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PASAULIS ĮKLIMPO 
HACIORAUZHO BALOM.

MUITŲ SIENOS BAIGIA 
SMAUGTI PREKYBĄ.

Wa»hingtone šaukiama 11 
valstybių konferencija tarp

tautiniams sentikiams 
pagerinti.

Visas
gyvena neapsakomą skurdą 
ir nežino kaip iš jo išbristi. 
Washingtono vyriausybė 
pasiryžo jieškot išeities. 
Pramonė ir prekyba suiro 
daugiausia dėl aukštų muitų 
sienų, kuriomis apsitveru
sios dabar skursta visos ša- 
ljs. Tai yra ekonominis na
cionalizmas, su kuriuo rei
kia kovoti. Washingtono vy
riausybė. sako, kad dėl to 
ekonominio nacionalizmo 
daugiausia reikia kaltinti 
šios šalies republikonų poli
tiką per 10 ar 12 pastarųjų 
metų. Norėdami apsaugoti 
savo fabrikantus, republiko- 
nai pradėjo kelti muitus, 
kad neįsileidus svetimų pre
kių. Pasekmė buvo tokia, 
kad kitos šalįs uždarė savo 
sienas Amerikos produktam 
ir dabar tie patys republi- 
konąį fabrikantai neturi kur 
savo gaminių parduoti. Fab
rikai stovi uždaryti, milio- 
nai darbininkų neturi iš ko 
gyventi. Amerika neteko 
$6,000,000,000 biznio me
tams.

Taigi atėjo laikas jau su
siprasti ir gelbėt skęstanti 
pasauli iš ekonominio nacio
nalizmo balos, sako valsty
bės sekretorius Hull. Ame
rika čia turi pasiimti vado 
vybę ant savęs. Tuo tikslu 
Washingtone yra šaukiama 
11 didesnių valstybių kon
ferencija. Pakvietimas nu
siųstas Anglijai, Francuzi 
jai, Vokietijai, Italijai, Ja 
ponijai, Kinijai, Argentinai, 
Brazilijai, Kanadai, Meksi
kai ir Čilei.
Valstybės sekretorius Hull 

apskaito, kad tas beprotis 
kas nacionalizmas yra pa 
smaugęs nemažiau kaip 
$60,000,000,000 pasaulio 
prekybos. Kad prekybą at
gaivinus, būtinai reikia 
griauti muitų sienas. Wa 
shingtono konferencija bus 
pirmas žingsnis prie to.

Birželio 15 dieną Londo
ne šaukiama visų pasaulio 
tautų, konferencija. Tenai 
jau bus plačiau svarstomi 
planai krizės pašalinimui.

13,000flOO Bedarbių 
Amerikoj.

Valdžios surinktos statis
tinės žinios rodo, kad vasa
rio mėnesy nedarbas Jungti-

Triukšmingas Pieno\Priėmė Minimum Al

a * jjnėse Valstijose padidėjo. Gi 
IŠ UrlaiVIO Apšaudė unijų raportai parodo, kad 

Kalėjimą.
Kansas valstijoj anądien 

buvo nepaprastas atsitiki
mas. Ant Leavenwortho 

.. ,. miesto, kur randasi federa-
pasaulis šiandien iįnįs kalėjimas, pasirodė or

laivis ir pradėjo šaudyt i ka
lėjimo sarguš. Sargai atsakė 
kulkasvaidžių ir šautuvų ug
nimi. Šaudymas tęsėsi 15 
minutų, tačiau niekas nenu
kentėjo. Šitą užpuolimą iš 
oro pastebėjo Leavenwor- 
tho komendantas ir jau bu
vo Įsakęs armijos lakūnams 
vytis užpuolikus ir priversti 
juos nusileisti. Bet tuo tarpu 
is sakosi pastebėjęs, kad 

užpuolikai patys pradėjo 
eistis žemyn ir nusileido 
^eavenwortho aviacijos lau- 
ce. Jisai liepė tuojaus juos 
suimti. Bet pas juos nerasta 
okių ginklų ir jie ginasi Į 
galėjimą visai nešaudę.

kovo i'ėnesyje padėtis ė- 
jo vis blogyn. Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green skelbia, kad 
šių metų sausio mėnesio pa
baigoj bedarbių šioje šalyje 
buvo 12,821,000, vasario pa-

Farmerių Streikas.
New Yorko valstijos va

karuose sustreikavo pieno 
gamintojai Jie reikalauja 
žmoniškesnio atlyginimo už 
pieną. kurį pelųįigrobių 
kompanijos dabar beveik 
už dyką iš jų atima, o par
duodamos ana didelius pi
nigus. Taigi Rochesterio a- 
oylinkėj pereitą savaitę 300 
taimerių siūtojo ant kelių, 
kad neleidus pieno Į miestą.

baigoje tas skaičius pakilo Jeigu kas rtorejo Įvežti, tai•i • -• a • i -z* • • *•' J x ~iki 12,900,000, gi kovo mė 
nesy jau perėjo per 13,000. 
000.

Moteris ir Vyras 
Negali Tarnauti.

Naujas prohibicijos direk-

Vokietijtje 330 Žmoniągos Įstatymą.
Šiomis dienomis New 

Yorko legislatura priėmė 
vadinamą minimum algos 
Įstatymą, kurio tikslas yra 
apsaugoti daugiausia vaikų 
ir moterų darbą nuo per di
delio išnaudojimo ' New 
Yorko dirbtuvėse. Einant 
tuo Įstatymu, valstijos dar
bo depa<amento inspekto
riai apžiūri darbo sąlygas ir 
nustato algos minimumą, 
žemiau kurio darbdavis ne
privalo mokėti. Už nesilai
kymą šito patvarkymo darb
davis gali būt baudžiamas 
kalėjimu ir pinigais. Kova 
už tokį Įstatymą New Yor
ko valstijoj ėjo jau 20 metų. 
Minimum alga bus nustato
ma atsižiūrint vietos sąlygų, 
pragyvenimo brangumo, at
liekamo darbo ir kitų daly
kų. Penkiasdešimts piliečių 
darbininkų visuomet gali 
pareikalauti algos klausimą 
apsvarstyti.

Džmašta, 40,000 Sužeista.
Triukšmas Del 
Broum Universiteto 

Laikraščio.
Studentai pasisakė neisią 

kariumenėn ir neimaią į 
rankas ginklo.

Tarp Amerikos džingų ki
lo didelis triukšmas,

BELAISVIAI NESUTEL
PA KALĖJIMUOSE.

Fašistiškas “tautos atgimi
mas” eina per ašaras ir

kraują.
Vokietijos buržuazija pa

siryžo per fašizmą “atgim
dyti vokiečių tautą.” Tam 
darbui vadovauti ji pastatėkad

armėnai jį sustabdė ir 
pieną išvertė ant kelio.- Į ši
tą farmerių kovą Įsimaišė 
valdžia. Buvo nusiųstas pil
nas trokas milicininkų, ku- 
ie leidosi su mašina tiesiai 

ant žmonių ii- vieną farme- 
• Į suvažinėjo, nulauždami 
jam koją ir kelis šonkaulius, 
o kitus apmušė buožėmis ir 
išvaikė. Suvažinėtą farmerį 
paliko vidury kelio ir nuva 
žiavo sau.

Dėl šito žvėriško, milici
ninkų elgesio pieno gamin
tojų draugijos prezidentas 
Woodhead -pasiuntė guber
natoriui Lehmanui aštrų 
protestą.

Brown universiteto (Provi- savo berną Hitlerį. Nepra- 
dence, R. I.) leidžiamas lai- ėjo daug laiko, ir štai jau ko-
kraštis, “Brown University 
Herald”, viešai ėmė agituo
ti prieš militarizmą ir to uni
versiteto studentai daro pa
sižadėjimą neiti kariume
nėn ir neimti Į rankas gink
lo, jeigu šalis nebus užpulta 
iš lauko.

Lermas pakelta net valsti
jos legislaturoj, kuri pasky
rė specialę komisiją ištirti, 
ar ne komunistai šitokias 
pacifizmo idėjas tarp stu
dentų platina. Tyrinėjimas 
prasidėjo šį panedėlį. Uni
versiteto valdyba atsisakė į 
šį reikalą kištis. Ji pasakė, 
kad ji negali diktuoti stu
dentams, ką jie turi rašyti, 
ar nerašyti. Sakoma, kad 
700 studentų pasirašė dekla-

kius rezultatus Hitleris skel
bia:

330 žmonių užmušta.
40,000 sužeista.
100,000 žmonių išvyta iš 

biznio.
šitas skaitlines jisai pa

skelbė pereitą sąvaitę savo 
lupomis ministerių susirin
kime, kuriame dalyvavo 
taipgi užsienių diplomatai 
ir spaudos atstovai.

Tai tokia fašistiško “tau
tos atgimimo” kaina —žmo
nių ašaros ir kraujas. Šimtai 
žmonių užmušta, tūkstančiai 
sužeista, kitiems tūkstan
čiams sunaikintas ekonomi
nis gyvenimas, ir vistiek dar 
"tauta neatgimus.

Vokiečių tauta dabar 
veria tikrą pragarą, 
luotos juodašimčių gaujos

Sudegino Airijos Ko
munistų Centrą.
Dublino mieste pereitą są

vaitę sudegė Connolly 
House, kur buvo Airijos ko
munistų partijos centras. 
Ugnis taip išsiplėtė, kad ap
ėmė kitas triobas ir pridarė 
labai daug nuostolių. Val
džia mano, kad ugnį bus kas 
nors tyčia pakišęs. Gaisro 
metu gauja chuliganų Įsiver
žė į namą, išmetė per lan
gus komunistų literatūrą, 
raudoną vėliavą, rakandus 
ir viską sudėję Į krūvą užde
gė priešais degantį namą. 
Komunistai puolė chuliga- 

prasSfejo~ ' ~ - -
kurios tęsėsi iki

Batsiuvių Streikas 
Neivburyporte 

Pasibaigė.,
Newburyport, Mass. — 

Batsiuvių streikas čia tęsėsi 
4 sąvaites ir buvo suparaly

Maskva Nuplėšė By
kovui Garbę.

KadS
vidurnak- stovėjo Rusijos komunistų 

čio. Policija puolė besimu- [partijos viršūnėse, tai jo var

ujas pronioicijos aireK- Komunistai puolė 
orius' DalrympTe Įsakė Jstir- nusTr prasiaejo'" muštynės.
:i ir pranešti jam, ar yra pro- 
libicijos biure tokių vietų, 
iur tarnauja vyras ir pati. 

Jeigu yra, tai vienas iš jų 
uojaus turįs būt paliuotas. 

i direktorius sakosi gavęs 
daug skundų, kad tokių vie
tų esą labai daug, kur ir vy
ras tarnauja prohibicijos 
tarnyboj, ir jo moteris gau
na algą, nors paprastai ji 
nieko nedirba. Tai vis poli
tikierių “triksai”.

Naujas Gelžkelieėių
Streikas Airijoj.

Tūlas laikas atgal šiaurės 
Airijoj buvo sustreikavę ge- 
ežinkelių darbininkai.Strei- 
<as tęsėsi du mėnesių ir bu
vo labai triukšmingas, strei- 
tieriai net ardydavo bėgius 

nuversdavo traukinius.ir
Pereitą sąvaitę tas streikas 
pasibaigė. Bet šį panedėlį 
prasidėjo streikas pietuose. 
Darbininkai reikalauja dau
giau algos. Dabar suparali- 
žiuota visa pietų Airija.

NUŽIŪRI MIESTELIO 
MAJORĄ PADEGUS UNI 

JOS VADO NAMUS.

pančius kelis kartus ir daug 
žmonių buvo sužeista.

Užgriebė Einšteino 
Pinigus Banke.

Hitlerio fašistai užgriebė 
mokslininko Einšteino pini
gus Berlyno banke, kur jis 
turėjo apie $7,000. Pavogę 
tuos pinigus jie paskelbę 
konfiskuoją juos už “vals
tybės išdavimą”. O tas “val
stybės išdavimas” yra tame, 
kad prof. Einšteinas pas
merkė fašistų barbarišku
mą. Dabar Einšteinas gyve
na Belgijoj, netoli Ostendo, 
ir Vokietijon ketina nebe
grįžti, pakol prie valdžios 
tenai stovės fašistai. Jis jau 
išsižadėjo ir Vokietijos pi
lietybės.

du buvo pavadintas viehas 
anglies aspkritis Maskvos 
gubernijoj — Rykovskij u- 
jezd. Bet vėlesniais laikais 
Rykovas kazionajam komu
nizmui nusidėjo ir gavo aš
trų papeikimą už “sudešinė- 
jimą”. Kad nuplėšus jam 
daugiau garbės, pereitą są
vaitę “Rykovo apskritis 
buvo perkrikštytas į “Dono 
apskritį”. Išrodo lyg ir rpa 
žų vaikų kerštas.

nę. Bet pereitą subatą strei
kas pasibaigė. Fabrikantai 
sutiko pripažinti Shoe Wor- 
kers Protective Uniją ir pa
sirašė, kad neskelbs lokau
tų. Bet unija taip gi turėjo 
pasižadėti neskelbti dau
giau streikų. Visus ginčus 
ateity spręs valstijos arbi- 
tracijos taryba. Mokestis pa 
silieka ta pati Šį panedėlį 
jau grįžo darban 2,000 bat
siuvių.

a0Mj~| raciją r “Karas prierkarą“.
šita deklaracija esanti pla
tinama ir kituose universite
tuose.

HITLERIS NORI SUSI
TARTI SU POPIEŽIUM.
Pereitą sąvaitę Romon iš

vyko Hitlerio padėjėjas ba 
ronas von Papen. Jo kelio 
nes tikslas buvo apsilankyti 
pas popiežių ir susitarti dė 
Hitlerio santikių su katali
kais. Matyt, Hitleriui svar 
bu turėti katalikiškųjų kle 
rikalų paramą.

SUSEKS NETIKRŲ PINI
GŲ DIRBTUVĘ.

Slaptoji policija New 
Yorke susekė netikrų pinigų 
dirbtuvę, suėmė 3 vyrus ir 
visas prietaisas penkinėm

Zeigler, III. — Šiomis die
nomis čia sudegė United 
Mine Workers of America 
unijos vado Amundseno gy
venamas namas. Apskričio 
vyriausybė nužiūrėjo pade- 
gėjystėje miestelio majorą 
Smithą ir vandens komisio- 
nierių Carrą. Abudu buvo a- 
reštuoti ir tardomi.

WALKERIS TURI UŽMO 
KETI $14,800 UŽ PAČIOS 

DRAPANAS.
Buvęs New Yorko majo

ras Walkeris majoraudamas 
pasidarė milionierius ir da
bar gyvena Francijoj. Netu
rėdamas ką veikti, susipyko 
su pačia ir jieško per teismą 
divorso. Pati su juo negyve
na, tečiau prisipirko už 
$14,800 drapanų ir liepė 
sąskaitą nusiųsti Walkeriui. 
Jis atsisakė tą sąskaitą mo
kėti, todėl drapanų firma 
padavė jį teisman. Ir teis
mas nusprendė, kad Walke- 
ris turi tą sumą užmokėt.

Trečdalis Montrealo
Gyvena Pašalpom.
Montrealas yra didžiausis 

Kanados miestas ir beveik 
trečdalis jo gyventojų da
bartiniu laiku gyvena iš val
džios duodamą pašalpų. 
Taip sako Ottawoj gauti ra
portai. Jie parodo, kad per 
vasario mėnesį Montreale iš 
pašalpų gyveno 44,460 šei
mynų galvos, 210,128 tų šei
mynų nariai ir 12,254 pavie
niai žmonės. Tai yra išviso 
266.842 asmenys, arba 32%> 
procentų visų Montrealo gy
ventojų.

Prezidentas Sumaži 
no Savo Algą.

Prezidentas Rooseveltas 
nori šiais metais sumažinti 
valdžios išlaidas kokiais 
$900,000,000. Karo vetera
nams jisai nukirto apie 
$480,000,000 pašalpų. Val
džios aparatų perorganiza 
vimu busią sutaupyta apie 
$250,000,000. Pašto išlaidos 
busiančios sumažintos apie 
$75,000,000, ir apie $75,- 
000,000 bus numušta nuo 
tarnautojų ir valdininkų al
gų. Prezidentas sumažino 
ir savo algą 15%.

nakties laiku laužiasi į na
mus, daro kratas, areštuoja 
niekuo nekaltus žmones, te
rorizuoja visą kraštą.

Kiek iš viso yra areštuo
tų piliečių, niekaa tikrai ne
žino, nes fašistišjka valdžia 
slepia, tačiau žinomas yra 
faktas, kad į kalėjimus žmo
nės jau nesutelpa, nes pra
dėta statyti belaisviams at
daros kempės, kur suimtieji 
žmonės yra laikomi tarp 
spigliuotų vielų, kaip karo 
metu buvo laikomi priešo 
kareiviai nelaisvėn paimti 

Šitokių kempių dabar e- 
santi pilna Vokietija. Di
džiausis koncentracijos pun
ktas esąs Heuberge, tarp 
Badeno ir Wuertembergo. 
Čia esą aptverta spigliuoto- 
mis vielomis 1,800 politinių 
kalinių ir da kas diena tra
kais atvežama daugiau. Ši
tą punktą saugoja kareiviai, 
reguliarė policija ir 500 faši
stų, šautuvais apsiginklavu
sių, nes bijoma, kad kaliniai 
neišsiveržtų. Kas mėgins 
bėgti, tas bus nušautas.

Kadangi areštuojami tik
tai žymesni kitų partijų na
riai, tai visi šitie kalmiai 
susideda iš daugiausia ap
šviestų ir išlavintų žmonių: 
mokytojų, rašytojų, buvusių 
valdininkų ir kitokių inteli
gentų. Todėl Heubergo var
das Vokietijoj šiandien mi
nimas su tokiu pat pasipik
tinimui, kaip prie tautininkų 
valdžios Lietuvoje iš pra
džių buvo minimi Varniai. -

Nauja Scottsboro 
Juodukų Byla.

Alabamoj pradėta antru 
kartu spręsti -Scottsboro 
juodveidžių byla. Astuoni 
jauni juodveidžiai yra kalti
nami prievarta išgėdinę dvi 
baltveides moteris, su kurio
mis jie važiavo viename pre
kių vagone. Išgėdintos mo
terys yra Mrs. Victoria Price 
ir Miss Ruby Bates. Dėl šito 
kaltinimo juodukai buvo 
jau teisiami miriop du metai 
atgal. Bet tūli žmonės ma
no, kad jie nekalti ir pradė
jo organizuoti gynimą. Vy- 
riausis tribunolas pirmą tei
smo sprendimą panaikino ir 
liepė peržiūrėt bylą iš nau
jo. Dabar byla svarstoma 
jau kitam apskrity. Teismas 
ima kiekvieną kaltinamąjį 
atskirai. Pirmutiniu buvo 
paimtas Heywood Patter- 
son, 19 metų amžiaus juo
duką. Išklausęs abiejų pusių 
liudininkus, prisaikintųjų 
suolas šį kartą vėl atrado jį 
kaltu ir rekomendavo mir
ties bausmę.

Kiti kaltinamieji bus tei
siami vėliau. Bet išrodo, kad 
toks pat nuosprendis teks 
ir jiems. Kaltinamuosius gi
na New Yorko advokatas 
Leibowitz ir Chattanoogos 
advokatas Chamlee. Gyni
mą finansuoja komunistinė 
organizacija, International 
Labor Defense. Šita byla yra 
susidomėjęs beveik visas pa
saulis.

REIKALAUJA ATMESTI
ŠVENTRAŠČIO ĮSTA

TYMĄ.
Pereitą sąvaitę Berlyne į- 

vyko pirmutinis fašistiškų 
protestonų suvažiavimas, 
kuris nutarė atirftesti senąjį 
testamentą kaipo krikščio
nybės pagrindą, o jo vieton 
priimti vokiečių tautos mi
tologiją.

GINKLŲ SKANDALAS 
RUMUNIJOJ.

Rumunijos parlamente iš
kelta didelis ginklų skanda
las. Pasirodo, kad buvusis 
karo ministeris, Stefanescu 
Amza, duodavo didelius 
ginklų užsakymus Skodos 
ginklų firmai, mokėjo jai 
aukštas kainas ir paskui da
linosi su ja pelnu.

MEKSIKOJ AREŠTUOTA 
20KOMUNISTŲ.

Šiomis dienomis Meksikos 
mieste komunistai susirinko 
dės Jungtinių Valstijų am 
basada ir pradėjo svaidyt 
akmenimis į langus, nes 
jiems kažin kodėl nepatiko 
naujas Amerikos ambasa
dorius Josephus Daniels. 
Policija 20 komunistų suė
mė. Visi jie bus ištremti į 
koloniją Marias saloje. ,

PIKTADARIAI SUDAR
KĖ KAPINES.

Plymouthe, netoli Bosto
no, nežinomi piktadariai 
nakties laiku sudarkė istori- 
nes kapines, kur palaidota 
daug pirmųjų baltveidžių 
gyventojų. Daug pamiklų 

kiti išvartyti, 
apskaitomi į

DĖL $19,000,000 FRAN 
CUZAI NETEKO 

$160,000,000.
Pereitą rudenį Francuzija 

atsisakė sumokėti Amerikai 
$19,000,000 procentų ųž ka
ro skolas. Dabar Wall Stree- 
to bankieriai apskaitliavo, 
kad dėl tų 19 milionų dole
rių Francuzija neteko $160,- 
000,000 Amerikos biznio.

NUOMARININKAS PRI
GĖRĖ UPELY.

Rochdale, Mass. — Perei
tą nedėldienį čia buvo ras
tas upely prigėręs George 
Makitalo, 16 metų amžiaus 
jaunuolis. Jisai turėjo nuo
mario ligą ir manoma, kad 
apmiręs prigėrė, nes van- 

tik
spausdinti. Tie "pinigai 
butų buvę platinami Bridge-ldėns toje vietoje buvo
porte.

I

pusantros pėdos.

PRIEŠ VYRIAUSYBĘ 
NUSISTAČIUSI KIAULE.

Poznanėj per studentų 
demonstraciją studentai pa
leido išerzintą ir vyriausy
bei nepalankiais parašais iš
margintą kiaulę, kuri žvieg
dama brovėsi per minią..

šitoj demonstracijoj buvo 
sužeista apie 20 žmonių,

feka* J

VIESULAS SUGRIOVĖ 
BAŽNYČIĄ.

Texas valstijoj, netoli 
Corsicanos miestelio, perei
tą nedėldienį audra sugrio
vė juodveidžių bažnyčią pa
maldų meta. Maldininkai 
spėjo išbėgti.

sudaužyta,
Nuostoliai
$1,000.

Z



Antri* Puslapis

VYČIAI “SUSIBUNTAVO 
JO” PRIEŠ KUNIGUS.

