. Žinyčioj, Su- 
batoj, April 1,1933, 7:30 v. 
vak. bus sulošta juokinga 
komedija: “Nepadėjus Nėr 
Ko Kasti”. Tai bus juokin
gas ir geras veikalas. Vaka
ras baigsis liaudies šokiais. 
Įžanga labai pigi. Prašome 
ateiti. x

Apžiūrėjimas ir raistai $1.00
DR. G. L K1LLORY

BOSTON Telef. Lafayette 
arba Somerset 2044-J

Specialistas Kraujo, lafcst 
Nerve Ligą.

VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. ki 
Nedėiiom, nuo 10 ryt iki 1.

C.J.MIKOLAITISDarbininkai Detroite ruošia “bouy’us” arba signalus laivų'--------------------------------- ---------
keliams ežeruose paženklinti,nes ledai jau baigia išeiti ir ant TYPWR1TER1A1-SPAUDA 

didžiųjų ežerų tuojaus prasidės navigacija. Tie “bouy’ai” kas
metai yra išvežami i krantą ir pripildomi gazolinu. Per ištisą 
sezoną jie skambina pavojų ir šviesdami žiburiais naktimis 
do laivams kelius.

R. M. ŽtDŽIUNAS
315 E St prie Braadvąy So. Besti

SaBotažninkai sunaikino 
dirbtuvę.

Šį panedėlį Lvnno buvc 
sunaikinta Oweno čeverykų 
kompanijos dirbtuvė. Maši
nų diržai supiaustyti, kai 
kurios mašinos sudaužytos, 
medžiaga išmėtyta, rakan
dai išvartyti ir sulaužyti. 
Nuostoliai apskaitomi į $3,- 
000. Kompanija spėja, kad 
tai bus padarę prašalinti 
darbininkai. Toj dirbtuvėje 
dirbo apie 100 žmonių. Da
lis jų prisidėjo prie batsiu
vių streiko, kita dalis pasi
liko dirbti. Sustreikavusius 
kompanija pašalino iš dar
bo. Todėl ji mano, kad jie ir 
padarė tą sabotažą.

Iš Bostono į San Francisco 
per 20 valandų.

United Air Lines kompa
nija praneša, kad gegužės 
mėnesy ji atidarysianti or
laivių liniją tarp Bostono ir 
San Francisco. Ji dabar turi 
užsakiusi 60 lėktuvų, kurie 
lėks do 165 mylias į valan
dą. Nulėkti iš Bostono į San 
Francisco imsią tik 20 va
landų. Greičiausi traukiniai 
eina apie 31/? parų. Iš Bos
tono į San Francisco yra 
3,300 mylių.

Eusgaras Šatas, gyveno
Dorchester, Mass. Mirė 4 d. 
kovo, paliko žmoną ir 4 vai-

Netoli Lexinjgtono buvo 
astas šalia automobilių ke

lio išmestas tik ką pagimdy
tas kūdikis į laikraštį suvy
niotas; Matyt, jis buvo iš
mestas iš važiuojančio auto
mobiliaus.

OPTOMETRISTASJEIGU SERGI
Skilvys nedirba, liežuvis bakas, 
kvapas sunkos, viduriai užkietėję, 
pilnas gazą ir rakštie*, aerSmtSi
"^’VaRTOKIT VAISTUS *" 

—SANGOSIL-s
$1.00 bonka; jie prašalina visus 

tom nesmagnnins. Išdirba 
aptiekorius 

P. GIEDV1LA 
1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE, MASS.

Visokius vaistus prisiunčiu per 
paštą. Reikalaukit kataliogo Dr. 
Giednlo Gyduolių.

šia, priskiriu 
įbią BtitlBSilIU 
(aklose) aky-

Beacon streeto gyvento
jai, kurie susideda daugiau
sia iš “mėlynkraujų” aris
tokratų, priešinasi statymui 
aukštų namų toj gatvėj ties 
Public Garden’u.

TeL Urtversšty 94S*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENT1ST1 
VALANDOS: S-4 ir 7-*.

Areštavo “meilės bažny
čios” kunigą.

Pereitą sąvaitę Bostone 
policija areštavo tūlą “Hugh 
Manity”, kuris turi “meilės 
bažnyčią” po numeriu 813 
Boylston st. ir sutraukęs bu- 
•į turtingu moterų gydė jas 
•avo “dasilytėjimu”.

Policija jį kaltina, kad jis 
praktikuoja mediciną nebu 
damas daktaru. Bet jis tei
sinasi. kad medicinos jis ne- 
oraktikuojąs. Jis teikiąs sa
vo parapijonkoms “dvasiš
ko suraminimo” ir “sustipri- 
-įimą”. Kadangi jos suside
da daugiausia iš turtingų 
moterų, tai jos sudeda jam 
nemaža ir pinigų. Kai kurios 
vra paaukavusios jo “mei
lės bažnyčiai” net po $1,500.