Vyčiai yra Amerikos lie
tuvių katalikų jaunimo or
ganizacija. Ji buvo Įkurta 
kun. Kemešio pastangomis, 
kad tarnautų kunigams. Bet 
paskutiniais laikais tarp 
vyčių ir kunigų prasidėjo 
nesutikimai. Naujosios An
glijos klebonų seimelis aną
dien išnešė vyčiams papeiki
mą, kam jie vartoja savo 
organe anglų kalbą.

Dėl to papeikimo vyčių 
organas (“Vytis”) išdrožė 
pasenusiems klebonams ši
tokĮ atsakymą anglų kalba:

“Seimas apgailestautinai pa
smerkia tą faktą, kad talpini
mas angliškų straispnių lietu
vių laikraščiuose reiškia musų 
jaunimo amerikcnizavimą. Jie 
norėtų sustabdyti tą, kas neiš
vengiama. Jie nori supančioti 
musų veikimą *su savo idėjo
mis. Pagaliau, amerikonizavi- 
mas Amerikoj nėra nusikalti
mas. Išmesdami angliškus 
straipsnius iš musų žurnalų, 
mes sakyte sakytume lietuvių 
jaunimui dėtis su kitomis tau
tomis. Naujosios Anglijos žmo
nės sako, kad Ras nemoka lie
tuviškai, tas privalo Išmokti. 
Musų jaunimas tokia pat drą
sos gyslele jiems atsako, kad. 
jei gyveni Amerikoj, tai turi 
mokėti jos kalboj skaityti ir 
rašyti. ‘Vytis’ žino, kad pusė 
jo skaitytojų nepilnai supranta 
savo gimtąją kalbą. Mes neno
rime tąją pusę ignoruoti; at- 
penč, mes nuolatos stengiamės 
įskiepyti tautybės dvasią jų 
širdyse. Rytiečių akys žiuri, 
bet negali matyti.”

Vadinasi, be jokių cere
monijų klebonams per nosĮ! 
Ar tai ne “buntas?”

Bet klebonai nenori mai
sto dvasiai pasiduoti ir sa
vo „Darbininke” sako vy
čiams šitokĮ pamokslą:

“Jus sakote, kad lietuvių 
jaunimo suamerikonėjimas ne
išvengiamas. Bet—daug kas 
neišvengiama, žmogaus mirtis 
neišvengiama, o vis dėlto pasy
viai jai nepasiduodam— viso
kiais budais stengiamės iš li
gos pagyti. Pasaulio pabaiga 
neišvengiama, o vis dėlto žmo
nija dirba, bruzda, progresuo
ja, nors žino, kad viskas kada 
nors žus. Pačios Amerikos pra
žūtis neišvengiama—juk ji ne 
amžina—o užsimink apie tai a- 
merikoniukui—akis tau iška
bins. Pasirodo, kad musų pri
gimtis nelabai mėgsta neišven
giamus dalykus; mėgsta juos 
tik tas, kurs jų nenori išventi. 
vadinasi, tinginys ar bailys.

“Pagaliau, yra buvę tokių 
dalykų, kurie atrodė neišven
giami. bet galų gale jų išveng
ta per pasiryžimą ir ištvermę. 
Caro laikais Lietuvos pražūtis 
buvo neišvengiama. Bet lietu
vių tauta nepasidavė. Ji kovojo 
iš paskutinos. traukė knygas 
kontrabandos keliu, jos vadai 
žuvo kalėjimuose ir Sibire. At
rodė, kad kovoja be vilties — 
mirtis buvo neišvengiama. Ru
sai ir lenkai iš jų juokėsi. Va
dino fanatikais, užsispyrėliais, 
litvomanais — dumias. Bet 
šiandien tie ‘durniai' turi nepri
klausomą valstybę, iš kurios ir 
mums tenka pasididžiuoti. Ir 
taip išvengta neišvengiamo. 
Anot vieno advokato, visksrs 
galima išvengti, apart mirties 
ir taksų mokėjimo.”

Žinoma, argumentuoti ši
tuo klausimu galima labai 
daug, bet dalyko tas nepa
keis. Jaunimas nori būt lai
svas ir su senais klebonais 
jam ne pakeliui.

Kur mokslas niekinamas, ten 
kvailiai laikomi galvočiais.

Cray.

BRUŽAS NETEKO “MU-i 
SŲ RYTOJAUS”.

Lietuvoje buvo labai išsi
platinęs p. Bružo leidžiamas 
ir redaguojamas savaitraštis 
“Musų Rytojus.” Valdžios 
remiamas ir fašistiškų val
dininkėlių uoliai visiems 
brukamas, jis buvo pasiekęs 
jau daugiau kaip 100.000 
skaitytojų tarp Lietuvos kai
miečių. Jam plisti padėjo da 
ir nepaprastai žema prenu
meratos kaina—vos pusė 
lito metams, kuomet “Lietu
vos Ūkininkas” kainuoja 5 
litus metams.

Bet kas aukštai kila, tas 
žemai krinta. Taip buvo il
su “Musų Rytojum”. Jo cir
kuliacija sumažėjo ir p. 
Bružas jau nebegalėjo ji iš
laikyti. Kad išgelbėjus “Mu
sų Rytojų” nuo žlugimo, jį 
turėjo paimti i savo rankas 
tautininkų bendrovė. Re
daktorium tačiau paliktas 
tas pats p. Binžas.*
URUGVAJUJE PASIRO
DĖ NAUJAS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS.
Šiomis dienomis gavome

“Urugvajaus Aidą”. Tai yra 
naujas dvisąvaitinis laikra
štis, kurį leidžia kažin koks 
“Urugvajaus Lietuvių Kliu- 
bas”. Pirmo numerio dvasia 
aiškiai fašistinė. Štai kaip 
jo redakcija atsiliepia apie 
socialistini urugvajiečių lai
kraštį “N. Bangą:”

“Urugvajaus Lietuvių Kliu- 
bas pradėdamas leisti ‘Urugva
jaus Aidą. nori duoti savo skai
tytojams sveiko dvasinio pe
no, nori apsaugoti juos nuo tų 
nucdų. kuriais jau metai mus 
nuodija Lietuvos išdavikai 
plečkaitininkai su Vikoniu 
priešakyje, spausdindami ir 
platindami ‘N. Bangą’.” 
Vadinasi, kas negarbina 

diktatūros, tai tas “išdavi
kas ir plečkaitininkas”. O 
musų akimis žiūrint, savo 
šalies išdavikas yra kaip tik 
tas, kas stoja už diktatūrą.

Apie savo tikslus “Urug
vajaus “Aidas” sako taip: 

“Ne partiniai interesai, pe 
atskirų grupių asmeniniai rei 
kalai rūpės ‘Urugvajaus Ai 
dui’. Jis eina i musų visuomenę 
aukštai iškėlęs tautinę lietuvi
šką vėliavą, eina tarnauti Uru
gvajaus lietuviams, o tuo pačiu 
ir Tėvynei Lietuvai, kurios visi 
taip esame pasiilgę.”

Tai yra gryna demagogi
ja. Jis kolioja socialistus 
“išdavikais” ir nesigėdi sa
kyti, kad partiniai interesai 
jam nerūpės!

Jo pasakojimas, kad jis 
eina “tarnauti tėvynei Lie
tuvai”, yra tuščias burbulas. 
Jo tariamoji “tėvynė”, Į 
smulkmenas nesileidžiant, 
šiandien yra pasidalijus Į 
du griežtai priešingu abazu: 
iš vienos pusės stovi gink

luota tautininkų partija, ku
ri nepripažįsta gyventojams 
jokių teisių ir valdo juos 
smurtu: o iš kitos pusės sto
vi liaudis, kuri yra griežtai 
priešinga diktatūrai ir rei
kalauja seimo.

Kuriai gi pusei “Urugva
jaus Aidas” nori tarnauti? 
Abiem juk tarnauti negali
ma, taip kaip negalima tuo 
pačiu laiku sėdėti dviejose 
vietose.

“Urugvajaus Aidas” pats 
parodo, kad jo pasakos apie 
vienybę yra tuščias daiktas, 
nes paskutiniame savo pus
lapy jis rašo, kad vieno plau
ko tautininkai negalėjo U- 
rugvajuje sugyventi vienoj 
sąjungoj ir suskilo. Ir tuo
jaus po to skilimo nakties 
laiku buvo ištepta degutu 
“Tautininkų Kliubo” iška
ba.

Gražus tautiškos vienybės 
pavyzdis!
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“VIENYBĖ” PATARIA
SMETONAI SEKTI 

HITLERĮ.
“Vienybė” mano, kad 

tiems, kurie neremia val
džios, reikia “rykštės”. Ji 
žavisi Hitlerio taktika. Sa
ko:

“Reicho rinkimų '-metu, jis 
uždarinėjo ir persekiojo visą 
internacionalistų spaudą ir vei
kimą. Neleido laikyti susirinki
mų. ruošti demonstracijų, nau
dotis radio ar kitomis priemo
nėmis prieš fašistus veikti ir 
agituoti. Ta drausmė lygiai pa
lietė visus internacionalistus: J 
komunistus, socialistus ir cen
tristus (katalikus). Net buvu
siam Vokietijos katalikui 
premjerui Brueningui Hitleris 
neleido kalbėti ir lygiai grąsi- 
no, kaip komunistus ir socialis
tus. barbariškai sutremti, jei 
bandys veikti prieš jo patrio
tiškus siekius’”

Todėl “Vienybė” norėtų, 
kad ir p. Smetona taip da
rytų. Štai kaip ji rašo savo 
38-tame numery:

“Kada Lietuvą valdė Rusų 
žiaurus ir despotiški carai, mu
sų kunigija, be išimties, buvo 
labai carams paklusni. Kada 
dabar valdo brolis lietuvis ir 
praktikuojąs katalikas Anta
nas Smetona, jie prieš jį kursto 
maištą, siekia jo gana žmoniš
ką ir minkštą valdžią nuversti 
ir Įsteigti kunigijos biurokra
tišką oligarchiją. Jei p. Smeto
na pasimokytų iš Hitlerio pa
vyzdžio ir parodytų jiems ryk
štę. jie pasidarytų jam paklu
sniausi pavaldiniai. Daug ne
reikėtų nuveikti: uždaryti jų 
kurstančią spaudą, likviduoti 
jų organizacijas, atskirti baž
nyčią nuo valstybės įvesti Ci- 
vilę Metrikaciją ir pasakyti, 
kad jų- vieta—bažnyčioj. Pa
matytum, kad jokių katalikiš
kų akcijų nebūtų, ir tautos są
monės kėlimui nei nesipriešin
tų. bet per bažnyčias padėtų.”

“Vienybė” čia labai ne- 
nuosaki. Ji piktinasi buvu
siais carais kad jie bu- 
įvo “žiaurus” ir “despotiški”,
1 ir tuo pačiu laiku norėtų, 
kad toks pat despotas butų 
p. Smetona. Kur gi čia logi
ka?

“Vienybė” taip pat klysta 
sakydama, kad persekioja
ma opozicija valdžiai “pa
dėtų”. Da niekas pasauly 
negirdėjo tokio dalyko, kad 
engiamas žmogus padėtų sa
vo engėjui. Net asilas per
daug engiamas pradeda 
spardytis, o kaipgi protau
jantis žmogus gali savo prie
šą remti?

Žinoma, turint savo ran
kose ginkluotą jėgą, laiki
nai galima savo oponentą 
sutremti. Diktatoriai taip ir 
daro. Bet ar ilgai diktatoriai 
viešpatauja? Kuo jie žiau
resni, tuo trumpesnis jų am
žius. Gal ilgiausia iš visų 
diktatorių laikėsi Rusijos 

caras. Bet koks užtai buvo 
jo galas!

Mes klerikalizmui nepri- 
tariam ir patys su juo kovo
jam. Bet kova gali būt tik
tai idėjinė ir kultūringa, o 
ne “rykštės”. Nes jeigu pri
pažinti “rykščių” principą, 
tai jau tuomet jĮ reikėtų 
praktikuoti visuomet, nežiū
rint kuri partija bus val
džioje, Na, o kaip “Vieny
bei” patiktų, jeigu katalikai 
paėmę valdžią Į savo rankas 
pradėtų “rykštes” taikyti 
prie tautininkų kailio? Ar 
nepradėtų ji rėkti, kad tai 
žiauru ir despotiška?

AUKŠČIAUSIA APMO
KAMAS LIETUVIŠKO 

LAIKRAŠČIO RE
DAKTORIUS.

Lietuvos laikraščių prane
šimu, naujam “Lietuvos 
Aido” redaktoriui, Ignui 
Šeiniui, esą mokama 2,500 
litų Į mėnesį ir prie to da po 
50 centų už kožną eilutę, ką 
jis pats parašo.

Tai turbut d a pirmas at
sitikimas pasauly, kad lie
tuviško laikraščio redakto
riui butų mokama tokia di
delė alga, ir da tokiais sun
kiais depresijos laikais, 
kaip dabar!

Iš kur gi ponai tautininkai 
gauna tiek pinigų? Iš mo
kesčių, žinoma. Jeigu ūki
ninkas neturi iš ko mokes
čių užsimokėti, tautininkai
parduoda jo ukĮ iš varžyti- na” duona?

nių, kad turėtų iš ko sau ir 
savo sėbrams riebias algas 
užmokėti.

Darbo žmonės, kurie dir
ba naudingą kraštui darbą, 
gauna tik po 2 litu Į dieną, o 
fašistiškas plunksnabraiža, 
kuris garbina diktatūrą, 
gauna po 2,500 litų Į mėne
si ir, jei netingi, gali para
šyt Į dieną 500 eilučių ir 
gauti da 250 litų i dieną 
“extra”.

Ar tai ne pasipiktinimo 
vertas reiškinys!

ŠUKYS-SAKALAUSKAS
IŠVYKO RUSIJON.

“Laisvė” praneša, kad 
šiomis dienomis Rusijon iš
vykęs Sakalauskas su savo 
žmona. Girdi:

“Visi gerai žinome draugus 
Sakalauskus. Jie didžiąją dalį 
savo gyvenimo yra praleidę 
darbininkų judėjime ir kovose. 
Visiems yra nesmagu, kad tie 
draugai apleis mus. Bet sykiu 
ir linksma, kad jie važiuoja į 
darbininkų tėvynę. Mes žino
me, kad jie taip pat ištikimai 
ir tenai darbuosis delei darbi
ninkų klasės.”

Kalbamas čia Sakalaus
kas yra Juozas Šukys, buvęs 
kitą syk veiklus Lietuvių So
cialistų Sąjungos darbuoto
jas. Jis ilgą laiką gyveno 
Brooklyne ir darbavosi L. S. 
S. 19-toj kuopoj. Paskui bu
vo persikėlęs Philadelphi- 
jon, kur buvo “Kovos” ad
ministratorium. Skilus so
cialistų judėjimui, Šukys nu
ėjo su komunistais. Už kur
stymą žmonių karo metu 
neiti kariumenėn jis buvo a- 
reštuotas ir nuteistas kalė ji- 
man.

Po to Juozas Šukys apsi
gyveno Grand Rapids mies
tely, Michigano valstijoj, 
pakeitė savo pavardę Į Sa
kalauską ir viešame gyveni* 
me jau nebesirodė. Dabarti
niu laiku jis turi būt jau se
nas žmogus. Dirbti Rusijos 
fabrikuose jis vargiai galės. 
Gal už nuopelnus komuniz
mui jam bus duota “kazio-
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KAS YRA TECHNO
KRATAI?RAŠO

Inž. A P. Gabrėnas.

Vėlesniuoju laiku Ameri
kos spauda labai daug rašė 
apie technokratus ir jų dar
bus. .Lietuvių laikraščiai 
juos irgi minėjo, bet labai 
trumpai. Kadangi apie tris 
mėnesius atgal niekas nei 
žodžio negirdėjo apie tech
nokratus, ir kadangi dabar 
yra tonai literatūros išlei
džiama apie juos, tai aš 
norėčiau supažindinti ir lie
tuvius su tais žmonėmis.

Visųpirma: kas yra tie te
chnokratai ir kokie jų sie
kiai? Į šiuos klausimus te
chnokratų priešai atsakinė
ja savotiškai, diskredituoda
mi tuos žmones publikos 
akyse. Bet iš šalies žiūrint 
atrodo kad technokratai yra 
sąžiningi žmonės ir kad jie 
dirba visuomenės gerovei.

Technokratai yra mokslo 
žmonės. Į jų grupę yra su
sispietę inžinieriai, ekono
mistai, technikos specialis
tai ir kitų mokslo šakų tyri
nėtojai. Jų priešakyje yra 
C o 1 u m b ijos Universiteto 
profesorius Howard Scott. 
Jis yra mechanikos inžinie
rius. Keletas mėnesių atgal 
jis ir jo kolegų grupė pradė
jo nuodugniai tyrinėti Ame 
rikos žmonių ekonominį ir 
socialį gyvenimą. Jie užsi
brėžė šimtmečio laikotarpi 
nuo 1830 iki 1930 metų.

Technokratų siekiai yra 
šie: visų pirma jie nori'su
rinkti šalies turtų statistiką. 
Jie nori apskaičiuoti žalios 
medžiagos, būtent anglių, 
geležies, aliejaus, vandens 
jėgos šaltinius, dirbamos že 
mės ir miškų plotus. Jie nori 
sužinoti kiek tų turtų mes 
turime, kokiu greičiu mes 
juos vartojame, ir kaip ilgai 
dar jų mums užteks.

Toliaus jie studijuoja per
mainas, kurios Įvyko per 
šimtą metų dėka technikos 
ir mechanizmo išvystymui; 
kokios intakos tos permai
nos turėjo maisto ir drapanų 
gamybai, namų statybai ir 
kaip keitėsi žmonių socialis 
gyvenimas.

Žodžiu sakant, jie nori su
rasti, kiek naudos žmogui 
atneša jo išmokymas pakin
kyti gamtos pajėgas Į dar
bą, kuri pirmiau jis turėjo 
savo jėga atlikti.

Toliaus, technokratai stu
dijuoja politinę ir ekonomi
nę tvarką—produkcijos me
todą ir produktų vartotojų 
galimybę tais produktais 
naudotis.

Iki šiol ta maža techno
kratų grupelė dirbo sau ty
liai, kaip kad visi mokdo 
žmonės dirba, ir niekas apie 
juos nieko nerašė. Žinoma, 
negalima nei norėti, kad jie 
per tą trumpą laiką ir tokio
mis mažomis pajėgomis bu
tų galėję atlikti daug pla 
čiai užsibriežto darbo. Bet 
ką jie surado dar tik pačio, 
pradžioj, ir tai jau nustebi
no visą pasaulį ir sukėlė di
džiausi riksmą kapitalistinė 
spaudoj. Tik pora ar trejetą 
mėnesių atgal technokratai 
išleido savo pirmutinį ra
portą. Tas jų raportas susi
deda tik iš keturiolikos tūk
stančių žodžių. Bet jis tiek 
rado sau priešų, kad net to 
nais literatūros ir kitokh, 
šlamštų yra spausdinama 
tam importui diskredituoti.

Tame raporte yra sakoma, 
kad Jungtinių Valstijų gy
ventojas neturėtų ilgiau dir
bti produktyvį darbą, kaip 
15 metų. Nuo 25 metų am 
žiaus iki 40 jis turėtų pašvę
sti produktyviam darbui 
Bet ir tame laikotarpy, prie 
dabartinės technikos tobu
lumo, jam užtektų dirbti 
tiktai keturias dienas į są

vaitę ir keturias valandas į 
dieną, jeigu darbo vaisiai 
jutų teisingai išdalinami ir 
jeigu jis pasitenkintų šiuo 
laiku vidutiniai gyvenančio 
amerikcro gyvenimo sanly- 
gomis. Technokratai suran
da, kaį matuojant gyveni
mo normą tam tikrais e- 
nergijos vienetais, kinietis 
suvartoja tik 2000 kilogra
mų kalorijų, kuomet abelnas 
amerikietis suvartoja 150,- 
000. Tas parodo, kad abelno 
amerikiečio gyvenimo san- 
lygos yra 75 kartus geresnės 
negu abelno kiniečio.

Tai reiškia, jei gyvenimo 
normos butų matuojamos 
valgiu, amerikietis turėtų 
suvalgyti 75 kartus daugiau 
už kinietį to paties ar jam 
lygaus valgio; jei matuoti a- 
valine, tai amerikietis turėtų 
sunešioti 75-kias poras če
verykų i kiniečio vieną; jei
gu taikyt transportacijos 
mastą, tai amerikietis nuva
žiuos 75 mylias, o kinietis 
tik vieną Į tą patį laiką; o 
kasant grabę, amerikietis iš
kas 75 pėdų ilgio, kuomet 
kinietis tik vieną pėdą to 
paties pločio ir gylio.

Suprantama, kad ameri
kietis negali sunešioti nei 
suvalgyti 75 kartus daugiau 
už kinietį. Bet amerikietis 
savo kasdieniniam gyvenime 
vartoja tokius patogumus, 
apie kuriuos kinietis nėra 
nei. sapnavęs. Kuomet kinie
tis kruvinomis kojomis vai
kšto po dygliuotas pakrū
mes, amerikietis puikiais če- 
verykais apsiavęs vaikščioja 
lygiais kaip stalas šalygat- 
viais. Kuomet kinietis vel
kasi į miestą purvinais ke
liais su baigiančia dvėsti 
kumelaite, amerikietis zvim
bia gražiam automobiliuje 
cementuotu keliu. Kuomet 
kinietis gyvena iš dumblo 
nulipintoj palapinėj, ameri
kietis gyvena puikiuose na
muose su elektros šviesa, ga
re šilima, maudynėmis su 
šiltu ir šaltu vandeniu, turi 
radio, namie ir kitokius gy
venimo patogumus.

Technokratai Columbijos 
Universitete užsibrėžė išstu
dijuoti net tris tūkstančius į- 
vairių produktų—jų šalti
nius ir jų produkcijos meto
dus per paskutinį šimtmetį. 
Pereitą vasarą jie baigė 150 
produktų tyrimą, ir pasirodė 
tikrai stebėtini dalykai.

Plieno išdirbystėj’ 1927 
metais vienas darbininkas 
pagamino tiek pat plieno, 
kiek 1887 metais pagamin
davo devyni darbininkai į tą 
patį laiką. Geležies gamy
boj šiandien vienas darbi
ninkas pagamina tiek pat 
geležies, kiek penkiasde
šimts metų atgal 650 dar
bininkų pagamindavo per tą 
patį laiką, šiandien vienas 
darbininkas pagamina 9,000 
sykių daugiau elektros lem
pučių negu jis jų pagamin
davo 1914 metais per tą patį 
laiką, šiandien ima 90 dar
bo valandų padaryti vieną 
automobilį, kuomet 1907 m. 
imdavo 1300 darbo valandų 
padaryt daug menkesnį au
tomobilį.

Skaitant apie tokius tech
nokratų iškeltus faktus, 
žmogų verčia abejoti, ar 
jie nepamiršo ko nors įtrau
kti į tas skaitlines; o gal jų 
paišelis paslydo per toli į 
kairią pusę?

Bet kuomet per praeitą 
šimtmetį technologai tik ir 
terodė pasauliui stebuklus, 
išrasdami garinę mašiną, 
automobilį, telegrafą, tele
foną ir pagaliau radio, tai jų 
šitomis skaitlinėmis sunku 
netikėti.

(Pabaiga ant 6-to puslapio).
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To niekas nepeikia

ANTROS KUN. SVAGtDtlO MISIJOS 
TAUTIŠKAME NAME. 

MONTELLO, MASS.

300 darbininkai per dieną i 
padirba tik vieną traktorį. 
Kiek fordui reikia darbinin-

Ši Rakieta Kilsianti 50 Mylių.

Musų Tautiškame Name 
įvyko jau antros kun. Švag- 
ždžio prakalbos. Žmonių 
buvo gana daug. Svarbu su
prasti šitų prakalbų tikslą. 
Seniaus kunigas buvo griež
tai nusistatęs prieš Tautišką 
Namą, kuris jam išrodė “be
dievybės tvirtove”. Visas sa
vo pramogas jisai ruošdavo 
šv. Roko svetainėj, kur susi
rinkdavo, žinoma, tiktai vie
ni jo parapijonys. Laisvų 
žmonių jisai vengė ištolo ir 
drausdavo savo parapijo- 
nims su laisvamaniais mai
šytis. Keliatas metų atgal jis 
pasakė: “Kaip nėra galima 
sumaišyti vandenį su alyva 
ar ugnimi, taip negalima 
maišyti katalikų su laisva
maniais ir bedieviais”.

Dabar kun. Švagždys pats 
pradėjo “vandenį su alyva 
maišyti.” Tai parodo, kad 
kunigo beriami žodžiai nėra 
šventi ir neturi jokios reikš
mės. Jis keičia savo nuomo
nę ir taikosi prie aplinkybių, 
kaip ir kiekvienas biznie
rius.

Keli metai atgal sąlygos 
čia buvo kitokios. Pažangių
jų lietuvių organizacijos bu
vo stiprios ir jų intaka buvo 
didelė. Katalikui tuomet 
atėjus į laisvamanių susirin 
kimą, pastarieji tuoj steng
davosi patraukti jį savo pu
sėn, siūlydavo jam savo 
literatūrą. Nors katalikas ir 

. kratydavosi iš kaito nuo 
“bedieviško” laikraščio, bet 
agentas paimdavo jo adre
są, ir katalikas parėjęs kurį 
nors vakarą iš darbo jau ra
sdavo “Keleivį” ar kitą lais
vos minties laikraštį. Pas-

darė ir viena ių griauja, kad k5 .per dieną vienam trakto- 
nereikėtų valdžiai taksų mo- rIul padaryti, tai as nežinau,
keti; vyriškus čeverykus da
rys tik Middleboroj. Dvi 
didelės dirbtuvės, priklau
sančios Church Alden ir C. 
S. Marshall firmoms, stovi 
uždarytos jau kelinti metai.

Monteliieti*.

PA.PITTSBURGH,

Karosienės misijos apie 
“stebuklų” žemę. Ji pralen

kia net ir “biblistus”.
Balandžio 1 d. Pittsbur- 

gho bimbiniai komunistai 
buvo surengę komunistiškas 
misijas apie Sovietų Rusiją 
ir buvo parsitraukę misijo- 
nierką Karosienę. Aš irgi 
turėjau progos pasiklausyti 
tų misijų ir išgirsti daug 
“stebuklų” apie Sovietų Ru
siją. Ir tai ne iš kokių laikra
ščių arba kokių ten kalbėto
jų, kurie nėra buvę Sovietų 
Rusijoj ir nieko nežino, bet 
iš draugės Karosienės, kuri 
ką tik grįžusi iš Sovietų že
mės pasakojo ką savo aki
mis yra mačius, ir ausimis 
girdėjus. Ji papasakojo 
mums tokių dalykų, kokių 
da nebuvom girdėję.

Kaip aš atėjau salėn, pra
kalbos jau buvo pradėtos ir 
klausytojų buvo apie 50. 
Karosienė jau kalbėjo apie 
savo kelionę per Vokietiją, 
Olandiją, Lietuvą ir Latvi
ją, piešdama tų šalių labai 
tamsų ir beviltį paveikslą, y- 
pač Lietuvoje ji mačiusi bai
siai vargingą žmonių padė
tį; Latvijoj irgi negeriau. 
Vien vargas ir skurdas, daug 
blogiau negu buvo prie caro 
Mikės. Bet kaip tik Karo-

, .x , . sienė pasiekė Sovietų Rusu
^aitJ?ta ^ai^rasti’ katalikas • tuojaus persimainė visas 
pradėdavo protauti. Nuėjęs Jalfčia jos ak ne.
parapijos susmnkiman jis ^maį, „upiyžnsiq ir pavar-

gūsių žmonių, nei padvėsu
sių kumelkų, nei sukripusių 
bakužių, čia matosi tik rau
doni ir skaistus darbininkų 
veidai, kurių nevargina jo
kie rūpesčiai dėl rytojaus. 
Visi gerai apsirengę ir poni
škai pavalgę. Sukripusių ba
kužių visai nėra. Matosi tik 
didžiuliai kolektyviški u- 
feiai, o vietoje padvėsusių 
kumelkų tik tratoriai trata- 
tuoja ir mašinos ūžia.

Bet draugė Karosienė pa
miršo paaiškinti, kaip tie 
kolektyvai išrodo: ar taip, 
kaip kitąsyk išrodydavo Lie
tuvoj didieji dvarai su ku
metynais, ar kožną šeimyna 
turi atskyrus namus su sek
lyčiomis ir kitais paranku- 
mais, kaip Lietuvos ūkinin
kai?

Karosienė pervažiavusi 
Latvijos rubežių tuojaus pri
buvo į Maskvą, apvažiuoja 
kitus didžiosios Sovietų mie
stus ir pasiekia net Tiflisą, 
tik turbut pamiršo pasakyti, 
kad Tiflisas, tai buvusios 
nepriklausomos Gruzinų 
Republikos sostinė, kurią 
Sovietų raudonoji armija 
sutrempė. Daugiausia mums 
Karosienė pasakojo apie 
Maskvą, Leningradą, apie 
traktorių dirbtuvę, apie au
dinyčias ir apie kitas Sovie 
tų žemės mandrybes.

Visos jos pasakos buvo 
paremtos “faktais”, nuošim- 
Sais apskaitliuotos. Pavyz
džiui, ji mums pasakojo apie 
traktorių dirbtuvę, kurioje 
dirba 30,000 darbininkų ir 
padaro po 100 traktorių kas 
dieną. Tik gerbiamieji įsitė- 
mykit, 30,000 darbininkų 
per dieną padaro 100 trak
torių kas diena. Nors aš ir 
nieko nenusimanydamas a 
pie' “Teknokratiją”, vis dėl
to išskaitliavau, kad Sovietų

jau imdavo reikalauti iš kle
bono atskaitų: Parodyk, je- 
gamasčiau. kiek tu pinigų iš 
mus per metus paimi ir kur 
juos padedi!

Tai ve, kodėl tuomet kun. 
Švagždys bijojo “alyvą su 
ugnimi maišyti”.

Dabar gi dalykai susidėjo 
kitaip. Montelloje susitvėrė 
lietuvių metodistų parapija 
ir jai pradeda gerai sektis. 
Nelabai senai ji statė dra
mą Tautiškam Name. Pavy
ko gerai. Kunigas Švagždys 
čia pamatė sau naują pavo
jų. Kas bus, jeigu Tautišką 
Namą užvaldys metodistai? 
Ponui Švagždžiui metodis
tai gali būt pavojingesni da 
ir už “bedievius”.

Dėl to, matyt, jis nutarė 
pats skinti kelią į Tautišką 
Namą. Atsiveda čia savo ka
talikus ir sako prakalbas. 
Bolševikai pažangias orga
nizacijas sudemoralizavo ir 
patys pakriko, todėl kun. 
Švagždys mato progos užka
riauti Tautišką Namą.

Nežiūrint kokiais tikslais 
kun. švagždys “ugnį” su a- 
lyva maišo”, mes, laisvama
niai, turime priimti katali
kus mandagiai. Gal tas duos 
mums daugiau progos supa
žindint juos su tikrais dar
bininkų reikalais ir padaryt 
iš jų gerus draugus ir kove 
tojus už šviesesnę musų atei
tį.

Tai tiek apie katalikus.
Brocktone didžiulės čeve

rykų dirbutvės pradėjo nyk
ti. Douglas kompanijoj įvy
ko reorganizacija: z‘com- 
mon stock” akcijos tapo pa
naikintos, o liko tik “pre- 
ferred” akcininkai. Geo. E. 
Keith Co. turėjo tris dide
lius bildingus, kuriuose bu
vo daromi vyriški eeverykai. 
Dabar visus 3 triobėsius už-

bet gal nedaugiau kelių de- 
sėtkų. Aš norėjau Karosie
nės paklausti, kiek Sovietų 
traktorius kainuoja, jei tris 
šimtai darbininkų dirba per 
dieną iki padaro vieną trak
torių, bet neturėjau progos, 
tai taip ir liko.

Karosienė pasakojo apie 
audinyčias, apie vaikų prie
žiūras, ir pasakojo kad So
vietuose divorsai visai ma
žėja ir kad su laiku visai iš
nyksią, nes darbininkai te
nai yra aprūpinti ir jie apsi- 
veda vien tik dėl meilės, 
kuomet Amerikoj divorsu 
kas kartas vis daugiau, ir 
tai dėl tos priežasties, kad 
čionai vargas ir skurdas 
viešpatauja. Bet mano glum- 
na galva vistiek negalėjo su
prasti tų Karosienės aiški
nimų apie divorsu priežas
tis. Jei divorsu priežastis 
butų tik neturtas ir vargas, 
tai Hollywoode tarp kinta
mųjų paveikslų artistų ne
turėtų būti nei vieno divor- 
so, nes filmų “žvaigždės” 
čia turbut truputį geriau gy
vena ir turi geriau užtikrin
tą rytojų, negu patys didieji 
komisarai, bet Hollywoode 
yra daugiau divorsu negu 
kur kitur. Tai reiškia, kad 
divorsu priežastis gludi ne 
vien ekonomijoj.

Sovietų 7 metų amžiaus 
vaikai esą mokytesni ir dau
giau žiną negu Amerikos 
mokyčiausi žmonės. Sovietų 
7 metų vaikas sukritikuoja 
mokyčiausi amerikoną. O 
jei netikit, tai štai jums ir 
faktai: kaip Karosienė va
žinėjo spalių mėnesyje po 
Sovietų žemę, tai Sovietų 
vaikai jau žinojo,' kad 
Rooseveltas bus išrinktas 
prezidentu, o Amerikoj net 
ir mokyčiausi žmonės neži
nojo kas bus išrinktas iki 
po rinkimų.

Man prisiminė tūlas atsi
tikimas Lietuvoj apie Dievo 
švogerio vaikus, klausantis 
Karosienės apie Sovietų vai
kų mokytumą. Kitąsyk Lie
tuvoje Vieliuonos miestely
je buvo didelis davatkinas ir 
jis apsivedė su davatka, tai 
apylinkės žmonės tą davat- 
kiną vadindavo’ “Dievo švo^ 
geriu” ir sakydavo, kad 

Dievo švogerio” vaikai da 
nemokėdavo šnekėti, o jau 
labai gerai poterius sukal
bėdavo. Karosienės pasakos 
apie Sovietų vaikų mandru- 
mą ir mokytumą pilnai ati
tinka “Dievo švogerio” vai
kams.

Galima butų ir daugiau 
parašyti apie Karosienės ne
sąmones, bet užteks ir to, ką 
parašiau, kad supratus, ko 
vertos jos tos mulkinimo mi
sijos. Ji pralenkia net bibli
stus.

Ernestas Loebell, vokiečių tarp-planerinės draugijos narys, 
kuris čia parodytas kairėj pusėj, aiškina vienam amerikonui 
Clevelande konstrukciją naujos rakietos, kuri galėsianti kilti į 
dangaus mėlynę 50 mylių. Rakieta bus varoma sprogimais ga 
žolino su skystu oksigėnu.

Chicagos Parodos Komitetas Skelbia
“Lietuvių Dienos Karalaitės” Konkursą.

KVIEČIA AMERIKOS IR KITŲ KRAŠTŲ LIETU
VAITES KONKURSE DALYVAUTI.

Rinks “Karalaitę” ir jos “svitą” Lietuvių 
Dienos iškilmėms, liepos 16 dieną.

Chicagos Pasaulinės Pa- tuvių Paroda”, surengta 
rodos Tautinių Grupių Lie- nuošalyje nuo Pasaulinės 
tuvių Sekcija (Parodos lie- Parodos.
tuvių komitetas) paskelbė
'Lietuvių Dienos Karalai

tes” konkursą, kurį Chica-i 
gos lietuvių visuomenė, de- 
egavusi komitetą rūpintis 
ietuvių dalyvavimu Paro

doje, rekomendavo susirin-5

(Be parašo).

SLA. REIKALAI.
Keliatas pastabų SLA. 

Pild. Tarybai.
. , . , , _ 1. Klausimas, kodėl Pil-kime, jvykufiame kovo 17 domoji Taiyba nelšrinko

Viešas Laicrence’o Lietuvių Tautinės 
Parapijos Pareiškimas.

Matydami rymiškos spau-' dirbs, tai yra labai gerai su 
dos norą diskredituoti vieti- prantama ne tik mums, 
nį kleboną prieš visuomenę, Taut. Bažn. nariams, bet ir 
o drauge ir prieš musų para- kiekvienam protaujančiam 
pijos narius, turime pareikš- žmogui. Todėl netik musų, 
ti rymiškai pusei štai ką: Latvrence’o parapijos na-

1. Kad kun. Valadką mu- nai, bet ir kitų Tautiškų ba
sų tautinei parapijai L#w- žnyčių nariai privalo supra- 
rence davė ne' rusų vysku- sti? kad juo daugiau žmogus 
pas, bet T. Bažnyčios vysku- kuriai nors partijai yra išti- 
pas Hoduras. kimesnis ir daugiau su atsi-

2. Kad šmeižtai taikomi davimu dirba, tuo daugiau 
kunigui Valadkai iš rymie- priešingu partijų žmonės 
čių pusės neturi Tautiškos ant tokių užsipuldinėja 
Bažn. nariams reikšmės, nes 1’J

PITTSBURGH, PA.

Dr. Vinikas laimėjo SLA. 40 
kuopoj.

Balandžio 2 d. SLA. 40 
kp. turėjo mėnesinį susirin
kimą, kuriame buvo renka
mas ir Centro Sekretorius. 
Balsavimo pasekmės tokios: 
Dr. J. M. Vinikas gavo 37 
balsus, Raginskas 6 balsus. 
Buvo tikimasi, kad Ragins
kas daug daugiau balsų 
gaus, nes 40 kuopoj randasi 
keletas taip vadinamų “Vie
nybės“ tautininkų ir jie “sil
kino” už Raginską.

Jei Raginskas tik tiek te- 
laimėjo 40 kuopoj, tai kitose 
Pittsburgho ir apylinkės 
kuopose visai nieko nelai
mės. Nary*.

Tautiška Bažnyčia nejieško 
rymiško kunigo, bet tokio 
kunigo, kuris su rymiška ba
žnyčia neturi jokių ryšių.

3. Kad jei kun. Valadka 
yra rašęs kun. Balkunui lai
škus, tai dar prieš doros ir 
moralybės principus niekuo 
neprasižengė.

4. Kad kun. Valadka yra 
rimtas ir doras savam dar
be, tai geriausiai suprantam 
iš jo trumpo buvimo Ame
rikoje.

Per tris ir pusę metus A- 
merikoj būdamas jis padarė 
daug gražaus darbo. Pavyz
džiui, Scrantuose jo rūpes
čiu pastatyta nauja ir graži 
Tautiška bažnyčia; Wilkes- 
Barre suorganizuota parapi
ja ; įneštas naujas ideališkas 
gyvenimas Lawrenco Tauti
škoj parapijoj; pagamintas 
ir atspausdintas mišiolas lie
tuvių kalboje jo paties rū
pesčiu; išleista brošiūrėlės: 
Ar reikalinga mums Tauti

ška Bažnyčia”, “Vieninte
lis kelias”, “Pasikalbėjimas 
su Jėzuitu Bružiku”, o da
bar jo rūpesčiu yra leidžia
mas L. T. Bažn. organas 
“Tiesos Balsas”.

5. Kad mes nei kiek ne- 
liudime turėdami kun. Va
ladką savo tarpe, gi rymiški 
užsipuldinėjimai prieš jį 
mums tik parodo, kad kun. 
Valadka yra didelis pavojus 
rymiškai bažnyčiai. Del to 
rymiečiai ir bando jį prieš 
visuomenę žeminti.

6. Kad juo daugiau rymi
škas smakas bandys kun. 
Valadką šmeižti, tuo dau
giau mes jį gerbsime.

7. Kad mes į kun. Valad - 
kos praeities gyvenimą nesi
giliname, nes mes pilnai įsi
tikinę iš “Darb.” paduotos 
auto-biografijos, kad kun. 
Valadka nėra niekuo nusi 
kaltęs, tik nuo septintų me
tų savo amžiaus savo jauny
stę praleido mokslui.

8. O kad rymiška bažn. 
seniau kritikavo kas ne su ja 
ėjo, dabar kritikuoja kas ne 
su ja dirba ir ateity šmeiš 
visus tuos, kurie ne su ja

Todėl įvertindami mes 
kun. Valadkos darbą, kurio 
tikslas yra ištraukt mus lie
tuvius iš po svetimųjų jun
go. esame jam dėkingi už jo 
pasišventimą ir triūsą ir vi
suomet busime pasiryžę būt 
su juom ir dirbt su juom.

K. Vidunas, pirm.,
J. Krigaliunas, kasier., 
J. Piesliak, kasos glob.

KP.DETROITO SLA. 352 
REZOLIUCIJA.

Susirinkę 5 kovo Lietuvii 
Svetainėj, kampas 25 gat
vės ir Vernor Highway, mes 
išnešame protesto rezoliuci
ją prieš P. T. dėl bereikalin- Pabarti, 
gai daromų išlaidų šaukiau 
posėdžius rinkimui sekreto
riaus, kurio suvažiavę ne 
renka, bet bereikalingai gin 
čijas ir nesilaiko konstrįu 
cijos. Taigi mes griežtai rei
kalaujame, kad sekretoriaus 
vieta butų užpildyta sekan 
eiam suvažiavime pagal 
L. A. konstitucijos nurody
mą.

2. Mes reikalaujame, kac 
prezidento ir iždininko pa 
gelbininkai butų panaikinti, 
nes jie neša didelę žalą Su
sivienijimui. Mes griežtai 
reikalaujam, kad P. T. kuo- 
greičiausia narių reikalavi 
mus patenkintų.

Komisija:
Jonas Kibartas,
F. Praškevičių*,
Ona Raškauskienė.

P. S.—Šitokia rezoliucija 
buvo nusiųsta į musų orga
ną “Tėvynę”, bet išėjo 4 są
vaitės, o ji vis netelpa. To
dėl jos kopija talpinama 
“Keleivyje."

d.
Konkurso tikslas bus iš

rinkti tipingiausią ir gra
žiausią lietuvaitę karalaite 
Lietuvių Dienos” iškil

mėms, kurios įvyks Pasau
linėje Parodoje liepos 16 
dieną. L

Sekcija kreipiasi į visas 
Amerikos ir kitų kraštų lie
tuvaites ragindamas kon- 
kursan įstoti, kad dalyvautų 
kuo didžiausias skaičius 
kandidačių į “Karalaitę” ir 
jos “svitą”, į kurią bus pa
rinkta 12-ka kitų mergaičių.
Viso, konkurso teisėjai iš
rinks tryliką lietuvaičių, o 
vėliau iš jų tarpo išrinks 
“Karalaitę”. Laimėjusi titu 
lą ir jos “svita” dalyvaus vi
sų iškilmių atidarymo cere
monijose ir jose oficijuos.

Lietuvaitės, pageidaujan
čios šiame konkurse daly
vauti, turi kreiptis į Lietuvių 
Dienos Karalaitės Komitetą,
3917 So. Halsted st, Chica
go, III., ir paprašyti, kad 
prisiųstų tam tikrą kuponą, 
kurį reikia išpildyt ir jį iš
pildžius, prisiųsti sekcijai su 
savo fotografija.

Išrinktosios lietuvaitės 
bus pakviestos atvykti Chi- 
cagon, kur joms bus suteik
tos atatinkamos dovanos ir 
insignia. ,

Lietuvių Dienos progra-mos Tarybos cenzūra užda- 
man įeis Chicagos ir apielin-: rė mums organo “Tėvynės” 
kių jungtinis chorų dainavi- skiltis. Klausimas: kam 
mas, solistai, lietuvių liau- mums reikalingas organas, 
dies šokiai, Lietuvos ir J. jeigu mfes negalime jame iš- 
V. valdžių atstovų ir Ameri- reikšti savo minčių? Kokią 
kos lietuvių veikėjų kalbos, teisę Taryba turi su musų 
orkestrai ir gyvi paveikslai, organu taip elgtis? Juk mes 
vaizduoją Lietuvos praeitį leidžiam laikraštį visai or- 

Be to, Lietuvių ganizacijai, o ne vien tik 
Sekcija rengs eilę kitų iš- Tarybai.
kilmių, tarp kurių bus “Lie- Jonas Kibartas.

kretoriaus tuojaus ant vie
tos, kaip tik p-lė Jurgeliutė 
rezignavo, iš teisėtų kandi
datų, pagal konstitucijos nu
rodymą? Tuomet butų iš
vengta daug nereikalingų 
išlaidų ir nebūtų buvus su
tremta narių valia, pareikšta 
.visuotinu balsavimu.

2. “Tėvynė” sako, kad Ap
draudos Departamentas rei
kalauja kokių ten patvarky
mų pildymų. Bet mes žinom, 
kad Apdraudos Departa
mentas laukė iki reguliario 
P. T. suvažiavimo.

3. Mes matome, kad Pil
domoji Taryba nesistengia 
mažinti organizacijos išlai
dų, bet daro priešingai. Vir
šininkai nepaleidžia savo 
pagelbininkų ir da nori pa
didinti Centre darbininkų 
skaičių. Nariai tokiu elgesiu 
piktinasi. Mes gerbiame se
nus veikėjus, bet ne dolerio 
patriotus.