Jis sako, kad jį įskundus) 
viena jo parapijonku, kuri 
norėjusi, kad jis tik su ja 
viena užsidėtų. Ji kalbinusi 
iį pamesti visą bažnyčią ir 
bėgti su ja į Floridą ar kur 
nors į rojišką salą ir tenai 
gyventi laimėj. Jis nepano
rėjęs su kitomis skirtis, todėl 
įi pakėlusi skandalą, išvai
kiusi iš bažnyčios kitas jo 
oarapijonkas ir įskundusi jį 
policijai.

“UŽBURTI TURTAI”
Rengia L. D. Draugija, 

nedėlioję, 2 d. Balandžio, 
pradžia nuo 6 vai. vakare, 
Lietuvių Svetainėje, E ir 
Silver Sts. kampas, South 
Bostone. Minėtas veikalas 
parodo kaip galima pinigų 
puodą iškasti. Pamatysite ir 
kitas paslaptis. Įdomu bus 
visiems, seniems ir mažiems. 
Ateikit pasižiūrėt

Komitetas.

i BAY VIEW 
\ MOTOR SERVICE

» STUDEBAKER IRROCKNE 
{ Automobilių ir Traką Ageatora.
{Taisome visokių iadirbysčių arto- 

ą mobilius. Taisymo ir demonstravi- 
• mo vieta:
J 1 HAML1N STREET
į ir EAST-EIGBTH ST.

SO. BOSTON, MASS.
» Peter Trečiokas ir Joe Kaąaži—a, 

savininkai.

(PRIE CENTRAL SKVERO)Sako, Amerikos aukso lai
kai jau pasibaigė.

“Per paskutinį šimtmetį 
amerikiečiai buvo laimin
giausi žmonės pasauly, bet 
tie aukso laikai jau pasibai
gė ir nebegrįš.” Taip pasa
kė Massachusetts Technolo
gijos Instituto prof. Robert 
E. Rogers savo Drakalbojc 
pereitą nedėldienį.

Pirmieji šios šalies gy 
ventojai suvažiavo čia jau 
subrendę ir prityrę žmonės 
o šalis buvo plati ir turtų pil
na, sako Rogers. Ant kiek 
vieno žingsnio buvo aukso 
progos. Todėl iki šiol buvo 
geri laikai ir naujos kartos 
augo manydamos, kad pro
goms čia nėra ribų, kad pi
nigų visuomet bus daugiau 
negu reikia. Bet šiandien 
mes jau matom, kad taip 
nėra. Konkurencija pasida
rė labai aštri, profesionalai 
jau nebegali pasidaryt pra
gyvenimo ir mes jau sušilau 
kėm tokių sąlygų, kokios y- 
ra Europoje. Tokių gerų lai
kų, kokie buvo seniau, A- 
merikoje jau nebus, sako 
prof. Rogers.

Nukirs $5,100,000 nuo mies
to tarnautojų algų.

Majoras Curley paskelbė, 
kad nuo 1 balandžio busią 
nukirsta miesto tamauto- 
iams ir valdininkams $5,-1 
100,000 algų. Tas palies iš 
viso 18,537 žmones. Algų 
sumažinamas įvairuos nuo 
5- i iki 20%, žiūrint kiek kas 
gauna/ Nuo didesnių algų 
bus nuimta daugiau, nuo 
mažesnių—mažiau.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Rengia Liet. Darb. Drau

gijos 21 kuopa, seredoje, 
kovo 29 d., nuo 7 vakare, 
Lietuvų Svetainėje, Kalbės 
E. Butkus iš Brooklyno, 
“Naujosios Gadynės” redak
torius. Jis papasakos apie o- 
piausius šių dienų klausi
mus. Įžanga veltui. Kiekvie
nas darbininkas vyras ir 
moteris turėtų tomis prakal
bomis susidomėti ir atsilan
kyt. Komitetas.

GRAŽI VIETA ANT RENDOS 
arba GALIMA PIRKTI.

Taipgi norėčiau išmainyt ant stubos 
South Bostone. 5 kambarių stuba su 
visais naujais įtaisymais. Yra 2 ak
rai žemės, gražus sodas, naujos viš- 
tinyčios ir perinimui namas. Yra 2 
karu garažus. Netoli State road. 
Priežastis pardavimo: esu našlė ir 
norėčiau mainyt ant mažo namo So. 
Bostone. (27)

MRS. A. VALANCHUS 
303 C'anton Street. Randolpn, Mass.