4. Mes norime žinoti, kam 
reikalinga Kontrolės Komi
sija—ar tam, kad tik vardą 
turėtų? Savo pareigų ji visai 
nežiūri. Seimo yra nutarta 
sumažinti darbininkams 15 
nuošimčių algas. Ar laukia
ma da kito seimo?

5. Mes esame priversti 
kreiptis su savo reikalais į 
pašalinę spaudą, nes Pildo-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Lietuviškų Rekordų
COLUMBIA, V1CTOR IR OKEH

75« REKORDAS DABAR TIK 35c TRYS UŽ *1.

MIRĖ JUOZAPAS KA- 
MANDULIS.

North Judson, Ind. Kovo 
27 d. mirė savo namuose 
Juozapas Kamandulis. Ve
lionis paėjo iš Bukaučiškių 
kaimo, Trakų valse., Vil
niaus gub. Velionis paliko 
žmoną ir šeimyną dideliam 
nuliudime. Buvo draugiškas 
ir pažangus žmogus. Lai bū
na jam amžina atmintis.. 

Marijona Kamandulienė

16173—Vakar-vakareli ir čigonai. Budriko radio orkestrą
16240—Kad aš augau ir Pavasaris Lietuvoj. Stankūnas ir V. Tamkintė 
16261—Studento sapnas ir Svetima padangė. S. Pauras ir J. Giraitis 
16271—Kur lygus laukai ir Sutems tamsi naktužėlė. Karo Mok. Choras 
16190—Kad pavasaris ateina ir Vyrai, moters negirtaukit.

Pauras ir Antanėlis
16212—Auga miške baravykas ir Pupų senis. Jonas Butėnas
16260—Nuovadoje fr Amerikos lietuvių priėmimas. D. Dolskis
16180—Kibartų polka ir Vištyčio valcas. Pennsylvanijos Angliakasiai 
16204—Polka “Jovalas" ir 1-2-3 Brr,. kupletai. Dineika ir J. Petrauskas 
16200—Eiva boba pupų kult ir Seni duok tabokos. Jor.as Butėnas 
16095—Noriu miego, polka ir Lietuvių Himnas* Lietuv. Taut Orkestrą 
14029—Linominis ir Užgavėnės. žiūronas ir Grupė
14027—Gaspadinės valdo bernus ir S-to -Jono vakarėlis. P. Petraitis 
14019—Malda į Mariją ir Marijos giesmė. šv. Marijos Choras
14017—Ugdė močiutė tris dukreles; Aš užgimiau prasčiokėlis. Petraitis 
14015—Chicagos karčiamoj ir Vienas artistas. 4. žiūronas
14014—Burdingierius praktikoje ir Klausyk mylimoji.
14009—Sakė mane šiokia ir Molio nr bortas. Krasauskienė ir Valteraitė 
14004—Močiut širdele mano; Dukrelė po sodnelį. Vinckevičius ir Daukša 
14000—Jauna senatvė ir Apie džiahą. Stasys Pilka
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po lang. Krasauskienė irValteraitė 
81327—Apie žydų barabanščike ir Bėgau pas mergelę. Stasys Pilka 
80397—Paukščių daina ir Kad jojau per girelę. Venckevičius ir Daukša
26045—Pusiau naktį mušus baugiai ir Blusa. 
26048—Kad galėčiau ir Varguolis 
26061—Onytė polka ir Meilės sapnai valcas. 
26063—žvaigždutė ir Mano brangioji, valcai.

P. Oleka
Liuda Sipavičiūtė 

Armonika solo 
Kauno Orkestrą

Kas pirks nemažiau už tris dolerius ir prisius Money Order. tiems 
persiuntimo lėšas mes apmokėsim.

JOS. F. BUDRIU, Ine.
3417 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Tu vis garbini ir garbi
ni, tėve. Nejaugi tu nematai, 
kad iš to garbinimo niekas 
neišeina?

—Aš, Maike, Kristui gar
bę atiduodu, ale ne tau.

—Kokia čia gali būt gar
bė Kristui, kada Vokietijoj, 
Lenkijoj ir kitur krikščionys 
piauna žydus’.

—Žydams taip ir reikia, 
Maike. Iškasavot parkus iš 
pat padamenijos, tai bus di
desnė Kristui garbė.

—Ne, tėve, Kristui garbės 
iš to negali būt Jisai Įkūrė 
krikščionybę, o dabar tie 
krikščionys muša jo tautie
čius. Juk tai reiškia, kad jie 
ir jam pačiam duotų, jeigu 
jis pasipainiotų jiems po ko 
jų. Tai tokie jo mokslo sekė
jai!

—Nebliuznyk, Maike, ir 
žydų prie Kristus nelygink, 
ba jis ne jų tautietis.

—O kas jis? Gal lietuvis?
—Jis viso svieto išganyto

jas, Maike.
—Bet ar jis ne žydų kil

mės, tėve? Ar ne iš žydų ka
raliaus Dovydo ainių jis ki
lęs? Ar ne žydiškai jis krik 
štytas?

—Veidiminut, Maike, 
duok ir man balsą!

—Gali kalbėt, tėve.
—Šiur, kad aš kalbėsiu, 

ba tu nežinai, ką tu šneki. 
Tu sakai, kad Kristus buvo 
žydas.

—Taip, tėve. "
-—Jeigu taip, tai pasakyk 

man, Maike, kas. jį nukry- 
žiavojo? Ar ne žydai?

—Taip, žydai.
—Olrait, Maike, tas jau 

užtvirtinta. O dabar pasa
kyk, kur tu matei, kad žy
das eitų prieš žydą?

—Ką tu nori tuo klausimu 
pasiekti, tėve?

—Aš noriu tau prirodyt, 
Maike, kad Kristus’negalėjo 
būt žydų tautietis, ba jeigu 
jis butų, tai žydai nebūtų jį 
nukryžiavoję.

—Tavo argumentas nieko 
nevertas, tėve, nes Kristų 
žydų kunigai nukankino ne 
dėl jo tautybės, bet dėl to, 
kad jis ėjo prieš turčius ir 
žmonių išnaudotojus. Juk ir 
biblijoj yra parašyta, kad 
biznierius jis botagu išvijo 
iš bažnyčios.

—Gali būt, Maike, kad 
čia ir tavo teisybė.

—Žinoma, kad mano.
—Na, tai išvirozyk man, 

vaike, kodėl žmonės žydų 
taip nemyli? Juk jeigu jie 
butų, kaip tu sakai, Kristaus 
tautiečiai, tai visi turėtų

juos šėnavot. O dabar žiū
rėk, kaip fašistai juos gala
bija Vokietijoj. Musų šven
toj Lietuvoj irgi kaip kada 
kraują nuleidžia. Kodėl taip 
yra, Maike.

—Taip yra dėl daugelio 
priežasčių, tėve. Visų pirma, 
žydai kitaip tiki. Paskui, jie 
apsukrus biznieriai. Su jais 
ranku kitiems konkuruoti. 
Dėl to jie ir yra daugiausia 
nekenčiami. Lietuvoj nea
pykanta prieš juos kursto 
lietuviški biznieriai, o Vo
kietijoj dabar juos muša vo
kiečių buržuazija, nes fašis
tai yra buržuazijos Įrankis.

—Na, tai ačiū, Maike, kad 
taip gražiai man tuos daly
kus išdėstei. Dabar aš eisiu 
išsigert naujo alaus, ba iki 
šiol da neteko ragaut. Rei 
kia biskį pasilniksminti, ba 
Velykos atėjo.

—Tik buk atsargus, tėve. 
kad besfinksmindamas ne 
patektum Į liūdną vietą.

ŽMOGAUS PELENUS
GALIMA NUSIŲSTI J 

MĖNULI.
Šiomis dienomis Dalias 

mieste, Texas valstijoj, buvo 
Pan—Amerikos daktarų 
draugijos kongresas, kur 
skaityta daug paskaitų vi
sokiais klausimais. D-ra.- 
Fred Vai les savo paskaitoj 
pareiškė, kad jeigu paimti 
žmogaus pelenus ir iškėlus 
orlaiviu labai aukštai palei
di juos oran. tai jie gali pa 
siekti mėnuli.

MAINE NUSIŠOVĖ DU 
ASMENIS.

Pereitą sąvaitę Maine’f 
valstijoj buvo du nusišovi- 
mo atsitikimai. Frankfortc 
miestely nusišovė iš revolve
rio bedarbis Roy Thomas, c 
Sabattus miestely nusižudė 
Spencerių 18- metų duktė 
Elaine. Ji pasidėjo šautuvą 
skersai kėdę, atsitūpusi pri
dėjo prie jo galvą ir paleido 
šūvi. Ji paliko raštelį: “Per
daug jau tas viskas man nu
sibodo.”

PABAIGĖ $41,000,000 
GELŽKELIO STOTI.
Cincinnati mieste pabaig

ta nauja gelžkelio stotis, ku
rios pastatymas kainavo 
$41,000,000. Tai esanti gra
žiausia ir moderniškiausia 
gelžkelio stotis visame pa
sauly.

Kretingos policininkas Ka- 
lisauskas susipyko su vienu 
policijos vachmistru ir norė
jo jį nušauti, bet būdamas 
girtas pats nusišovė.

Velykų Rytas.
Iš apysakos “Bado šmėkla”.

Pavasario saulės pažadįn- Ar šiandien Velykų dieną 
ti bažnyčių - varpai skelbė bus kitaip? Ar nusišypsos į 
Velykų rytą. Jų skardiems vaikams laimė? Pamatysim.* 
aidams pritarė džiaugsmin- Prietemiu, gailiai sugirg- 
gi giesmininkų balsai. Visi ždėjo lindynės durys ileis- 
susirinkusieji džiaugės; Kn- damos nuskurusius vaikus, 
stus prisikėlė! Nedrąsiai jie prisiartino prie

Bet vargdienių Bakučių motinos, 
lindynėj Kristus nesikėlė. Motina viską suprato. Vel- 
Niekas jo nekėlė. Surukęs ir tui raminosi ji ir savo ma- 
voratinkliais apkarstytas žiukus ramino viltimis, 
kabojo palubėj jo paveiks- Lindynėj užviešpatavo 
las... nejauki tyla. Mažiukai mie-

Bakučių lindynėj, skiepe, gojo. Likusi budėti motina 
viešpatavo mirties tyla. Lin- tylėjo, 
dvnės gvventojų nesiekė nei Velykos, linksmos vely- 
skardųs’ varpų aidai, pei kos! Bažnyčioj rytą Kristų 
džiaugsmingi giesmininkų 
balsai. Jie miegojo... Vakar, 
kaip užmerkė alkanas akis 
po ilgų verksmų, tai neųori 
ju atmerkti niekados. Bet 
alkis greit jas vėl atmerks.

Pravėrę akis jie vėl pama
tys šykščiai apšviestą “sa- 
vo

i prikėlė. Dabar žmonės gy- ’
• venimo paviršiuj džiaugiasi,
• muzika groja, šoka, dainuo
ja. Vaikai margučius ritinė
ja. Senesnieji velykinius 
laikraščius žiūrinėja. Ir štai 
jie skaito parašyta:

“Didįjį penktadienį poli-( 
cija sugavo vagį, tūlą Ba-1 
kutį Jokūbą. Bakutis buvo 
apvogęs krautuvę ir kuomet 
ji norėjo sulaikyti policinin
kas, ii smarkiai sumušė. Va
gis iki teismo patalpintas 
kalėjimam”

Tai Velykos, linksmos Ve
lykos...

Ii- bado šmėkla, žvalgy- 
damosi po alkaną Bakučių 
lindynę, kukžda Giltinei:

—Linksmos Velykos!
A. S. Kovoliunas.

Visko po Biskį.
Žmogžudžių ir vagių 

bažnyčia.
Meksikos sostinėj, vienoj 

. lindynę... VėT dešimts gražiausiųjų miesto vietų, 
alkanų akių susitiks su dvie- Fra feną akmeninė bažny- 
mis užverktomis sergančios ^la? . kur. va^s ir galvažu- 
motincs akimis, penketas dziai, prieš einant vogti, nu
vaiką prašys valgyti. Motina em.a Pafirpelsti Laimės Die- 
verks, kad nematyti tų de- P11’. ka“ Jls palaimintų, jų

Ir taip yra su visais ”did- 
vyriais”: kuomet vieni juos 
garbina, tai kiti juos naiki
na. Vieniems — didvyriai, 
kitiems—piktadariai.

Kodėl nestato kiaulėms 
paminklų?

Rusu rašytojas Viačislo-
šimties alkanų akių. kuriu ž>'£ius ir apsaugotų nuo po- vas šiškovas klausia, kodėl 

" licijos. Taip bent sako kata- nestato paminklų gyvu- 
likų kunigai. liams? Arklį retkarčiais dar

Šita bažnyčia buvo pasta- nulieja iš bronzos, bet kiau- 
tyta katalikiškam Dievui, '-es—nekuomet. .
bet jos istorija siekia dar tų ^et V1^no arklio irgi ne
laiką, kuomet Meksikoje stato ant pedestalo. Visuo-
viešpatavo aztekų giminės fnet J3™ aRt sprando uzriog- 

• ■»».! -i hna koki nors tautos nin-

ji negali pava^ydinti.
Kuo jas pavalgydinti? Už

vakar areštavo šeimynos tė
vą. Jokūbą Bakutį. O už ką? 
Užtai, kad norėjo parnešti 
duonos alkanai savo šeimai.
Nuėjo krautuvėn paprašė kokį nors “tautos did

ir—per du- visokiems vyn . nore gyvas būdamas
v - , t „iv,, dievams piramides. Kuomet didvyris gal dažniau

—\agis! vagis. Laiky- M k<;ika užkariavo fcnanai girtas gulėjo, negu raitas jo
kit! Neužmokėjo!—istenš- ..e - į... a ia.\? JfPana1’ ^mėio Bet girto “didvyrio”ku balsu pradėjo šaukt par- J,ef PradLe£ naikmtl 1 **
Havpia aztekų kultūrą ir griauti jų

Jokūbas bėgo. Juk Vely- Bet jos buvo taip
, stipriai is akmens sulietos.kuomet’3 ^tvarkos “ nelengva
sargas norėjo Jokūbą sulai- buv0 Ja? .ls<ifffk?tl- Joda'
L-vC .TnknEac «,vn Jle P^dejO Statyti ant tų PV

surišti, pasiėmė
ns

kvt. Jokūbas stipria savo .... , . ... , „
darbo ranka paguldė jį vie- ramidzių katahtaskas baz- 

1 & f nvcias. \ iena tokių pirami-
Mano džių buvo aztekų pastatyta

namie šeimyna laukia Vely- Meksikos mieste Laimės 
k„ alkana .Dievui, kuriam aztekai mel-

Policininko švilpukas pa- gavosi eidami kariaut Cor-
kvietė daugiau tvarkos da- ‘Tez.° Xad»yaul’™ L:,P?,nal * 
botoju talkon ir visi pradėjo Dievo šventyklą ap-
wtis bėgantį Jokūbą, kuris S™ve ?.r a"t tos -P®’
labar liepsnojo alkSio gy- ata.te -ls akrae,ns , koatahkų 
vio oasiutimu , bažnyčią. Nuo to laiko Pra

vienoj iš nuošalią gatvių ?? Jauslmtal bet. a?‘ 
orasidėjo atkakli kova tarį ‘ek1 kilmes meteikieciai vis 
očiu policininkų ir alkano ?a. nepamiršta, kad toj vie-

lokubo. Kova už duonos toi »7en0 « prot.evl!i D?1' 
, . • mes Dievas, ir jie vis eina te-kasni ir uz ginklu paremtą • • „ •nai jam pasimelstų

:oje.
-Nelįsk, šėtone!

‘teisybę?
Kuomet Jokūbas pasijuto’ Katalikų kunigai, norėda-, 

nugalėtas ir gulėdamas gat- mĮ tą aztekų Dievą paže- 
vėj pamatė valgomus daik- minti, pradėjo skelbti, kad 
tus policininkų rankose, «jk buvęs “vagių ir žmogžu- 
oradėic verkiančiu balsu džių dievas.” Bet aztekų ai 
maldaut: j niai atkerta, kad tą patį ga-

—Veskit mane kalėjimam! Hma pasakyti ir apie krikš- 
bet duoną, silkes ir sviestą čionių Dievą, nes per kiek- 
atiduokit badaujančiai ma- vien3 kar5b k»da tik krikš- 
no šeimvnai... jčionys eina vieni kitą žudyt

Sudaužytas ir koliojamas ir plėšt, jie taipgi šaukiasi į 
Tokubas ‘nuvestas kalėji- savo Dievą pagalbos.o jų kū
ma n. Įnigai ir vyskupai šventina

Velykos... Velykos... Lin-'net durtuvus ir kanuoles. 
ksmos ir girtos Velykos gy-1 Ar ištikrųjų Laimės Die- 
venimo paviršiuj. Bet gyve- vo garbintojai visi yra vagys 

ir žmogžudžiai, tai sunku 
pasakyti, bet katalikų kuni- 
gai delbia. Todėl ir vi- 

gatvę Įieškoti duonos. Lau-isa ?ita šventykla šiandien y- 
kia ią grįžtant Laukia ai- ra vadinama ‘ žmogžudžių 
manucdama lovoj palikusi ,lr bažnyčia,
su 5. 3 ir 2 metų vaikais.
Laukia... Bet ar aniedu par-

nimo apačioje—badas!
Bokutienė išvarė du vy- 

esniuosius savo vaikus į

neš ką nors? O gal pareis
Kas yra “tautos didvyriai”?

Ar yra toks daiktas, kaip
patys alkani ir suvargę? Juk, “tautos didvyriai”? Patrio- 
iau ne vieną kartą vydamie- j tai sako, kad yra. Bet kada 
si jie ponus ir ponias gatvė- rusų patriotai pastatė savo 
mis. drebančiais balseliais “didvyriui” Muravjovui pa
maldavo: minklą Vilniuje, lenkų ar

—Ponai, pasigailėkite..,. lietuvių patriotai po revo- 
ponai... Mamytė serga, tėve- liucijos jį susprogdino. Mu- 
lis be darbo... Broliukai vai-'aiškiams jis ne didvyris, bet 
gvti nori... Ponai, pasigailė- žmogžudys. Daug tokių pa- 
kit... ,minklų buvo sunaikinta ir

Ir taip be galo. pačioj Rusijoj. Juos sugrio-
Bet tie ponai ir ponios at- vė patys rusai. Prie caro jie 

stumdavo nuo savęs jų dre- vaizdavo Rusijos “didvy- 
bančias rankutes ir nueida- rius”, o rusų ^darbininkams 
vo savo keliais. jie buvo Rusijos išgamos.

Sveikatos Skyrius
šį skyrių veda

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

paminklas niekad neparodo. 
Mano manymu,* daug ge- 

iau pritiktų paminklas 
kiaulei, negu kokiam “tau- 
os vadui”. Viena, kiaulė 
niekad nepašigeria. Antra, 
nnt kiaulės remiasi tautos 
lugimas ir valstybės labas
Tuk if patys tautininkai pri- 
nažista, kad “bekonai” gali 
:šgelbėti musų Lietuvą nuo 
depresijos. Kodėl tad nepas
tatyti prieš Smetonos ramus 
gražiai nupenėtam “beko
nui” paminklo?

Ledas ežere per visą 
vasarą.

Montanos valstijoj yra vai
dybinis ledų parkas, angli
ukai vadinamas Glacier Na- 
icnal Park, kur viename e- 
žere niekad nesutirpsta le- 
las. Net karščiausiais vasa- 
os mėnesiais po ežerą plau
kioja didelės ledo lytis. Del 
o tas ežeras ir vadinasi Ice 
berg Lake.

TRUMPOS ŽINUTĖS.

Dirižablio “Akrono” ka 
tastrofoj, kurioj žuvo 73 
žmonės, buvo vienas ir lie
tuvis, Juozas Zinkus iš 
Stamfordo, Conn. Jis tar 
navo orlaivio Įguloj ir žuvo 
kartu su kitais. “Akronas” 
prigulėjo Amerikos karo 
laivynui ir buvo didžiausiž 
balionas visam pasauly. 
Vengdamas žemų debesų 
jisai lėkė palei vandenį ir 
atsimušęs i didelę juros ban
gą subliūško.

Pijus Bukšnaitis, žinomas 
laivakorčių agentas Brook- 
lyne, neteko darbo. Jis dirbo 
prie Cunard laivų kompani
jos, bet depresijos dėlei šio
mis dienomis buvo atleistas.

Gydytojų apskaičiavimu, 
Lietuvoj per metus esą pa 
daroma apie 20,000 abortų. 
Kaip žinoma, Lietuvoje a- 
bortai draudžiami, vadinasi 
jie daromi nelegaliai.

Chicagoje perėtą sąvai
tę sustreikavo apie 20,000 
mokinių, protestuodami dėl 
nemokėtų mokytojam algų.

DANTŲ HYGIENA.
(Tąsa iš “KeL” No. 14).

Rašo Dr. G. Bložis, Dentistas,
Chicago, III.

Dar noriu priminti, kad mes 
dažnai įgauname bakterijų val
gydami. Valgiai gali būti šva
rus, veinok pamąstyk, skaityto
jau, kiek kartų pirkai vaisių ir 
valgiai juos nemazgojęs, o kad 
ir apšluostei nešvaria skepetai
te, tai mažai ką tereiškia. Mes 
nepamąstome apie tuos vaisius, 
kuriuos gatvėje parduoda, kad 
jie yra dulkini, įvairių musių ir 
vabalų apvaikščioti, bei apkrės
ti nuodingomis bakterijomis. 
Suvalgius tokių vaisių su bakte
rijomis, dažnai apsikrečiame pa
vojingomis ligomis.

Nemazgotomis rankomis val
gant daugybė bakterijų būna 
prie jų prikibę ir nėra abejonės, 
kad jos prilimpa prie maisto ir 
patenka Į vidurius. (

Mes, be tų žinomų klaidų, tu
rime Įvairių nenumatytų ydų, 
vedančių prie ligos. Na, o kodėl 
jų neapsisaugoti, jei žinome, 
kada mums kenkia?

Leiskime sau, bakterijos Įsi
gauna Į burną ir radusios išpu
vusį dantį susisuka ten sau liz
dą; persistatykime sau, kokią 
baisią revoliuciją tas dantis su
kelia. Pirmiausia bandome pa
tys nuslopinti skausmą, tai su 
aspirinu, tai su jodina; tačiau 
negalime sustabdyti skausmo 
ant visados, nes mes neisimame 
priežasties (bakterijų), kurios 
£rzina danties nervą. Tomis gy
duolėmis dar daugiau bėdos ir 
blėdies pasidarome, nes skaus
mą apstabdę nebeiname pas gy
dytoją, o iš naujo kaip pradeda 
skaudėti, tai ir gyduolės nebe- 
pagelbsti. Visgi ant galo. turime 
riti pas gydytoją, kad ištrauk
tų; bet ištraukus kitas jau ne- 
atadygs, o naujas Įdėtas dantis 
tiek daug netarnaus, kaip kad 
gamtos dovanotas.

Dar atkartosiu: kodėl gi ne 
nueiti pas dantų gydytoją vieną 
arba du kartu į metus ir duoti 
jam peržiūrėti dantis? Nėra a- 
bejcnės, kad taip darydami iš
vengtume dantų skaudėjimo, 
sutaupytume laiką, pinigų ir 
dantis.

Kame dalykas, kad mes juos 
taip apleidžiame? Ar tame, kad 
jie yra burnoje paslėpti ir mažai 
kas juos temato?

Ar mes einame rytą iš namų 
neprausę veido? Bet mes būna
me su nevalytais dantimis ne tik 
per dienas, bet per ilgus metus 
ir mąstome, kad mes prideramai 
savo sveikatą tvarkome.

Kitas pavyzdys. Ar mes vaik
ščiojame su suplyšusiu arba 
kiauru švarku? Nedėvime kiau
ru drabužiu dėl dviejų priežas- 
žių: viena, negražu, o antra, tai 
šaltai ypatingai žiemos laiku, 
kuomet galima peršalti ir Įgauti 
ligą. Tai tie dalykai mus verčia 
nešioti sveikus drabužius, nors 
ir sulopytus.

Kodėl gi mes dantų negalime 
susilopyti ir tuo išvengti toles
nių ir didesnių nelaimių? (Daž
niausia dėlto, kad pinigų nėra.— 
Red.) Dantis dar mažai prakiu
ręs, tai reiškia mažai skausmo 
taisant ir mažai telėšuoja, bet 
dančiui labai išpuvus, prisieina 
daug skausmo pakęsti ir daugiau 
lėšuoja. Apleisti ir supuvę dan
tys užkrečia kitus net ir “pyoria 
alviolares” Įsimeta; tuomet ir 
visiems dantims galas ateina, 
nes pyoria beveik neišgydoma 
Mga-

Taigi, gerbiamieji, nors pa
tys nepamirškite išsivalyti dan
tis prieš eisiant gult ir atsikėlę. 
Valymas labai pagelbsti dantų 
sveikatai, nes švarus dantys re
tai genda.

Tenka girdėti nuo pacijentų,

kad jie laiko neturį. Tai jau vi
sai nerimtas argumentas. Nes 
galima iš ryto biskį ank
sčiau atsikelti ir vėliau vakare 
atsigulti ir bus kelios minutės 
dantų valymui. Dar kartą atkar
toju, kad valymas dantų yra 
niekas kitas, tik Įprotis, o įpro
tį galima įgyti, tik reikia ban
dyti. Su švariais dantimis ge
riau miegosi ir malonesnius sap
nus turėsi.

Didelė didžiuma tėvų aplei
džia vaikų dantis, remdamiesi 
tuo, kad vaikų pieniniai dantys 
iškris, o kiti ataugs. Teisybė, 
ataugs, bet tas ataugimo proce
sas tęsiasi nuo penkių metų iki 
trylikos arba penkiolikes. O an
tras dalykas, kuomet pastovus 
dantys išauga, o burnoje yra 
sugedusių dantų, tai jie sugadi
na ir gerus. Motina nuvedus vai
ką pas gydytoją ir prašo, kad 
jos vaikui ištrauktų dantį, kurį 
dar galima butų sutaisyti. Be 
abejonės, gydytojas matyda

mas. kad galima sutaisyti, paai
škina motinai, bet pastaroji ne
nori pasiduoti, nes ji irgi turi 
gana “gerų argumentų” ir pri
rodinėja, jog kūmos Bulkienės 
ir kaiminkos Barštienės tokiems 
vaikams ištraukė ir ataugo kiti 
dantys; o kodėl gi mano vaikui 
neataugs? Tai nėra joks faktas. 
Kaip vaikai yra nevienodo didu
mo sulig metų daugumo, taip ne
vienodai ir dantys dygsta ir au
ga. Ypatingai pirmi krūminiai 
dantys apgauna motinas, nes jie 
išdygdami kitų dantų vietos ne
užima. Nežinant dantų anato-‘ 
mijos. negalima pažinti, ar pie
niniai ar pastovus dantys. Tė
vai turi to nepamiršti, kad vai
kas turi tik dvidešimtį dantų iš 
viso, o užaugęs žmogus turi tris
dešimts du. Tai galima suprasti, 
kad augant vaikui ir žandu
kams padidėjus, pasidaro vieta 
už pieninių dantų, kur auga pas
tovus krūminiai.

Dėl didesnio aiškumo dar vie
ną pavyzdį paimkime: Ar ūki
ninkas taiso tvorą, kai ji visai 
sugriuva, ar laiku ją sulopo? 
Be abejonės, jis ją sulopo, kol 
nesugriuvus. Tas pats ir su vai
kų dantimis. Vaiko dantyje at
siradus puvėsių jei mes nieko 
nedarysime, tai mes duosime 
bakterijoms progą susisukti liz
dą ir naikinti vaiko sveikatą.

Galima ir daugiau tokių pa
vyzdžių gauti, ir kiekvienas pa
vyzdys mums nurodys, kad ge
rumas, švarumas, ir sveikumas 
dantų ir burnos yra labai svar
bus dalykas.

Kiek Žuvo Karuose 
Žmonių Per 170 metų

Tautų Lygos archyvuose 
dabar sutvarkyti visi doku
mentai apie karų aukas pa
staraisiais 170 metais. 7 me
tų karas pasiėmė 554,000 
aukų, Franeuzijos revoliuci- 
ia — 1,400,000; Napoleono 
karai— 1,700,000 žmonių; 
Krimo karas sunaikino 785,- 
000 žmones; Amerikos ne
priklausomybės karai — 
700,000 žmonių; rusų—ja
ponų karas —624,000 žmo
nių. Balkanų karas—108,- 
000 aukų.

Visi šie karai kartu pagro
bė iš žmonijos 6 milijonus 
jaunų gyvybių. Bet šie skai
čiai turi nublukti kai juos 
sulyginame su 1914—1918 
m. aukų skaičiumi, kuris pa
reikalavęs 26 milijonus au
kų.

Iš šių skaičių galima sprę
sti, kokia katastrofa gali bū
ti nauji karai, jeigu atsimin
ti, kad karo technika yra 
žymiai toliau nužengusi, ne
gu ji buvo per didįjį karą.
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Įvairenybes
“Ramybės Sargai” Pilnai Pasiruošę Karui.

Austrijoj Vždrausta\^i^c^^>^ 
Socialistų Kariu- | sutikti.

pavasario orui padvelkus 
Nemune ledas jau suminkš
tėjo. Nuo 14« kovo dienos už
drausta per Nemuną eiti ir 
važiuoti, nes 13 kovo vienas 
berniukas senamiesty čiuožė

mene”
Austrijos valdžia šiomis 

dienomis uždarė socialistų 
pusiau karinę apsigyn. or
ganizaciją “Schutzbundą”, 
kuri tik vienam Vienos mie-
ste turi 60,000 narių, o visoj v lluz?s prigėrė. Be to, die- 
Austrijoj apie 150,000. ,ną anksoau «enas gelezin- 

Bet paskelbus valdžiai ši- ^lietis prieš Kanto gatvę j- 
tą uždraudimą, Socialistų krlt,° J P^Persą u- palindo 
Partija tuojaus paskelbė P° 'e^u- Potvynio reikalu 
pranešimą, kad “Schutzbun- burmistras susauke pasitan- 
das” yra reorganizuotas ir kuriame dalyvavo mz. 
nuo šiol vadinsis “Ordner- Kesonas, mz. Snarskis, ug- 
sehaften”, ir kad šitos orga- niagesių komandos yirsinin- 
nizacijos nariai uniformos kas Sunkus^ pionierių bata- 
nedėvės, tik turės raudoną b©iw kap. Eidukaitis ir kt. 
kaspiną ant rankovių. i,. J02* Snarskis, kaipspecia-

___________ listas, padare pranešimą, iš
ISPANIJA IŠ JĖZUITU ikurio Paaiškėjo, kad šiemet

• ATĖMĖ 23 DVARUS. gal?mas Me is Nemuno _
23 dvarai, kurie anksčiau Potvynis, nes miškuose tebe- dono Hyje parke buvo įtai

priklausė jėzuitams, vyriau- ? °Tį^°’rįt syta didelė d«monstracija
sybes perduoti naujiems sa-'(jas iaDai -toras, taigi, rei 
vininkams ar nuominin
kams. Kai kuriuose dvaruo
se bus įsteigtos mokyklos, 
kituose—zoologiški ar bo- 
taniški sodai, o vienas bus 
paverstas sporto sodu.

Ispanijoj atgyja fašistinis 
judėjimas: kovo 16 d. pra
dės eiti naujas fašistų laik
raštis.

Čia parodyti Jungtinių Valstijų karo laivai per nesenai buvusius jūrių manievrus Califor- 
nijos pakrašty. Japonijai tie manievrai labai nepatiko; jos supratimu, šita karo jėgų demons
tracija buvusi atkreipta prieš ją, kad parodžius, jog Amerika yra pilnai pasiruošusi karui. Bet 
Amerika aiškina, kad jos laivynas esąs laikomas ne karui, o ramybei saugot.

LONDONE PAKARTAS 
“HITLERIS”.

Užpereitą nedėldienį Lon-

NEW HAVEN, CONN. 

Sudegė lietuvė moteris.
PAJIESKOJIMAL

_ . ... . . Pajieškau brolio Petro Kuodžio, pa-
zvingiliene, gyvenanti po eina iš Ukmergės apsk., Kurklių mie- 

num. 17 Bradley Street, par- stelio, girdėjau kad gyveno Montreal,

ėjO nUO kumUCiy kiek įsige- si, malonėkite pranešti, busiu labai
rusi ir norėjo užsišviesti ke- dėkinga, arba pate lai atsišaukia. Tu-

.. . * _ , , -nu svarbų reikalą iš Lietuvos.
rOSininę lempą. Beziebda- Kastancija Kuodaitė—Alesiunienė 
ma, apsiliejo savo drapanas 188 Jefterson st., Newark, n. j.
ir užsidegė. Kadangi ji buvo Pajieškau Kleopos Gerulskaitės (po 
tik viena stuboje, ir durys iš pavardes neatsimenu) kilosi iš
virinus biivn nekištos tai Ilakių ParaP‘j°s’ Stripinių kaimo a- V įciaus DUV0 UZKl^lOb, lai ple 24 metai Kaip AmenKoj. Aš buvau 
nors ant riksmo Žmonių su- Lietuvoje ir tunu daug svarbių žinių 

jai- Prašau atsisaukt, arba kurie žino begO, bet į vidų neišdrįso KUr randasi, malonėkite pranešt. (17) 
niekas laužtis. O kada pri- Petrttsė Kakauskaite-.Marc.nkevicz 
buvo policija, tai jau buvo 73 Grahan> a*e’ Hroo*lyn’ N Y- 
baisiai apdegusi ir nuvežus į
ligoninę mirė 25 d. kovo.

Kovo 27, d. buvo laidotu-

APS1VED1MA1.
Pajieškau draugo apsivedimui, Ku

ris mylėtų gražų gyvenimą. Aš toriu 
vės daug žmonių palydėjo keliolikos tūkstančių vertės namą ir 

. , , . . norėčiau kad man draugas kiek pri-
J kapUS. AtvaŽiaVO IT velio- gelbėtų. Daugiau paaiškinsiu per lai-
nies brolis ir giminės iš J16>F. G. R.F.D. 2. Tornngtoa, Conn.

GALICIJOJ ŽYDU PO
GROMAS.

Misloveco miestely, Galici
joj, buvo surengtas žydų 
pogromas. Per pogromą vie
nas žmogus buvo užmuštas, 
keli sužeisti ir 82 suimti. Po
gromą surengė endekai, ku
rie, apsiginklavę lazdomfe ir 
revolveriais, užpuolė ir iš
plėšė žydų krautuvės. Ende
kai tuo pačiu laiku buvo su
rengę pogromų ir kituose 
Galicijos miesteliuose.

Endekai yra lenkų tauti
ninkai.

jDanbury.

Bus gražus lietuviam* 
parengimas.

Pas mus neužilgo persta-

Pajieškau našlės ar merginos apsi
vedimui, kuri turėtų nors vieną tūk
stantį dolerių; aš turiu vištų farmą 
ir turiu atmokėt partneriui. Turiu 
2,000 vištų? graži farma, ant didelio 
kelio. Kuri norėtų gražiai gyventi,

tys labai gražią komediją ir “"oo
J. BUTKOWITZ 

W. Landis avė. Box 39B 
i, . „ _ ... . Vineland, N. J.

A. šlakis—iždininkas ir pp. <L gegužes, Lietuvių svetai
B. Bytautienė ir S. Sakalie- nėje, 243 Front Street. Bus REIKALINGAS LIETUVIS 
nė—iždininkės. Visi komi-Įgera muzika, puikus šokiai 
teto nariai yra Chicagos lie- pr daug smagumo. Įžanga

KAIP LIETUVIAI RUOŠIASI , , ,
PASAULINEI PARODAI.^

CHICAGO, ILL.

Amerikos lietuviai daly-
kta Sai ren^M S2KS2 vaus Chicagos Pasaulinėje

..... . pyvvyių rorą. Jškėlę ant kuolų komu-
sutikti ir daryti atatinkamus - 7. uu- • . J , nistai nešiojo gatvėmis Hit-
Xbent S nti’ lerio kuris turėjo
^Darb^ja“^: ti- kruviną ranką fašis-

narna ties Kaunu Nemuno 
vaga ir matuojamas ledas. 
Tuojau prasidės ir ledo 
sprogdinimas. Tam reikalui 
atatinkamus kreditus savi
valdybė paskyrė.

Maskvoj Statys 
Marksui Paminklą.

tiškai saliutai. Paskui jie ši
tą “Hitlerį” pakorė.

Parodoje ir rengs iškilmin
gą “Lietuvių Dieną”, liepos 
16, kaip praneša Parodos 
Lietuvių Sekcija.

Sekcija nutarė paviliono 
nestatyti, bet kaip ir kitos

tuviai.

ŽYDŲ BOIKOTAS BUVO 
SMŪGIS PAČIAI VOKIE

TIJAI.
zy-

SU KAPITALU apie $2,000 įnešti 
prie biznio ant gero nuošimčio. Išmo
kinsiu gerą amatą ir vėliau galės stot 
į partnerius. Atsišaukite! (16)
LITHLAMAN MARBLE WORKS 
4414 Belair Road Baltimore, Md.

tautos, pav. vokiečiai, čekai, d boįkotas Vokietiiai mus atsllank>7tl etc. parengs margas, vaiz- J™džia? atSiepė i S 
dingas iškilmes paskirtoje ^5
riipnnip knrinsp atvaizduos: * OKieujCL piamonę, nes
hSuv ą taute ypaM^ A
liaudies šokius, Xiką k dy .rankose, ir ka.p tik fasi- 

papročius.

i palyginus su tokiu puikiu 
perstatymu, bus labai pigi.

Į Visi, jauni ir seni tikrai tu
rime dalyvauti, nes daugiau KAS NORI mainyt arba pirkt
tnkill vakaru nphiis Nona 19 še‘myn'l mūrinis namas ir didelis 

. . ..? . _ PMePa kampinis štoras. Norėčiau mainyt ant
miršklt ir 1S apielinkės pas farmos arba ant mažesnės stubos.

Matykit savininką dėl platesnių in
formacijų.

Report. M. J. THOMPSON
2 St. Paul St. Cambridge, Mi 

Tel. Uni. 6696

Parsiduoda Kriaučių šapu
Biznis išdirbtas per 20 metų einasi

...» 1 WV ai Prieža
hrbamos žemes, gera stulm su 12 ninko mirtis - (15)

FARMOS
NO. 1 FARMA 155 akrai prie State 

kelio ir prie upės, 40 akrų didelių mc-

KALBOS APIE KARĄ.
Po hitlerininkų laimėjimo 

Vokietijoj, Lietuvoj plačiai 
yra pasklidusios kalbos apie 
galimą naują pasaulinį ka
rą. Piliečių tarpe didelis su
sirūpinimas, ypač tarp tų, 
kurie turi šiokį ar kitokį tur
tą. Kai kurie, kas yra pradė
ję -statytis namus, abejoja, 
ar beverta statybą baigti — 
karas, sako, vistiek sugriaus.

PERVERSMAS GRAIKI 
JOJ NEPASISEKĖ.

Vienas Graikijos genero
las bandė paskelbti diktatū
rą, panaikindamas parla
mentarinę santvarką. Ta
čiau diktatoriui žygis nepa-

Kovo 15 d. Sovietuose bu- ^o, " *> diktatūra neišsi- 
vo iškilmingai paminėtos 50 lalke ne Paros v įgriuvo, 
metų nuo Karlo Markso mir
ties sukaktuvės. Maskvos AREŠTAI IR KRATOS, 
didžiajame teatre įvyko iš- Subačius. Kovo mėn. 2 d. 
kilmingas posėdis. Manuils- miestely buvo daug kratų ir 
kis padarė platų pranešimą areštų. Buvo jieškoma ko- 
apie Marksą. Markso, En- munistinės literatūros. Su- 
gelso ir Lenino instituto di- imtieji kaltinami komunisti- 
rektorius Aboratskis supa- niam veikime. Kai kurie po 
žindino susirinkusius su in- tardymo buvo palesti, kiti 
stituto darbais ir naujais, nuvežti į Panevėžio kalėji- 
dar nepaskelbtais, Markso mą.
dokumentais. Norėdama ge
riau užfiksuoti tas sukaktu
ves, Sovietų Rusijos liaudies 
komisarų taryba paskelbė 
tarptautinį konkursą Mark
so paminklui pastatyti So-

ZUBOVAS IŠPARDUODA 
SAVO DVARUS.

Šiauliuose gautomis ži
niomis, Mažeikių apsk. sa-

vietų ramų aikštėj. Pirma "valdybė nutarė nupirkti iš 
premija pakirta 100,000 ra- P- Zubovo Dabikinės dvarą

bliu, antra— 50,000 ir 
čia—30,000 rublių.

tre-

Štai paskelbė jiems boikotą, Įžnj kntoms tinkamų, apie! 60 akrų j Priežastis pardavimo — savi
muviiB. - j • i - • - dirbamos žemes, gera stuba su 12.................. ---T Rki1m#>« knrin« bn« Zy^al atsauke VISUS UZSaky-| ambarių, barnė ir kiti budinkai, di-
{ tas lSKlimes, Kurios OUu yp.ję Taioi hniknt»<5 tralu tra I ^e,is sodas; Šita farma gražioj vie- 
ronMnc ‘*1 Lėlm,, ,US- t,.®1 g3' I oi P»rd„rwi„ tik SjR Sfln

le atsiliepė fabrikams.

PADĖJO KUN. COUGH 
LINUI BOMBĄ

Detroite yra kun. Cough- 
lin, kuris pagarsėjo savo kal
bomis per radio. Jisai bai
siai smerkia kapitalistinę si
stemą. Paskutinėmis dieno
mis jisai iškėlė Detroito 
bankininkų suktybes. Bo to 
į jo namų skiepą buvo įmes
ta bomba, kuri sprogo ir 
apgriovė namą. Kunigas sa
ko, kad tai bankierių pa
samdytų agentų darbas.

NUKANKINOŽMONĄ
Gudžiūnai. Pil. Jurgis G., 

nors jau 16 metų išgyveno 
su savo žmona, bet žiauriai 
ją kankino ir tankiai mušė. 
Vasario m. 24 d. vėl smar
kiai sumušė žmoną. Moteri
škė pabėgo pas kaimynus ir 
ten nusinuodijo actu.

KOMUNISTAI'BĖGA IŠ 
VOKIETIJOS.

Prasidėjus terorui Vokie
tijoj, daug komunistų bėga 
per sieną į kaimynines val
stybes. Per Latviją dideli 
komunistų skaičiai bėga į 
Rusiją.

ARTILERIJA BUS BE 
ARKLIU.

Karo departamentas Wa- 
shingtone įsakė 15 valstijų 
milicijoms pašalinti iš arti
lerijos arklius ir jų vieton 
pastatyti trokus.

PANUOS SOCIALDEMO
KRATU VYRIAUSYBĖS

PLANAS NEDARBUI NU
KARIAUTI.

Danijos vyriausybė su

su triobėsiais ir 15 ha žemės 
Dvare busią sutalpinta vai
kų bei senelių prieglaudos n 
viena pradžios mokykla.

PHILADELPHIĄ PA.
Lietuvos Atstatymo Ben

drovės šėrininkų susirinki

surengtos **Lietuviu Dieną
Parodos Mokslo Rūmuose,_________________________
įeis jungtinis Chicagos ir a- FARMOS PARDAVIMUI 
pielinkės lietuvių chorų dai- Buk savistoviu. Dir5k del savęs a. 
navimas, tautiniai lietuvių oavasari galima pirkti geras farmas 
šokiai, gyvi paveikslai, vai- ir budinkus labai Prieina~ ka’ 
zduoją Lietuvą—šimtą me
tų atgal, ir,Lietuvą—dabar
tiniu laiku, solistai, Ame
rikos ir Lietuvos valdžios 
atstovų ir Amerikos lietuvių 
veikėjų kalbos ir “Lietuvių 
Dienos Karalaitės” vainika
vimas.

Karalaitės” rinkimui 
Sekcija skelbia konkursą, 
kuriame galės dalyvauti vi- 
?o pasaulio lietuvaitės nuo 
16 iki 26 metų amžiaus.
Smulkmenos bus paskelbtos 
iž kelių dienų visuose Ketu
rių laikraščiuose.

- Be “Lietuvių Dienos” Pa- 
•odos Lietuvių Sekcija rengs 
ietuvių parodą nuošalyje 
įuo Pasaulinės Parodos, ku- 

-•ioje išstat.vs eksponatus lie
piančius Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių kulturinį ir eko- 
įominį progresą. Taipgi leis 
;peciaiį Pasaulinės Parodos 
propagandinį albumą, kū
pame anglų kalboje patieks 

Tnformacijų apie Lietuvą ir 
Amerikos lietuvius. Albu 
mas bus platinamas gratis 
tarp parodos ir Lietuvių Die
nos svečių.

Į Pasaulinės Parodos Lie
tuvių sekciją, apart įvairių 

įeina p. Pranas

oj. Parduodu tik už $6,300.
NO. 2 FARMA 320 akrų prie di

leles upes, daug dirbamos žemės, 12 
kambarių stuba, ir kiti budinkai, 7
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ELŽBIETA VARANKA 

Hancock St., SpringfieU.