A. L- KAPOČIUS
LUPTUV1S DENTISTAS

P. J. AkunevičiaPERKU BONUS.
Perku Lietuvos ir Lenki

jos Bonus. Moku aukštą kai
ną ir cash pinigais. Praneš
kite kokį turite Boną ir kiek 
prie Bono dar yra kuponų, o 
aš duosiu atsakymą ir pa
siūlymą pagal dienos kur
są? Taipgi turiu didelę dra
bužių ir Čeverykų krautuvę. 
Kas pirks pas mane drabu
žius arba čeverykus, nuo to 
priimsiu Boną už pilnus pi
nigus.

Krautuvė atdara ir vaka
rais iki 9 valandai.
PETRAS BARTKEVIČIUS 
American Dry Good* Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mas*.

Joseph TF. Casper 
(KASPARAS) 

LIETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADWAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 158 Wert 7tk Street 

So. Boston Tel. 1437-M

AUTOMOBILISTAI
Taisome visų išdirbysčių Au- 

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

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

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

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

ADVOKATAS
J. B. GAILIUSLankėsi artistas Babravičius

Pereitos sąvaitės pabaigo
je Bostone lankėsi artistas 
Babravičius, kuris dabarti
niu laiku gyvena su šeimyna 
New Yorke. Iš Bostono išva
žiavo į Lawrence’ą, kur pe
reitą nedėldienį jam buvo 
suruoštas koncertas.

Būdamas “Keleivio” re
dakcijoj artistas sakė, kad 
turįs pakvietimą važiuoti 
Chicagon, kur jis tikisi ap
sistot ilgesniam laikui. Chi
cagos lietuviai ruošiasi da
lyvauti pasaulinėj parodoj, 
kuri atsidarys tenai birželio 
mėnesy, todėl p. Babravi
čius jiems bus reikalingas.

Savo šeimyną artistas pa- 
liksiąs tuo tarpu New Yor-

DAINOSGRAŽIOSAlaus įstatymas da 
ne gatava*.

Politikieriai negali susi
taikyt dėl alaus įstatymo. 
Nors Kongresas alų legali
zavo, tačiau kaip jį pardavi- 
nėt ir kontroliuot, tai paliko 
pačioms valstijoms išspręsti. 
Todėl Massachusetts legis- 
laturon yra įnešta visokių 
sumanymų ir tarp politikie
rių eina didžiausi ginčai. 
Gubernatorius užsispyręs 
reikalauja “alaus kontro
lės”, ir sako nepasirašysiąs 
jokio įstatymo, kuris bus be 
kontrolės. Tuo tarpu bra- 
vominkai šaukia, kad tokia 
kontrolė reikš tikrai graftą 
ir lupikavimą.

Newtono kontraktorius 
buvo nubaustas $25 užtai, 
kad nepagal įstatymą turėjo 
dinamitą susikrovęs.

Bostone buvo areštuoti du 
worce8teriečiai, kurie kesi- 
nod pavogti kun. Merrill’o 
automobilį.

SIELOS
BALSAI

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOURMuzikos Mokykla
{ Lietuviai! Kurie norite pamokinti 
I savo berniukus ar mergaites muzi- 
J kos, pradėkite leisti dabar. Moki- 
, nu savo studijoj, taipgi einu ir } 
• namus Namie esą kožną dieną 
{nuo 7 iki 9 vakare. (-)
{ VALENT. PALTANAVICIUT1 
{912 E. Broad*ay S. Berta*, Mase. 
S Tel So. Boston 1963J.

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

dekhmuot viešuose susirinkimuose.

PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.

«
Knygoje yra trijų rųSių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMIMŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir tnrtingiansia eilių knyga lietuvių kalboje. 

KAINA TIK $1.06.
Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti saro knygyną minėta knyga. 
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiangs. Pinigas geria 
siųst "Money Orderio”. Popierinius galima siųsti tiesiog pa 
stam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Keleivio’’ 
resą ir nepamiršt prilipint už 2c. markę.

“KELEIVIS”
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON, M/

PARKWAY AUTO 
SERVICE

and FILLING STATION 
Taisymo Virta.Nepaprasta sniego pūga.

Apie Cape Cod’ą, į pietų 
rytus nuo Bostono, pereitą 
nedėldienį siautė nepaoras- 
ta didelė sniego pūga. Snie
gas nutraukė elektros ir te
lefono vielas, miesteliai pa
siliko be šviesos ir be komu- 
nikacijos.

Taipgi Gerii 
Jeigu norite, kad Jūsų auto

bilius ilgai laikytą, duokit M 
syt mums. Darbas geras, ki 
prieinama . Jeigu norite, kad ; 
karas gerai trauktu, imkit* gi 
liną pas mus.

VIKTOK VAITAITUI 
*15 <>M Olooy Avo^«<• mrsTnv UAftft

<«• Naotao S799.

K. SIDLAUSKAS
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