PARSIDUODA 1* RUIMŲ NAMAS.
Moderniški parankumai, 2 akrai

nomis Netoli Bostono marketų. (17) 
Rašvkit arba klauskit:

F. R. LYONS, Billerica. Mass.

karvės, 3 telyčios, 1 arklys, 1 kiaulė, žemės, mažas sodas, groser-štoras ir 
vištos, vežimai ir padargai. Parduo. gazolino stotis. Prie busų linijos ir 
la su viskuom už $8,000. Platesnių tik 20 mailių nuo Bostono. Kai
linių klausk. (-) na $4,500. (15)

A. ŽVING1LAS MICHAEL BRON§TEIN,
R.F.D. 1 Jearett City, Conn. Pleasaat SL, Millis, Mass.

Nusa-Tone
Stovi už geresnę Sveikatą. Didesnį 
Stiprumą — kas reiškia daugiaus gy
vumo—Stimuliuoja nervus, raumenis, 
ir nusilpnintus organus. NUGA- 
TONE yra įžymaus Gydytojaus išra
dimas, jisai siūlo jums TONIKĄ, ku
ris padarė stebuklus dėl tūkstančių, 
padarydamas tuos nusilpnintus tvir
tais ir aktyviškais. Šio Gydytojaus 
pteskripcija dabar parduoda visose 
vaistinyčiose,—trisdešimts dienų ga
rantuotas treatmentas už Vieną Do
leri—gaukite butelį šių tablektų šian
dien, bet persitikrinkite, kad ant lai- 
belio butų pažymėta—NUGA-TONE.

V1CT0R

RADI°
A* jau tenai esu muziko* biznyje, bet dar nesu 
girdėjęs, kad už tokią pigią kainą butų galima įsi
gyti taip parankų muziko* instrumentą.

Štai R-90 RCA Victor

manė Jutlandijos saloje nu- mas įvyks 20 balandžio, 
sausinti didžiulius miškus ir vai. vakare, Lietuvių Muzi- 
raistus paverčiant juos aria- kališkoj svetainėje, 2715 E. 
ma žeme. , Alegheny Avė. Reikalas

Tuo darbu bus aprūpinta yra visiems nariams daly 
tūkstančiai bedarbių. vauti šiame susirinkime ii

Viso numatoma kultivuoti išgirsti raportą iš. tų narių,
176 tukst hektarų žemės, kurie dalyvavo Lietuvos 
ant kurios bus galima įkurti Atstatymo Bendrovės sei- 
16 tūkstančių atskirų ūkių. me. Šiame susirinkime daly- 

Šis didžiulis planas nu- vaus direktorius, kuris vi- 
matomas įvykdyti per 7 me- siems išaiškins apie dabar-! komisijų ....
tus. tinį Lietuvos Atstatymo j Mastauskas —- pirmininkas,

----------------- Bendrovės stovį; bus ir No-jPP;/* ^r' . i
NUSIŽUDĖ UŽSIDARIU- tary Public, kuris išpildys ir Į P°s^a’ . J; Mickeliunas—vi- 
SIO BANKO PREZIDEN- paliudys pamainas. Įce-pirmimnkas, p. A. Vai-;

TAS. Kurie turit paveldėję iš va<^a sekretorius, adv. A. Į
Larchmont, N. Y.—Perei- kitų Liet Atst Bendrovės

tą subatą čia nusišovė Sa- narių serus, bet nesat per 
muel R. Bell, užsidariusio Notary Public legaliai da- 
vietos banko prezidentas, tyko atlikę, tie nesiskaito

n «• a X.  X     ?  * 1 •

Suvis dykai dasižinosite savo ateitį 
ir kokią laimę turėsite gyvenime, jei-

Tas bankas užsidarė paskel- teisėti tų šėrų savininkai,'RasPš*M^M€d«apetSuntiBMamAdre-
x _ z •! > ?x •*_ yg _g_x. _  ____ • annlri+o (19)

COMPANTbus Rooseveltui “bankų todėl turit išpildyt pamai- 
šventę” ir po to jau nebeat- nas iki sekamo Lietuvos i 
sidarė. Atst Bend-vės seimo, kuris'

įvyks šių metų birželio mė-' 
HITLERIO PAVOJUS PA- nesy. Kurie to nepadarys, 
BALTIJO VALSTYBĖMS, šėrai nustos vertės. Todėl 

Latvijos dešiniųjų laikra- visiems yra būtinas reikalas 
štiš “Latvis” nurodo, kad iš dalyvaut šiame susirinkime 
Hitlerio vyriausybės galima ir atlikt reikalą, kad ne būt 
laukti agresyviškų žygių, per vėlu. Susirinkime mes 
kurie jau numatyti hitleri- turėsime ir pamainas.

suokite.
PRACTICAL SALES 

121* N. Irvb,< Are.. Desk. K- 
CHJCAOO. TLL.

ninku programoje. Pabalti
jo valstybėms hitlerizmas 
sudaro aiškų ir rimtą pavo
ju

Susirinkimą šaukia:
A. Kemusis, 
Ad. Daubas,

n Nebrangiu Vaistu
“Mano trijų metų ttuurfo di

delių peršalimų. Aš ištepiau Pain- 
EzpeBerių su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-ExpeBė
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damu muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D.
Trasus. States Island.

PfllN-EXPELlER

Chas. B. 
Kuchaiskas & Sn

GRABOR1US ir 
BALSAMUOTOJAS

PUIKIAUSIAI PATARNAU- II 
JAM LAIDOTUVĖSE. 
Laidojame ant visokių 

kapinių.
Pagrabas paruošiam nuo $75 

iki prakilniausių.
Reikalui esant kreipkitės prie 
musų. Suteiksime tinkamisusį 

patarnavimą.
CHAS. B. KUCHAUSKAS 

637 So. Paca Street 
BALTIMORE, MD. 

Isitėmykit telefoną South 6083 Modeli* R-28

Tai tikrai DIDELĖ YPATYBĖ, kurią 
mums pasiūlo RCA Victor 1933 me
tais. Jo vardas “TONAL1TE CONT. 
ROL”, kuris perduoda pilną muzikos 
malonumą ir yra tikru stebuklu.

Pilnos orchestros balsus jis gali 
perduot 266 instrumentų notų dau
giau, negu paprastas radio..,.

Jis turi balsų suvienodinimą; 
Automatišką Volume Kontrolę; Pilno 
Dydžio Dynamic Kalbėtuvą.

Padirbtas geriausiai negu bent 
vienas buvusių Radio.

Modelis R-28-A

VISŲ ŽINIAI.
Už visokios rųšies smulkius pasi
garsini mus, kaip tai: pajieškoji- 
raus apsivedimų, įvairius praneši
mus, pardavimus, pirkinius, skai
tome po 3c. už žodį už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku
rie turi užsiprenumeravę laikraitį Į 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
nž žodį, išskiriant pajieškojimus 
apsivedimų, kurie skaitomi po 8c. | 
Mažiausio apgarsinimo, 
kaina 50c.
Už pajieškojimus giminią arb* | 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku- 
rie tur užsiprenumeravę laiikraitį, 
□z pajieškojimus giminių ir drau
gų skaitome tik po le. už žodį. 
Pajieškojimai su paveikslu kad* 
nuoja daug brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės. T 
talpint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit, kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimaa greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokastį.

258 RROADWAY, 
SO.

So RCA
Radiotrons

’lO.se
So RCA Radiotrons

21.50
Tik įsivaizdink! Tikras 5-tubų Superheterodyne 
su Dynamic Kalbėtuvu ir Ba'so Kontroliuotoju. Tai 
Amerikos geriausias, paranku* RADIO. Galima 
įsitaisyt kiekviename kambaryje.

Užeikite persitikrint jo gražio* muziko*.
MES PERKAM LIETUVOS BONUS IR 

MOKAME PILNĄ JU KAINĄ

GEO. MASILIONIS
377 Broadway, So. Boston, Hass.
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Beitas Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON

KAS YRA TECHNOKRATAI?
(T*sa nuo 2-ro puslapio)

Kas labiausiai erzina ka
pitalistus, tai technokratų 
pranašavimas, kad dabarti
nė sistema visai sugrius, jei 
darbininkui nebus duota ga
limybė vartot daugiau gyve
nimo reikmenų. Kad ekono
minė sistema jau gerokai 
pasviro, tai dabartinė pa
saulio kryzė aiškiai parodo 
Bet kapitalistai dar tikisi jų 
išgelbėti nuo galutino su
griuvimo. Ji jau taip pakry
pus, kaip Lietuvos ūkininke 
daržinė, kurios pamatai jau 
supuvę. Jei Lietuvoj susirin
kę kaimiečiai ir bando tokią 
daržinę paramstyti —čia 
stogą palopina, ten langą Į- 
deda, kitur duris pataiso— 
tai tik laikinai. Didesnei 
audrai užėjus, ji vistiek griū
va.

Technokratai tą pati ma
no ir apie dabartinę ekono
minę tvarką. Jie sako, jeigv 
laikai kiek ir pagerėtų, tai 
vistiek ne ilgam. Kitai kry- 
zei užėjus, šiandieninė tvar
ka vistiek grius, jeigu nebus 
iš pamatų pakeista. Jeigu ji 
buvo gera praeityje, tai tas 
nereiškia, kad ji atitiks gy
venimo reikalavimams ir at
eityje. Netik jos pamatai y- 
ra supuvę ir stulpai sutrūni
ję, bet ji jau yra per siaura 
per trumpa ir per žema, kad 
atsakytų šių dienų reikalavi 
mams. Jei jos • griuvimo 
lauksime, tai tik milijonus 
žmonių bereikalingai var
ginsime. Ir ji griūdama dar 
gali dideli skaičių aukų su 
savim nusinešti. Bet jei mes 
ją tvarkingai ir protingai ar
dysime, tuom pačiu laiku 
statydami naują, modernia 
ką ir atitinkamą šių dienų 
reikalavimams ekonominę 
sistemą, tai mes išvengsime 
daug vargo, bado ir kančių 
plačiajai visuomenei.

Pagal technokratų planą, 
naujoji ekonominė tvarka 
turi būti tokia, kuri teiktų 
galimybę planuoti ir kontro
liuoti gyvenimo reikmenų 
gamybą. Tie produktai tu
rėtų būti išdalinami propor- 
cionaliai kiekvienam darbi
ninkui pagal jo pastangų, 
gabumo ir energijos išeik 
vojimą produktiviam darbe. 
Pramonė turėtų būti veda
ma ne privatiniam pelnui, 
bet plačiosios visuomenės 
labui.

Prie dabartinės santvar
kos, kad ir teisingiausi žmo
nės butų pramonės vadais, 
jie vargiai galėtų kitaip elg
tis, kaip dabar yra elgiama
si. Iš vienos pusės aštri kom- 
peticija tarpe jų pačių ver
čia juos būti žiauriais savo 
darbininkams; iš antros pu
sės jie turi žaisti gyvenimo 
žaislą taip, kaip to žaislo 
įstatymai jiems nurodo. Jei
gu tie Įstatymai yra jiems 
palankesni, jeigu su jais len
gva apsilenkti ir jeigu dau
gumas jų yra pasenę ir ne
atsako šių dienų reikalavi
mams, tai čia niekas kitas, 
kaip tik plačioji visuomenė 
yra kalta dėl savo apsileidi
mo. Kiekvienas pilietis turi 
balsą Įstatymų leidime ir jis 
turėtu ta balsą atsargiai var
toti.

Bet kaip ten nebbtų, da
bartinė ekonominė suirutė 
pastato pramonės vadus Į 
labai neapkenčiamą padėtį. 
Jie turi susikrovę i savo ki- 
Senius visą šalies auksą; jie 
turi savo kontrolėj visus gy
venimo reikmenis, ir jie ne
prileidžia milijonų skurstan
čių ir badaujančių žmonių 
prie gyvenimo reikmenų.Jie 
atima tiems milijonams tei
sę dirbti ir teisę gyventi. Jie 
nuplėšia nuo tų nelaimingų
jų rūbus ir stumia juos iš pa
stogės tiesiog Į bado nasrus.

O jie patys laiko susigrobę J Rramonės vadams gali sa- 
visą šalies turtą, kurio jiejvaimi kilti klausimas: “Argi 
negalėtų suvartoti kad ir į jau gali būti toks d idelis rei- 
zukstančius metų gyventų, i kalas gelbėti tų milijonų 
Anot lietuvių patarlės, jie‘darbininkų gyvybę, kuomet 
elgiasi lygiai taip. kaip tas jų vietas mašina gali užim- 
mo ant šieno—nei pats ėda, ti? Juk jų raumenų spėka 
nei kitiems duoda. vis mažiau ir mažiau darosi

Kad aiškiau parodžius da- reikalinga ir jie jau nebe- 
)artinės tvarkos netobulu- tenka ekonominės vertės.” 
•ną, technokratai siūlo pa-, žinoma. toki klausimą
laryti palyginimą tarp Ja- gaii statytįs tik labai
mes.Watto.pirmutinio gari- brutaliskas žmogus, kurio 
lio inžino jr Jungtinių A ai- jausmus materializmas visai 
;tijų konstitucijos. Įjau atbukino. Jeigu kada ir

Abudu savo laiku buvoįbutų reikai:nga apriboti 
svarbiausi pasaulio kuriniai į žmonių skaičiaus augimą, 
ir buvo sutverti beveik taisai galima surasti daug žmo- 
načiais metais (apie pusan-. ni«kesn; bu(ų Išvengimas 
ro šimto metų atgal). Tuo-j jų atėjimo Į ši pasauli yra 
-e laikuose jie buvo puikiau- į daug lengvesnis ir žmoniš-
1 padarai pasauly. Bet pa 

kiūrėkime, kokis yra skirtu
mas tarpe jų šiandien. Pir
mutinis James Watto inži- 
nas jau senai stovi muzieju
je kaipo juokingas daiktas. 
Bet Jungtinių Valstijų kon
stitucija vis d a tebėra varto
jama ir ji yra vartojama to
kiose sanlygose, apie kurias 
"os autoriai nei sapnuoti ne
galėjo. Pirmasis James Wa- 
zto inžinas turėjo ne tuks- 
zančius, bet dešimtis tuks- 
ančių visokių pagerinimų ir 
oridėčkų. Jis jau visai nepa- 
įašus Į šių dienų moderniš
ką inžiną, kaip kurmis nepa
našus i padangėmis skrai
danti arą. Gi prie Jungtinių 
Valstijų konstitucijos per 
iraėjusi šimtmeti ir pusę bu
žo tik devyniolika pataisy- 
nų pridėta. Bet ir tie patai 
symai nevisi tinkami. Bent 
ousė jų yra panašus i prohi
bicijos pridėčką.

Kaip iš originalių James 
Watto inžino principų beli
ko tik vandens ir ugnies 
vartojimas, taip ir Jungtinių 
Valstijų konstitucijoj turėjo 
likti tiktai asmens lygybės 
prieš Įstatymus principą: 
aisvė, lygybė ir brolybė. Vi
ii kiti principai turėjo būti 
lakeisti, todėl kad pasikeitė 
gyvenimo sąlygos.

Bet šiandien ir laisvės bei 
lygybės ir brolybės princi
pas jau randasi keblioj pa
dėtyje. Kuomet Jurgio Wa 
shingtono laikais tų “bro
lių” ir “seserų” tebuvo tik 
trys milijonai ir jie gyveno 
išsisklaidę po plačiausius A- 
merik. tyrynus, tai buvo len
gva ir mylėti vienas kitą. 
Tuomet jie buvo vienas ki
tam reikalingi. Drauge jie 
galėjo geriau gintis nuo in- 
dijonų ir laukinių žvėrių: 
keli sukibę galėjo didesni 
kelmą išrauti ir vienas ki
tam padėdami galėjo geres
nes landynes pasistatyti. 
Kuomet vienas kitam jie bu
vo reikalingi ir kuomet vie
nas iš kito turėjo naudos, 
tuomet ir “broliška meilė” 
tarpe jų gyvavo. Bet dabar, 
kuomet tų “brolių” ir “sese
rų” priviso šioje šalyje 120 
milienų, ir kuomet jie vienas 
kitam jau netik nebereika
lingi, bet dar sudaro di
džiausią kompeticiją, tai 
klausimas kyla, argi gali pas 
žmogų besirasti toks didelis 
šaltinis tos “broliškos mei
lės”, kad jos užtektų vi
siems milijonams? Kuomet 
New Yorko požemio trauki
niuose tie “broliai” pradeda 
viens kitam ant kojų lipti, 
alkūnėmis šonkaulius lanks
tyti ir iš švarko guzikus rau
ti, tai ne vienas sau pamano, 
kad jeigu bent pusė tų “bro
lių” kokiu nors budu dingtų 
iš šio žemės kamuolio, tai 
likusiems butų daugiau vie
tos.

Industrijos kapitonai tur 
būt irgi yra tos nuomonės, 
kuomet jie uždarinėja dirb
tuves ir milijonus savo “bro
lių” darbininkų išmeta iš 
darbo tiesiai Į bado nasrus.

žmonės ga : i
drabužių ir -Jučuos daru _ 
negu jie gau*: . o iki ii .

Ir aš linkiu technc: . ?
kuodidžiauA * 
jų milžir i . 
name darbe, 
bai page-idau 
lietuviuose

nasis

ipgi butą
..■n:

as. e
jancių zm ; 
tų techne’". 
tie sąžinių, 
žmonės, st: 
galėtų var i 
daug pasekai

skyrių. Tada 
ir darbštus 
petys i per; 

i kilnu darbu
-giau.

Krizio Laikais Kuni
gai Neklauso Vys

kupu.
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Iš LEKCIJŲ PARAPUIN6JE 
MOKYKLOJ.
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\P!E DOLERĮ.
1.

toks įk> paraliais ?

kesnis būdas, negu marini
mas badu jau užaugusių ir 
produktyvių darbininkų.

Bet technokratai žmonių 
skaičiaus aprubežiavimu 
šiandien dar visai nesirūpi
na. Tas klausimas yra dar 
perankstyvas, kuomet ant 
žemės kamuolio randasi da 
didžiausi plotai neapgyventi 
ir kuomet dar yra technikų 
galėj pagaminti visiems už
tektinai gyvenimo reikme
nų. Technokratams šiandien 
rupi, kad gamtos pajėgos 
butų kuodaugiausia kinko
mos prie darbo ir tarnautų 
žmonijai: kad darbo vaisiai 
ir išradimų pelnas eitų ne 
privatinei kapitalistų nau
dai, bet plačiosios visuome
nės labui, ir kad kiekvienas 
žmogus gautų atlyginimą 
pagal savo gabumus ir pa
stangas produktyviame dar
be.

Technokratai pataria pa
naikinti dabartinę pinigų si
stemą. Jie siūlo Įvesti to
kius pinigus, kurie tikrai re
prezentuotų darbininko pa
dangas ir jo energiją Įdėtą 
i produktyvi darbą. Tos
larbininko pastangos bus 
matuojamos tam tikrais e- 
nergijos vienetais. Tais vie
netais darbininkas gaus at
lyginimą už savo darbą. Jis 
galės sau pirkti visokius gy
venimo reikmenis, mokėda
mas tais naujais pinigais. 
Bet jis tų pinigų negalės ki-: 
tam paskolinti nei už juos 
palūkanų gauti. Ir savo už
dirbtų pjnigų jis negalės' 
niekam dovanoti. Mirdamas 
negalės jų net savo šeimy-i 
nai palikti. Jam mirus, jo 
kreditas bus arba sunaikin
tas, arba eis valstybės la
bui.

Žinoma, tokios teorijos 
kapitalistams niekuomet ne
patiks. Jos atrodo baisesnės 
la ir už komunizmą. Todėl 
kapitalistinė spauda šmei
žia technokratus kiek galė
dama. Ji primeta technokra
tams politikavimą, tą pati 
juodąjį dumblą, po kuri pa
tys kapitalizmo šulai braido 
iki kelių. Toliaus buržuazinė , 
spauda sako, kad techno-1 » 
kratai nori pagrobti šalies ! 
valdžią.

Į visus tuos kapitalistų , 
šmeižtus technokratai visai { 
neatsakinėja, todėl kad jie 
nenori laiko gaišinti ir be
veik neturi galimybės atsa
kinėti į tonais verčiamus

Ka-

Kaip žinoma, kunigų al
gos formaliai ari būti siun
čiamos Į vyskupijų kurijas, o 
kurijos išmoka. Tačiau kuri
jos tam tikrais sumc-J 
kunigams algas sunaudoda- 
vusies kitiems tikslams. V> - 
riausybė. norėdama, kad a-- 
gos tektų kam jos si irtos, 
per kurijos ; žgų siuntimą 
sustabdė, šis neaiškumas 
tęsėsi apie 1 2 metų ir kuni
gai algų negavo. Paskuti
niuoju laiku kunigams algas 
pasiuntė Švietimo ministeri 
ja kiekvienam atskirai,
dangi vyriausybė mokėda
ma kunigams algas, pasiry
žo kurijas apeiti, tai vienas 
vyskupas išleido aplinkraštį 
savo vyskup i,i' s kun i ga m s, 
kad jie patys algą neimtų, o 
Įgaliojimus az-Jųstų- kurijai. 
Tačiau, matyt, dėl to. kad. e- 
konominis krizis, o čia algų 
susirinko klebonams iki 
1500, vikarams iki 1000 lt., 
tai kunigai vyskupo nepa
klausė ir įgaliojimų pagal 
perlaidas išimti pinigus ne
atsiuntė : kiekvianas skubė
jo kuo greičiausiai pats at
siimti. Lyg t čia vysku 
paraginimo paklausęs tik 
vienas jau s vikaras.

Tautininku: tokiu kun gų 
elgesiu pat; akinti ir tvirti
na, kad dėl to pasunkėsią 
Katalikų Veikimo Centro 
finansiniai »v" žalai.

Fj/rcm ir loierim
Keikia pcr.TJtyti naują 

D-ro Vs.rc rio Kr-gg
GONORĖJA

Labiausia r.
Kaštuoja tik 
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autorių:
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gi via
t. J doleris Karalius!

?.?.s jis ligi šių metų
mus pasauli platų, 

a
o linksmos jojo dienos— 
kėši prieš ji kiekvienas, 
t ai visiems dalino 
d t niaus auksui gryna.

Ji turėjo tokią galią,
Kad visi jam davė kelią 
Kontinentai, visos salos 
Buvo dclerio vasalais.

4.
Ant rankelių ji nešiojo, 
Skambius himnus
Rėkė jam valio ir vivo, 
šaukė jam ura. lai dzivo!

jam giedojo,

o.
štai ir doleris suslubo — 
Kažkaip pilvas jam Įdubo— 
Jis visai sunegalavo. 
Nebemato kelio savo.

6.
žiuri doleris Į batą 
Ir didžiausią skylę mato, 
Nabagėlis nusigando,
Nes pro skylę pirštai lenda.

ji? Į batą kiaurą, 
a ūpą baisia; biaurų.

Kažkaip dreba kojos, rankos— 
Ak. vvručiai. štukos menkos’

Jis dabar sau šonus kasos 
ir keliauja pusiau basas, 
Mindo krizio kelią kietą— 
Mainos rūbai margo svieto!

J. Martinaitis “Trimite’'

KAIP LIETUVOJ DIRBAMOS 
SENSACIJOS.

Pavyzdžiui, paliai Rietavą 
žmogus griovin Įvažiavo,
Ar kur paliai Kazlų Rudą 
Ima kas ir... nusižudo... * 
Dantas skambina pas Statkų, 
Dar prirašo porą faktų 
Ir sensacijų aruodą 
Jis Ueleckui atiduoda....
O Beleckas jas apkarpęs 
(Ko nemėgsta bendradarbis), 
Kaip jau gatavą naujieną 
Nuneša dar pas Petrėną...
Ir visi nutarę dėti 
Pradeda t'.nnu judėti...
Tulikas po truputi slenka, 
Tamošaitis ja surenka.
Malinauskas čiumpa klišę

mašiną ją kiša...

Galit pamatyt'visą : 
Lietuva tikužj9 į

šlamštus technokratijai dis- J 
kredituoti. Technokratai sa- { 
ko, kad jų siekiai nėra poli- { 
žiniai, ir jiems nesvarbu kas } 
lią šalį valdo. Kuomet da- } 
bartinė moderniška maisto, | 
drabužių ir pastogės gamy
ba yra inžinierinė proble
ma, ir kuomet transportaci- 
ja ir produktų vartotojams 
išskirstymas taip pat yra in
žinierinė problema, tai jie,

i
J

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Amerikiečio Įspūdžiai Lietuvoje
Tai didelė, graži ir be galo Įdomi knyga apie Lietuvą. Ji 
turi net 429 pjSapius ir daug paveikslų. Įrišta i stiprius 
lietuviško audeklo apdarus. Ją skaitydami, tikrai jausitės 
Lietuvoj esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonė

mis besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog 
šventas Tamstų privalumas nusipirkti ją—dar daugiau: 
nupirkti ir savo giminėms bei draugams kaipo rečiausią ir 
labiausiai brangintiną dovaną.

kaipo technologai, norėda
mi plačiajai visuomenei pa- ♦ Adresuokite: 
tarnauti, aiškina dėl ko in- ♦ nD
dustrijos ratai sustojo sukę- ♦
si ir kas reikia daryti, kad ♦ 3325 S. HALSTED ST. 
jiė vėl pradėtų suktis ir kad f.

Knyga kaštuoja tik £2. Pinigus siuskit money ordcr’iu 
arba registruotame laiške.

CHICAGO, ILL
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Gerokai pasidarbuoja,
Ko! mašinon sušriubuoja;
Visi taiso, neša, kala 
Kol ji sujuda ant galo... 
Mašina gazietas spiaudo, 
Pranakevičius jas gaudo 
Ir sudaręs gerą pundą 
Miestan su žiniom išdunda... 
štai. po lo ką žmonės mato: 
“žmogus, kurs prarijo batą!... 
“Kazlų-Rud’oj baisi drama... 
“Ryt bus ekstra telegrama!..” 
Po tekio tai pranešimo 
Reikia dėti atšaukimą;
Nes jei šito neatšaukia,
Ne be kas ir Dantą laukia... 
Kitą dieną atsiprašo: 
ir štai sekančiai parašo: 
“Kazlų-Rudoj, kaip patirta, 
Telefono stulpas virto... 
Sutrenkė truputi koją— 
šiaip gi ten viskas tvarkoje...”

JuL Boks.

Mielaširdingoji aeselė Monika, 
minyška, mokino parapijonų 

vaikus ir liepė jiems per sąvaitę 
laiko patiems sužinoti, kokius 
padėkos žodžius reikia tarti, 
kuomet aukojami pinigai Dievo 
garbei.

Po sąvaitės laiko ji pirmiau
sia užklausė Jonuko, kuris Įmetė 
dešimtuką ir skarbunką ir sako: 

! “Dievas laimina širdingą au- 
j kotoją”.
i —Labai gerai,—pagyrė mi- 
įnyška.—Na, o tu, Tamuk?

Tamukas dešimtuką aukoda
mas sako:

“Kas duoda išmaldą, tas sko
lina Dievui”.

—Puiku!—pagyrė Monika. — 
O tu, Juozuk?

Juozukas nenoriai traukda
mas iš kišeniaus dešimtuką, at
siduso ir kalba:

“Mulkis ir pinigas greit persi-
skiria.”

LIETUVIŠKAS KURORTAS.

Kauno tautininkas susitiko 
Laisvės Alėjoj barzdotą pilietį, 
kuriam jis skolingas už “klebo
nišką” 400 litų, ir klausia:

—Ponas Leiba, ar da neva
žiuoji Į Karlsbadą?

—Niu, o kam reikia tas Karls- 
badas, kad ir vietinis Krizisba- 
das jau baigia man daryt bank- 
rut!

TROCKIO PALIKIMAS.
Trockis pareiškė spaudos at

stovams, kad mirdamas parašy- 
-iąs šitokį testamentą:

—Mano galvą Įdėti į indą su 
spiritu ir nugabenti Maskvon. 
Galva pasinaudos Stalinas, o 
spiritą išgers Vorošilovas.

DIKTATORIŲ RUPESNIS. 
Įžymiausieji diktatoriai lau

žo galvas, kokiu budu panaikin- 
i piliečių sapnų laisvę.

a

NORS SYKI PATAIKĖ.

Per egzaminus mokytojas 
klausia mokinio:

—Pasakyk man, ką studentai 
per egzaminus daugiausia sako?

—Nežinau.
—Gerai. Nors sykį pataikei.

DR. J.HARCUS
U MASKVOS n KAUNO

ir ▼ynfc’kraaja ir 

Elektriką ir SM gydaM
M reikalas.

261 Hanorer SL, Boston
Tel. Capitol 2267 Highlands SS15

J Valandos: Nuo 9 ryto iki t vaT 
! NedSiomis: iki 5 vaL po

KELEIVIO” KALENDORIUS 
1933 Metanu.

§IŲ metų 
idomus.

‘Keleivio” Kalendorius yra labai

kas

štai tik suglaustas jo turinys:
Kokie bus šįmet saulės užtemimai? »

. Kaip toli mėnulis nuo žemės?
Profesoriaus Shapley teorija apie tai, 
yra “Paukščių Kelias”.
Kiek Amerika užmokėjo Rusijai už Alaską 
ir kiek dabar Alaska duoda Amerikai turtų? 
Ką reiškia laivu 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 išaiškinti.
Be to, skaitytojas ras daugybę visokių pamoki
nimų bei patarimų, daug gražių eilių, juokų ir 
paveikslų.
Kalendoriaus kaina 60&, bet “Keleivio” skaityto
jams tik 25 eeotaL
Mokestį galima prisiųsti kartu su prenumerata. 
Galima taipgi Įvynioti popieron kvoterį ir prisiųs
ti konverte atskirai. Galima prisiųsti ir stampo- 
mis. Tik prašome nesiųsti štampų iš Kanados, nes 
Jungtinėse Valstijose jos nenaudingos.

253 Broadvray

KELEIVIS

South Boston, Maso.

■-j-zaa i
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BAISI TRAGEDIJA DEL MEILES.

avis, SO. BOSTON Septiniai Puslapi*

Vagis Atiduoda $500fi00 Grobį.

Kovo 12 d. Strumbagal- viais mylimąją ir pats nusi
ves kaim. laukuose Norkevi- šovė 2 šūviais, 
čius mirtinai nušovė Prabų- —-------------
lytę, 21 metų amžiaus ir toj Vagystės Ir Piešimai 
pačioj vietoj pats nusišovė. .

Apie šį įvykį patirta to-
kių smulkmenų: nužudytoji Paskutiniu laiku Skuode 
gyveno drauge su tėvais ir ir apylinkėse nepaprastai 
seserim bei jos vyru vienuo- padažnėjo stambios vagys- 
se namuose. Jai kraičio tė- tės bei plėšimai, dėl kurių 
vai buvo paskyrę 10,000 litų žmonės labai susirūpinę. Ir 
pinigais ir inventoriaus ,ver- kas blogiausia, kad šitų va- 
tės 2,000 lt; Mergina buvo gilių policijai susekti ne- 
grakšti, graži, iškalbinga ir. pavyksta. Išplėšta viena 
inteligentiška, nors kaimo iš stambiausių vietos pirklių 
aplinkoje išauklėta. Prieš 3 Mejerio krautuvė, senajam 
metus ji buvo sulaukusi ku-,mieste, išnešta prekių už 
dikio, bet kavalierių tarpe. stambią sumą. Prieš kurį 
turėjo dideli pasisekimą. Ją laiką, tuo pačiu metodu, bu-, 
lankė ir troško jos rankos ne ! vo išplėštas Kubilavičienės 
tik kaimo išrinktieji, dides
nių ūkių Įpėdiniai, bet ne
mažiau ir Įvairaus plauko 
inteligentai, valdininkai. Ji 
svajojo ištekėti už valdinin
ko.

Matydama gausų kavalie
rių prisirišimą, mažai kreipė 
dėmesio, dažnai juos net 
pajuokdavo.

Paskutiniu laiku ji buvo 
pamilusi valdininką J. SI.
(Lazdijuose), bęt su juo 
tuoktis jos tėvai neleido.

Tuo tarpu ėmė jai pirštis 
iš gretimo kaimo Vindrėnų 
ūkininkaitis, dar neatlikęs 
karinės prievolės Norkevi
čius. Šio meilės ji neįvertino, 
primindama, kad jo pirši
masis yra vaikiškas, nerim
tas. Šis jai pagrąsino gink
lu, jei nepamylėsianti. šeš
tadienį jis aplankė Prabuly- 
tę. Jų pasikalbėjimas ėjo 
virtuvėje iki 2 vai. nakties.
Išeidamas jai paliko du žie
dus ir paprašė, kad palydė
tų. 3i lyg nujausdama ir 
tėvams dar nesutinkant, jį 
nelydėjo. O kaip tik šį va
karą jis buvo sugalvojęs į- 
vykdyti tragediją.

Neįvykdęs to baisaus savo 
sumanymo tą vakarą, nuta
rė Įvykint jį rytojaus dieną, 
sekmadienį.

Po pamaldų ir visų kitų 
reikalų Budvietyje, Norke
vičius pasistengė sueiti my
limą merginą ir išsiprašė 
drauge eiti su juo namo.

Beeidamas daug jai kal
bėjo apie meilę, šeimos židi
nį ir kt.

Bet Prabulytės neįtikino, 
kad jį pamylėtų ir tuoktųsi.
Priėję kryžkelę, kur reikėjo 
skirtis, sustoju. Skirtis Nor- 

*kevičius su ja nenorėjo. Ir 
čia pat nustojęs lygsvaros 
pasiūlė Prabulytei mirtį. Ši 
išsigandusi mėgino bėgti.
Tuo metu Norkevičius pa
leido į ją du šuviu, kurie pa
taikė nugaron. Ji nukrito 
kniupščia. Jis priėjo prie jos 
ir patikrinęs, kad dar yra 
gyvybės žymių, dar 2 kartu 
iššovė ir galutinai ją pribai
gė.

Nušovęs 4 revolverio

FK<3£KK&. ! V2BARVMAS AMERIKOS BANKŲ
I

Kauno apygardos teismas 
nagrinėjo buvusio Garliavos 
policijcs viršininko Felikso 
Lapinsko ir policininkų Juo
zo Vasiliausko ir Antano 
Zaguno bylą.

Bylos istorija tokia:

NUGĄZDINO LIETUVOS ŽMONES.
Pardavinėjo doleriu* po 

penki* litu*.

Susvyravus dolerio kur
sui, Panevėžy gyvenantieji 
amerikiečiai ir šiaip asme
nys turį dolerių labai susiru-

Tulas laikas atgal Gar- pino. Susirūpino ir eilė mak- 
Į liavos policijos viršininkas liorių, norėdami iš to pasi-i

Miami Beach kurorte, Floridoj, iš turtingųjų vasarnamių 
... , , , buvo išvogta už puse miliono doleriu deimantu ir auksinių daik-

traktyrius, būtent: įskelta t sis paveikdais parodo, kaip sugauta. vagis atiduodate 
langine specialiu reztuvu is- „ valdžjos atstovams v is čia Jis vadinasi
plautas lango stiklas ir tam Ham. gi(Jmor
tikru geležiniu įrankiu at-:.
kabintos štangos Matyti,! PATVIRTINO BAUSMĘ 
kad tai vienos ir tos pačios BANKIERIUI.
piktadarių gaujos darbas, i . T ... .
tačiau jd autorių policijai i- ^ar pernai Joniškio ūkio 
ki šiol pagauti nepavyksta, banko dir. Juozas Savickas 
Tiesa, Mejerio vagystėj iš- taikos teisėjo buvo nubaus- 
neštas prekes sekančią die- ^as trim mėnesiais kalėjimo 
ną policija surado paslėptas H? tai, kad iš tūlo piliečio iš- 
vienoje daržinėje, toli nuo J1€®kojo pilną sumą _ pagal 
gyvenamų namų. Ten buvo Y^kseų, kurio didesnė dalis 
pastatytos slaptos sargybos Jau buvo apmokėta. J. Savi- 
ir laukta, kada vagys jų, tų ck.as apeliavo į apygardos 
prekių, ateis pasiimti. Ta-; te!sm3’ kuris, šiomis dieno
čiau... vagys prekių pasiim- mis tausos teisėjo sprendimą 
ti jau nebeatėjo, kadangi tą patvirtino ir be to dar pri- 
pačią dieną kaž kuriuo bu- taikė Savickui tardomąją 
du jau visas miestas žinojo, Pnemonę — 5000 litų gry- 
kad policija išvogtas prekes na*s pinigais, 
surado ir saugo vagis, ku- .. _____ 
rie ateis jų pasiimti. LIAUDININKŲ CENTRO

Aleksandrijos bažnytkai- ! KOMITETAS,
my, Skuodo vai. apiplėšė u-; Naujasis valstiečių liaudi- 
kininką Kostą Smaižį. Smai- ninku centro komitetas pa- 
žys ir jo bernas buvo išėję, reigomis jau pasiskirstė, 
namuose buvo likus tik vie- Pirmininku vėl išrinktas pri- 
na moteris. Įsiveržę plėšikai siekęs advokatas p. Mykolas 
pridaužė moterį, paėmė nuo Sleževičius, iždininku “Lie- 
sienos spintelę su pinigais ir tuvos Žinių” atsakingoji re- 
pro langą paspruko. Smai- daktorė p. Bortkevičienė ir 
žys yra žinomas apylinkėje sekretorium “Lietuvos Uki- 
arrtioškos “maestro” ir tą ninko” redaktorius p. Oški- 
vakarą buvo išėjęs griežti, nis.
Spintelėje buvo jo, kaipo u- ---------------
kininko ir griežiko, santau- j APRAŠYTA 2,314 ŪKIŲ. 
pos, kurių jis neteko. Polici-! Nuo pereitų metų pra- 
ja plėšikų iki šiol taip pat džios iki š. m. sausio 25 die- 
nesurado. nos visoj Lietuvoj (be Klai-

Lenkimų bažnytkaimy, pėdos krašto), buvo aprašy- 
Skuodo vai. per vestuves ti už skolas 2,314 ūkių ir 1,- 
muštynėse sunkiai sužeistas 189 ūkiams paskelbtos var- 
vienas pilietis. Nugabentas žytynės. Daugiausia aprašy- 
Kretingos ligoninėn mirė. tų ūkių buvo Tauragės aps.

------------------ i (383) ir varžvtvnės paskel-
UŽ VIŠTĄ NUPIRKO bta 163 ūkiams; mažiausia 

ARKLĮ. Mažeikių ansk.: 34 aprašyti
Vienas kaimietis šiauliuo- ir 30 ūkių paskelbtos varžy- 

se pardavė paukščių turga- tynės.
vietėje vištą ir nuėjęs gyvu- -------------- ;----------------- -—
lių turgavietėn nusipirko

MIRĖ SOCIALISTAS.
Svarpliškiai (Paežių val

sčiaus). Š. m. kovo mėn. 6 
d. mirė -šio kaimo mažaže
mis, pil. Kazys Vosylius, 51 
metų amžiaus. Beširdė džio
va kankino velionį daugiau 
keturių metų. Tris dienas 
prieš mirtį, tėvas velioniui 
atvežė kunigą, kurio velio
nis nepriėmė ir pasakė: 
“Man juodvarnių nereikia”. 
Todėl kunigėlis ir palaidoti 
su “šv. mišiom” atsisakė. 
Kovo mėn. 9 d. „velionis, 
draugų nešamas, šimtinei 
miniai rikiuotų ir visą kelią 
(apie 4 kilometrus) grie
žiant dūdų orkestrai, tapo 
atlydėtas į Paežerių kapus, 
kur be bažnytinių apeigų, 
griežiant orkestrui, buvo pa
laidotas. Smalsumo dėliai, į 
kapus atėjo ir keletas Pae
žerių km. davatkų, nes to
kios laidotuvės šioj apylin
kėj yra pirmutinės.

Velionis visą savo gyve
nimą buvo laisvų pažiūrų, 
karštas idealistas, socialde
mokratas, su šiais įsitikini
mais ir mirė.

Lapinskas gavo pranešimą, 
kad jo nuovados ribose slap
stėsi pas ūkininkę . Ukienę 
ant aukšto pabėgęs iš kalėji
mo plėšikas Uleckas. Lapin
skas su policininkais Vasi
liausku ir Zagunu nuvyko 
vieton. Pirmiau jie pareika
lavo kad Ukienė liptų vir
šun ir praneštų Uleckui, kad' 
jisai pasiduotų. Tą atsisakė 
ir pabėgo. Tada jie nutvėrė 
18 metų berniuką Žurauską 
ii- privertė jį lipti kopėčiom 
pas Ulecką. Jis užlipo. Už
pakalyje policininkai iškėlė 
ant lazdos policininko ke
purę, kari plėšikas pamatęs 
pamanytų, kad lipa polici
ninkas. Uleckas pamatęs li
pantį Žurauską iš revolverio 
iššovė ir pataikė jam į pilvą, 
nuo ko Zurauskas po 7 die
nų mirė. Už šitą žmogžudy
stę Uleckas buvo nuteistas 
12 metų sunkiųjų darbų ka
lėjiman.

Teismas apsvarstęs šią 
bylą nusprendė buvusį Gar 
liavos policijos viršininką 
Feliksą Lapinską nuteisti 3 
metais sunk. darbų kalėji
mo, o policininkus Juozą 
Vasiliauską ir Antaną Za-1 
guną—2 met. 6 mėn. sunk. 
darbų kalėjimo. Be to, pa
tenkintas civilinis jieškinys 
Zurauskienės naudai. Iš 
karto jai reikia išmokėti 850 
litų ir 30 litų į mėn.

Nuteistieji buvo vietoj su
areštuoti ir nuvežti į kalėji
mą.

naudoti. Kovo 8-9 d. ties 
Lietuvos banko rūmais jau 
veikė “juodoji birža” ir pre
kiavo doleriais, juos keisda
mi į litus.

Teko patirti, kad yra daug 
nukentėjusių nuo juodosios 
biržos makliorių. Iš vieno 
pasiturinčio stambaus uki- 

maklioriai išvilioję 
arti šimto dolerių pirkdami 
dolerį už 5 litus su viršum. 
Juodoji birža veikė gudriai. 
Joj pasižymėjo keli vyrai ir 
viena moteris. Kiekvieną ei
nantį į banką jie sustabdy

vo ir gąsdindavo dolerio kri
timu. Moteris neva iš banko 
išeidavo “verkdama”, kad 
doleriai jau žuvę, paskui ją 
už galvos susiėmęs vyras ir 
t.t O tuo tarpu vienas “ge
raširdis” pirkdavo dolerius.

Tuo pačiu tenka pažymė
ti, kad paskelbus dolerio su
svyravimą susijaudino net 
gudrus biznieriai ir ėmė lei
sti dolerius apyvarton, arba 
juos keitė į litus.

Kovo 9 d. turguje jau te
ko matyt mokant doleriais 
už grudus, bet ūkininkai jų 
neėmė, o turintieji su di
džiausiu triukšmu juos sku
bėjo keisti.

KATINAS APGRAUŽĖ 
NAUJAGIMĮ.

Garliava. Birutės-Julija- 
vos km. šiomis dienomis 4
sąvaičių kūdikis rastas kati- 

davo, kaip nors užkalbinda- no apgraužtas.

Tiesiai į Klaipėdą
BE PERSĖDIMO SPECIALĖ KELIONĖ 

GARLAIVIU

BERLIN
Išplauk* i* New Yorko GEGUŽĖS 10 D.

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

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

NORTH GERMAN LLOYD

arklį.
Kai kurie kaimiečiai sa

ko, vieton arklių reikės au
ginti vištas, nes už arklį rei
kia mokėti 75 centus muito, 
o už vištą muito nereikia 
mokėti, o tuo tarpu kai ku
rių arklių kainos sulygo su

su-i vištų kainomis.

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

V-, UNIJA
Iš New Yorko 

į KLAIPĖDĄ.
Per Cothenburgą

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą!

Su Didele Vasarine
Laivu FREDERIK VIII

Ii New Yorko Birželio 3, 1933

GREITA
___ ____  __ KELIONĖ

į LlETŪVĄper ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS" 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki paniekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali Imt nieko lengvesnio ir patogesnio.

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
S. S. Drottningholm ------ Gegužės 20
M. U Kungsboim ---------- Birželio 3
S. S. Drottningholm ------ Birželio 12
M. U Gripsholm ---------------- Liepos 3

Del platesniu informaciją, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės pas vietinius agentus

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

EKSKURSIJOS 
M. L. Gripsholm, — Balandžio 22
M. L. Kungsholm, ------ Gegužės 8
*M. L. Gripsholm,------Gegužės 27
♦Tiesiog j Klaipėdą be persėdimo.

27 Whit«hall St. 
New Y'urk, N. Y.

248 Washington St. 
BoMon. Mass.

130 N. LaSallf St. 
Chicago. III.

LENKAI TEBENORI PER
LIETUVĄ PLUKDYTI 

MIŠKĄ.
Spaudoj jau buvo rašyta, 

<ad vilniečiai miško pirkliai 
neseniai atvykę Lietuvon 
klabino miško plukdymo 
reikalą Nemunu. Užsienio 
aikraščiai rašo, kad miško 
lirkliams nepavykus to rei
kalo pirmyn pastūmėti, ata- 
inkamus žygius pradedąs 

daryti Lenkų ministeris Ry
goj Bečkovičius.

MOTERIS ŠUVIU SUŽEI
DĖ VYRĄ.

Subačiaus valse., Zučga- 
lių kaime našlė Koste Tepo- 
ravičienė revolverio šuviu 
pavojingai sužeidė Juozą 
Valį. Sužeistas padėtas Pa
nevėžio apskr. ligoninėn. 
Manoma, kad to priežastis 
romantiška.

JĖZUITAI ĮSIGALI.
Iš rimtų šaltinių praneša

ma, kad jėzuitai Šiauliuose 
šiemet statysią savo gimna
ziją ir mokinių bendrabutį 
prie jos. Be to> statysiąsi ir 
bažnyčią. Šie sumanymai 
busią vykdomi tuo tikslu, 
kad atvesti šiauliškius į “tei
singąjį kelią”, nes dabar e- 
są Šiaulių miestas esąs per
daug bedieviškas.

DIDELE VASARINĖ 
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

Rungiamu Vadovybėje
AMERIKOS UET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IS NEW YORKO

GEGUŽES 20 D.. 1033 
fASAKStJUSIU GARLAIVIU

STATENDAM
(Keleiviai bet leidžiami į laivą gugužės IV d., pe 8 vai. vakare)

• Skaeieutie maitte gausingam suteikime patarnauja mandagus ir 
prityrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, 
koncertai, judami paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutes, nekurios 
su regutiarėmis lavomis ir tiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viašesios salės, ruimingi deniai

A Tai yra rūta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpo lietuvių pasakojo 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu

Informacijų ir laivakorčių kreipki
tės j vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 STATE ST, NEW YORK. N. Y, 
CHICAGO. III 181 N. Michigu Are. 
BOSTON. MASS. 10 State Street 
DETROIT, MICH. 73 Monroe Street

Platesniu Informacija Klauskite Pas.
AM IRAZI ĖJUS, J.

IM Grand Street, •reeklyn, N. Y.
RARTKEVIčIUS, R.

471 N. Malu Street, Montello, Mass.
„DIRVA,"

M30 Superior Avė., Cleveland, OMo 
MOIIS, r.

1739-Mti Street, Betroit, Mielu 
„NAUJIENOS,"

int So. Helsted Street, Oiicego, III. 
sarrs. j.<31 Park Street, Hartfatd. Cortn.

TREČIOKAS, A. S.
ITT Adams Strevt, Neverk, N. J.

URMAS. J. J.
1(7 Oak Sn-eef, Lavrenca, Mest.

VAPAMOS, A. S. 
Uiti * Canon St., , f*.

SJOAMAS, K.
M2 W. haaduay, Su.

Pittsbergh.
„VIENYSI."

113 Grand Street, SrooMyn, 
VELECKIS, A.

502 South Ava., Bridgeport, Cortn. 
WASMN», C A

IV2I Canaa St.. MNabarg, Pa.

H. Y.

ŽEMANTAVSKAS. JOHN 
USCangrets An

232 BOYLSTON STREET BOSTON. MASS.

Į LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Moderninis, 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 agentą arba

HAMBURG-AMEIIICAN LINK
80 BOYLSTON ST, BOSTON

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
Į KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

IŠPLAUKS Iš NEW YORKO

Birželio- JUNE 29 -anksti ryte
(Keleiviai sės į laivą iš vakaro)

Cunard Didžiuoju Ekspresiniu Laivu
BERENGAR1A

Ekskarsijas dalyvio laikomas kiekvienas važiuojantis 
į Lietavą keleivis.

— ŠIĄ EKSKURSIJĄ UŽGYRĖ —

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA

laivakortes parduoda visi Cunard agentai.

CUNARD LINE
33 State Street 
Boston, Mas*.

Aušros” Knygyne
GALIMA GAUTI NUPIGINTA KAINA 

SEKAMAS SVARBIAS KNYGAS:
Pilnas Lalio žodynas Lietuviškai Angliškai ir 

Angliškai Lietuviškai, pusi. 1274, apd. kaina 
buvo $16.00, dabar už........................................ $9.00

Namu Daktaras—parašė Dr. A. J. Karalius. Visokių
receptų knyga. Pusi. 174, kaina tiktai ..........$1.25

Bedievių šventraštis. Didelio formato, apd. pusi. 900, 
virš 200 paveikslų. Baisi knyga dėl tikinčiųjų, 
naudinga pasiskaityti laisviems žmonėms. Daug 
faktų apie tikėjimus ir kunigiją. Kaina $6.00? 
dabar už ................................................................  $3J»0

Rymas. Garsioji Emil Zolo apysaka apie Rymą. Pusi.
432. audimo apd. Kaina $2.50, dabar už .... $1.50

Pinigus už knygas malonėkite siųsti sekamu adresu:

Kn
Sę,
r'
Ss.
&
X'X»
XXXX
X:

AUŠRA
3653 SO. HALSTED STM CHICAGO, ILL

i
iXXi
X
XXa
x
X
X
s
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ietinės Žinios
BRAVORAI NESPĖJA 

GAMINT ALŲ.

Minios geria jį gaivališkai, 
nežiūrėdamos nei prasto 
skonio, nei aukštų kainų.

Buržuazinė spauda tiel 
suagitavo minias už alų, kad 
bravorai dabar nespėja j 
gaminti. Žmonės grūdasi i 
gerttfves ir geria gaivališkai 
nežiūrint kad naujas alus 
nedaug kuo skiriasi nuo van 
dens, nes vos tik 3 procentu 
stiprumo, o kaina nepapras
tai aukšta —10 ir 15 centų 
už nedideli stiklą, kuriame 
būna daugiau putų negu gė
rimo. Tai yra stačiai begė
diškas minių išnaudojimas.

Bet minios to nepaiso. 
Laikraščiai pilni propagan
dos už alų. Matyt, šita pro
paganda yra apmokama 
bravominkų pinigais. Tal
pinamos visokios karikatū
ros, iš kurių visada į akis 
metasi kaušas putojančio a- 
laus. Piešiami vyrai ir mote
rys, seni ir jauni, ir visi ge
ria alų. Gaunasi toks Įspū
dis, kad be alaus visai nega
lima gyventi. Todėl ir ne
stebėtina, kad minios taip 
atkakliai jį maukia.

Valdžiai šita propaganda 
irgi patinka, nes ji stimu
liuoja biznį. Mušami bubnai 
ir šaukiama ura už alų, kad 
žmonės užmirštų depresiją 
ir pradėtų leisti pinigus, jei
gu kas da turi namie kiek 
paslėpęs ir nenori į bankus 
dėti.,

Ir reikia pasakyti, kad

Apsisaugokit naujo 
“ralccto**.

šiomis dienomis South 
Bostone išėjo aikštėn naujas 
“raketas”, kuriame veikia 
keli policmanai ir vienas lie
tuvis biznierius. Jie buvo už
klupę vieną lietuvį krautuv- 
ninką ir gąsdindami areš
tu norėjo išgauti iš jo $100.

17,000 bedarbių užsirašė 
miškų darbams.

Bedarbių registracija mi-
škų darbams jau uždaiyta. ‘u nu™J.u J"
nes jau perdaug užsiregis- Bu\o taip.Tasai krautuvnm. 
travo. Bostono kvotai nu
tatyta tiktai 900 žmonių, o 
įžsirašė 17,000. Iš užsirašu- 
aų buvo išrinkti tiktai tie.

kad tai gerai žinomas South Bus byla dėl nužudymo Į Metodistų konferencija 
Bostono lietuviams biznie- Norwoodo lietuvaitės. ' Bostone pasisakė už gimdy-
rius. Krautuvninkas pinigų Gegužės 8 dieną prasidės “? kontrolę Kad švelniai 
jam nedavė f nuėjo kitur krim^alinž b ’ f , tai skambėtu metodistą
pasitarti. Tenai jis sužinojo. Ke;altės nu/ud Kaip jprycenai pavadino ją “bus-,
kad šitie raketienai nori ; josnužud/mu kaf. vo noro motinyste Šventose
jį apgauti. Automobilių re- tinamiJdu NorWOodoi turkai,ls€unos telsese •
gistracijos biuras Brase jam Ahmed Osman ir An Qs_ ----------------------------------------
naują registraciją uz SI. kurie 0 Keį na.
Kai policmanai atėjo antru m žmoįudystė pasi
kartu jį areštuoti , jis juos d pereitų Kalėdų dieną.

j kas vartoja dvi pavardes, išvijo ir oaugiau jie nebepa- jįerajtė 9 metų mergaitė,
vieną tiktai lietuvišką, o an
trą suamerikonintą. Ant tos1

žaidė su kitais vaikais apie 
savo namus ir staiga pra- 

amerikoniškos pavardės ji- Banditai užpuolė Kontrimo puolė. Už kelių dienų ji bu-• * • _ * 1 • BR*1 11a • ,kuriuos miestas turėjo šelp- sai užsiregistravo savo auto- ofisą, sumušė p. Mikulskytę. vo rasta nebegyva tų pačių 
i. Jie dabar yra suvarvti re-į mobili. Taigi atėjo pas jį į pu komai pereitą sąvaitę pamų skiepe, įkišta į maišą 
tratų punktan South Bosto- vienas policijos inspektorius užpuolė Broniaus Kontrimo ir paslėpta po malkomis tur
nė armijos bazei ir šia sa- >u paprastu policmanu ir real-pstatp ofisą do numeriu kų malkinėj.
vaitą bus varomi per kariš- i ‘,r,adeJO 8^,ntl: «*?•
menės daktarų šerengą. Pa-*Iaraidų masiną uzsi 
kui gabens juos į girias. Jie
ipvilkti vienodais trinyčiais, 
apmauti vienodom drobi
nėm skrybėlėm ir tvarkomi 
kaip kareiviai. Tai tikra 
darbo armija. Jos tarpe yra 
daug jaunuolių baigiusių 
kolegijas ir universitetus.

Augustas Špokas kaltina
mas pasportų klastavimu.

Valdžios agentai New 
Yorke suėmė vieną asmenį, 
kurį jie kaltina esant ateivių 
šmugeliuotoju ir pasportų 
klastuotoju. Jie sako, kad 
nasportų dirbtuvė esanti Bo
stone, ir kad suimtasis esąs 
vyriausis šito darbo meiste
ris. Jo pavardė esanti Jacob 
Kreitz. Bet jis pats sako, 
kad jis vadinasi Augustas 
Špokas.

registravai, apgavai valdžią 
ir insurance kompaniją, ir 
mes turim tave ąreštuoti; 
gausi $100 pabaudos, netek
si laisnio ir da turėsi belan
gėj pasėdėt. Bet, sako, jeigu 
nori išsisukti, tai gali. Tas 
kaštuos tau šimtą dolerių. 
Žinoma, sako. tie pinigai ne 
mums ir mes jų neimsim, bet 
jeigu nori užmokėt, tai ateis 
iam tikras žmogus, kuris pi
nigus paims ir tada viskas 
bus “sufiksyta”.

Olrait. sako nugąsdintas 
musų krautuvninkas. Tegul 
jau ateina tas “fiksytojas”. 
Policmanai atsisveikino. A- 
tėjo “fiksytojas”. Pasirodė,

real-estate ofisą po numeriu kų malkinėj
598 Broadv.ay ir pareikala- ----------------
vo, kad p-lė J. Mikulskvtė, .. .... XT .
19 metų amžiaus tarnautoją, „ s- P^ne<^.eU armėnas . ei- 
atidarytu jiems seifą. Ji S- sam Eknonam nušovė Bos-
sakė nežinanti užrakto kom. ‘?.ne lr n“-
binacijos ir. paėmusi buožę .Rastis: seimym-
užsimojo vieną užpuoliką gincaL
mušti. Bet antras banditas 
tuo tarpu davė jai iš užpaka
lio į galvą ir mergaitė su
smuko be žado. Vagys nusi
gando, nes manė, kad mer
gina bus jau užmušta, todėl 
greitai ją pakėlė nuo grindų, 
pasodino i kėdę prie stalo ir 
pabėgo. Sugrįžęs ofisan p.
Kontrimas rado Mįkulskytę 
kėdėj be sąmonės. Nuvežta 
ligoninėn ji buvo atgaivinta, 
bet da negreit pasveiks, nes 
jai įlaužtas galvos kaulas.

JEIGU SERGI
Skilvys nedirbo, liežuvis baltas, 
kvapas sunkus, viduriai užkietėję, 
pilnas gazų ir rakšties, neramiai 
miegi—

VARTOKIT VAISTUS 
—SANGOSII^-

$1.00 bonka; jie prašalins visus 
tuos nesmagumus. Išdirba 

aptiekorius 
P. GIEDVILA 

1016 Cambridge Street 
CAMBRIDGE. MASS.

Visokius vaistus prisiunčiu per 
pasta. Reikalaukit kataliogo Dr. 
Giedvilo Gyduolių.

/špentykit
Namas

MOORE’S PENTU

Tri. Porter 3789

Dr. John Repshb
(REP4YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 7-9

Nedaliomis ir Sventadieaiab 
ano 19 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inmaa st. arti Ceatral akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Du žmogžudžiai nuteisti 
elektros kėdėn.

Herman Snyder ir Joseph 
Donnellon, kuriedu piešda
mi gazolino stotį Somervil- 
lėj pereitą pavasarį nušovė 
du vyra, turės dabar užmo
kėti už tai savo galvomis, 

gudriai vedama propaganda * Jie buvo pasmerkti miriop7 • • • . j-y jt. 7 k JĮ .T- --- 1 »
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Vienintelė Krautuvė So. Bostone, 
Kuri Parduoda Geriausias

Pentus, Sienom* Popierą, 
įvairiu* geležinius daiktus 
žemiausiomis

Flood Souare 
Rardware O

A. J. ALEKNA, Sav.
636 BROADWAY 
SOUTH BOSTON
Tel. Šou. Boston 4 70.5-M

Apžiūrėjimas ir vaistai $1.99
DR. G. L. KILLORY
69 Scollay Sųuare. Room 22 

BOSTON Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

Specialistas Kraujo, Inkstų ir
Nervų Ligų.

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

t Telefonas 21324
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAWRENCE, MASS.

LIETUVYS

OPTOMETRISTAS

Iiegzaminooju akis, priskiria 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiikose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamo- 
lsikn.

J. L. PAŠAKARNIS. O. D.
447 Broadvay, So.

gali lengvai minioms protą 
apsukti. Štai koks buvo atsi
tikimas vokiečio Wirtho re
storane prie Stuarto gatvės. 
Pereitą subatą jisai gavo 
leidimą pardavinėti alų, bet 
negalėjo gauti alaus, todėl 
jisai p r a d ė jo pardavi
nėti taip vadinamąjį 
“near-beer’ą. Tai yra rudas 
skystimas, kuris turi alaus 
skonį, bet neturi alkoholio. 
Jį darydavo prohibicijos 
laikais. Vokietis iškabino 
savo restorane skelbimus, 
kad čia parduodamas tiktai 
“near-beer”, tačiau minios

jau senai, bet apeliavo į vy 
riausį teismą, prašydami pa
sigailėjimo. Pereitą sąvaitę 
vyriausis teismas jų apelia
ciją atmetė ir jiems dabar 
liko tik vienas kelias — į 
elektros kėdę. Abudu ban
ditai da jauni, vienas 23 me
tų, antras 25. Plėšikavo jie 
dėl to, kad turėtų pinigų 
girtuokliauti ir po kabaretus 
su merginomis per naktis 
ūžti.

East Bostono prieplaukoj 
pereitą subatą buvo užside
gęs vienas garlaivis. Ugnis 

nenorėjo tiems skelbimams kilo nakties laiku, bet buvo 
tikėti ir maukė tą skystimą, greitai užgesinta.
manydamos, kad tai tikras ----------------
alus. Ir, kas įdomiausia, Ant Tremont streeto pen 
žmonės tą nesvaiginamąjį ki banditai užpuolė Publix 
rudį betraukdami pradėjo Shoė Mfg. kompanijos ofisą 
vaizduotis, kad jie nuo jo pagrobę $6,000 pabėgo.
svaigsta ir jiems darosi link- ----------------
smiau. Galų gale jie tiek Somervillės plėšikai Hen- 
psichologiniai apsvaigo, kad drickas ir Anderson, kurie 
pradėjo šumyt kaip tikrai buvo sugauti apsiginklavę 
pasigėrę. Reikėjo net polici- plėšikaujant, gavo po 5 me- 
ją šauktis, kad restorano tus kalėjimo.
nesugriautų.

-------------------- Parduodu Saldainių Storą
NEPIRK" IT TYAITf'TAII Sumaningas žmogus gal padarvti intriKKIl DAUblAU serą prasryvenimą. Norinti gali pirkt ‘

ANGLIŲ. ir su namu. Parduodu pigiai.
Butų didelis neišmanymas kūrinti ... i^ARY THOMAS

virtuvės pečių anglimis, kuomet galit ®°' ®°ston> Mass. i
įsitaisyti OIL BURNERĮ. Ypač pa- į
vasarį ir vasarą anglis netinka. Alie- REIKALINGA ŽENOTA PORA BE 
jus greit užsidega, neduoda pelenų, VAIKŲ. Duoda kambarius ir šilumą ; 
nėra dulkių ir pigiau kaštuoja. Aš dykai, kad prižiūrėtų mažą. 15 mė- 
parduosiu ir ant išmokėjimo ir pats nėšių vaiką. Klauskit per telefoną, 
įstatysiu. (?) CHAS. WAZNIS

P. KETVIRTIS 732 Hyde Park avė. Hyde Park. Mass.
326 Broadnay. So. Boston, Mass. Telefonas: Hyde Park 2128 arba

Tel. S. Boston 4618-W Jamaica 4528-W.

ŠURUM-BURUM BALIUS
Rengia Gedimino Lietuvių Ukėsų Vyrų ir Moterų Draugystė

Seredoj, BALANDŽIO 19 d., 1933 m.
Prasidės 6-tą valandą vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
E IR SILVER STS., SO. BOSTON, MASS.

Balius bus labai linksmas kaip jauniems taipdr seniems. 
ORKESTRĄ ROYAL SERENADERS 
Griež angliškus ir lietuviškus šokius.

Bus naujo gėrimo ir užkandžių.
Be to, šiame Baliuje bus galima įsirašyt šion Draugijon.

Įžanga vyrams 35c., moterims 23c.
Visus maloniai kviečia KOMITETAS

ŠOLDERIAI
Musų pačių Q 
sūdyti &

Paprastos aukštos kokybės A & P hames, 
gerai žinomos skoniu; specialiai parinktos

SunnųftM 

urholeoi 
kalt

specialiai parinKto

145
!/• v« • •Kiaušiniai
17m

BAY VIEVY 
MOTOR SERVICE

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilią ir Trokų Agentūra.

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

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

Peter Trečiokas ir Joe Ka] 
savininkai.

TeL Umvaraity 946*

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVE DENTISTt 
VALANDOS: 9-6 ir 7-*.

678 Matsachusetts Ave^
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

Wild mere 
Parinkti

DEL MONTE RAZINKOS 
SWANSDOWN KERAMS MILTAI 
CAMPBELL’S TOMAIČIŲ SRIUBA 
SULTANA WAX BYNSAI 
RAJAH MUŠTARDA

4 pakeciai gc 

pakečius

kenas |Jc

3 25*

2 9unc, jaras 15‘

Telefonas So. Boston 44M

P. J. Akunevičia
GRABORIUS-UNDERTAKER

Geriausias patams vii 
laidotuvėse.

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

258 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

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

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA

P&G MUILAS 5“ 1 3
Specialė kaina per šią sąvaitę1

Mes užlaikome visokią Vaistų Ir 
GydaoKą. Nuo Patrukime, Kosulio, 
Nusilpnėjimo Strėnų, Kraujo Va
lymo, Reumatizmo, Slaptingų U- 
gų. Taip-pat visokių Žolių, Lapelių, 
ir Dielių iš Lietuvos. Musų aptie- 
koje geriausias patarnavimas ir 
teisingas patarimas. Vaistus nu- 
siunčiam ir per paštą. Atminkite 
musų adresą.

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

Kampas Broadvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 2629, 2172 M 27W

KIRKMAN’S MUILO ČIPSAI 
MAZGOJIMUI POWDERIS Kirkman’s 

La TOURAINE KAVA

pakečius 16* 

pakečius Jc

1 *▼. bleainė 29*

Antį
Page

Švėnų Vaisią
Aviečių, Žemuogių, Slyvų, Cidonijų, 
Juoduogių, ir kitų skonių, pasirinkimui

PRESERVAI
2 svarų jarai

A & P FOOD STORES OF NEW ENCLAND
f..- . A Tį AS Tie D PACIFIC T^, Co

TeL So. Boston 2669. 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
UETUVIS DENTISTAS

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

NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą

tik
Seredomis iki 12 
Ofisas “Keleivio” narna.

H BR0ADWAY, tarp C k D 
SO. BOSTON, MASS.

Joseph W. Casper
(KASPARAS)

UETUVIS GRABORIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
494 BROADKAY SO. BOSTON 

TeL S. B. 1437J 
Res. 138 West 7th Street 

So. Boston geL 1437-M

ADVOKATAS

J. B. GAILIUS
317

legalius 
E STREET,

SOUTH BOSTON, MASS. 
Telefonas: South Boston 2732 

Namą: Talbot 2474.

DR. J. LANDŽIUS-SEYMOUR
UETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

į Gydo aštrias ir kroniškas ligas vyrą, 
aparatą ištyrimui vidurių & plauėią

spiMdalua^sara^lrimtuterijoj. tutoflda patarimą

Ofiso valandos: 2—4 p. p.; 7—6:39 vak. Tel. S. B. 2712.
534 EAST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
■ O ■ ■■■■■.■■■ I, U ■ e ą ■ ■ ■ ■ ,»

Patyrimas Yra Dideliu Mokslu
P*r 30 mete mktikau, ouradua vaiutua, kuriu yru tikrai gu

riausi ana BALČIO.
Nors sunkiausiai sloga butą IMvyaBuri, mano vaistei nu

teiks stebėtiną pulengvmimą.
Niekados nelaukite kol iattte smarkiai pas jas įsigalės ir 

paguldys į lovą. Tada gaU bot pasekmės blogos. Turėkite vi
satos ano iaiėio vaistą savu nemana. Pajutę kad pas jus pasi
reiškia sloga, tuojaus vaątoUte pagal ntnotfymą.

Vaistus ir nurodymą kaip vartoti, ams prisianžiaaM Jams i 
namas ai |1.00. ParmalaUIte persitikrinimui.

K. SIDLAUSKAS
APTISKORIU8

373 BROAOWAY SO. BOSTON, MASS.




